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1A vil MEGET gerne have forlænget adgangen til hjemmesiden.
De jublede, da jeg lige læste beskeden højt :)
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Resume
Sunshine Library består af to sites: Sunshine Primary Club og Sunshine Bookroom. Tilsammen
indeholder de to sites 410 digitale både fag- og skønlitterære bøger, som kan anvendes som
supplerende differentieret undervisningsmateriale til engelsk, primært i 1.-6. klasse. Sunshine
Library blev afprøvet på ni skoler i perioden januar-april 2019. 16 lærere har efter afprøvningen
udfyldt det evalueringsskema, som danner grundlag for denne rapport.
Helt overordnet udtrykkes stor tilfredshed fra både lærere og elever. Det har været motiverende og
engagerende for eleverne at kunne læse, lytte, tale og skrive engelsk på det niveau, som passer til
den enkelte. Alle tekster kan høres med britisk-engelsk voiceover, eleverne kan optage egen
oplæsning af teksterne, og læreren kan via monitoreringssiden lytte til og give feedback til
elevernes oplæsning. Såvel de dygtigste, som de svageste elever har i langt de fleste tilfælde fået
udbytte af at arbejde med Sunshine Library, dog har nogle af de elever, som i forvejen taler
flydende engelsk, hurtigt haft brug for andre materialer.
Oplæsningsdelen har voldt lidt problemer på nogle af skolerne, dels fordi nogle af lærerne ikke har
været opmærksomme på, at de to sites skal køres via apps ved afvikling på tablets og chromebooks,
men også på grund af problemer med mikrofonerne på de anvendte devices og på grund af uro i
klasserne.
I bilagsdelen ses eksempler på, hvordan Sunshine Primary Club er anvendt i 1. klasse, hvordan
begge sites primært er anvendt som frilæsningsmateriale i en 4. klasse, hvordan en lærer i 7.klasse
har anvendt Sunshine Bookroom som primært undervisningsmateriale i en periode. Eleverne har
arbejdet med oplæsning, genfortælling, tekstpræsentationer med outlines og afholdelse af korte
oplæg.
På baggrund af tilbagemeldingen fra lærerne er udarbejdet danske vejledninger til de to sites. Disse
kan frit downloades fra www. poehler.dk

Nye faciliteter i Sunshine Library
Nogenlunde samtidig med at Sunshine Library blev afprøvet på skolerne, blev de to sites også
opgraderet på flere områder. Det væsentligste er, at der til Sunshine Primary Club både er
udarbejdet Flash Cards, så de vigtigste betydningsbærende ord kan gennemgås, inden bogen læses,
og en liste med Key words, som kan ses, når bogen åbnes.
Eksempler fra level 1, 10 og 19 ses herunder.
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Baggrund for afprøvningen
Forlaget Pøhler var i efteråret 2018 et helt nyt og meget lille forlag med kun 16 bøger til den
allerførste læsning i kataloget. Bøgerne blev udgivet i samarbejde med Sunshine Books, som er et af
verdens største forlag fsva. undervisningsmaterialer primært til engelskundervisning i indskoling og
mellemtrin.
I Sunshines katalog med over 2000 bogtitler indgår bl.a. de to digitale sites: Sunshine Primary Club
og Sunshine Bookroom, som efter min vurdering ville være velegnede som supplerende materialer
til engelskundervisningen i de danske skoler, og særdeles velegnede til undervisningen af elever
med særlige behov. Bøgerne i de to serier er udvalgt og udviklet til undervisning i engelsk – både
som modersmålsundervisning og undervisning i engelsk som andetsprog, og lignende materialer
findes pt ikke på dansk, idet der ud over de 410 digitale bøger med tilhørende opgaver (det findes
også andre steder), dels er en facilitet, som giver eleven mulighed for at optage og efterfølgende
lytte til egen oplæsning af bogen, dels er der et omfattende monitoreringsredskab til læreren.

Figur 1 Klip fra lærerens monitoreringsside.
Men jeg var ikke helt sikker på, om de to digitale sites passede ind i en dansk skolekultur. Jeg valgte
derfor at få dem afprøvet af erfarne engelsklærere, inden jeg tog stilling til en egentlig udgivelse.
En kort beskrivelse af Sunshine Library er vedlagt som bilag 1. Yderligere beskrivelser af de to sites
kan ses på https://poehler.dk/sunshine-library/.

