
Uge Emne Faglig målsætning Materiale/Aktivitet 
33-35 PC kørekort  Opnå kendskab til installation og fjernelse af 

programmer. 
 Opnå kendskab til hotkeys, brugerflader og 

opsætningsmuligheder. 
 Opnå kendskab og forståelse for software og 

hardware. 
 

 Øvelser i installation og 
fjernelse af software, m.m. 

 Lave bruger vejledninger 

36-40 Kortfilm  Opnå kendskab til filmiske virkemidler. 
 Beherskelse af optagefunktioner og 

videoredigeringssoftware. 
 Beherske proces fra ide til storyboard til færdig 

produkt. 
 

 Optage film med telefoner. 
 Lave storyboard. 
 Redigere film med Windows 

Moviemaker 

41 Birkedal   
42 Efterårsferie   
43-46 Kodning for 

børn 
 Opnå kendskab og forståelse for computerens 

opbygning(software). 
 Forståelse og beherskelse af simple kodesprog. 

 

 Brug af code.org 
 Makecode.com 

47-48 Kommunikation  Opnå viden om simple kommunikationsmodeller 
 Kunne finde budskab, modtager og afsender i 

forskellige situationer. 
 Opnå kendskab til kommunikations-virkemidler. 

 

 Analysere cases, reklamer og 
hjemmesider.  

 Analysere kommunikations-
virkemidler. 

 Bruge simple 
kommunikations modeller. 
 

49-
51(mandag-
tirsdag) 

World wide 
web 

 Opnå kendskab til socialmedier, på godt og ondt 
 Reflektere over etik på internettet. 
 Opnå forståelse for begrebet web 2.0 og deres 

indvirken på omverden 
 

 Producere en medieetisk 
håndbog. 

 Diskussion af etik og 
socialmedier 

52 Juleferie   



1(onsdag-
fredag)-5 

Podcast og 
lydredigering 

 Evne til at optage lyd 
 Evne til at kunne redigere i lyd 
 Forståelse for auditive medier 

 Bruge Audacity 
 Redigering af interview 
 Produktion af podcast 

 
6 Emneuge   
7 Vinterferie   
8-9 Søgemaskiner  Tidlig forståelse for kildekritik. 

 Kendskab til søgemaskiner og god brug af disse 
 

 Øvelser med google 
 Øvelser ift. mediers 

troværdighed 
 

10-13 Excel  Kendskab til kernefunktioner i Excel 
 Styrkelse af brug af Excel 

 

 Excel øvelser 
 Gæstelærer 

13 Påskeferie   
14-19 Robotter  Forståelse af hvad en robot er. 

 Kendskab til og brug af automatiserede 
handlinger 

 Styrkelse af entreprenørskab 
 

 Programmering af robotter 
 Skabe en ”mini-robot-

virksomhed” 

20-25 Foto og 
redigering 

 Kendskab til valg af motiver, og muligheder for 
billedmanipulation 

 Kunne redigere og manipulere fotografier 
 

 Foto øvelser 
 Redigerings øvelser 
 Bruge fx pixlr.com 

 
 

 


