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Hvem er bogen til? 
Med denne bog vil du få en indføring i brug af din 
iPad. Bogen er til begyndere. Er du erfaren bruger, 
kan du sikkert alligevel finde nogle tips til en bedre 
anvendelse. 

Lidt om mig 
Jeg har anvendt iPad siden dens introduktion, og jeg 
har undervist i brug af iPad på aktivitetscenteret 
Wiedergården i Dragør i 4 år.  

Indhold 
Bogen er en blanding af fotos, forklaringer, links til til 
eksterne kilder på internettet og øvelser. 

Brug af bogen 
Du får mest ud af bogen, hvis du gennemfører 
øvelserne, og gerne i den viste rækkefølge. 

• Hvem er bogen til 

• Lidt om mig 

• Indhold 

• Brug af bogen

Indledning

Generelt
• Maskinel 

• Programmel 

• Operativsystem 

• Apps (programmer) 

• Kontrolcenter 

• Diverse
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Notation 
Jeg vil benytte mig af en lidt speciel notation i løbet af 
denne bog. Denne notation skriver jeg med kursiv. 

Eksempel: 

Gå ind i Indstillinger.Generelt.iPad Lagringsplads 

Det betyder i eksemplet: 

1.Tryk på den runde Hjem-knap (mekaniske knap) 

2.Tryk på app ikonen Indstillinger 

3.Tryk på knappen Generelt 

4.Tryk på knappen iPad Lagringsplads 

Jeg har forudsat, at Indstillinger åbnede i "roden", dvs. 
øverste niveau. Hvis du har brugt appen til noget andet, 
kan du bakke ud af det billede, du ser, ved at trykke på 
den blå knap øverst til venstre.  

I eksemplet oven på billedet hedder knappen Generelt. Men navnet vil ændre sig, så det svarer til 
det billede, du bakker ud til. 

Øvelse 

Følg eksemplet til højre, så du ender 
med at se iPad lagringsplads til højre i 
Indstillinger appen, se billedet. 

Bak derefter ud til roden med den blå 
knap øverst til venstre.
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Beskyt din iPad 
Her ser du min iPad Air 2 i et Logitech 
omslag, der omfatter et tastatur. Jeg 
anbefaler på det varmeste, at du bruger din 
iPad med et omslag.  

Hvis du på sigt ønsker at lade din iPad 
afløse din eventuelle computer, kan du med 
fordel købe omslaget med tastatur. 

Brug et omslag, der beskytter både for- og 
bagsiden af din iPad. Du forlænger sikkert 
din iPad's levetid, for taber du den på 
gulvet uden omslag, knækker glasset 
sandsynligvis. Og det er så dyrt at få 
udskiftet det, at det bedre kan betale sig at 
købe en ny iPad. 

Hvis du kan skrive blindskrift, er det naturligvis endnu en fordel at bruge et tastatur. Med Logitech's 
tastatur får du yderligere en række taster, der kan justere lys, lyd og andet hurtigt og nemt.
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Opladning 
Læg mærke til ledningen til højre. Hvis du 
bruger stikket, i stedet for at trække i ledningen, 
holder den lige så længe som din iPad. 

Jeg sætter for det meste min iPad til at lade op 
over natten. Så kan den typisk bruges i op til 10 
timer. Det har jeg endnu ikke haft brug for. 

Der har været omtale af enkelte tilfælde af 
brand i forbindelse med opladninger. Men 
bruger du den oplader og ledning, Apple 
leverer, er den risiko efter min mening meget 
lille. Så lille, at jeg kan leve med det. 

I øvrigt har du naturligvis brandalarmer i dit 
hjem, ikke? Ellers kan de købes for omkring 50 
Kr. stykket. 
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Skærmbilledet 
Skærmbilledet er din iPad's "ansigt". Desuden 
styrer du de fleste funktioner med skærmen, 
fordi den reagerer på berøring. 

Det nytter ikke at trykke hårdt på skærmen, for 
den reagerer ved bitte små elektriske signaler, 
din finger afgiver til den. 

Mange apps (programmer) reagerer på, hvor 
længe du holder fingeren på forskellige 
objekter på skærmen. 

Fx vil et langt tryk på et ord i en tekst ofte kalde 
en menu op, som giver dig mulighed for at 
redigere ordets udseende med fed skrift, kursiv 
mv. 

Hvis du ser godt efter på din iPad, kan du finde 
det kameraøje, der vender ud mod dig selv. 

Det sidder øverst i midten. 
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Indstil Volumen 
Øvelse: Brug volumenkontrollerne  

Find de to volumenkontroller og juster 
lydstyrken op og ned. 

Volumenkontrollerne sidder lige ved siden af 
hinanden. 

Når du trykker på dem, viser skærmen, hvor 
meget styrken bliver indstillet til. Har du lyd på 
fx en video, kan du naturligvis også høre 
ændringerne. 

Ældre iPad's har en knap ved siden af 
volumenkontrollerne, der kan afbryde lyden. 
Den knap kan dog også indstilles til at låse 
skærmbilledets retning. 

Kameraøje 
Læg også mærke til linsen til det kamera, der 
sidder på bagsiden af iPad'en. 

Volumenkontroller

Kameralinse
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Sluk din iPad 
Øvelse 

Find Tænd-sluk knappen og sluk din iPad. 

Det gør du ved at holde den nede, indtil 
"glideknappen" viser sig på skærmen, hvorefter 
du skubber glideknappen til højre. 

Jeg slukker sjældent min iPad helt, men lader 
den blive i "hvilestilling". Så er den straks klar til 
brug. 

Øvelse: Tænd din iPad 

Hold Tænd-sluk knappen nede, indtil Apple's 
logo viser sig på skærmen. Derefter kan du godt 
slippe knappen. 

Øvelse: Find hullerne til mikrofonen 

Hullerne til mikrofonen kan sidde andre steder 
end vist her. Kig grundigt efter dem. 

Tænd-sluk knappen
Huller til mikrofonindgang

Note: 
Slukning af din iPad kan nogen gange 
rydde op i tilfælde, hvor den opfører 

"underligt".
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Øvelse: Flyt ikoner på hjemmeskærmen 

Ikonerne på din iPad's skærm fungere som knapper, du 
kan aktivere apps med. Hvis du har apps, du ikke bruger, 
kan du flytte eller slette nogen af dem. 

Hold fingeren på en ikon, indtil alle ikonerne begynder at 
vrikke, eller en menu kommer frem, a lá den her viste. Får 
du menuen, så tryk på "Rediger hjemmeskærm" punktet. 

Nu kan du flytte ikonen et andet sted hen. Prøv det. 
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Øvelse: Hvordan du kan slette ikoner på 
hjemmeskærmen 

Du kan slette app og bogmærke ikoner. Men 
hvis du sletter en app, vil du også slette de 
data, der er knyttet til den. 

Derfor er den en god ide at flytte app ikoner til 
en senere hjemmeside, hvis du er i tvivl om, at 
du kan slette dem. Så får du en renere start-
hjemmeside. 

De fleste apps kan hentes igen fra AppStore, 
hvis du vælger at slette dem. Det er gratis at 
hente dem igen , hvis du allerede har betalt for 
dem. 

Prøv at lade som om, at du vil slette en app. 
Men når du når til at gøre det, kan du bare 
fortryde med "Annuller" knappen.
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Links 
Et link er en elektronisk henvisning til et nyt 
sted i et dokument, en hjemmeside på 
internettet eller lignende. 

Jeg vil efterhånden lægge en række links på 
denne og andre sider, i takt med udvidelser til 
bogen. 

Et link "kan dø", fordi ejeren af en 
hjemmeside har ændret eller 
fjernet siden. I så fald vil du ofte 
få en fejlmeddelelse fra stedet, 
linket henviser til. 

De links, jeg viser på højre side, vil normalt 
beskrive, hvad jeg henviser til. Alternativet ville 
være fx min hjemmesideadresse. Den ser 
mere teknisk ud, men gør det samme: 

www.ecwrite.com/hjem/index.html

Links her i bogen er understreget 

Andre steder kan links være vist med en 
afvigende farve, fed skrift eller lignende. 

Tegninger og billeder indeholder også ofte links. 

• iPad brugervejledninger  

• Oles hjemmeside 

• Wiedergården 

• iPad program for begynderholdet 2020 

• IPad træningskalender 2020 

https://support.apple.com/da_DK/manuals/ipad
http://www.ecwrite.com/hjem
https://wiedergaarden.dk
https://wiedergaarden.dk/index.php/ipad1
http://ecwrite.com/onewebmedia/kalender2020.jpg
https://support.apple.com/da_DK/manuals/ipad
http://www.ecwrite.com/hjem
https://wiedergaarden.dk
https://wiedergaarden.dk/index.php/ipad1
http://ecwrite.com/onewebmedia/kalender2020.jpg
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Maskinel og programmel 
Din iPad er maskinen. Og den er en særdeles 
avanceret computer. Den har et OperativSystem, 
Apple nu kalder iPadOS. 

Desuden indeholder den apps, det vil sige 
programmer (applications). En app udfører forskellige 
opgaver, fx email, kalender, søgning på internettet, 
spil og meget andet. 

Der er mere end 2 millioner apps på AppStore, 
hvorfra du kan downloade (hente) dem. 

Operativsystemet sørger for at binde din iPad's 
maskinel sammen med de apps, der kører på den. 
Det sørger også for kommunikation med 
omverdenen, fx via WiFi, Bluetooth, mikrofon, 
skærmbilledet og meget andet. 

Desuden vil de fleste apps behandle data, du ønsker 
at arbejde med. 
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Opgave: Kontrolcenter 
Kører din iPad på iOS12 eller iPadOS 13: Sæt fingeren 
øverst til højre på skærmen og træk den ned. Så 
kommer Kontrolcenteret til syne. 

Hold fingeren nede på Lysstyrkeknappen (solen). Træk 
derefter op eller ned på knappen for at justere lyset på 
din iPad til det passer dig. 