Evalueringsmetode
Jeg annoncerede efter interesserede lærere/skoler, som ville bruge minimum 12 lektioner i
perioden 15. januar – 15. april 2019 på at afprøve enten Sunshine Primary Club eller Sunshine
Bookroom. Alle klasser og lærere på de tilmeldte skoler havde naturligvis gratis adgang til
materialerne i hele perioden. Hver skole skulle som minimum udfylde ét evalueringsskema for én
klasse. Evalueringsskema og følgebrev er vedlagt som bilag 2 til denne rapport.
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I evalueringsskemaet giver lærerne oplysninger om egen undervisningserfaring og angiver, hvordan
de har sat sig ind i materialet. Desuden har de skrevet logbog for de 12 lektioner, som jeg ønskede
de skulle bruge på afprøvningen, og så er de blevet bedt om at holde særligt fokus på tre elever: en
fagligt meget dygtig, en gennemsnitlig og en svag elev – vurderet i forhold til det faglige niveau i
resten af klassen. Lærerne skulle beskrive de tre elevers forudsætninger, inden de startede med at
anvende materialerne, og efterfølgende beskrive hvordan materialet har fungeret i forhold til netop
disse tre elever.
De skoler, som indgår i evalueringen, er således ikke udvalgt efter nogle på forhånd fastlagte
kriterier, men alene valgt, fordi de har tilbudt at hjælpe med afprøvning. Resultaterne af
evalueringen skal således læses med dette in mente.

Deltagende skoler, elever og lærer
Der var 15 skoler, som i december 2018 tilbød at afprøve Sunshine Library, jf. tabel 1.
Klassetrin

Bemærkninger

Skole

Region

Tilmeldte
lærere

Skole 1

Syddanmark

7

Skole 2

Syddanmark

7

Skole 3

Syddanmark

4

Skole 4

Syddanmark

1

1

1

Skole 5

Syddanmark

2

1

1

Skole 6

Midtjylland

5

1

1

Skole 7

Midtjylland

2

Skole 8

Midtjylland

2

Skole 9

Midtjylland

2

Skole 10

Midtjylland

2

Skole 11

Midtjylland

4

Skole 12

Nordjylland

3

Skole 13

Hovedstaden

10

1

1

Skole 14

Hovedstaden

4

1

2

Skole 15

Hovedstaden

3

I alt

58

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

5

6

7

8

9

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

2

2

1

3

4

9

1

1

1

Specialskole

1

1
1

1

Specialhold med 10 elever

1

1

1
2

1
4

1

2

1

lille landsbyskole

1
1

1

inklusion af ordblinde elever

1

1
1

heraf én specialklasse

1

1

14

14

1
1

12

7

Heraf 2 ordblindeklasser
7

5

Tabel 1 15 skoler fra fire forskellige regioner tilmeldte sig i december 2018 til afprøvning af
Sunshine Library.
Tre af skolerne (skole 5, 14 og 15 i tabel 1) måtte desværre hurtigt melde fra igen. De to af skolerne
begrundede afmeldingen med, at der i januar 2019 blev varslet omfattende fyringer og andre
nedskæringer på skolerne. Lærerne så sig derfor nødsaget til at vælge alle ”unødvendige” opgaver
fra. Den sidste skole afmeldte på grund af sygdom.
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Yderligere tre skoler indgår ikke i evalueringen. To skoler har simpelthen ikke logget sig ind i
testperioden, en skole har brugt materialerne, men har ikke fremsendt evalueringsskema. I selve
evalueringen indgår derfor kun ni skoler, jf. tabel 2.

Skole

Region

Tilmeldte
lærere

Skole 1

Syddanmark

7

Antal
modtagne
evalueringer
1

Skole 2

Syddanmark

7

1

Skole 3

Syddanmark

4

2

Skole 4

Syddanmark

1

1

1

Skole 6

Midtjylland

5

2

Skole 9

Midtjylland

2

2

Skole 11

Midtjylland

4

1

3

3

10

3

1

1

43

16

3

5

Skole 12
Skole 13
I alt

Nordjylland
Hovedstaden

Klassetrin
1
1

2
1

3

5

6

7

8

9

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

5

7

12

9

5

5

4

1

Tabel 2 Ni skoler og 16 lærere har bidraget til evaluering og vurdering af Sunshine Library. De
klasser, som evalueringerne vedrører, er markeret med gråt. Skole 13 har evalueret i to 4. klasser.
Som det fremgår af tabel 2, har 43 lærere haft adgang til Sunshine Library i testperioden, og
lærerne har dækket fra 1. -9. klassetrin. Skolerne blev bedt om at udfylde evalueringsskemaet for
mindst én klasse pr. skole. Som det fremgår af tabel 2, så har jeg modtaget evalueringsskemaer fra
16 lærere fordelt på 8 forskellige skoler i fire forskellige regioner. Skolerne dækker både små
landsbyskoler og store byskoler, skoler i områder med høj social status og skoler i mere belastede
områder. Der indgår også en specialskole, skoler med specialklasser samt skoler med fokus på
inklusion af elever med dysleksi og elever med ADHD. Så selv om skolerne ikke er repræsentativt
udvalgt, og selv om der kun er ni skoler, så må de siges at dække folkeskolen ret bredt.
Som nævnt har i alt 16 lærere udfyldt evalueringsskemaet. Lærernes undervisningserfaring
spænder fra 2 til 30 år. 5 af lærerne har kun anvendt Sunshine Primary Club, 3 har kun anvendt
Sunshine Bookroom, 8 lærere har således anvendt begge.
Kun én af de 16 lærere ønsker ikke at anvende materialet i undervisningen fremover, mens de 15
andre gerne vil. Læreren (L16), som ikke ønsker at anvende materialet fremover, underviser i en
8.klasse og læreren anfører, at eleverne fandt bøgerne for barnlige. Oversigt over evalueringerne
fremgår af tabel 3.
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Undervisningserfaring
(år)

