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It-introforløb i DEIN 
Det følgende er de læringsmål, som eleverne arbejder med i it-introforløbene i socialfondsprojekt Digitalt 
understøttede erhvervsuddannelser i Nordjylland (DEIN). 
 
Eleverne arbejder individuelt og i forskelligt tempo med læringsmålene ud fra deres behov samt lærernes 
vurderinger og tilrettelæggelser. 
 
It-introforløbene tilrettelægges på de enkelte erhvervsskoler i projektet og kan have en varighed op til 25 
timer for hver elev. 
 
Denne indholdsoversigt anvendes som generel ramme og dokumentation for indholdet i it-introforløbene i 
projektet. 
 
  



Grundlæggende viden om digitale værktøjer 
 

Målpind  Læringsmål  
(tekst til elever)  

Kendskab til basale ord 
og begreber  

Du kender de 30 mest anvendte IT ord og begreber  

Office 365  Du kan logge på office365, og kender forskellen på de mest anvendte 
programmer OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Outlook og OneNote.  

Udstyr (hardware) 
styresystemer  
  

Du kender fordele og ulemper ved bruge stationærcomputer, bærbar PC, 
tablet, smartphone.  
  
Du kender til styresystemerne Windows, IOS og android.  

Mus og tastatur  
   

Du kan anvende genvejsmenuer ved hjælp af musen i Windows.  
  
Du kan bruge de 10 mest anvendte tastaturgenveje i Windows eller IOS  

Konti og profiler  
   

Du kender til de forskellige kontotyper Gmail, Outlook, office365, Uni-login og 
Apple-id.  

Installere apps  Du kan finde og installere apps på en smartphone  

  



Forslag til materialer/opgaver til Digital kommunikation 
 

Målepind Læringsmål 
(tekst til elever) 

Modtage og besvare e-mails og andre digitale 
beskeder på relevante digitale enheder 
  

Du kan genkende en mailadresse 
  

  Du kender mailadressen til din skolemail 
  

  Du kan sende og modtage emails via outlook i 
office365 
  

  Du kan opsætte din mail på en smartphone 
  

Håndtere mails sikkert, herunder uønskede mails 
  

Du kan vurdere troværdigheden af besked 

  Du kan markere en mail som uønsket 
  

  Du kan finde listen over uønsket mails(spam) og 
markere udvalgte mail som sikre(ønsket) 

Læringsplatform Du kan sende og modtage beskeder via skolens 
læringsplatform 

'Spilleregler' på sociale medier - behandle hinanden 
ordentlig. 
  

Du kender de 5 største sociale medier 
  

  Du kan de basale regler på sociale medier 
  

  Du kender forskel på privat og professionel brug 

 
  



Opgaver til sikkerhed, privatliv og persondata (basal it-sikkerhed) 
 

Målepind Læringsmål 
(tekst til elever) 

Opgaver  
(materiale) 

Datahåndtering Du kender formålet med GDPR reglerne  

Danne og håndtere 
adgangskoder 

Du kan skrive en sikker adgangskode   

Nem-id Du ved hvad nem-id er 
  
Du kan logge ind med nem-ID på SU.dk 
og borger.dk 

 

e-boks 
  

Du kan læse beskeder på e-boks via en 
smartphone 

 

Håndtering af identitet 
(bevidst om digitale fodspor) 
  

Du ved hvad en cookie er 
  
Du ved hvordan der dannes digitale 
fodspor på nettet. 

 

Hvad ser andre - digital profil 
på nettet 

Du er bevist om hvad andre kan se på 
dine offentlige profilsider (især 
Facebook) 
  
Du kan indstille privatlivsindstillinger på 
et socialt medie.  

 

 
  



Organisering, strukturering og håndtering af data 
 

Målepind Læringsmål 
(tekst til elever) 

Lagre og hente data fra lokale samt 
eksterne/centrale lagringsmedier 
  

Du ved hvad en fil og mappe er 
  
Du kan navigere i mappestrukturen 
  
Du kan gemme i OneDrive(skyen) 
  
Du kan oprette og gemme et nyt dokument 
  
Du kan kopierer og flytte filer mellem mapper 
  
Du kan overføre en fil til et eksternt drev som fx et 
usb-drev 

Dele filer i skyen 
  

Du kan dele en fil i OneDrive 

Overføre billeder og video fra smartphone til pc 
  

Du kan overføre video og billede fra en smarthone via 
et usb-kabel 
  
Du kan overføre video og billede fra en smartphone 
trådløst via en app(OneDrive) 

 
  



Informationssøgning 
 

Målepind Læringsmål 
(tekst til elever) 

Foretage simpel søgning Du kender formålet og basale funktioner i en browser 
  
Du kender forskel på adressefelt og søgefelt 
  
Du kan søge vha. google 
  
Du kan anvende søgefiltre 
  
Du kan gemme en URL adresse 
  
Du kan finde og anvende instruktionsvideoer på youtube 
  
Du kan vurdere troværdigheden af indhold (hvor kommer det fra?) 

Ophavsret Du kan vurdere om der er ophavsret på et billede. 
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