Hold derefter fingeren på Volumenknappen 
(højttaleren). Træk så op eller ned for at justere 
lydstyrken. Det kan du naturligvis kun høre, hvis du 
afspiller noget med lyd. Bare stil den i midten. 

Aktiverer du på Hængelåsen, fastholder iPad'en 
visning i landskabs- eller portrætformat. Det kan være 
nyttigt ved læsning fx i sengen. 

Med ældre operativsystemer skal du trække op fra 
skærmens nederste kant. Start uden for skærmbilledet. 
Så ser Kontrolcenter anderledes ud. 
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Videoer på YouTube: 
Hjemmeopgaver 
Nogle af disse videoer er forældede, hvis du har 
en af de nyeste iPad's, og kører med iPad OS 13.  

Se dem alligevel igennem, og forsøg at 
gennemføre nogle af de viste ting: Her er links til 
dem: 

IPad 1: Spotlight 

iPad 2: Organiser 

iPad 3: Gem link 

iPad 4: Kontrolpanelet (iOS 11) 

iPad 5: Dokken (ikonerne nederst på 
hjemmeskærmen) 

iPad 6: Dok og delt skærm 

https://youtu.be/gQtwq5McSDo
https://youtu.be/ijXvTS-cyfA
https://youtu.be/TP7n7d9-o_c
https://youtu.be/vVNBIXyOGJg
https://youtu.be/enUWKkhlF58
https://youtu.be/if-woVHr4W8
https://youtu.be/gQtwq5McSDo
https://youtu.be/ijXvTS-cyfA
https://youtu.be/TP7n7d9-o_c
https://youtu.be/vVNBIXyOGJg
https://youtu.be/enUWKkhlF58
https://youtu.be/if-woVHr4W8
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Hvad er iCloud 
iCloud er en online service, Apple leverer fra store 
datacentre rundt omkring i verden. Disse centre har 
via internet forbindelse til din iPad og andre enheder, 
hvormed du har logget ind med din Apple-id. 

Denne iCloud service er uhyre vigtig for din iPad's 
funktion. Med iCloud kan du sikre dine data, og du 
kan få lavet en sikkerhedskopi af din iPad.  

Så skulle du miste din iPad, kan du nemt og hurtigt 
finde dine data igen, når du har logget på iCloud 
med din nye iPad. 

Du kan selv vælge, hvilke apps, du gerne vil have 
synkroniseret med iCloud. 

For eksempel kan du via iCloud se dine billeder på 
alle dine Apple enheder, og du kan vælge at dele 
dem med dine venner. 

icloud
• Hvad er iCloud 

• Din Apple konto: Apple-id 

• iCloud indstillinger 

• iCloud lagerplads 

• iCloud: Synkroniser apps 

• iCloud Backup

Er dit barn eller elev 
klar til bogstaver, 
ord eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110


 af  16 127

iCloud servere 
iCloud er store servere i 
datacentre, Apple har placeret 
rundt omkring i verden. De 
modtager elektroniske 
dokumenter (filer) fra vores 
enheder, og sørger for at 
gemme dem på enorme lagre. 

Du kan vælge, hvilke af dine 
enheder, der skal kunne vise 
dine filer. Derefter kan du vælge, 
hvilke filer, du ønsker at se fra 
iCloud. 

Desuden kan du vælge at gøre udvalgte filer, fx  dine fotos, tilgængelige for dine venner. 

iCloud kan også virke som backup, altså sikkerhedskopi, for dine filer. 

Se videoen her, hvordan det virker: 

iCloud 1 - Hvad er iCloud 

https://youtu.be/moViL7w_AnE
https://youtu.be/moViL7w_AnE
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Apple-id: Din konto til iCloud mv. 
For at du kan styre, hvilke filer skal gemmes i iCloud, synkroniseres 
med andre enheder og laves backup af, skal du have en Apple-id. 

Faktisk har du allerede en Apple-id, hvis du har en iPad, og den er 
oprettet til dig, for den er en forudsætning for, at din iPad virker. 

Du behøver dog ikke nødvendigvis at have en Apple enhed, fx 
iPad, for at have en Apple-id, og dermed en iCloud konto. 

Se her på Apple's hjemmesider, hvordan du kan oprette en ny 
Apple-id.  

Har du allerede din Apple-id, vil jeg fraråde at oprette en ny. Dine 
eventuelle køb af apps er nemlig knyttet til din Apple-id. Og bruger du en ny Apple-id på din iPad eller 
anden enhed, mister du adgangen til de betalte apps, og så skal du købe dem igen, hvis du ønsker at 
bruge dem. 

Din Apple-id består af den email-adresse, du opretter kontoen med, samt et kodeord, du selv vælger. 

Husk dit kodeord. Det er vigtigt!

https://support.apple.com/library/content/dam/edam/applecare/images/da_DK/appleid/ios13-iphone-xs-setup-create-new-apple-id.jpg
https://support.apple.com/library/content/dam/edam/applecare/images/da_DK/appleid/ios13-iphone-xs-setup-create-new-apple-id.jpg
https://support.apple.com/library/content/dam/edam/applecare/images/da_DK/appleid/ios13-iphone-xs-setup-create-new-apple-id.jpg
https://support.apple.com/library/content/dam/edam/applecare/images/da_DK/appleid/ios13-iphone-xs-setup-create-new-apple-id.jpg
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iCloud indstillinger 
Gå ind i appen Indstillinger og 
tryk på den øverste knap, sikkert 
med dit navn. 

Der finder du indstillinger af din 
Apple-id, iCloud, iTunes og 
AppStore. 

Ønsker du at kunne købe apps, 
eller ønsker du at udvide pladsen 
i iCloud, skal du have knyttet et 
kreditkort til din konto. 

Det kan du gøre med knappen 
Betaling og levering. 

Den blå iCloud knap giver dig adgang til de egentlige iCloud indstillinger. 

Se mere om dette i videoen: iCloud 2 - ny Apple-id knap 

https://youtu.be/I2hQi9zW-Zo
https://youtu.be/I2hQi9zW-Zo
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iCloud lagerplads 
Du får 5 GB (Giga Byte) lagerplads med din 
Apple-id. Hvis du er flittig fotograf, kan du 
hurtigt få den fyldt op.  

Så har du mulighed for at abonnere på mere 
plads. For tiden koster det 7 Kr per måned at 
få 50 GB plads. Det er mere end rigeligt for de 
fleste. 

Et billede i høj opløsning fylder ofte 5 MB 
(Mega Byte). Med den opløsning kan du 
således gemme, hvad der svarer til 10.000 

billeder. 

Hvis du til gengæld tager mange videoer, fylder de betydeligt mere. Men så kan du udvide iCloud 
pladsen yderligere. Jeg deler 200 GB med min kone. Og som du kan se på billedet, har vi iøjeblikket 
brugt mindre en halvdelen til trods for, at vi begge tager mange billeder. 

Se videoen her, hvordan du kan købe mere plads på iCloud: 

iCloud 3: Indstilling af lagerpladsen til iCloud

https://youtu.be/r394eMYkRbY
https://youtu.be/r394eMYkRbY
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iCloud: Synkroniser apps 
iCloud kan sørge for, at mange af de apps, du 
har på din iPad, kan få synkroniseret data med 
dine øvrige enheder. I visse tilfælde kan du 
også dele disse data med andre brugere. 

For at det virker, skal du slå iCloud til på de 
enheder, du ønsker at synkronisere data 
imellem.  

For eksempel kan du oprette en begivenhed 
på din iPad, og derefter vil du næsten 
omgående kunne se begivenheden på din 

iPhone. Opretter du en kontakt i appen Kontakter på en enhed, vil du også kunne se kontakten på de 
andre enheder, du har.  Fotos, du har taget med din iPhone, kan blive tilgængelige på din iPad og deles 
med dine venner via iCloud. Netop denne deling vil jeg behandle her i bogen på senere et tidspunkt. 

Se videoen her, hvordan du kan sætte synkronisering op: 

iCloud 4 - Indstil apps, der skal bruge iCloud 

https://youtu.be/xUM2xAcH2_Q
https://youtu.be/xUM2xAcH2_Q
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iCloud: Backup er vigtig! 
De apps, du vælger at synkronisere med iCloud, placerer 
en kopi af de tilhørende data på iCloud serveren. 

Det betyder, at skulle du miste din iPad, vil du efter at 
have anskaffet dig en ny, kunne finde dine data igen, når 
din nye iPad er sat op som den gamle.  

Gå ind i appen Indstillinger og tryk på knappen "iCloud-
kopi". 

Når du er der inde, trykker du på "iCloud-sikkerhedskopi", 
så knappen bliver grøn. 

De apps, du satte op til synkronisering tidligere, 
kombineret med indstillingen, du ser på denne side, 
sikrer stort set alle data, du gerne vil kunne finde, når du 
indstiller din nye Apple enhed (iPad, iPhone og iMac). 

Jeg anbefaler på det varmeste at benytte disse 
muligheder. 
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Appen Kontakter 
Med Kontakter kan du gemme en masse information 
om dine venner, familie og andre kontakter, der er 
særdeles nyttig senere. Og så er informationerne kun 
et par tastetryk væk. 

Sørger du for at lade iCloud synkronisere Kontakt-
appen på fx din iPad og iPhone, er informationerne 
tilgængelige begge steder. Og de er kun nogle få 
tastetryk væk. 

Hvis du gemmer et komplet sæt informationer, kan 
hurtigt sende mails, beskeder, finde vej og kalde 
kontakten op via telefon eller FaceTime. 

Du kan også tilføje noter om kontakten, der kan 
uddybe dit kendskab, fx hvornår du har mødt 
kontakten, eller hvad der særligt kendetegner 
personen eller firmaet. 

Det er også nemt at dele kontakter med venner. 