Har anvendt
Sunshine
Primary Club

L1

12

1

L2

19

1

L3

13

L4

Klassetrin
som
evalueringen

Antal anvendte
lektioner

Vil gerne
bruge
Sunshine
Library
fremover

1

12

1

Skole 3

2

12

1

Skole 11

1

2

6

1

Skole 12

13

1

3

12

1

Skole 9

L5

2

1

3

12

1

Skole 13

L6

6

1

1

3

12

1

Skole 6

L7

4

1

1

4

12

1

Skole 9

L8

2

1

1

4

12

1

Skole 13

L9

5

1

1

4

10

1

Skole 13

L10

18

1

5

14

1

Skole 4

L11

19

1

5

14

1

Skole 3

L12

18

1

1

5

12

1

Skole 12

L13

30

1

1

5

12

1

Skole 1

L14

18

1

6

12

1

Skole 12

L15

9

1

7

12

1

Skole 2

L16

30

1

1

8

1

0

Skole 6

13

11

i alt

Har
anvendt
Sunshine
Bookroom
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1

Skole

15

Tabel 3 Oversigt over de 16 evalueringsskemaer, som lærerne har udfyldt.

Lærernes forberedelse
Inden Sunshine Library skulle tages i brug i klasserne, blev lærerne opfordret til:
1. At logge sig ind som elev og
• læse en bog på skærmen
• høre oplæsning af bogen
• prøve selv at indlæse en bog
• besvare opgaver i tilknytning til bogen.
2. At logge sig ind som lærer
• lytte til en ”elevs” oplæsning (hvilket reelt er lærerens egen oplæsning)
• registrere fejl i oplæsningen og give feedback på denne
• kigge på ”elevens” opgavebesvarelse og give feedback på det.
De to forberedelsespunkter svarer til den anbefaling, som lærerne modtager, når de abonnerer på
Sunshine Library.
Lærernes forberedelse fremgår af tabel 4.
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Indgik i forberedelsen
Indgik ikke i forberedelsen
Logge sig ind som elev
16
0
- læse bog på skærm
16
0
- lytte til oplæsning af bog
15
1
- optage egen oplæsning
6
10
- besvare opgaver til bogen
11
5
Logge sig ind som lærer
14
2
- høre en elevs oplæsning
9
7
- give feedback på dette
1
15
- kigge på elevbesvarelser
10
6
- give feedback på dette
1
15
Tabel 4 Lærernes angivelse af, hvordan de har forberedt sig inden materialet blev afprøvet i
klasserne.
Som det fremgår af tabel 4, så har lærerne i deres forberedelse mest koncentreret sig om at finde
ud af, hvordan de to sites fungerer set fra elevens stol, mens lærerens monitoreringsdel har fået
mindre opmærksomhed.

Afprøvning i 12 lektioner
I den yngste klasser har det været lidt af en udfordring at nå at afprøve Sunshine Library i 12
lektioner. De fleste af disse klasser har kun 1 lektion om ugen. Mange har alligevel nået de 12
lektioner, dels ved at starte lidt før 15. januar (der blev åbnet for adgang lige efter nytår), dels ved
at trække afprøvningen til efter 15. april.

Lærernes vurdering af og kommentarer til de to sites
I dette afsnit indgår kun udtalelser fra de 15 lærere, som alle har givet udtryk for, at de gerne vil
bruge Sunshine Library fremover. Den sidste lærer (L16) har kun brugt en time på materialet i
klassen og har således ikke reelt brugt det til undervisning. Læreren har ikke uddybet
utilfredsheden ud over at angive, at eleverne fandt bøgerne for barnlige. Læreren har angivet at
have brugt begge sites. Det fremgår dog ikke af evalueringsskemaet, hvilke bøger eleverne er blevet
præsenteret for. Hvis eleverne er startet med Level 1, er det i hvert fald indiskutabelt for barnligt
for elever i 8. klasse.

