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Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 
//Mål  

   Din computer og rutiner Gennemgang af computeren, 
udgange og brugerflade 
 
Regler i IT-lokalet og rutiner 
omkring brugen af computeren 

Eleven lærer computeren at kende, hvilke udgange bruges 
til hvad, hvordan fungerer brugerfladen, hvad er 
stisystemer osv  
 
Regler og rutiner som;  ingen mad og drikke i IT-lokalet, log 
ud, opdatér og luk ned.  Navngiv og gem filer. Hold orden, 
smid filer ud du ikke skal bruge og tøm skraldespanden mm 

  Tekstbehandling og 
ti-fingersystemet 

Gennemgang af og opgaver i 
programmet word 
 
Online øvelser i ti-fingersystemet 

Eleven lærer gennem en bundet og en fri opgave 
grundlæggende regler om skriftstørrelse, typografier, 
linjeafstand mm. Layout af en opgave, overskrift, afsnit, 
sidehoved mm. Forskellen på filtyper som word og pdf osv 
 
Daglige øvelser i ti-fingersystemet over en periode gør det 
nemmere at for eleven at skrive opgaver digitalt 

   SoMe 
- Udvikling 
- kommunikation 
- deling af billeder mm 
- sikker online 

Tidslinje - kommunikationskultur 
 
Film og gruppearbejde - The Social 
Network 
 

Eleven får placeret udviklingen af sociale medier i et 
historisk perspektiv. 
 
Filmen The Social Network, der fortæller historien om Mark 
Zuckerberg og udviklingen Facebook,  præsenterer 
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Introfilm og gruppearbejde - Sikker 
online 
 
Klassens digitale bud 
 
Information om hvor man kan 
henvende sig 
 
 

problemstillinger som i dag stadig er meget relevante ift 
digital kommunikation 
 
Gruppearbejde omkring hvad man skal være opmærksom 
på når man er online. Emnerne er; sikre passwords, 
offentlige netværk, deling af billeder, links man ikke skal 
klikke på, falske emails 
 
Klassen formulerer i fællesskab 5 digitale bud 
 
Eleverne bliver præsenteret for steder de kan henvende sig, 
hvis de oplever noget ubehageligt og måske ikke har nogen 
at tale med om det 

   Fra typografi til kalligrafi Sammenligning af Guttenberg og 
trykpressen og vore dages 
teknologier og udviklere 
 
Øvelser i kalligrafi 
 
Udarbejdelse af egen typografi  
 
 
 

Trykpressens indflydelse på samfundet (deling af 
information) sammenlignes med udviklingen af 
teknologierne i dag og vi kan tænke lidt over hvilken retning 
vores samfund måske tager 
 
Eleverne skal tegne deres egen typografi som de kan skrive 
med den på deres computer. Vi starter med blæk og tegner 
kalligrafi inden vi bevæger os op til moderne typografi, som 
vi tegner med tusch, som herefter digitaliseres 

  Digital billedbehandling Plakat Eleverne skal individuelt udarbejde en plakat til et af 
klassens digitale bud.  Eleverne arbejder digitalt, emnerne 
er billedbehandling, tekst/typografi, layout  
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