Kontakter
• Generelt om kontakter 

• Opret en kontakt 

• Rediger en kontakt 

• Slet en kontakt

Er dit barn eller elev 
klar til bogstaver, 
ord eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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Ikonen til Kontakter-appen 
Jeg kunne ikke lige huske, hvor jeg havde gemt 
ikonen til Kontakter appen, så jeg brugte 
Spotlight til at søge den. Jeg har vist i iPad 
øvelser bogen, hvordan du kan bruge 
Spotlight. 

I det hele taget er ikonerne bare de virtuelle 
knapper, der aktiverer en app. Det betyder, at 
når du trykker på en ikon, åbnes appen, altså 
det tilhørende program. 

Det var jo netop Kontakter appen, vi gerne ville 
finde. Når du trykker på den, åbner du naturligvis Kontakter appen, og så "forsvinder" denne bog. Den 
er nu ikke længere væk, end at du hurtigt kan komme tilbage til den. 

For at komme tilbage til denne bog, kan du blot trykke på den fysiske Hjem-knap og så på Safari 
ikonen. Så åbnes bogen igen. Du skal muligvis bladre op og ned (scrolle), for at finde samme sted i 
bogen igen. 

Alle apps, du er i gang med at anvende, kan skubbes til side, ved at du trykker på Hjem-knappen. 
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Kontakter 
Når du har åbnet appen, får du det viste udseende, 
dog med de kontakter, du har. Og kun hvis du ikke 
har efterladt appen midt i en redigering eller 
oprette af en ny kontakt. 

På videoen Kontakter - Styr dine kontakter kan du 
se, hvordan du åbner og tilføjer en ny kontakt. 

Desuden ser du, hvordan du kan slette en kontakt. 
Tryk på linket (det understregede), og se videon. 

Øvelse 

Opret en kontakt med de oplysninger, du gerne vil gemme om vedkommende person eller firma. 

Eller for øvelsens skyld, brug disse informationer, som naturligvis blot er for øvelsens skyld: 

Anders Andersen, Søndre Boulevard 999, 2791 Kastrup. E-mail: anders@gmail.com. Tilføj url: 
www.ecwrite.com. Telefon arbejde: 99999999. Telefon privat: 88888888. 

Vigtigt: Husk at afslutte kontakten med OK-knappen, du finder, når du opretter kontakten. 

https://youtu.be/ffoFfErehgE
mailto:anders@gmail.com
http://www.ecwrite.com
https://youtu.be/ffoFfErehgE
mailto:anders@gmail.com
http://www.ecwrite.com
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Email: Elektronisk post  
Det danske postvæsen har længe været ved at gå 
fallit. Det skyldes naturligvis, at de fleste i dag sender 
elektroniske breve, email, og beskeder i form af 
iMessage, SMS eller MMS.  

Og udviklingen er skubbet af staten, da vi i dag 
modtager hovedparten af vores post fra det 
offentlige via e-Boks. Det er faktisk svært at blive fri. 

Tryk på de understregede links for detaljer om 
ovenstående. 

Du ser i dette afsnit med de tilhørende videoer, 
hvordan du kan bruge Apple's Mail app. Den er ikke 
nødvendig vis den bedste mail app, men din iPad har 
den fra starten, og jeg har anvendt den i 10 år uden 
nævneværdige problemer. 

Jeg forudsætter i det følgende, at du har oprettet en 
mailkonto, og at den er sat op på din iPad. 

Email
• Generelt om elektronisk post 

• Opret og send mail 

• Rediger mail 

• Opret postkasser 

• Fordel mail i postkasser 

• Slet mail 

• Søg og find mails

Er dit barn eller elev 
klar til bogstaver, 
ord eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://da.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://support.apple.com/da-dk/HT207006
https://www.e-boks.com/danmark/da/hvad-er-e-boks/
https://da.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://support.apple.com/da-dk/HT207006
https://www.e-boks.com/danmark/da/hvad-er-e-boks/
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Mail appen: Lav ny mail 
Find og tryk på Mail ikonen på din iPad's 
hjemmeskærm. 

Når din Mail app er åbnet, får du vist 
det, du efterlod sidst, du lukkede for 
appen. Det ser naturligvis anderledes 
ud end fotoet. 

Åben videoen Mail 1 - Opret og send en 
mail og se den igennem. Se den gerne 
flere gange, mens du gennemfører 
øvelsen. 

Øvelse: Skriv og send en ny mail 

Følg videoen og opret en ny mail. I første omgang behøver du ikke tilføje fotos. Bare skriv en tekst og 
prøv at sende mailen til dig selv. 

Du åbner en kladde til den nye mail ved at trykke på ikonen, der viser en pen på papir, se figuren.

https://youtu.be/kX-qPNbgDR8
https://youtu.be/kX-qPNbgDR8
https://youtu.be/kX-qPNbgDR8
https://youtu.be/kX-qPNbgDR8
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Opret en Postkasse og flyt mails 
Hvis du ligesom jeg ønsker at bevare nogle af dine 
mails, er det praktisk at sortere dem i passende 
"postkasser". 

I Mail appen kan du oprette sådanne postkasser. De 
kunne også have heddet foldere eller mappen. De er 
bare "beholdere" til opbevaring af de mails, du flytter 
til dem. 

Se videoen: Mail 2 - Indret postkasser og flyt og slet 
mails. 

Ser du på en mail, skal du bruge Tilbage-knappen, 
indtil Postkasser vises i hovedet af venstre vindue, se 
øverste figur. 

Når du ser Postkasser som vist på nederste figur, kan 
du trykke på Rediger-knappen for at oprette eller 
redigere postkasser.  

Afslut altid med OK-knappen, når du har gjort det. 

https://youtu.be/QFkB6TYAX8s
https://youtu.be/QFkB6TYAX8s
https://youtu.be/QFkB6TYAX8s
https://youtu.be/QFkB6TYAX8s
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Øvelse: Opret en postkasse 
og flyt en mail ind og ud af 
den 

Tryk på linket til videoen 
nævnt på forrige side og følg 
den. 

Opret en ny postkasse med 
et navn efter dit valg. Prøv at 
flytte en mail til den nye 
postkasse. Prøv også at flytte 
mailen tilbage til indbakken 
eller et andet sted, du ønsker 
den placeret. 

Du starter processen ved at trykke på knappen Ny postkasse. 

Bemærk: Afslut oprettelse eller redigering af postkasser ved at trykke på OK-knappen. Ellers bliver 
ændringerne ikke registreret. Først når det er sket, kan du finde din nye postkasse. 
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Find en mail 
For det meste kan du finde mails ved at 
bruge søgefeltet. For at det virker, skal 
du være i Indbakker eller Alle indbakker 
i venstre panel. Og du skal nogle gange 
trække ned i venstre panel, for at 
søgefeltet kommer til syne, hvis du har 
mange mails vist i panelet. 

Åben video Find en mail og se den 
igennem. Se den gerne flere gange, 
mens du gennemfører øvelsen. 

Øvelse: Find en mail 

Sørg for, at venstre panel viser Indbakker, eller Alle indbakker. Træk ned i panelet, indtil søgefeltet 
kommer til syne. 

Prøv nu at søge efter en mail. Mange gange vil du få vist en liste af mail, hvor dit søgeord indgår. Så må 
du lede blandt dem, eller du kan prøve at ændre søgekriteriet.

https://youtu.be/hr0u-26ypgU
https://youtu.be/hr0u-26ypgU
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Safari er en Browser 
Safari er en Browser. Den bruger du til at se hjemmesider på 
internettet. Der er milliarder af sider at vælge imellem. Her er fx 
min hjemmeside: www.ecwrite.com/hjem. Den bog, du læser 
her, kan du åbne ved på ovenstående hjemmeside (linket), og 
trykke på det billede, der viser forsiden af denne bog. 

Du kan søge alskens information, underholdning og meget andet 
med Safari. Det handler dette afsnit om.  

Du kan også gemme bogmærker, som du kan bruge til at vende 
tilbage til hjemmesider, du gerne vil kunne finde nemt igen. 

Safari er indstillet til at bruge Google søgeprogrammet som 
standard. Men du kan i Indstillinger.Safari.Søgeprogram vælge 
imellem 4 søgeprogrammer: Google, Bing, Yahoo og 
DuckDuckGo 

Søgeprogrammet "DuckDuckGo" er det mest "private", da det 
ikke som de andre søgeprogrammer lagrer dine søgninger til 
brug for senere reklamer mv., du får præsenteret på 
hjemmesider, i YouTube og andre steder. 

Safari
• Tag på Safari 

• Gem og send bogmærke 

• Lav mappe til bogmærker 

• Organiser dine bogmærker 

• Rediger dine bogmærker 

• TrustPilot: Check firmaet 

• Print fra din iPad med AirPrint 

• Søg med Split View eller Nyt 
vindue 

• Rediger bogmærker med Split 
View eller Nyt vindue

https://helpdesken.dk/hvad-er-en-browser/
http://www.ecwrite.com/hjem
https://support.apple.com/da-dk/guide/iphone/iph42ab2f3a7/ios
https://helpdesken.dk/hvad-er-en-browser/
http://www.ecwrite.com/hjem
https://support.apple.com/da-dk/guide/iphone/iph42ab2f3a7/ios
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Tag på Safari 
Med appen Safari kan du tage på "safari" på internettet. 
Med andre ord, du kan søge blandt alle de tilgængelige 
hjemmesider på nettet og få dem vist. 

For at søge en hjemmeside, trykker du oppe i søgefeltet 
og skriver det, du vil søge. Eller du skriver direkte 
hjemmesidens adresse, hvis du kender den. 

Se videoen Safari 1 - Brug af knapper, vinduer og faner. 

Øvelse: Søg information 

Prøv fx at søger efter "løver". Du kan se resultaterne ved 
at trykke på den blå returknap, eller du kan vælge fra de 
forslag, søgeprogrammet (her Google) præsenterer for 
dig. 