De første lektioner
Alle lærerne giver udtryk for, at det er relativt let at komme i gang: 1-2 lektioner, så kørte det bare,
og eleverne kunne selv komme videre. Lærerne giver også enstemmigt udtryk for, at eleverne var
positivt stemte og motiverede for både bøger og opgaver.
Nogle oplevede loginproblemer, som skyldtes interne problemer på skolerne. Desuden havde
nogen problemer med optagefunktionen, hvilket – viste det sig senere – skyldtes, at lærerne ikke
var opmærksomme på, at hvis der anvendes tablets eller chromebooks, så skal der downloades
apps, som de to sites køres fra. Så fungerer oplæsningsfunktionen også på disse devices.
På baggrund af disse erfaringer har jeg udarbejdet ekstra dansksprogede vejledninger, som kan
downloades fra forlagets hjemmeside.
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De efterfølgende lektioner
De fleste har brugt Sunshine Library som frilæsningsmateriale, hvor eleverne bare har læst og
arbejdet løs på sitet. Mange har også givet eleverne mulighed for at tilgå sitet hjemmefra.
Det er meget forskelligt, hvordan lærerne har beskrevet de 12 lektioner. Nogle lærere har været så
omhyggelige i deres beskrivelser, at jeg synes, andre skal have glæde af dem:
• I bilag 4 ses, hvordan Sunshine Primary Club er anvendt i 1. klasse. Klassen var rigtig glade
for at arbejde med sitet og jublede, da de fik lov til at anvende sitet frem til sommerferien.
• I bilag 5 er et eksempel på brug af begge sites primært som frilæsningsmateriale i en 4.
klasse, hvor nogle af eleverne kørte træt i det halvvejs gennem forløbet.
• I bilag 6 ses, hvordan en lærer i 7.klasse har anvendt Sunshine Bookroom som primært
undervisningsmateriale i en periode. Eleverne har arbejdet med oplæsning, genfortælling,
tekstpræsentationer med outlines og afholdelse af korte oplæg.

Tre elevgrupper i fokus
Alle lærerne er blevet bedt om at have særligt fokus på tre elever i klassen: En rigtig dygtig elev, en
gennemsnitlig elev og en svag elev. Disse iagttagelser bærer selvfølgelig præg af mange individuelle
hensyn og forhold, så nedenstående er blot et udpluk af kommentarer fra de 16 lærere. Som
eksempler har jeg valgt én elev fra hver årgang, således at eleverne fra fx 3.klasse alle tre kommer
fra samme klasse.

De dygtigste elever
1.kl., Primary Club Eleven har været bosat i USA og taler ofte med familien derovre via medier. Hun
har været meget motiveret for at arbejde med programmet, læser flot og tydeligt og løser alle
opgaver med en rigtighed på 100%.
2.kl., Primary Club Eleven viser begejstring for materialet. Det er fedt at man kan differentiere
teksterne og dermed give eleven svære bøger. Det betyder også, at eleven føler sig set, hørt og
mødt, hvor vedkommende er. Ved at lytte til elevens oplæsning får jeg bekræftet, at eleven er
dygtig, og kan se, at han allerede nu kan rette sig selv i oplæsningen. Eleven er langt bedre til at
læse og forstå en tekst (fx på level 7) end til at stave og arbejde grammatisk.
3.kl., Primary Club Eleven har let ved bøgerne. Jeg overvejede at præsentere ham for Bookroom,
men nåede det ikke. Han var optaget af bøgerne og arbejdede fint igennem forløbet.
4.kl, Primary Club og Bookroom Eleven har gået på international skole og blev ikke tilstrækkelig
udfordret og fanget af teksterne.
5.kl, Primary Club og Bookroom Eleven har læst grundigt, så hun var sikker på at få alt med. Meget
selvhjulpen. Har læst i Bookroom i den sidste periode.
6.kl., Bookroom Går nemt i gang og klarer opgaverne fint. Flot oplæsning, men ofte lidt for hurtig.
Flotte og fyldestgørende svar på opgaver.
7.kl., Bookroom Meget dygtig elev, som af og til føler sig demotiveret. Forløbet har givet eleven
mere mod på den mundtlige del af faget og forbedret udtale.
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8.kl., Bookroom Materialet var for let

De gennemsnitlige elever
1.kl., Primary Club Eleven arbejder med materialet, fordi han bliver bedt om at gøre det. Han savner
en oversættelsesfunktion. Han har svært ved at læse op og har behov for oplæsningsfunktionen.
Læser ikke så mange bøger, men besvarer næsten alle opgaver med en rigtighed på 100%.
2.kl., Primary Club Eleven viser stor interesse for materialet og vil gerne arbejde og gøre det
ordentligt. Ved at lytte til oplæsningen får jeg et tydeligt indtryk af elevens udtale, og jeg kan høre,
hvad eleven synes er svært. Hun har arbejdet godt og koncentreret med opgaverne, selv om de
måske har været lidt til den nemme side.
3.kl., Primary Club Eleven arbejder godt og motiveret med de stillede opgaver. Kørte dog lidt surt i
forløbet til sidst.
4.kl, Primary Club og Bookroom Passende niveau. Har især haft betydning for udtalearbejdet og
læse-/forståelsesstrategiarbejdet.
5.kl, Primary Club og Bookroom Har læst meget ihærdigt, men skiftet noget mellem niveauerne.
Synes selv, at det er gået godt.
6.kl., Bookroom Lidt usikker på valg af bog, men kommer i gang med støtte. Når ikke at blive færdig
i timen, som nogle af de andre i klassen. God oplæsning, men slipper let hen over opgaverne nogle
gange.
7.kl., Bookroom Eleven havde brug for noget ekstra og noget anderledes. Forløbet øgede
motivation og nysgerrighed. Eleven er blevet mere opmærksom på tydelig udtale og ordenes
endelser.
8.kl., Bookroom Materialet var for let.

