KUU
Dansk fra basis til D. Niveau G
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761649935
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt
Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en iBog ® skrevet og tilrettelagt specielt til kursister
med indhold i alle niveauer i dansk.
15 videoklip | 30 lydfiler | 50 aktiviteter | 75 interaktive opgaver |
120 primærtekster | 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | eBog

Dansk fra basis til D. Niveau G består af et kapitel med faglige
aktiviteter specielt henvendt til kursister på niveau G, en
materialebase med mange former for materialer, en teoribase med
danskfagligt stof samt ordforklaringer.
Aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål efter reformen
og dertil faglig læsning, brug af it og løbende evaluering med nye,
motiverende metoder. Med dette materiale er du sikker på, at dine
kursister kommer godt rundt om alle mål og tilhørende kernestof.
De fem niveaukapitler og baser kan også købes samlet: Dansk fra
basis til D.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Engelsk grundgrammatik. Questions and
Answers
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761622587
Forfatter(e) Helle Brieghel, Dorthe Chalotte Hagelskjær
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En udgivelse der besvarer alle dine basisspørgsmål om engelsk
grammatik
425 interaktive opgaver | 40 lydfiler | 85 tabeller | 9 skabeloner | 45
øvelser | 40 illustrationer | 180 gloser | 170 sider | eBog

Engelsk grundgrammatik – Questions and Answers er opbygget som
spørgsmål og svar, baseret på de konkrete spørgsmål, eleverne
stiller i engelsk grammatik.
Ved at formulere grammatikken som svar på spørgsmål, som
eleverne typisk selv stiller i deres arbejde med grammatikken,
forsøger Questions & Answers at imødekomme elevernes egen
undren overfor engelsk grammatik i stedet for at opstille et regelsæt,
der skal læres for sin egen skyld.
Hvert kapitel indeholder en række opgaver.
Grundgrammatikken er første del af Questions and Answersserien,
som bygger på en differentieret tilgang og bliver udbygget med en
parallel udgivelse på højere niveau.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Dansk fra basis til D. Basisniveau
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761649928
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt
Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen, Lene Trolle Schütter
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en iBog ® skrevet og tilrettelagt specielt til kursister
med indhold i alle niveauer i dansk.
15 videoklip | 30 lydfiler | 60 aktiviteter | 75 interaktive opgaver |
120 primærtekster | 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | eBog

Dansk fra basis til D. Basisniveau består af et kapitel med faglige
aktiviteter specielt henvendt til kursister på basisniveau, en
materialebase med mange former for materialer, en teoribase med
danskfagligt stof samt ordforklaringer.
Aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål efter reformen
og dertil faglig læsning, brug af it og løbende evaluering med nye,
motiverende metoder. Med dette materiale er du sikker på, at dine
kursister kommer godt rundt om alle mål og tilhørende kernestof.
De fem niveaukapitler og baser kan også købes samlet: Dansk fra
basis til D.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Dansk fra basis til D. Niveau D
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761649966
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt
Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en iBog ® skrevet og tilrettelagt specielt til kursister
med indhold i alle niveauer i dansk.
15 videoklip | 30 lydfiler | 45 aktiviteter | 75 interaktive opgaver |
120 primærtekster | 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | eBog

Dansk fra basis til D. Niveau D består af et kapitel med faglige
aktiviteter specielt henvendt til kursister på niveau F, en
materialebase med mange former for materialer, en teoribase med
danskfagligt stof samt ordforklaringer.
Aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål efter reformen
og dertil faglig læsning, brug af it og løbende evaluering med nye,
motiverende metoder. Med dette materiale er du sikker på, at dine
kursister kommer godt rundt om alle mål og tilhørende kernestof.
De fem niveaukapitler og baser kan også købes samlet: Dansk fra
basis til D.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Dansk fra basis til D
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761643650
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt
Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en iBog ® skrevet og tilrettelagt specielt til kursister
med indhold i alle niveauer i dansk.
15 videoklip | 30 lydfiler | 265 aktiviteter | 75 interaktive opgaver |
120 primærtekster | 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | ca. 900
sider | eBog

Dansk fra basis til D er en iBog® tilrettelagt og skrevet specielt til
avu-kursister. Udgivelsen kan også anvendes på KUU.
Der er indhold til alle niveauer i dansk på avu, og det hele er med:
sprog og kommunikation
litteratur
medier.
Udgivelsens aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål
efter reformen og dertil faglig læsning, brug af it og løbende
evaluering. Med dette materiale er du sikker på, at dine kursister
kommer godt rundt om alle mål og tilhørende kernestof – på alle
niveauer.
Niveaukapitlerne kan også købes enkeltvis.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Dansk fra basis til D. Niveau F
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761649942
Forfatter(e) Susanne Djurhuus, Anne Damholt
Bøndergaard, Annamette Kjærsgaard Andersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Udgivelsen er en iBog ® skrevet og tilrettelagt specielt til kursister
med indhold i alle niveauer i dansk.
15 videoklip | 30 lydfiler | 60 aktiviteter | 75 interaktive opgaver |
120 primærtekster | 150 illustrationer | 580 ordforklaringer | eBog