Resultatet er typisk en række links (henvisninger), der 
bliver præsenteret. Hiv op og ned i listen, indtil du finder 
det, du tror vil give dig det ønskede resultat. 

Tryk derefter på linket, og hjemmesiden vil blive vist.

https://youtu.be/JXU5NsAhVao
https://youtu.be/JXU5NsAhVao
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Safari 2: Gem eller send 
bogmærke 
Hvis du gerne vil have hurtig adgang til en hjemmeside, 
du har fundet, er bogmærker uvurderlige. 

Og du kan sende bogmærker til dine venner, så de også 
kan se hjemmesiden. 

Se videoen: Safari 2 - Gem bogmærke 

Øvelse: Gem et bogmærke 

Find en hjemmeside, du gerne vil gemme et bogmærke 
til. Tryk derefter på Dele-knappen, se øverste figur 
(firkanten med pil-op). 

Tryk på Tilføj-knappen, se nederste figur. 

Du vil derefter kunne finde bogmærke-ikonen på din 
iPad's hjemmeside. Ikonen kan godt være havnet på side 
2, 3 eller senere. Når du trykker på ikonen, vil den 
pågældende side blive vist i Safari appen.

https://youtu.be/1ZEjJ5rQs_Y
https://youtu.be/1ZEjJ5rQs_Y
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Safari 3: Lav mappe til bogmærker 
Hvis du vil gemme mange bogmærker, kan du også 
bruge Bogmærke-panelet og oprette mapper til dem. 

Slå Bogmærke-panelet til (og fra) med Bogmærke-
knappen (se øverste figur). 

Se videoen: Safari 3 - Opret mappe til dine bogmærker. 

Øvelse: Opret en bogmærke-mappe 

Åben Bogmærke-panelet med knappen vist øverst. Tryk 
derefter på Rediger-knappen nederst i panelet. 

Tryk på Ny mappe-knappen, se nederste figur. Opret din 
nye mappe som vist på videoen. 

Afslut oprettelsen af en mappe ved at trykke på OK-
knappen, som vist på videoen. 

Nu har du en mappe til at gemme bogmærkerne i. 

Du kan vælge at slette en mappe med en af de røde 
knapper. Men så mister du også bogmærkerne i mappen.
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Safari 4: Organiser dine mapper 
Jo flere bogmærker, du samler, jo mere får du brug for 
mapper, du giver navne, der passer til samlingen af 
bogmærker. Derfor får du brug for at kunne oprette, 
flytte, redigere og slette mapper. 

Se videoen Safari 4 - Organiser dine mapper til links. 

Øvelse:  

Åben Bogmærke-panelet med knappen vist øverst. Tryk 
derefter på Rediger-knappen nederst i panelet. 

Vælg en mappe, så du får noget lignende nederste figur 
op. 

Nu kan du vælge at omdøbe mappen, og du kan vælge 
at placere den et nyt sted. 

Husk at afslutte processen med OK-knappen, der 
kommer til syne, når du har endt redigeringerne.

https://youtu.be/lPcLOF_D2w8
https://youtu.be/lPcLOF_D2w8
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Safari 5: Rediger dine mapper og 
bogmærker 
Skulle du have fået placeret et link (bogmærke) i en 
forkert mappe, kan du flytte det hen i den rigtige. 

Se videoen Safari 5 - Rediger dine mapper og links 

Øvelse:  

Lav flere mapper som vist i de tidligere afsnit. Søg noget 
information med Safari. Når du har fundet det, du gerne 

vil kunne finde hurtigt igen, så gem bogmærket i den af mapperne, der har den rigtige titel. 

Prøv at flytte et bogmærke fra en mappe til en anden. 

Og prøv så at flytte det tilbage til den oprindelige mappe. 

Bekræft ændringer med OK-knappen. 

Bemærk: Det viste i søgeresultet (her håndbold), har ikke nødvendigvis noget at gøre med de 
redigeringer, du foretager med bogmærkerne og placeringerne. Det er først, når du har lavet et 
bogmærke, og du ikke er i gang med redigeringer, at du kan bruge bogmærket til at kalde den 
ønskede hjemmeside frem. 

https://youtu.be/usrTmteyrSg
https://youtu.be/usrTmteyrSg
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Safari 6: Trustpilot - Check firmaet 
Før jeg køber noget på internettet, plejer jeg at bruge 
Trustpilot hjemmesiden til at få en indikation af firmaets 
lødighed. Jo flere tilkendegivelser, jo bedre 

Se videoen Safari 6 - Trustpilot - Check firmaet 

Tag resultaterne med et gran salt. Trustpilot favoriserer 
firmaer, der har tegnet abonnement hos Trustpilot. 

Jeg viser her en søgning på gucca.dk. Der er pt mere 
end 36.000 anmeldelser, og fordelingen vist nederst ser 
meget fin ud. Så jeg købte noget hos firmaet.  

Øvelse:  

Prøv at søge elgiganten.dk på Trustpilot og se på 
resultaterne. Prøv også seniorshoppen.dk. Der er ikke 
mange anmeldelser, til gengæld er de fine. Jeg kan dog 
ikke lide deres hjemmeside, for der mangler information 
om hjemsted, kundeservice mm. Så den vil jeg ikke købe 
noget på, selv om Trustpilot anmeldelserne er gode. 

https://youtu.be/qfKBANQDl7k
http://gucca.dk
http://elgiganten.dk
http://seniorshoppen.dk
https://youtu.be/qfKBANQDl7k
http://gucca.dk
http://elgiganten.dk
http://seniorshoppen.dk
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Safari 7: Køb af AirPrint printer 
Hvis du ønsker at kunne skrive ud direkte fra din iPad, er 
du bedst stillet med en printer, der har AirPrint. Vær 
sikker på, at printeren virkelig har denne funktion! 

Her er en liste over AirPrint printere. 

Se videoen Safari 7: Køb af AirPrint printer på nettet  

Jeg har her (figurerne) brugt pricerunner.dk til at søge på 
printeren HP Envy 5030, som pt er i Apple's 
salgsprogram. Den kan AirPrint.  

Den er billig i indkøb, men vær opmærksom på, at 
printerpatronerne er dyre! Så hvis du vil printe billeder, 
send billedfilerne til Bilka's printerservice i stedet. 

Printeren er udmærket til lettere behov. Jeg har haft en. 

I øvrigt har jeg også købt hos ProShop, og den forretning 
har jeg også tillid til. Men billigste tilbud er ikke 
nødvendigvis bedste firma at handle hos. Se dig for.

https://support.apple.com/da-dk/HT201311
https://youtu.be/VuM-jEqJnH4
http://pricerunner.dk
https://www.pricerunner.dk/pl/116-4327064/Printere/HP-Envy-5030-Sammenlign-Priser
https://support.apple.com/da-dk/HT201311
https://youtu.be/VuM-jEqJnH4
http://pricerunner.dk
https://www.pricerunner.dk/pl/116-4327064/Printere/HP-Envy-5030-Sammenlign-Priser
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Safari 8 - Søg med Split View 
Tjah, videoen herunder er lidt forældet. Hvis din iPad kører 
på iPadOS 13, hedder funktionen nu "Åben nyt vindue". 

Se bare videoen alligevel. Kører din iPad med iOS 11 eller 
iOS 12, passer videoen. Ellers se på figurerne til venstre. 

Med iPadOS holder du fingeren nede på ikonen øverst til 
højre, så panelet dukker op. Så vælger du "Åbn nyt vindue" 
i stedet for "Split View". 

Nu har du to uafhængige vinduer i Safari, hvor du fx kan 
søge på billetter hos SAS i det ene, og Lufthansa i det 
andet. 

Hold samme knap (øverste figur) nede, og vælg "Kombiner 
alle vinduer", for at slippe af med det ene vindue, når du er 
færdig med dine søgninger. 

Læg mærke til den lille grå streg i midten af nederste figur. 
Træk til højre eller venstre i den for at udvide et af 

vinduerne og at formindske det andet.  

https://youtu.be/xfBXR9ap4ns
https://youtu.be/xfBXR9ap4ns
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Safari 9 - Rediger bogmærker med 
Split View 
I videoen hedder det Split View. Men har du iPadOS 13 på 
din iPad, hedder funktionen nu "Åbn ny vindue". 

Se videoen Safari 9 - Rediger bogmærker med Split View. 
Afvigelserne med iPadOS 13 kan du se på figurerne til her 
venstre.  

Med iPadOS holder du fingeren nede på ikonen øverst til 
højre, så panelet dukker op. Så vælger du "Åbn nyt vindue" 
i stedet for "Split View". 

Jeg viser bogmærkepanelerne åbne i begge vinduer. 

Når du har åbnet panelerne, kan du i begge vinduers 
bogmærkepaneler oprette nye mapper, gemme 
bogmærker og flytte dem som vist i ovenstående og de 
tidligere videoer. 

Funktionen til at flytte bogmærkerne mellem mapperne: 
"Træk og slip" vist i videoerne fungerer virkelig godt. 

https://youtu.be/SZ3J1lteC5g
https://youtu.be/SZ3J1lteC5g
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Multitasking, Slide Over og Split View 
Med de nyere iPad versioner, der kører på iPad OS 13, kan du 
arbejde med op til 3 åbne vinduer. 

Det er vældig praktisk, fordi du ofte kan kopiere eller flytte 
dokumenter og mapper mellem 2 apps ved blot at trække i dem 
fra en app og slippe dem i en anden. Eller du kan referere til 
informationen i en app, samtidig med at du arbejder i den 
anden. 

Apple har lavet en fin vejledning i, hvordan du kan gøre det, og 
hvilke iPad's, der kan anvendes. 

Desuden ser du, hvordan du kan udvide vinduerne og fjerne 
vinduer, du er færdig med. 

Og mens vi er i gang: Du kan også i selve Safari browseren få 
Split View, så du fx kan sammenligne billetpriser fra to forskellige 
flyselskaber i hvert sit vindue. Se hvordan her. 