De svageste elever
1.kl., Primary Club Eleven er en meget forsigtig og usikker dreng, som sprogligt ikke er stærk og
fagligt ikke er på 1.klasses niveau. Han kan godt lide at høre sangene, men har svært ved
programmet. Han mangler en oversættelsesfunktion. Han har svært ved at læse op og har behov
for oplæsningsfunktionen. Han løser kun få opgaver og har svært ved at nå op på mere end 50%
rigtige uden hjælp.
2.kl., Primary Club Eleven er generelt meget utryg ved faget, og er svær at motivere til at gå i gang
med siden. Der skal guides meget. Når eleven først er i gang, går det fint, indtil opgaverne, så
starter vi forfra med guidning og forklaring. Han har forsøgt at indtale et par bøger, og det er gået
fint. Har en interessant strategi i en af bøgerne, hvor han læser teksten højt, og når han ikke kan
læse ordet, så siger han det i stedet på dansk (dvs. han bruge billedstøtte). Fin og god strategi i
denne forbindelse.
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3.kl., Primary Club Eleven arbejdede sådan set godt og engageret med læsningen og
opgaveløsningen gennem hele processen. Det lykkedes ikke at få ham til at optage egen læsning.
Her synes jeg det er svært at ”måle”, hvad han reelt fik ud af forløbet.
4.kl, Primary Club og Bookroom Rigtig godt og udbytterigt i forhold til udbygning af ordforråd og
udtale. En del skriftlige opgaver var lidt for udfordrende. Enkelte fik hun lov til at springe over.
5.kl, Primary Club og Bookroom Har holdt sig til de laveste niveauer og har været godt tilfreds med
det. Det har været godt for hende at kunne få så meget på et niveau, der passer.
6.kl., Bookroom Synes det var sjovt og rart med oplæsningsfunktionen. Har svært ved de åbne
skriftlige opgaver. Oplæser i langsomt tempo og mangler dybde i opgavebesvarelserne.
7.kl., Bookroom Eleven havde brug for vejledning til det basale i faget og for styrkelse af
ordforrådet. Forløbet har givet mere overskud og motivation. Ved at lytte til elevens oplæsning kan
jeg bedre spotte, hvori elevens udfordringer består. Herunder også hvilke ord eleven har
vanskeligheder med.
8.kl., Bookroom Materialet var passende.

Andre kommentarer fra lærerne
Især i de yngste klasser efterlyses en oversættelsesfunktion. Nogle giver udtryk for at det var svært
at få indtaling af bøgerne til at fungere på grund af generel ”støj” i klasselokalet, andre på grund af
tekniske vanskeligheder. Et par af lærerne havde desuden ikke været opmærksomme på, at
downloade apps ved afvikling af siderne på tablets og chromebooks.
Nogle lærere giver udtryk for at det var for bøvlet kun gradvist at give eleverne adgang til højere
levels, andre synes det har været fint at kunne styre elevernes læsning.
Mange giver udtryk for at det er rigtig godt med ”record”-funktionen, hvor eleverne kan optage og
lytte til egen oplæsning, og hvor læreren har mulighed for at ”lytte i fred og ro” til oplæsningen på
et andet tidspunkt. Se eksempler på disse iagttagelser i afsnittet ”Tre elever i fokus”.
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Bilag 1 Kort beskrivelse af Sunshine Library
Sunshine Library består af to sites:
• Sunshine Primary Club, som primært er for elever i 1.-3. klasse
• Sunshine Bookroom, som primært er for elever i 3.-6. klasse
For eleverne er Sunshine Library et bibliotek bestående af over 500 e-bøger med tilhørende
aktiviteter. Der er både fiktive og non-fiktive bøger. Eleverne kan læse, lytte, tale og skrive engelsk
med udgangspunkt i bøgerne, som er opdelt efter sværhedsgrad fra level 1-30. Eleverne kan optage
og efterfølgende også lytte til deres egen højtlæsning af teksterne. Eleverne kan få adgang til
biblioteket via en browser eller via en gratis app, så de kan læse når som helst og hvor som helst,
når de først har fået adgang.
For læreren er Sunshine Library et supplement til undervisningen i engelsk i 1.-6. klasse. Der er
britisk-engelsk voiceover til alle tekster, derfor er Sunshine Library særdeles velegnet til elever i
læse- og skrivevanskeligheder.
Sunshine Library er også en hjælp til differentiering af undervisningen, idet eleverne
arbejder individuelt med bøgerne, og de kan læse, lytte, tale og skrive engelsk på det niveau, som
passer til den enkelte elev. Monitoreringssystemet giver læreren mulighed for at følge den enkelte
elevs arbejde, se besvarelser af opgaver, lytte til elevens oplæsning og give skriftlig feedback til den
enkelte elev. Via monitoreringssystemet har læreren også mulighed for at se hvilke bøger, eleverne
har læst. Læreren kan gøre brug af monitoreringssystemet, men de to sites kan også fungere alene
som frilæsningssites.

