
Læseplan for IT og medier 
 Indhold i undervisningen 
Hensigt / mål for 
undervisningen Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
… at blive fortrolig med skolens 
netværk og computere /  
 
… at kunne benytte skolens 
netværk og computere 

- Log-in procedure med UNI-Login 
- Åbne/lukke computer korrekt 
- prøve at skrive lidt i word 
- Apps (spil) på Ipads 
 
 

- Log-in procedure med UNI-Login 
- Åbne/lukke computer korrekt 
- Gemme og hente i egen mappe/USB/skyen  
- Oprette mapper og undermapper 
- Slette mapper og undermapper 

 
 
 

… at være fortrolig med WORD / 
 
… at kunne benytte WORDS 
elementære funktioner 

 WORD eller GOOGLE DOCS: 
Eleverne skal arbejde med 
- oprette nye dokumenter  
- gemme og hente dokumenter 
- dele dokumenter (hvis DOCS) 
- udskrive dokumenter 
- vælge sprog og anvende stavekontrol 
- bruge AppWriter og/eller CD-ord (it-elever) 
 
LAYOUT: 
- Ændre skrifttype 
- Ændre skriftstørrelse  
- Fed skrift (Ctrl+F) 
 -Kursivering (Ctrl+K) 
- Understregning (Ctrl+U) 
- Venstrejustering og centrering af tekst 
 
INDSÆT: 
- Indsæt billede fra fil/internettet/kamera/mobil   
- bruge genvejstasterne (Ctrl+C), (Ctrl+V) og 
(Ctrl+X) 
- Indsæt figurer 
- Ombryd tekst (så billedet kan flyttes rundt) 
 
Ansvarlig: MM 
 

WORD eller GOOGLE DOCS: 
Eleverne skal arbejde med 
- oprette nye dokumenter 
- gemme og hente dokumenter 
- dele dokumenter 
- udskrive dokumenter 
- vælge sprog og anvende stavekontrol 
- bruge AppWriter og/eller CD-ord (it-elever) 
 
LAYOUT: 
- Linjeafstand 
- Spalteopdeling 
- Sidetal og dato 
- Sidehoved/sidefod 
- Indrykning 
- Punktopstilling 
- Indholdsfortegnelse 
- Litteraturliste 
 
INDSÆT: 
- links 
 
GENVEJSTASTER: 
Marker alt (Ctrl+A), Opret ny (Ctrl+N), Gem (Ctrl+S) 
Udskriv (Ctrl+P), Fortryd (Ctrl+Z) 
 
Ansvarlig: KS 



…at være fortrolig med 
POWERPOINT / 
 
…at kunne benytte 
POWERPOINTs elementære 
funktioner 

 POWERPOINT eller GOOGLE SLIDES: 
Eleverne skal arbejde med  
 
 
 
Ansvarlig: MN 

POWERPOINT eller GOOGLE SLIDES: 
Eleverne skal arbejde med 
 
 
 
Ansvarlig: MN 

… at stifte bekendtskab med 
EXCEL og Geogebra 
 
 

  Programmerne inddrages og anvendes i 
matematik. 

… at kunne vurdere muligheder 
og begrænsninger ved 
informationssøgning på nettet 
 
 
 

 - hensigtsmæssig søgning på internettet 
- søgemaskinen GOOGLE, herunder også 
billedsøgning 

- hensigtsmæssig søgning på internettet 
- søgemaskinen GOOGLE, herunder også 
billedsøgning 
- kildekritik 

…at fremme elevernes digitale 
dannelse, så de bliver 
kompetente mediebrugere 
 

Vi arbejder med: 
 
 
 
 
 
Undervisningsmateriale:  
”Digital kommunikation” – 
læringsforløb målrettet 1.- 2. 
klasse 
 
 
Materiale til ansatte: 
”Digital dialog i skolen” – 
håndgribeligt materiale der 
understøtter den digitale dialog i 
skolen 
 

Vi arbejder med: 
- kommunikation, profilindstillinger, 
aldersgrænser og reklamer på sociale medier og 
spil 
 
 
Undervisningsmateriale: 
Ideer hentes fra Medierådet.dk og Wifive.dk og 
thistedskoler.dk 
 
Materiale til forældre: 
”Forældre som digitale rollemodeller” – tre små 
film fra Medierådet målrettet til forældre, der 
bidrager til at styrke forståelsen og trivslen i 
hjemmet og mellem generationerne 
 
”Er du rigtigt digital klog?” -Hvad er in og yt på 
nettet? Digital quiz specifikt til forældre, der kan 
teste deres paratviden og få ny indsigt i, hvad der 
hitter på nettet hos danske børn 
 
Materiale til ansatte: 
”Digital dialog i skolen” – håndgribeligt materiale 
der understøtter den digitale dialog i skolen 

Vi arbejder med ”den gode tone”: 
- om online vs. offline kommunikation  
- om udfordringer forbundet med online 
kommunikation i form af misforståelser og 
uvenskaber 
- om konsekvenserne af egne og andres ytringer på 
nettet 
- om at holde den god tone, når man 
kommunikerer online 
 
… og ”den gode stil”: 
- om sociale mediers placering ift. det private og 
offentlige rum  
- om at være ansvarlige deltagere på de sociale 
medier 
- om konsekvenserne af egen og andres adfærd og 
færden på nettet 
- om billeddeling 
- om at sætte grænser  
- om loven online 
 
… sikkerhed online: 
- om cookies og digitale fodspor 
 



 Det handler om samvær og trivsel, god net-etik, 
billeddeling og konflikter på nettet.  
 
Undervisningsmateriale: 
”Delt” -om unge og digitale sexkrænkelser 
”Den gode tone” 
”Den gode stil” 
”Sikkerhed online” 
 
Materiale til forældre: 
”Der er så meget forældre ikke forstår” – en guide 
til forældre, som indeholder viden, vejledning og 
inspiration til, hvad forældre skal have fokus på, 
når deres børn går online. 
”Digital genial” – aktiviteter til forældremødet 
 
 
Materiale til ansatte: 
”Digital dialog i skolen” – håndgribeligt materiale 
der understøtter den digitale dialog i skolen 
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