Med det pt nyeste operativsystem til iPad, iPadOS 13, har Apple 
taget endnu et skridt til at give de nyere iPad's muligheder, der 
hidtil var mulige med Mac eller PC'er. 

Multi-
tasking

• Multitasking: Vis flere apps 
åbne side om side 

• Slide Over: Vis 2. eller 3. 
vindue åbent over den/de 
øvrige app(s) 

• Split View i Safari: Vis 2 
vinduer side om side

https://support.apple.com/da-dk/HT207582
https://support.apple.com/da-dk/HT207522
https://support.apple.com/da-dk/HT207582
https://support.apple.com/da-dk/HT207522
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Multitasking: Flere aktive 
apps 
Kører din iPad på iPadOS 13, kan du ofte 
åbne 2 apps ved siden af hinanden. I 
eksemplet på figuren har jeg først åbnet 
Safari og fundet nogle opskrifter. 

Så har jeg holdt fingeren på et link (her en 
lakseopskrift), og trukket figuren over til 
højre. Når jeg slipper figuren der, åbner der 
sig en ny Safari side.  

Du har således Safari åbnet i 2 vinduer, og 
de arbejder helt uafhængigt at hinanden. 

Så du kan gennemføre søgninger på fx flybilletter til SAS og Norwegian. Og du kan så sammenligne 
priser, tider, om turen går direkte osv. 

Du kunne også have åbnet fx. Safari først, og så Noter appen. Hvordan kan du læse om i vejledningen, 
jeg omtalte i indledningen til dette afsnit. 

Så kan du trække tekster, fotos og links fra i dette tilfælde fra Safari til Noter. Du kan dog ikke trække 
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Kan en iPad erstatte en "computer"? 
Det spørgsmål har jeg hørt nogle gange. Og som altid er der 
ting, det kommer an på: 

• Forbindelser til omverdenen (eng.: Connectivity) 

• Skærmstørrelse og vægt 

• Computerkraft og alder 

• Programmer / apps 

• Tastatur 

• Operativsystem 

• Filhåndtering 

• Pris 

• Konklusion og brug 

Så lad os se mere detaljeret på disse forudsætninger i dette 
afsnit.  

De understregede ord/sætninger er links til mere information om 
emnerne.  

Er iPad 
voksen nu?
• Forbindelser / porte 

• Skærmstørrelse og vægt 

• Computerkraft 

• Programmer / apps 

• Tastatur 

• Operativsystem 

• Filhåndtering 

• Pris 

• Konklusion

https://da.bab.la/ordbog/engelsk-dansk/connectivity
https://da.bab.la/ordbog/engelsk-dansk/connectivity
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Porte 
Billedet kunne have været en bærbar computer, og 
det kunne have været en Mac. Fælles for "rigtige 
computere" er, at de typisk er udstyret med "porte", 
dvs stik til omverdenen, fx strøm, ethernet bredbånd, 
printer, USB, mikrofon, højttalere, extern harddisk mv. 

Her er iPad "fattig" på porte: En Lightning port eller 
en USB-C port. Ældre iPad's har desuden en port til 
lydindgang/udgang. 

Så er du afhængig af alle disse porte på computeren, 
må du på en iPad tilføje en såkaldt dock, som giver 
dig de fornødne porte. Jeg har netop bestilt en sådan 
dock til min iPad Pro. Den version, jeg har valgt, 
sidder til højre i kanten af iPad'en, se foto. 

Med den dock får jeg de fleste af de porte, 
computeren har. Og da min iPad kører på iPad OS 13 
eller senere, kan jeg også tilslutte fx extern harddisk, 

SSD hukommelseskort og meget andet. Docken gør det også muligt at oplade iPad'en under brugen. 
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Skærmstørrelse 
De mest anvendte iPad's har et aktivt skærmbillede 
på 9,7''. Har du brug for en større skærm til det, du vil 
bruge din iPad til, må du holde fast i computeren eller 
anskaffe en større iPad.  

Min iPad har en 12,9'' skærm, og det aktive billede er 
faktisk lidt større end den viste bærbare (her 
MacBook Air 13''). 

Det skyldes, at iPad skærmens format er 4:3, 
hvorimod de fleste bærbares skærme er i formatet 
16:9. 

Vægt 
Min iPad med det viste tastatur vejer 1030 g, og den 
viste 13'' MacBook Air vejer 1340 g. Når jeg bruger 
dem i min komfortable lænestol, foretrækker jeg 
iPad'en, som forresten ikke bliver varm som 
MacBook'en. Jeg har nu solgt min MacBook Air. 
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Computerkraft og alder 
Det er klart, at jo nyere en iPad er, jo 
mere "computerkraft" har den. 
Processoren er hurtigere, og den er 
udstyret med mere hukommelse og 
diskplads. 

Desuden er der jo også tale om, hvor 
meget du giver for din iPad. En af de 
nye basismodeller har rigelig 

computerkraft til de fleste, men hvis du vil producere video og andre tungere ting med din iPad, er du 
bedre stillet med en af dyrere og kraftigere enheder, fx iPad Pro eller iPad Air. 

Alderen har selvfølgelig også noget at sige for den almindelige computer. Så hvis du vil sammenligne 
computerkraften mellem en standard computer og en iPad (som forresten også er en computer), så bør 
enhederne være lige nye. 

De nyeste og kraftigste iPad's har en computerkraft, der fint konkurrerer med standard computere i 
hastighed og ydeevne.
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Programmer og apps 
Med omkring 2 millioner apps at vælge imellem, kan de 
fleste brugere rigeligt få dækket deres behov for 
løsninger med en iPad. 

Lise Taylor-Vebel er professionel tegner og har lagt 
denne video ud, hvor hun tegner med det fantastiske 
tegneprogram Procreate på sin iPad Pro 12.9''. 

Denne bog 
Jeg skriver denne bog i appen Pages, som du kan hente 
gratis til din iPad, hvis den ikke allerede er på den. Den 
svarer fint til Word, som også kan hentes. 

Videoproduktion 
De videoer, jeg producerer, sker nu med den billige app 
Lumafusion. En glimrende app til de kraftigere iPad's, 
som dog tager noget tid at sætte sig ind i. Men der er 
fine video tutorials på engelsk til at hjælpe dig. 

Foto til venstre viser LumaFusion i arbejde. 

http://www.vebel.com/
https://youtu.be/B1rOpRlwazA
https://apps.apple.com/dk/app/procreate/id425073498?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/pages/id361309726?l=da
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAC6p8R3lPWj620JVIkQrCQs_0j5HX-C9
https://apps.apple.com/dk/app/lumafusion/id1062022008?l=da
http://www.vebel.com/
https://youtu.be/B1rOpRlwazA
https://apps.apple.com/dk/app/procreate/id425073498?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/pages/id361309726?l=da
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAC6p8R3lPWj620JVIkQrCQs_0j5HX-C9
https://apps.apple.com/dk/app/lumafusion/id1062022008?l=da
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Spil 
iPad er også blevet utrolig populær med myriader af 
spil. Selv spiller jeg meget online-skak med en app på 
min iPad. Der er normalt en spiller klar et eller andet 
sted i verden inden for 10 sekunder, døgnet rundt. 

Kontakt til det offentlige og 
firmaer 
For nogle år siden virkede ikke alle hjemmesider, når 
man ville tilgå dem fra en iPad. Det er vist overstået nu, 
for det offentlige og firmaer har opdaget, at de mister 
kontakt og kunder, hvis deres hjemmesider ikke virker 
på iPad.  

Således virker Nem-id de fleste steder, du ønsker at tilgå 
fra din iPad, fx borger.dk, e-boks og skat.dk. 

https://apps.apple.com/dk/app/skak-spil-og-l%C3%A6r/id329218549?l=da
http://borger.dk
https://www.e-boks.com/danmark/da
http://skat.dk
https://apps.apple.com/dk/app/skak-spil-og-l%C3%A6r/id329218549?l=da
http://borger.dk
https://www.e-boks.com/danmark/da
http://skat.dk
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Tastatur 
En iPad har jo kun et "virtuelt" tastatur. Så vil du 
erstatte din computer med en iPad, vil jeg stærkt 
anbefale at finde et godt tastatur til den. Så 
slipper du for, at det virtuelle tastatur optager 
halvdelen af skærmvisningen. Og kan du skrive 
blindskrift, har du endnu mere fornøjelse af et 
fysisk tastatur. Det kan jeg, og det går hurtigt. 

Apple's egne tastaturer virker fint, men er 
dyrere end tastaturer fra fx Logitech, der også er 
helt fine. 

Logitech's og flere andre leverandører har en række funktionstaster på deres tastaturer, fx til nem 
styring af lys og lyd. Det har tastaturer fra Apple desværre ikke. 

Desuden kan du med et tastatur for det meste spare det cover, der bør beskytte din iPad's for- og 
bagside.  

Jeg sidder og skriver denne tekst her i lænestolen på et fysisk tastatur og min iPad. Det hele hviler 
komfortabelt på mine ben. Jeg kunne også have brugt min iMac, men det tvinger mig til at sidde inde i 
kontoret, og det har jeg ikke specielt lyst til. 

https://www.logitech.com/da-dk/mobile?utm_campaign=dr&utm_source=google&utm_medium=paid_search&gclid=EAIaIQobChMIksuogMu_5wIVQeWaCh2pcg8nEAAYASAAEgLcXPD_BwE
https://www.logitech.com/da-dk/mobile?utm_campaign=dr&utm_source=google&utm_medium=paid_search&gclid=EAIaIQobChMIksuogMu_5wIVQeWaCh2pcg8nEAAYASAAEgLcXPD_BwE
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Operativsystem 
Styresystemet til din iPad hedder iOS eller det 
nye iPad OS 13. Styresystemet udfører ufattelig 
mange opgaver. 