Sunshine Primary Club
Sunshine Primary Club består af de letteste bøger i Sunshine Library og henvender sig primært til
elever i 1.-3. klasse. Sunshine Primary Club indeholder 200 fiktive og non-fiktive e-bøger opdelt
efter sværhedsgrad (Level 1-19) samt yderligere 82 e-bøger med fokus på hhv. bogstaver,
bogstavfamilier og ordfamilier.
Sunshine Primary Club er endvidere velegnet til elever i læse- og skrivevanskeligheder, idet alle
tekster er indlæst på britisk-engelsk.
Eleverne har mulighed for
• at lytte til en sætning og efterfølgende selv oplæse den
• at oplæse en sætning og efterfølgende høre den oplæst på britisk-engelsk
• indlæse og lytte til egen oplæsning
• høre hele bogen oplæst
• Til hver bog er der mulighed for at arbejde med forskellige aktiviteter, som er knyttet til
indholdet i det læste, som fx at genkende bogstaver eller enkeltord, angive rækkefølge i
handling, indsætte ord i sætning og svare på spørgsmål til tekstforståelse.

Sunshine Bookroom
Sunshine Bookroom indeholder de sværeste bøger i Sunshine Library og henvender sig primært til
elever i 3.- 6. klasse, alt afhængig af elevgruppen ofte også til ældre elever. Sunshine Bookroom
indeholder 110 fiktive og non-fiktive e-bøger opdelt efter sværhedsgrad (Level 20-30).
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Bøgerne på Level 20-23 er på 24 sider. Fra Level 24 bliver bøgerne gradvist længere og opdelt i
kapitler. De længste bøger er på 48 sider. Der er både fiktive og non-fiktive bøger på alle niveauer.
Sunshine Bookroom er endvidere velegnet til elever i læse- og skrivevanskeligheder, idet alle
tekster er indlæst på britisk-engelsk.
Eleverne har mulighed for
• høre hele bogen oplæst
• at lytte til en sætning og efterfølgende selv oplæse den
• at oplæse en sætning og efterfølgende høre den oplæst på britisk-engelsk
Til hver bog er der mulighed for at arbejde med tre aktiviteter, som er knyttet til indholdet i det
læste:
• Writing: Hvor eleven selvstændigt skal formulere sig på engelsk
• Thinking: Hvor eleven skal besvare spørgsmål til teksten
• Recording: Hvor eleven kan optage egen oplæsning af teksten – eller dele af teksten. Eleven
kan lytte til egen oplæsning og evt. indlæse teksten en gang til.
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Bilag 2 Evalueringsskema
Vurdering af Sunshine Primary Club og /eller Sunshine Bookroom
Tusind tak, fordi du vil hjælpe mig med at vurdere, om dette materiale er egnet som supplerende
materiale til undervisning i engelsk i grundskolen i Danmark. Jeg vil bede dig læse dette
vurderingsskema igennem, inden du starter, så du ved, hvad det er, jeg gerne vil have med i din
vurdering. Men der er masser af luft på siderne, så skriv endelig løs!
Du bedes udfylde ét skema for én klasse, som har brugt materialet i mindst 12 lektioner, dvs. at
materialet har indgået i undervisningen i mindst 12 lektioner, men der må gerne være foregået
andet i lektionerne også. Lærere i de yngste klasser kan med stor sandsynlighed ikke nå at bruge
materialet i 12 lektioner, og må derfor vurdere ud fra det antal lektioner, som har været til
rådighed.
Hvis du har anvendt materialet i flere klasser, er du naturligvis velkommen til at udfylde flere
skemaer, men du behøver det ikke.
Vær opmærksom på, at du skal udfylde side 2 og 3, inden afprøvningen i din klasse starter.
Side 4 er en logbog, som jeg vil bede dig udfylde undervejs.
Side 5 og 6 skal du udfylde, når afprøvningen er afsluttet.
Du skal sende det udfyldte skema sendes til skolens kontaktperson senest 5. maj 2019, hvorefter
skemaerne returneres til forlaget (kontakt@poehler.dk).
Du er naturligvis til enhver tid velkommen til at kontakte mig om dette.
Mange venlige hilsner
Lis Pøhler
www.poehler.dk / T: 3133 9699
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1. Information om dig og dinklasse

Skole:
Dit navn:
Klasse(r):
Jeg har været lærer i _______ år.
2. Information om hvilke materialer, du er brugt – og hvor længe

__ Jeg har anvendt Sunshine Primary Club
__ Jeg har anvendt Sunshine Bookroom
Materialet har været anvendt i _____ lektioner i klassen til afprøvningen

3.