Dansk fra basis til D. Niveau F består af et kapitel med faglige
aktiviteter specielt henvendt til kursister på niveau F, en
materialebase med mange former for materialer, en teoribase med
danskfagligt stof samt ordforklaringer.
Aktiviteter og opgaver tilgodeser alle de faglige mål efter reformen
og dertil faglig læsning, brug af it og løbende evaluering med nye,
motiverende metoder. Med dette materiale er du sikker på, at dine
kursister kommer godt rundt om alle mål og tilhørende kernestof.
De fem niveaukapitler og baser kan også købes samlet: Dansk fra
basis til D.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Now you are talking
1. udgave, 2013
ISBN 13 9788761638694
Forfatter(e) Torben Lindy Christensen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Henvender sig til engelsk på begynderniveau.
15 tekstoplæsninger | 630 gloser | 20 quiz-spørgsmål | 10
oversættelser | 35 opgaver | 50 billeder | 80 sider | eBog

Materialet henvender sig til engelsk på begynderniveau – fordelt på
10 kapitler, der handler om den engelske familie Wilson.
Now You Are Talking iBog® indeholder, ud over bogens tekster,
oplæsninger ved native speaker og interaktive opgaver til træning af
grammatik og tekstforståelse.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Turning Points - Stories from the englishspeaking world
1. udgave, 2013
ISBN 13 9788761658135
Forfatter(e) Alastair Henry
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Turning Points er en iBog® bestående af en novellesamling til brug i
8.-10. klasse, som lever op til fælles mål for disse klassetrin.
95 interaktive øvelser | 110 lydfiler (tekstoplæsning) | 153 opgaver |
25 illustrationer | 480 ordforklaringer | 50 originaltekster | 320 sider |
eBog

Turning Points er en iBog® bestående af en novellesamling til brug i
8.-10. klasse, som lever op til fælles mål for disse klassetrin.
Turning Points iBog® indeholder tankevækkende og letlæselige
noveller, oplæsninger ved native speakers, lytteøvelser, interaktive
træningsopgaver og meget mere.
Novellerne omhandler følgende temaer:
Being Different/Bullying
Discrimination
Psychologically Different
Identity
Children-Parent Relationship
War or Survival.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Relations
1. udgave, 2013
ISBN 13 9788761649911
Forfatter(e) Lisbeth Jacobsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Relations iBog® er en tekst- og opgavebaseret udgivelse, som
henvender sig til unge og voksne på niveauerne F, E og D.
190 lydklip | 180 interaktive opgaver | 270 opgaver | 16 vendespil |
50 primærtekster | 120 dokumenter til download | 120 illustrationer |
1200 ordforklaringer | ca. 360 sider | eBog

Relations iBog® er en tekst- og opgavebaseret udgivelse, som
henvender sig til unge og voksne på niveauerne F, E og D - dvs. avu,
EUD/EUX og grundskolens overbygning.
Relations iBog® indeholder mange forskellige tekstgenrer,
oplæsning ved native speakers, indføring i kognitive læse- og
kommunikationsstrategier, interaktive opgaver til træning af bl.a.
grammatik, tekstforståelse, ordforråd, stavning og meget mere.
Det er et varieret og omfangsrigt materiale med mange
anvendelsesmuligheder.
Teksterne indeholder emnerne:
Manners and respect
Children and parents
Friends and bullies
Singles and couples

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

plus - fra basis til D
1. udgave, 2013
ISBN 13 9788761645210
Forfatter(e) Vagn Larsen, Dorte Bahne Jørgensen, Thomas Vindeløv
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Graftegner | Lommeregner | Interaktive værktøjer | 197 videoklip |
297 klikopgaver | 329 målopgaver | 487 tekstopgaver | 294 øvelser |
335 eksempler | 1271 illustrationer | 1424 sider | eBog