Med det nyeste iPad OS 13 synes jeg, at iPad er  
kommet på et niveau, hvor den kan erstatte en 
almindelig computer på de fleste områder.  

Nu har vi endelig fået mulighed for at koble 
eksterne enheder som fx harddisk eller SSD-
disk til iPad'en.  

Dermed har du mulighed for at udvide din 
iPad's kapacitet (plads) til næsten det 
uendelige.  

Jeg har bestilt en dock, så jeg kan tilslutte min 
eksterne harddisk til min iPad. Mere om det, 
når jeg har lidt erfaring med det. 

Filhåndtering 
Ok, her bliver det måske lidt teknisk. Men det 
handler bare om, at du med iPad OS 13 får et 
system, hvor du har meget mere fleksibilitet i 
styringen af de filer (elektroniske dokumenter), 
du har på din iPad. 

Og har du et konverterkabel eller dock til din 
iPad, så kan du kopiere dine filer ind og ud af 
din iPad meget nemmere, end det hidtil har 
været muligt. 

Filhåndteringen sker med appen Arkiver, og 
den minder meget om Finder appen, som 
kører på en Mac-computer. 
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Pris 
Min iPad Pro 12,9'' med Apple's tastatur ser ud som vist 
på fotoet. Det er for tiden toppen af poppen, til en pris 
af ca. 10.000 Kr.  

Du kan købe en MacBook Air computer eller lignende 
billigere. Så den viste iPad er naturligvis en temmelig 
høj pris at give. 

Men jeg har som nævnt tidligere haft en MacBook Air 
13'', og jeg foretrækker iPad'en af flere årsager: 
Berøringsfølsom skærm, den er lettere, skærmen er en 

smule større. Og med en skærm, der på denne maskine er næsten dobbelt så stor som en iPad 9,7'', 
skåner jeg mine gamle øjne. Og batteriet varer i 12-14 timer på fuld opladning. 

Du kan sagtens få en særdeles kapabel iPad meget billigere. Eller iPad Air, som også er billigere, men 
kan mere. De viste links er til Apple's hjemmesider, men brug Pricerunner til at sammenligne priser og 
find dem billigere der. 

Gør dig selv den tjeneste at købe nyeste version af den type, du måtte ønske. Check specifikationerne 
på Apple's hjemmeside, specielt processertype og hukommelsens størrelse, inden du søger andre 
steder. Så holder din valgte iPad i flere år. 

https://www.apple.com/dk/ipad-10.2/
https://www.apple.com/dk/ipad-air/
https://www.pricerunner.dk/sp/ipad.html
https://www.apple.com/dk/ipad-10.2/
https://www.apple.com/dk/ipad-air/
https://www.pricerunner.dk/sp/ipad.html
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Konklusion 
Hvis en iPad's skærm er stor nok til dit behov, 
og du ikke har brug for programmer, der ikke 
kan køre på en iPad, vil jeg anbefale en iPad. 

Almindelig bruger 

Bruger du din enhed til at gå på nettet, spille, 
skrive og læse mails og lignende, er en 
almindelig iPad mere end nok. 

Avanceret bruger 

Bruger du regneark og laver du større 
tekstbehandlingsopgaver, vil jeg anbefale den nyeste iPad Air eller en iPad Pro med den 
skærmstørrelse, der passer dig. 

Professionel bruger 

Er du artist eller har andre avancerede behov som fx produktion af videoer, vil jeg anbefale iPad Pro 
12.9'', så vidt de krævede apps findes til iPad. Og nu om dage findes der mange særdeles 
professionelle apps. Jeg har nævnt nogle få af dem i dette afsnit. 



 af  52 127

Elektroniske dokumenter og pladsen til 
dem 
Dine filer, dvs elektroniske dokumenter, tager forskellig plads op 
på din iPad og/eller på det iCloud lager, Apple stiller til rådighed 
for dig, med og uden betaling. 

Dette afsnit handler om, hvordan man udtrykker de enheder, 
pladsen måles i, så du kan forholde dig til, hvor meget kapacitet 
(plads), du med fordel kan købe i iCloud. Og det handler om 
kapaciteten på iPad, du har eller vil købe. 

Du vil også se, at der svirrer adskillige forkortelser rundt i 
landskabet, fx GB - Giga Bytes, MB - Mega Bytes, og mange flere. 

Vi ser også på, hvor du kan finde information om, hvor stor din 
kapacitet er på din iPad og din iCloud konto. Og ligeledes, hvor 
meget af kapaciteten er brugt. 

Spænd sikkerhedsselen! Det bliver vildt, det her... 

Bits og 
Bytes
• Filer 

• Kapacitet på din iPad 

• Kapacitet i iCloud 

• Udvidelse af iCloud kapacitet 

• MegaByte, GigaByte osv. 

• Dokumentstørrelse og tid

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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Kapacitet på din iPad 
Kapaciteten på din iPad måles typisk i Giga Bytes, GB. 

Tidlige modellen havde 16 GB, men basismodeller har nu 
typisk 32 eller 64 GB. 

Gå ind i Indstillinger.Generelt.iPad Lagringsplads og se 
data for pladsen (kapaciteten) på din egen iPad. Du kan 
se, at jeg på min har ca. halvdelen af de 64 GB tilbage. 

Du kan også gå ind i Indstillinger.Generelt.Om og se hhv. 
Kapacitet og Tilgængelig plads. Det er selvfølgelig de 
samme værdier, som du finder de mere detaljerede 
værdier på øverste visning. 

Hvis du skal anskaffe ny iPad, vil jeg anbefale 64 GB, for 
operativsystemet fylder meget, og det bliver ikke mindre 
med de nye versioner, der kommer. Og du skal jo have 
plads til apps og data. 

Jeg anbefaler også, at du i stedet for at købe en iPad med 
mere end 64 GB tilkøber plads på iCloud. Det er billigere. 
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Kapacitet på iCloud 
Med en Apple-id får du automatisk 5 GB kapacitet på 
Apple's iCloud server. Tager du billeder og videoer, kan 
den plads hurtigt blive brugt. 

Gå ind i Indstillinger.<Dit navn>.iCloud og se, hvor meget 
plads du har i iCloud, og hvor meget af den, du har 
forbrugt. Jeg deler 200 GB med min kone, og for tiden 
har vi forbrugt ca. 62 GB, se fotoet. 

Hvis du vil udvide din plads i iCloud, så gå ind i 
Indstillinger.<Dit navn>.iCloud.Lagringsplads og vælg, 
hvor meget plads du vil købe.  

For tiden koster 50 GB kapacitet i iCloud 7 Kr. om 
måneden, og det er billigt i forhold til at købe en iPad 
med fx 128 GB plads i stedet for 64 eller 32 GB. 

Forudsætningen er, at du allerede har oplyst eller oplyser 
Apple, hvilket kreditkort det månedlige gebyr skal trækkes 
fra. Jeg betaler for tiden 25 Kr. om måneden for de 200 
GB iCloud plads. Men for de fleste er 50 GB plads nok.
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Pladsforbrug på din 
iPad 
Gå ind i Indstillinger.<Dit 
navn>.iCloud.iPad Lagringsplads og 
studer forbruget af plads på din iPad. 

Du bruger plads til operativsystemet, 
apps og dine data. Fotos, som også 
kan være videoer, kan nemt være en 
af de meget pladsforbrugende data. 
Du kan selvfølgelig fjerne apps og 
data, men da det er relativt billigt at 
tilkøbe plads på iCloud, bør du 
vurdere, hvor meget data du vil have 

på din iPad og hvor meget, du evt. vil flytte til iCloud. 

Det her svarer lidt til klædeskabe. De skal nok blive fyldt, og så må du enten rydde op eller købe et 
klædeskab mere. 

Bemærk, at fotos og videoer fylder 5-6 GB på min iPad, se figuren. Trækker du op i panelet på din iPad, 
kan du se, hvor meget data til de respektive apps fylder.  
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Pladsforbrug på din iCloud konto 
Gå ind i Indstillinger.<Dit navn>.iCloud.iPad 
Lagringsplads og studer forbruget af plads på din 
iCloud konto. 

Bemærk, at har du fx både iPad og iPhone, der typisk 
begge er synkroniseret til din iCloud konto (altså 
Apple-id), forbrugere begge enheder plads på 
kontoen. 

På figuren kan du se, at min kone og jeg har backups, 
der tilsammen fylder ca. 20 GB. Det er jo langt over de 5 GB, du får stillet gratis til rådighed med din 
Apple-id/iCloud konto. 

Fordelen ved at have slået backups til er, at skulle din iPad forsvinde eller gå i stykker, kan du nemt og 
hurtigt få de fleste af dine data og få regenereret din iPad, så den virker som den gamle. Det vil jeg på 
det varmeste anbefale, at du gør. 

Hvis du har plads nok på din iPad og din iCloud konto, er der ingen grund til at købe mere plads og 
betale for den endnu. Du kan altid gøre det på iCloud kontoen, når behovet opstår.  

Men selve iPad'ens kapacitet kan ikke ændres, når først du har købt den. 
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MegaByte, GigaByte osv. 
Du kan se mange navne på den plads, du har 
og bruger på din iPad og andre steder. Så lad 
os sætte begreberne på plads.  

I tabellen ser du en oversigt 
over de betegnelser, der 
bruges i 
computerindustrien. 

Bemærk, at de 5 øverste 
betegnelser er baseret på 
grundenheden: Byte.  

De er bare større. Fx svarer 1 GB til 1000 MB. 

Et tekstdokument kan omfatte en hel roman 
som "Krig og fred" og alligevel kun fylde 800 
kB, altså mindre end 1 MB, nemlig 0,8 MB. 

Den typiske plads på en iPad er 16, 32, 64 eller 
128 GB. 64 GB rækker fint for de fleste. 

1 foto taget med digitalkamera fylder typisk 
3-8 MB, og fylder dermed meget mere end 
den nævnte roman. 