Information om 3 udvalgte elever – før afprøvning
Du bedes inden afprøvningen udvælge tre elever, som får særligt fokus:
Elev A, som vurderes at være en (i forhold til resten af klassen) dygtig elev til engelsk.
Elev B, som vurderes at være en (i forhold til resten af klassen) gennemsnitlig elev til engelsk.
Elev C, som vurderes at være en (i forhold til resten af klassen) svag elev til engelsk.
INDEN afprøvningen beskrives de tre elevers forudsætninger for engelsk kort:
4. Information om din forhåndsviden om materialet- inden afprøvningen i klassen er startet

Inden afprøvningen har jeg
_____
Elev
A prøvet at logge mig ind som elev og
____ læst en bog på skærmen
____ hørt en bog blive oplæst
Elev B
____ optaget min egen oplæsning af bogen
____ besvaret aktiviteter i forbindelse med bogen
Elev C
____ ikke prøvet at logge mig ind som elev
____ prøvet at logge mig ind som lærer og
____ hørt en ”elevs” oplæsning, men ikke gjort notater
____ hørt en ”elevs” oplæsning, talt fejl og givet feedback
____ kigget på elevens besvarelser af aktiviteter, men ikke gjort notater
____ kigget på elevens besvarelser af aktiviteter og givet feedback
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5. Information om hvordan du konkret har brugt af materialet
Lektion Primary BookClub
room

Beskriv kort, hvordan du anvendte
materialet

Vurdering af lektionen og
materialets anvendelighed

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6. Information om 3 udvalgte elever – efter afprøvning
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Du bedes efter afprøvningen beskrive, hvordan materialet har fungeret i forhold til de tre elever:
Hvordan har du iagttaget de tre elever (sæt gerne flere krydser – og/eller uddyb med tekst)?

Elev A
Elev B
Elev C

Elev A

Elev B

Elev C

Egne iagttagelser i
undervisningen
Iagttagelser fra anden
voksen, som har
været med i
undervisningen
Aflytning af elevens
oplæsning
Vurdering af elevens
besvarelser af
aktiviteter
Andet
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7. Din vurdering af materialet

____ Jeg vil ikke bruge dette materiale i min undervisning fremover
____ Jeg ville gerne kunne bruge materialet i min undervisning fremover
Uddyb din vurdering
Fortæl også gerne, hvilke informationer, vejledninger eller andet, du har manglet undervejs, eller
som du mener bør udarbejdes for at styrke materialet.
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Bilag 3 – Eksempel på brug af Sunshine Primary Club i 1. klasse
Lektion
1

Fælles gennemgang på tavlen – login og surfe rundt på siden.
Opfordret til at installere app via forældreintra

Vurdering af lektionen og
materialets anvendelighed
Eleverne var meget opsatte og ville
gerne selv afprøve.

2

Login – opstart af bog inkl. Opgaver til bogen (ingen lydoptagelse, da
chromebooks på skolen ikke kan)

God motivation og lyst. Mange var
fortsat opsatte.

3

Videre arbejde med bøger på level 1 (enkelte elever har læst alle
bøger og lavet opgaver med en rigtighed på 100%)
Tildelt nye bøger på level 1

Chromebooks på skolen drillede –
ødelagde timen en del. Ikke
hjemmesidens skyld.

4

Fortsat arbejde.
Enkelte elever har løst alle opgaver på level 1 – level 2 bøger tildelt.

Meget motiverede børn.

5

6

Eleverne arbejder stadig med at opnå så høj en procent som muligt.
Midtvejs status fra eleverne:
- Jeg synes det kunne være rart med en
oversættelsesfunktion ved svære ord (vi er mange elever i
klassen 26,og du kan jo ikke nå rundt til os alle)
- Sjovt og lærerigt – godt der er billeder til hjælp
- Der må gerne være flere opgaver til hver bog
- Det er træls, at vores chromebooks ikke har
optagefunktionen
Lærerstatus:
- Det er meget tidskrævende at skulle tildele bøger til
eleverne og holde øje med deres status når faget kun har
45 min pr. uge (de er meget villige til at bruge det
derhjemme, så de kommer mange gange i løbet af ugen og
skal have åbnet for bøger)
Brugt til et læsemaraton.

7

Det samme.