Denne iBog® dækker kernestoffet og en del supplerende stof til
matematik på niveauerne basis, G, F, E og D. En grundig
gennemgang af teori bliver fulgt op af talrige eksempler, opgaver og
interaktivitet. Hvor det er relevant, er brugen af regneark er
integreret tæt, og en lang række videoklip supplerer teksten.
Et tilhørende målskema i udgivelsen synliggør for kursisterne, hvad
de skal kunne, når et kapitel er gennemarbejdet – og giver dem
mulighed for bagefter at følge op.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Relations
1. udgave, 2014
ISBN 13 9788761668226
Forfatter(e) Lisbeth Jacobsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En tekst- og opgavebaseret udgivelse med forskellige teksttyper –
henvendt til unge og voksne på niveauerne F, E og D

310,00 DKK Inkl. moms

Relations er en tekst- og opgavebaseret udgivelse, som henvender
sig til unge og voksne på niveauerne F, E og D - dvs. avu, EUD/EUX
og grundskolens overbygning.
Relations indeholder mange forskellige tekstgenrer så som artikler,
noveller, digte, eventyr mm. Teksterne ledsages af mange varierede
og aktiverende opgaver. Teksterne er niveaumæssigt opdelt i tre
niveauer.
Teksterne omhandler emnerne:
Manners and respect
Children and parents
Singles and couples
Friends and bullies

Det er et varieret og omfangsrigt materiale med mange
anvendelsesmuligheder.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Talking Grammar
1. udgave, 2015
ISBN 13 9788761668233
Forfatter(e) Lisbeth Jacobsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Talking Grammar iBog® præsenterer engelsk grammatik på en enkel
og funktionel måde.
10 grammatiske oversigter | 51 quizzer med i alt 175 interaktive
opgaver | 10 ordlister med i alt 1700 ord | 35 ordforklaringer | 84
billeder tilvisuel formidling | 25 forklarende videoer | 22 henvisninger
til yderligere oplysninger.

Talking Grammar iBog® præsenterer engelsk grammatik på en enkel
og funktionel måde.
Talking Grammar gennemgår ordklasser, ordstilling, kommatering og
staveregler. Reglerne kan efterprøves og trænes grundigt igennem i
de mange niveaudelte, interaktive opgaver. En del af de
grammatiske regler præsenteres desuden i flere korte, pædagogiske
videoer, som brugerne kan se og høre så ofte, de har behov for.
Præsentationerne tager udgangspunkt i oversigtsplancher med
farveopdelte ordklasser og illustrerede eksempler.
IBogsmediet gør det nemt for læreren at variere, differentiere og evt.
flippe undervisningen, fordi eleverne kan arbejde med netop de
grammatiske problemer, som de har mest brug for, såvel individuelt
som sammen med andre. Dette kan de gøre uanset hvornår, hvor og
hvor tit, de har brug for det – altså teaching just in time. Det er
muligt, fordi de ud over de allerede nævnte tavlecasts bliver
stilladseret og støttet på forskellig vis via fx:
feedback ved interaktive opgaver
overskuelige illustrationer
masser af tavlecasts.

Udgivelsen henvender sig til niveauerne G, F, E og D på avu,
udskolingen i folkeskolen og EUD/EUX.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Læs mere - skriv mere
1. udgave, 2015
ISBN 13 9788761670021
Forfatter(e) Karen Lisbeth Jørgensen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
90 interaktive opgaver | 115 opgaver | 10 videoklip | 25
primærtekster | 25 illustrationer | ca. 160 sider

En opgavebaseret udgivelse der forstærker læse- og skriveevnen for
unge og voksne.
Opgaverne er opdelt i sæt, der tilgodeser læsetræning, læsning og
søgning efter informationer. Kursisterne bliver vænnet til og trænet i
at argumentere og udtrykke sig på skrift i forskellige genrer. Sættene
er tænkt som ét element i en kursusgang, og de er delvist
selvinstruerende. Der vil være 25-30 sæt, så der er materiale til et
kursusforløb. Desuden er der opgaver i basisgrammatik.
Kapitlerne veksler mellem tekstlæsning, forståelsesopgaver,
kommenteringsopgaver, interaktive øvelser, grammatiske oversigter
og skriveøvelser. Desuden lægger udgivelsen op til, at kursisterne
reflekterer over deres læreproces.
Opgavesættene er bygget op om meget forskellige temaer for at
tilgodese forskellige interesser i den mangfoldige kursistgruppe, fx:
Barndomserindringer
Rygning
Ordblindhed
Identitet
Madspild
Indvandrerkvinder
Kærlighed
ADHD
Reality-tv
Grundloven.
Sværhedsgraden er langsomt fremadskridende, så der vil være
udfordringer til alle kursister.
Samlet set er det hensigten at give kursisterne mulighed for at læse
mere og skrive mere og inspirere dem til at fortsætte, når de ikke
længere modtager undervisning.
Materialet henvender sig til kursister i ordblinde og fvuundervisningen, men er også velegnet til sprogskoler og andre
undervisningssteder, hvor man arbejder med at forstærke læse- og
skriveevnen for unge og voksne.
Kursisten har mulighed for at få teksten læst op vha. materialets

