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Kursusforløb for de ældre it-makkere 
 

Mandag d. 24.9. kl. 10.25-11.55 

 

 

● Gennemgang af 1. og 2. lektion: Nota og oplæsning 

● Gennemgang af 3. og 4. lektion: Skrivning og skabeloner/notater 

● Gennemgang af 5. og 6. og 7. lektion: MiVo (ordforslag og jokertegn) og skrivning 

● Gennemgang af: Positiv stemning  

● Gennemgang af: God opførsel.  

● Spørgsmål 

● Præsentation og fordeling af de yngre læsemakkere  

 

 

It-makker-forløbet mellem den yngre og den ældre makker 

indeholder følgende lektioner: 

 

1. lektion: Nota, materialebasen og Mine USB eller Google Drev  

Mål: Eleverne bliver fortrolige med at at gå på nota/materialebasen, søge og hente 

materiale, gemme materiale og lave en ny mappe i Google Drev og på Mini USB. 

 

Aktivitet: Gå på materialebasen og på Nota. Downloade bøger fra Nota - både lydbog og pdf. 

Høre en lydbog online med både tekst og lyd (fx Gummi Tarzan).  

 

Gemme både pdf. og lydbog i en mappe i Google drev. 

Lave en mappe i Drev og navngive mappen fx ‘frilæsning’ 

 

 

2. lektion: Oplæsning 

Repetition 

 

Mål: Eleverne kan starte CD-ORD/ intoWords og åbne en bog i pdf. Indstille stemme, sprog, 

hastighed og highligt. Slå ord op i intowords. 

 

Aktivitet: Åbne CD-ORD/ intowords og åbne en pdf-fil i CD ORD/ intowords (fx Gummi 

Tarzan). 

Oplæsning: Stemme, sprog, hastighed, highlight. 

 

Få teksten læst højt med CD ORD/ intowords. Prøv at bruge ordbogen ved et udvalgt ord. 

 

Find evt. en tekst på internettet, få læst op og slå ord op.  

 

 

 

 

3. lektion: Skrivning 

Repetition 
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Mål: Eleverne kan skrive i CD-ORD/ intowords. Eleverne kan åbne en skabelon i CD ORD/ 

intowords. Eleverne kan indstille skrivning og ordforslag.  

 

Åbne CD-ORD/  intowords og skrive. Gem i Google Drev. Imens man skriver afprøves 

funktionerne under skrivning og ordforslag. Prøve de forskellige funktioner (bogstavnavn, 

bogstavlyd, læs ord, læs sætning). 

Ordforslag: Prøve stavehjælp og næste ord. 

Skrivning: Skriv med funktionerne. Få teksten læst højt. 

 

Prøv herefter at åbne en skabelon fx eventyr. Prøv at skrive i skabelonen.  

Gem skabelonen i en mappe i drev.  

 

4. lektion: Lyt og skriv 

Målet. Eleverne kan lytte læse og samtidig skrive notater.  

 

Aktivitet: Gå på Nota og find en lydbog fx ‘Gummi Tarzan’. Åben intowords og skabeloner. 

Anvend en af notatskabelonerne: rækkefølge eller kolonnenotat. Lyt til en bog og repetér 

herefter skrivningen (herunder alle funktionerne) ved at skrive notater til bogen. 

Hjemmearbejde for den yngre læsemakker: Lyttelæse bogen og skrive noter. 

 

Husk at gemme skabelonen notater under fx mappen ‘Frilæsning’ eller ‘Noter’ 

 

 

5. lektion: MIVO - ordforslag 

Mål: Eleverne anvender strategien lyd for lyd i ordforslag.  

 

Aktivitet: MIVO - arbejde med lyd for lyd 

 

Evt. Lyt til en bog og skriv videre på dine notater ved at anvende ordforslag og strategien lyd 

for lyd. Hjemmearbejde: Lyttelæse bogen og skrive noter. 

 

6. lektion: MIVO - ordforslag 

Mål: Eleverne anvender strategien vokaltrappen i ordforslag. 

 

Evt. Lyt til en bog og skriv videre på dine notater ved at anvende ordforslag og strategien 

vokaltrappen. Hjemmearbejde: Lyttelæse bogen og skrive noter. 

 

7. lektion: MIVO - jokertegn 

Repetition  

Mål. Eleverne lærer at anvende jokertegn i ordforslag.  

 

Aktivitet: MIVO - arbejde med jokertegn 

 

Evt. Lyt til en bog og skriv videre på dine notater ved at anvende jokertegn. 

Opgaven laves færdig hjemme. 

 

8. lektion: Læs og skriv i pdf.dokumenter/arbejdsbog 
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Opfølgning og repetition på notater herunder ordforslag og jokertegn 

 

Mål: Eleverne bliver fortrolige med at både læse og skrive i en pdf-fil. 

 

Aktivitet: Hent en arbejdsbog, som anvendes i klassen. Fx stavevejen eller matematikbogen.  

Oplæsning og skrivning anvendes skiftevis. Prøv at anvende ikoner, ordforslag, ordbog og 

søgefunktion - Ctrl+F. 

 

Gemmes i mappe i Drev. 

 

9. lektion: Tale-til tekst 

Repetition  

 

Mål: Eleverne kan anvende tale-til-tekst.  

Aktivitet: I værktøjer i Google anvendes ‘indtal’ - prøve at indtale svære ord og længere 

tekststykker i et google doc. 

 

Åbne intowords og skabelonen ‘Boganmeldelse’ eller ‘ Skriv en historie’ eller ‘Eventyr’. 

Anvend tale-til tekst. Husk at gemme den i en mappe i Drev. 

 

10. lektion: Læs og skriv på et fremmedsprog 

Mål: Eleverne bliver fortrolige med at anvende CD-ORD/ intowords i 

fremmedsprogsundervisningen. Aktivitet: Find en tekst på fx engelsk (enten på Nota eller på 

nettet) og få den læst højt.  

Skriv en tekst på engelsk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Boganmeldelse/historie 

Repetition 

 

Mål: Eleverne anvender/repeterer og øver de lærte redskaber.  
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Aktivitet: Åbne CD-ORD/ intowords og arbejde videre med boganmeldelsen eller historien. 

Anvend både ordforslag, jokertegn og tale-til tekst.  

Få teksten læst højt og ret til.  

 

12. lektion: Opfølgning og fortsættelse på boganmeldelse/historie 

Mål: Eleverne anvender/repeterer og øver de lærte redskaber.  

 

Aktivitet: Arbejde videre med boganmeldelse/historie og ellers valgfrit fokus. Del teksten med 

læreren.  

 

Find evt. arbejdsbogen i engelsk på Nota og gem dem i en mappe i drev.  

 

Færdiggørelse af boganmeldelse eller historie. Fremlægges evt. for resten af holdet.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