Det samme

8

Det samme

Det samme

9

Eleverne er stadig motiveret. Mange arbejder stadig med bøger på
niveau 1. Arbejder med at få procenterne på aktiviteterne så tæt på
100% som muligt. 2 elever (ikke fokuselever) arbejder nu på niveau
3.
Enkelte giver udtryk for, at de arbejder med siden derhjemme. De
fleste bruger den kun i skoletiden.
Der er åbnet op for mange flere bøger til hvert enkelt barn = det har
gjort, at jeg lidt har mistet overblikket. Det har dog været
nødvendigt, da jeg brugte meget tid på at tildele nye bøger.
Eleverne har mange tilbud (portaler), men programmet vælges
stadig.

Brugt som individuelt
læseværksted.

Der arbejdes mindre løst med programmet som afslutning. Det
vurderes fra eleverne, at det er et fint supplement til
undervisningen.

-

10

11
12

Kort beskrivelse af, hvordan sitet er anvendt
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det, at de bare arbejder løs.
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-
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Bilag 4 – Eksempel på brug af begge sites i 4. klasse
Lektion

Kort beskrivelse af, hvordan sitet er anvendt

1

Eleverne blev introduceret til hjemmesiderne

2

Inden jeg fik deres brugernavn på plads, brugte de et fælles
brugernavn til at gå på opdagelse med.

Eleverne fik lov til at logge på
Sunshine Primary Club og
Sunshine Bookroom og læse

3

Hjemmesiderne bliver brugt som supplement i undervisningen.

Eleverne synes, det var
spændende og var motiveret.

4

Hjemmesiderne bliver brugt som supplement i undervisningen.

5

Hjemmesiderne bliver brugt som supplement i undervisningen.

6

Hjemmesiderne bliver brugt som supplement i undervisningen.

7

Hjemmesiderne bliver brugt som supplement i undervisningen. Men
flere elever fravælger dette og vil hellere arbejde med andre ekstra
opgaver.

8

Hjemmesiderne bliver brugt som supplement i undervisningen. De
synes udvalget af bøgerne er få, da de ikke har så mange at vælge
imellem, når de allerede har læst.

9

Hjemmesiderne bliver brugt som supplement i undervisningen. Flere
vælger hjemmesiderne fra.

Eleverne synes det var
spændende og fortsatte med at
læse.
Eleverne synes, det var
spændende og fortsatte med at
læse. Elever fik ikke indtalt det
læste, de læste højt op over for
mig. Derfra rettede jeg dem, hvis
der var noget. Hvis de støder på
ord, som er svære, har jeg
oversat, men de skulle selv øve
sig på formuleringen af ordet vha.
det oplæste.
Få elever begynder at miste
interessen. De synes, det var
meget ensformigt.
De fik efterfølgende lov til at læse
sammen to og to for at øge
læsningen, som de sammen kan
holde hinanden op på, når de
støder på svære ord.
Som nævnt overfor fik ingen af
eleverne indtalt det læste. Der
var ikke nok plads til, at eleverne
kunne få ro til at kunne læse op,
og det blev ikke lagt ud som
lektier.
Flere elever begynder at vælge
siderne fra.

10

Hjemmesiderne bliver brugt som supplement i undervisningen men se
overnævnte.

Se øverst.

11

Hjemmesiderne bliver brugt som supplement i undervisningen men se
overnævnte.

Se øverst.

12

Hjemmesiderne bliver brugt som supplement i undervisningen. Meget
få elever vil stadig bruge hjemmesiden til 12. lektion.

Nogle få elever valgte
hjemmesiderne som supplement
af og til.
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Bilag 5 – Eksempel på brug af Sunshine Bookroom i 7. klasse
Lektion

Kort beskrivelse af, hvordan sitet er anvendt

1

Intro og indhold

2

Eleverne skulle selv i gang

Bøvl med unilog/ efterfølgende
gik det fint

3

Eleverne kastede sig over bøgerne

Det fungerede fint

4

Fortsat læsning/ oversættelse

5

Eleverne skulle bruge materialet som oplæsningsdel/ genfortælle det
læste og oversætte to og to

6

Eleverne skulle bruge materialet som oplæsningsdel/ genfortælle det
læste og oversætte to og to

7

Udvælgelse af en bog/tekst, hvor man efterfølgende skulle holde et
oplæg om temaet

8

Arbejde videre med (7 lektion)

9

Præsentere tekstarbejdet med få stikord/ kombination med outline +
afholdelse af et fem minutters oplæg i mindre gruppe

10

Præsentere tekstarbejdet med få stikord/ kombination med outline +
afholdelse af et fem minutters oplæg i mindre gruppe

11

Arbejde med ny bog/tekst + mundtlig præsentation

12

Materiale som frilæsning
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materialets anvendelighed
Det tog lang tid med
opsætningen

Materialet var brugbart –
eleverne synes det var en okay
øvelse som kunne styrke
ordforråd
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