indbyggede talesyntese.
Kursisten har mulighed for at benytte to forenklede NemLæsvisninger. Med NemLæs træder teksten tydeligere frem, fordi der
bl.a. er valgt en større skrifttype og en øget afstand mellem ordene.
NemLæs er udviklet i samarbejde med erfarne læsevejledere.
Indholdet i Læs mere – skriv mere er responsivt og tilpasser sig den
enhed og skærmstørrelse kursisten anvender. Det sikrer en god
brugeroplevelse – både på computer, tablet og smartphone

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Talking Grammar
1. udgave, 2015
ISBN 13 9788761683496
Forfatter(e) Lisbeth Jacobsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Talking Grammar giver på en overskuelig måde en grundlæggende
introduktion til engelsk grammatik.

250,00 DKK Inkl. moms

Talking Grammar er udarbejdet med det formål at styrke de
engelsksproglige kompetencer med specielt fokus på grammatik,
ordforråd, stavefærdigheder og kommatering beskrevet i de faglige
mål for engelskundervisning på niveauerne G, F, E og D.
Via mange sproglige eksempler, overskuelige oversigter, ordlister og
illustrationer vises regler og deres anvendelse. Udgivelsen giver
overblik over ordklasserne og deres funktion i sproget. Ordklasserne
præsenteres med både danske, latinske og engelske betegnelser.
Talking Grammar er også udgivet som iBog®. Her formidles reglerne
desuden via videopræsentationer.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Læs mere - skriv mere
1. udgave, 2015
ISBN 13 9788761683731
Forfatter(e) Karen Lisbeth Jørgensen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En opgavebaseret udgivelse der forstærker læse- og skriveevnen for
unge og voksne.

265,00 DKK Inkl. moms

Opgaverne er opdelt i sæt, der tilgodeser læsetræning, læsning og
søgning efter informationer. Kursisterne bliver vænnet til og trænet i
at argumentere og udtrykke sig på skrift i forskellige genrer. Sættene
er tænkt som ét element i en kursusgang, og de er delvist
selvinstruerende. Udgivelsen indeholder 24 sæt, så der er materiale
til et kursusforløb.
Kapitlerne veksler mellem tekstlæsning, forståelsesopgaver,
kommenteringsopgaver, grammatiske oversigter og skriveøvelser.
Desuden er der opgaver i basisgrammatik. Udgivelsen lægger op til,
at kursisterne reflekterer over deres læreproces.
Opgavesættene er bygget op om meget forskellige temaer for at
tilgodese forskellige interesser i den mangfoldige kursistgruppe, fx:
Barndomserindringer
Rygning
Ordblindhed
Identitet
Madspild
Indvandrerkvinder
Kærlighed
ADHD
Reality-tv
Grundloven.
Sværhedsgraden er langsomt fremadskridende, så der vil være
udfordringer til alle.
Samlet set er det hensigten at give kursister og elever mulighed for
at læse mere og skrive mere og inspirere dem til at fortsætte, når de
ikke længere modtager undervisning.
Materialet kan anvendes på alle uddannelsessteder, hvor man
arbejder med at forstærke læse- og skriveevnen for unge og voksne.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

avu SAMF D
1. udgave, 2016
ISBN 13 9788761658364
Forfatter(e) Helle Hauge Bülow, Thomas Maaetoft
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Lettilgængelig teoretisk gennemgang med eksempler og aktiverende
opgaver. Bygger videre på avu SAMF G.
45 sæt fokusspørgsmål | 71 refleksionsspørgsmål | 47 interaktive
opgaver | 5 modulopgaver | 10 videoopgaver | 337 ordforklaringer |
289 sider