En Bit er den mindste logiske enhed på 

computeren. Den har kun to tilstande, som kan 
kaldes Sand/Falsk, Høj/Lav, 0/1 mv. 

Hvis du har har 1000 fotos på hver 2 MB, svarer 
det til 2 GB. Det kan de fleste iPad's sagtens 
håndtere. Og ellers kan du jo flytte dem til din 
iCloud plads og slette dem på iPad'en. 

Svarer til Fork. Bemærkninger

PetaByte 1000 TeraBytes PB Typisk mål for plads på servere som fx iCloud

TeraByte 1000 GigaBytes TB Typisk mål for eksterne lagre (disks)

GigaByte 1000 MegaBytes GB Typisk mål for plads på din iPad

MegaByte 1000 KiloBytes MB Beskriver ofte plads til fotos og videoer

KiloByte 1000 Bytes kB Beskriver ofte plads til tekster

Byte 8 Bits Kaldes ofte for en "karakter"

Bit Mindste enhed Bit står for "Binary Digit": Digitalt ciffer

https://da.wikipedia.org/wiki/Kilobyte
https://da.wikipedia.org/wiki/Bit
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Dokumenters størrelse og tid 
Nu kan du se, at der grunde til, at det normalt 
går lynhurtigt at sende rene tekstmeddelelser. 
De fylder ikke ret meget, og derfor er 
transmissionen af dem også 
hurtig. 

Sender du derimod en flok 
billeder med en mail, kan 
det godt tage nogle 
sekunder eller minutter, 
inden de bliver sendt. Og 
nogle email-tjenester 
accepterer ikke over 10 MB 
i mails. I så fald kommer 
mailen måske ikke frem. 

Du kan dog komprimere billederne. De får en 
ringere kvalitet, men hvis de bare skal ses i en 
mail, er der såmænd ingen, der lægger mærke 

til det. Mail-appen på din iPad er i stand til at 
komprimere billeder med forskellig kvalitet. 

Hvis du vil stille fotos og videoer til rådighed 
for dine venner, er det langt bedre at placere 
dem i fx iCloud i et album, du gør offentligt. Så 

kan du bare sende et link til 
de venner, du gerne vil vise 
videoen til. Når dine venner 
bruger linket, bliver videoer 
"streamet" til dem, uden at du 
får vrøvl med transmissionen. 

En anden mulighed er at 
uploade videoen til YouTube, 
der er Googles 

streamingservice. 

Den metode kræver dog, at du har en konto 
hos Google. Kontoen er gratis at oprette.  

Figur: Storage Units Explained 

https://apps.apple.com/dk/app/pico-compress-photos-view-exif-protect-privacy/id1132483125?l=da
https://da.wikipedia.org/wiki/Streaming_media
https://www.youtube.com/
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=da
https://fossbytes.com/how-to-feel-1-byte-kilobyte-megabyte-gigabyte-in-your-hands/
https://apps.apple.com/dk/app/pico-compress-photos-view-exif-protect-privacy/id1132483125?l=da
https://da.wikipedia.org/wiki/Streaming_media
https://www.youtube.com/
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=da
https://fossbytes.com/how-to-feel-1-byte-kilobyte-megabyte-gigabyte-in-your-hands/
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Langtidshukommelsen i din iPad 
Din iPad taber ikke sit styresystem, apps eller data, fordi du 
slukker helt for den. Det skyldes, at alle disse informationer er 
lagret på i dens langtidshukommelse, et såkaldt Solid State Drive: 
SSD. 

Et SSD har ingen bevægelige dele, så din iPad er helt stille, 
undtagen naturligvis, når du afspiller lyde fra den. 

SSD bliver heller ikke særligt varm, og det er meget stabilt. 

Det er er også meget meget hurtigere end de elektromekaniske 
harddiske, computere nogle gange bliver udstyret med. Og det 
betyder, at din iPad virker meget hurtigt. 

Typisk er din iPad udstyret med SSD på 16, 32, 64 eller 128 GB. 
Større SSD findes også. Når du har købt din iPad, kan du ikke 
ændre kapaciteten på den SSD-kapacitet, den er udstyret med. 

Apple tager sig godt betalt for den indbyggede SSD. Så du kan 
vælge at betale temmelig meget for en af de større versioner 
SSD i iPad'en, eller lejlighedsvis at flytte data til eksterne 
lagermedier. Med iPad OS 13 er det blevet meget lettere. 

Solid State 
drive - SSD
• Langtidshukommelse 

• SSD'ens egenskaber 

• Eksternt SSD-kort 

• Konverterledning/stik

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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Ekstern SSD 
Figuren viser et eksempel på et SDD kort. For 
at anvende det, skal du have en konverter, der 
forbinder din iPad med SSD'et. 

Læg mærke til, hvor lille kortet er. Kuglepennen 
er med til sammenligning. Og der findes 

faktisk MikroSSD kort, der er betydeligt mindre, 
men stadig kan holde forbløffende mængder 
data.  

På Apple's hjemmeside kan du sammenligne 
priser på iPad's.  

Hvis du køber ny iPad, vil jeg anbefale 64 GB. 
Du kan få basismodellen med 32 GB, og den 
er ganske fin. Men næste størrelse er 128 GB, 
og hvis du går op til den, er prisen stort set det 
samme som en endnu bedre iPad Air, der som 
basis har 64 GB. 

Og den nye iPad Air har også en lidt større 
skærm. 

Har du rigtig mange data, fx videoer, anbefaler 
jeg, at du anskaffer en konverter og et eller 
flere SSD kort. Så kan du skubbe de data, du 
ikke behøver lige nu, ud på den eksterne SSD. 

https://www.apple.com/dk/ipad/
https://www.apple.com/dk/ipad/
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Konverterledning/stik 
Pas på, der er adskillige faldgruber: Hvilken fysisk størrelse SSD vil du bruge, 
og hvilken port sidder i din iPad? 

Den viste konverter forbinder en iPad med Lightning stikket til et SSD-kort. 
Men ældre iPad's har et 32-bens stik, og der passer den her viste naturligvis 
ikke. Ligeledes er SSD'et her i standardstørrelse. Der er som sagt også en 
MikroSSD størrelse.  

iPad's med 32-bens stik er så gamle, at de næppe kan køre på det pt nyeste 
operativssystem iPad OS 13. Og så kan du kun bruge konverteren til at læse 
fotos ind fra SSD-kortet. I så fald vil jeg anbefale at anskaffe en ny iPad. 

Nogle leverandører leverer en lille holder til deres MikroSSD, så kortet passer 
i den viste konverter. Men hvis du vil anvende MikroSSD, giver det mere 

mening at anskaffe en konverter, der passer direkte til disse kort. 

De nyeste iPad Pro bruger heller ikke Lighting stikket, men et USB-C stik. Så her skal du også være 
varsom med valget af konverter. På næste side kan du se, hvilken løsning jeg har valgt til min iPad Pro. 

Kører din iPad på iPadOS 13, kan du også købe SSD, hvor stikket er af USB typen. Så skal konverteren 
selvfølgelig passe til denne type stik. Det klarer den løsning, jeg lige har nævnt, også.  
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Multiport dock 
Jeg har til min iPad Pro med USB-C stik valgt en Hyper Drive dock med 
6 porte til forskellige stik. På fotoet ser du docken med et USB stik, der 
indeholder et SSD, og ovenover et almindeligt SSD-kort. Det er normalt 
ikke nødvendigt at have begge i iPad'en samtidig, med mindre du vil 
kopiere data fra det ene til det andet kort. 

Desuden kan docken forbindes til opladeren, så du kan arbejde på 
iPad'en, mens den får strøm. 

I toppen sidder en standard HDMI port, så du kan med et almindeligt 
HDMI kabel forbinde din iPad til en fladskærm og vise på den, hvad din 
iPad viser, fx dine billeder eller videoer. Det virker fint. 

Docken har også port til MikroSSD samt en 3.5mm port, der er beregnet til lydudgang og indgang, for 
den har Apple valgt at fjerne fra denne type iPad. Uheldigvis synes det stik ikke at virke på med 
høretelefoner, jeg har fået sammen med en iPad. Det er lidt mystisk. 

Jeg har testet brugen af SSD-kortene, og med brug af Arkiver-appen og Fotos-appen har jeg været i 
stand til at flytte data fra iPad'en til kortene og den anden vej. Det var ganske nemt og hurtigt. 

Dermed er endnu en grund til at have en PC eller Mac fjernet. 

https://www.proshop.dk/Dockingstation/Sanho-HyperDrive-6-in-1-USB-C-Hub-Space-Grey/2790035?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
https://www.proshop.dk/Dockingstation/Sanho-HyperDrive-6-in-1-USB-C-Hub-Space-Grey/2790035?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
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Video: Arkiver 2 - Ekstern backup 
På videoen Arkiver 2 - Ekstern backup kan du se, hvordan du kan koble flere 
enheder til din iPad. Og du kan se, hvordan du kan bruge Arkiver appen til at 
kopiere data ud fra din iPad, samt data udefra ind i din iPad. 

Figuren her viser en iPhone, der er koblet til en SSD<->Lightning konverter. Så 
princippet er det samme, som du ser på videoen. Hvis din iPhone kan køre på 
iOS 13, kan du kopiere data ind og ud af SSD kortet. 

Hvis du fx tager videoer med din iPhone, og den ikke har den ønskede 
kapacitet til dine optagelser, kan du med mellemrum bruge sådanne SSD kort 
eller andre tilsvarende medier, og flytte dine videoer til disse medier. Så kan 
du tømme din iPhone fra videoerne, og dermed skabe plads til flere 
optagelser. Og denne metode kan være meget billigere end at anskaffe en 
iPhone med stort lager. 

På den måde kan du i princippet have "uendelig" lagerplads, for du kan jo 
bare skifte til nye og billige SSD-kort. Og så kan du hjemme flytte dine videoer 
ind på den computer, hvor du vil behandle videoerne. 

