
 
Årsplan for IT i 7. klasse 

Skoleåret 2020-21 
1 lektion/hver 2. uge - Lais Christensen 

Rudolf Steinerskolen i københavn 
 

 
● Kend din computer 

● Tekstbehandling 

● Tifingersystemet 

● Fra kalligrafi til Typografi 

● Digital kommunikation (Klasselærer i forbindelse med trivsel) 

● Digital plakat 
 

 
 

 
Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 

33-37 Kend din computer Præsentation af faget og omgang med 
computere, IT lokalet 
Elever tegner computeren og beskriver 
grundlæggende funktioner, udgange mm 

Hold orden på computeren, ryd op og smid 
ud. Luk ned og log ud. Vid hvordan 
stisystemer fungerer, hvad du kan bruge 
dine udgange til mm 

38-45 
(42) 

Tekstbehandling 
(Efterårsferie) 

Gennemgang af  Word og Google docs 
Tifingersystemet introduceres 
 
Opgave 1 - kopier et grundlæggende layout  
 
Opgave 2 - fri opgave, egen tekst, eget 
layout 

Eleverne skal bruge og undersøge 
tekstbehandlingsprogrammer og 
selvstændigt kunne sætte et dokument op 
med udgangspunkt i grundlæggende 
layoutregler 

46-2 
(52-53) 

Fra kalligrafi til typografi 
(Juleferie) 

Eleverne arbejder sig fra en håndtegnet 
typografi til en digital typografi  
 

At håndtegne sin egen typografi for 
derefter at kunne bruge den digitalt, er 
med til bevidstgørelse af, at hvad der ligger 
online er er skabt af mennesker 
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3-8 Digital kommunikation Vi tager hul på emnet digital 
kommunikation bla ved at se på 
kommunikationshistorie. Emnet sociale 
medier tages videre af klasselærer 

En bevidstgørelse af, hvad platforme som 
sociale medier har udviklet sig fra og en 
refleksion over hvordan digital 
kommunikation adskiller sig fra fysisk 
kommunikation 

9-24 
(14) 

Plakat/billedbehandling 
(påskeferie) 

Større kreativt arbejde med digital plakat 
og billedbehandling 

Eleverne kommer til at arbejde analogt og 
importere til digitalt. Pixels og 
pixeldimensioner er et tema 

 

 

 

 