Endelig et undervisningsmateriale til samfundsfag lavet specifikt til
avu. avu SAMF D henvender sig til almen voksenuddannelse og
dækker kravene på niveau D i vejledningen til avu-bekendtgørelsen
fra 2017.
Kernestoffet består af ni dele:
Demokrati og beslutningerDet politiske system
Aktuelle politiske problemstillinger
Velfærdsmodeller
Arbejdsmarkedet
Økonomi
Danmark i de internationale organisationer
Identitetsdannelse
Individ og samfund
Materialet introduceres i hvert kapitel med en lettilgængelig teoretisk
gennemgang og rummer aktiverende opgaver.
Indholdet understøttes af illustrationer, definitioner og eksempler.
Afsnittene åbner med en “Hvad mener du?”-opgave, der tager afsæt
i kursisternes forudsætninger, sætter dialog og refleksion i gang og
bringer engagement og aktualitet i spil. Hvert afsnit rummer desuden
fokusspørgsmål, mens de interaktive opgaver samler op og
motiverer kursisterne.
avu SAMF D indeholder også en lærervejledning med idéer til
undervisningens tilrettelæggelse og forslag til forløb.
Bogen er ligeledes anvendelig ved kurser og uddannelser inden for
det samfundsfaglige område og kan med fordel anvendes af enhver,
der ønsker inspiration til samfundsfaget.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Styr på sproget - grammatiske øvelser
1. udgave, 2016
ISBN 13 9788761683687
Forfatter(e) Line Vikkelsø Frederiksen, Claus Petersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En øvelsesbaseret grammatikudgivelse, der tager udgangspunkt i de
mest typiske grammatiske fejl.
Intro om ordklasser og sætningsanalyse | 10 letanvendelige
grammatikker | 125 interaktive øvelser | ca. 140 sider

Hvert af de ti kapitler i Styr på sproget fokuserer på én fejltype:
nutids-r
sammensatte navneord
hans/sin
synes/syntes
ligge/lægge
nogen/nogle
får/for
ene/-ende
ejefald
komma.
Efter en kort og let-anvendelig grammatisk indføring følger en lang
række forskelligartede øvelser, der gør udgivelsen ideel til
differentieret undervisning: Hver elev/kursist kan arbejde med netop
den grammatiske fejltype, der volder ham/hende de største
problemer, ligesom øvelsernes stigende sværhedsgrad tillader
eleverne/kursisterne at arbejde i forskellig tempi.
Styr på sproget kan anvendes på stort set alle uddannelsestrin og institutioner – i udskolingen, på ungdomsuddannelserne og i
voksenundervisningen samt andre sammenhænge, hvor der læres og
skrives dansk.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Styr på sproget - grammatiske øvelser
1. udgave, 2016
ISBN 13 9788761683694
Forfatter(e) Line Vikkelsø Frederiksen, Claus Petersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En øvelsesbaseret grammatikudgivelse, der tager udgangspunkt i de
mest typiske grammatiske fejl.

205,00 DKK Inkl. moms

Hvert af de ti kapitler fokuserer på én fejltype:
nutids-r
sammensatte navneord
hans/sin
synes/syntes
ligge/lægge
nogen/nogle
får/for
ene/-ende
ejefald
komma.
Efter en kort og let-anvendelig grammatisk indføring følger en lang
række interaktive øvelser med automatisk rettefunktion, så
eleverne/kursisterne kan teste sig selv, eller du kan vælge at teste
dine elever/ kursister via Systimes delefunktion.
Udgivelsen er ideel til differentieret undervisning: Hver elev/kursist
kan arbejde med netop den grammatiske fejltype, der volder
ham/hende de største problemer, ligesom øvelsernes stigende
sværhedsgrad tillader eleverne/kursisterne at arbejde i forskellig
tempi.
Styr på sproget kan anvendes på stort set alle uddannelsestrin og institutioner – i udskolingen, på ungdomsuddannelserne og i
voksenundervisningen samt andre sammenhænge, hvor der læres og
skrives dansk.
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Hurtigt overblik
Bliv rutineret it-bruger!

Grundlæggende IT er et undervisningsmateriale, der henvender sig
både til uøvede og øvede brugere. Der er tale om et rent digitalt
materiale, hvor man bruger nettet aktivt til at lære nettet at kende.
Materialet tager udgangspunkt i en Google-konto, som giver adgang
til mail, tekstbehandling, regneark og mange andre ting.
Deltagerne udvikler deres it-færdigheder vha. konkrete og
virkelighedsnære opgaver. Instruktionerne til emnerne er udførlige
og klare.
Desuden indeholder udgivelsen udbyggede lektionsbeskrivelser, der
guider læreren i hans eller hendes planlægning af undervisningen.
Der er en langsom og tydelig progression i udgivelsen med tydelige
fokuspunkter for arbejdet.
Grundlæggende IT indeholder følgende emner:
Musetræning
Tastaturtræning
Mail
Internet
Tekstbehandling
Regneark
De fleste kapitler indeholder 2 niveauer: ‘Kom godt i gang’ og ‘Kom
sikkert videre’. Udgivelsen er øvelsesbaseret og dermed aktiverende.
Kan anvendes i mange forskellige uddannelsesforløb, fx avu,
eud/eux, FVU, KUU og OBU.
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