Erfaringer med udgivelse af Eværk
Margit Kiil Jørgensen, som er medforfatter af AP-bogen Carpe Diem, fortæller
om sine erfaringer med oprettelse og udgivelse af bogen som Eværk i Lectio.
”Mine kollegaer havde flere gange
spurgt, hvorfor vi ikke udgav Carpe
Diem som Eværk. Efter at have været
til en workshop afholdt af MaCom,
kontaktede jeg Forlaget Modtryk
for at høre deres holdning til en
udgivelse af Carpe Diem digitalt, og
det var helt i orden. Formålet med
Carpe Diem som Eværk var, at jeg
kunne bruge Eværket parallelt med
den analoge bog, da vi ikke har helt
papirsløse klasser endnu.
Da jeg begyndte at lave Eværket,
syntes jeg, at mulighederne i
teksteditoren var begrænsede, da
udviklingen stadig var - og er - i
gang. Men med rigtig god hjælp fra
Lectiosupport, fandt jeg hurtigt ud
af at udnytte funktionerne bedst og
selv være kreativ. Der var funktio-

ner som forstørrelse af billeder og
indholdsfortegnelse i det færdige
Eværk, som overraskede mig positivt.
Resultatet af Eværket blev rigtig fint
og bedre, end jeg havde forventet.
Der er selvfølgelig plads til forbedringer i forhold til funktionerne i teksteditoren, men jeg er godt tilfreds
med mit Eværk. Det har været rigtig
spændende at lave, og det åbner
mange muligheder.
Efter udgivelsen sendte jeg mails ud
til kollegaer og Lectioskoler for at
gøre opmærksom på Carpe Diem,
da det stadig er ret nyt for alle, at
der findes Eværker i Lectio. Min
skole købte straks Carpe Diem som
Eværk, og derefter var det ’pærelet’

at give lektier for og bruge det. Jeg
synes, det sætter nogle tanker i gang
og giver frihed i den daglige undervisning. Både i forhold til, hvordan
den kan bruges i undervisningen,
men også i forhold til, at eleverne
har individuelle noter i hver deres
Eværk, som de aktivt skal arbejde
med, og det er en stor fordel. Mine
elever har taget positivt imod det og
er rigtig glade for Eværket.
Mange lærere ligger inde med godt
undervisningsmateriale, som de
har delt med hinanden internt på
skolerne. Muligheden er nu åben
for at komme ud med materialet, og
det ville være genialt, hvis alt dette
blev lavet som små Eværker. Det er
attraktivt, og prisen er til at betale.”
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