Og videoer er noget af det mest pladskrævende, du kan finde. De består jo 
typisk af 30 billeder optaget per sekund. 

https://youtu.be/khyn_7kB4DE
https://youtu.be/khyn_7kB4DE
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YouTube: Underholdning, instruktioner 
og masser af tidsfordriv Youtube: 

streaming 
videoer
• YouTube og din tid 

• Hvad er "streaming"? 

• To måder at streame YouTube 

• Brug YouTube effektivt 

• Opret YouTube playlister

Du har næsten uendelige muligheder for at bruge din værdifulde 
tid ved fx at se på morsomme kattevideoer, musikvideoer 
lignende ved at streame videoer fra YouTube. 

På den anden side er der lige så meget nyttig information i form 
af instruktionsvideoer, workout, yoga, meditation og meget mere. 

Det hele er ganske gratis. Næsten. 

For du bruger jo netop tid på det. Og Google sørger for at 
forsyne videoerne med reklamer, som du er tvangsindlagt til. 
Reklameindslagene kan du afbryde efter 5 sekunder. 

Hvis ud ønsker at gemme links til nogle af videoerne i YouTube 
appen, skal du have en Google eller G-mail konto, der er gratis.  

Med kontoen kan du logge ind på YouTube, og så kan du oprette 
"Playlister", som du kan gemme links til dine videoer i. Du 
bestemmer navnet på listerne, og du kan sortere rækkefølgen af 
videoerne.  

https://www.youtube.com
https://apps.apple.com/dk/app/youtube/id544007664?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/youtube/id544007664?l=da
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=da
https://www.youtube.com
https://apps.apple.com/dk/app/youtube/id544007664?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/youtube/id544007664?l=da
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=da
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Hvad er "streaming"? 
Når du ser videoer på YouTube, bliver de efterhånden 
"streamet" (overført) fra YouTube's server til din iPad. 
Det vil sige, at de ikke tager plads op på din iPad. 

Til gengæld kan du kun få streamet videoer, hvis din 
iPad er "online", dvs. forbundet til internettet med en 
hastighed, der tillader streamingen. 

Hvis din internetforbindelse er langsom, kan du opleve, 
at videoen går i stå eller hakker i det.  

YouTube serveren forsøger at tilpasse kvaliteten af visningen til hastigheden på din internetforbindelse. 
Det vil sige, at er din forbindelse langsom, vil kvaliteten, du ser videoen med, være ringere. 

Ofte vil videoen se ulden ud i starten, indtil serveren har fundet ud af, at den måske kan vise videoen i 
den højeste kvalitet, videoen ligger med på YouTube serveren. 

Figuren viser Miley Cyrus, der synger "Jolene", et af Dolly Parton's hits. Nyd det. Både Dolly og Miley 
synger fantastisk, synes jeg. 

Bagsiden af medaljen: Streamingtjenester som Netflix, YouTube mv. sluger en uhyggelig mængde 
energi, for de er uhyre populære. 

https://youtu.be/wOwblaKmyVw
https://youtu.be/wOwblaKmyVw
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To måder at bruge YouTube på 
Du kan se videoerne i YouTube på to måder: Enten via en 
browser, fx. Safari, eller via YouTube appen, som du kan 
downloade fra AppStore 

Øverste figur viser et eksempel på YouTube vist i Safari. 

Nederste figur viser et eksempel på YouTube vist i 
YouTube appen, Google tilbyder via AppStore. 

Jeg foretrækker selv YouTube appen, fordi jeg finder den 
mindre rodet, og fordi den tilbyder forskellige muligheder 
for at få organiseret de videoer, jeg gerne vil kunne vende 
nemt og hurtigt tilbage til. Som jeg nævnte i 
indledningen, kræver dette en gratis Google konto, hvor 
man også opretter en Gmail-adresse. 

Og hvis du ikke vil bruge Gmail-adressen til andet end at 
kunne logge på YouTube, behøver du jo ikke at bruge den 
til andet end netop dette. 

https://apps.apple.com/dk/app/youtube/id544007664?l=da
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=da
https://apps.apple.com/dk/app/youtube/id544007664?l=da
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=da
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Brug YouTube effektivt 
Du vil få en meget bedre brug af YouTube, hvis du 
ved, hvordan du kan søge de ønskede videoer, og 
hvordan du kan vise dem i fuld skærm, og afslutte 
dem. 

Tricket er under afspilning af videoen at trykke på 
videoen selv. Så ser du diverse knapper til at styre 
brugen af YouTube, fx pause, start, skærmvisning, 
kvalitet, frem- og tilbagespoling mv. 

Når du kan det, kan du fx se en video om, hvordan 
du kan bage en bestemt kage, bygger en terrasse, renser en fisk osv. 

Så er det bare om at se en passende bid af videoen, sætte den på pause, gøre hvad du lige har set, og 
genstarte videoen, når du er færdig. Og du kan repetere de afsnit, du ikke fik fat i første gang. 

På videoen YouTube for begyndere viser jeg de fleste af disse operationer. 

På figuren ser du eksempel på en video, jeg har sat på pause med knappen i midten (to lodrette 
streger). Videoen selv er blevet grå, så du bedre kan se de knapper, du nu kan bruge til at navigere 
rundt med videoen. Pilen, du ser i midten, er til at sætte videoen i gang igen. 

https://youtu.be/1kfFuWKdQ04
https://youtu.be/1kfFuWKdQ04
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Opret YouTube playlister 
Playlister er lister med links til de videoer, du 
er særligt interesseret i, fx hobby, musik, 
opskrifter og meget andet. 

På videoen YouTube - Gem dine foretrukne 
videoer med Playlister viser jeg, hvordan du 
kan oprette organisere playlister. 

Som tidligere nævnt: Du skal logge ind på 
med din Google konto, før du kan gemme 
playlister. Hvis du ikke har en Google konto, 
skal du først oprette en. Den er gratis. 

På figuren kan du se et eksempel på en playliste, jeg har oprettet: CrazyTalk Animator 3 - Tutorials. 
Listen indeholder et antal instruktionsvideoer, jeg for tiden er interesseret i. Dem ser du nogle af i 
panelet til højre. 

Du kan til venstre på figuren se en række andre playlister, jeg har oprettet. 

Endnu en fordel ved playlister: Du kan sende listen til interesserede venner. Så behøver de ikke selv 
lede alle de videoer, du har samlet playlisten over.

https://youtu.be/KoGqKMF103o
https://youtu.be/KoGqKMF103o
https://youtu.be/KoGqKMF103o
https://youtu.be/KoGqKMF103o
https://youtu.be/KoGqKMF103o
https://youtu.be/KoGqKMF103o
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iMessage, SMS og MMS 
Med Beskeder appen kan du sende og modtage Apple's 
iMessage beskeder, traditionelle SMS'er og MMS'er. 

iMessage beskeder virker kun på Apple enheder, dvs iPhone, 
iPad og Mac computere. Til gengæld er de gratis, og du kan ud 
over tekst putte lydfiler, billeder og videoer i dem. 

SMS kender du sikkert, og de virker på stort set alle telefoner og 
under visse omstændigheder også på andre enheder. SMS er 
rene tekstbeskeder.  

MMS kan du udover tekst putte billeder i. 

Apple har her en fin beskrivelse af ovenstående. 

Er du i det legesyge hjørne, kan du tilføje klistermærker til 
iMessage beskeder. De kan vise, hvilket humør du er i, eller 
styrke eller afsvække dit budskab med en form for ironi. 

Beskeder
• iMessage 

• SMS - Short Message Service 

• MMS - MultiMedia Messaging 
Service 

• Opsætning på iPad 

• Opsætning på iPhone 

• Knapper og navigation 

• iMessage, SMS og MMS 

• Beskeder med billeder 

• Beskeder med klistermærker

https://support.apple.com/da-dk/HT207006
https://support.apple.com/da-dk/HT208479
https://support.apple.com/da-dk/HT207006
https://support.apple.com/da-dk/HT208479
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Uformelle beskeder 
Sammenlignet med mails anser jeg beskeder 
for at være mere uformelle. Skriver du tit 
beskeder sammen med en ven, behøver du 
normalt ikke indlede med Kære ... og afslutte 
med Kærlig hilsen eller lignende. 

Du kan med beskeder have en såkaldt "tråd" 
kørende, som er en slags fortsat dialog. 
Figuren viser et eksempel på en sådan tråd. 

De blå beskeder er fra mig, og svarene fra 
Søren er med gråt. 

Sådan en tråd kan fjernes, her "Sørens mobil", men er min kontakt med vedkommende hyppig, lader 
jeg normalt tråden blive, så jeg bare kan skrive videre en anden gang. 

Desuden er det uhyre nemt at tilføje flere til en tråd, så man kan have en "gruppesamtale", hvor alle i 
gruppen kan bidrage. Det har dog den fælde indbygget, at man nogen gange kan komme til at bruge 
en tråd med flere kontakter, end man måske tror, at man skriver med. 

Så læg mærke til oppe over tråden, hvor mange og hvem, der er med på tråden. 
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Opsætning på iPad 
For at bruge Beskeder på din iPad, skal 
den sættes op på en speciel måde. Det 
viser denne video. 

Du kan godt sende SMS og MMS fra 
din iPad, men det forudsætter, at du på 
din iPhone har knyttet din iPad til den 
udbyder, du betaler din telefonregning 
til, og at dit abonnement inkluderer 
SMS og MMS. 

Opsætning på iPhone 
Du skal således også ind på din iPhone og tillade, at din iPad må sende SMS og MMS. 

Denne video viser, hvordan du kan sætte din iPhone op til at inkludere ovenstående, og den indeholder 
flere tips til opsætningen 

https://youtu.be/pBjNab2Eo3g
https://youtu.be/pBjNab2Eo3g
https://youtu.be/U2xEF5ojFnA
https://youtu.be/pBjNab2Eo3g
https://youtu.be/pBjNab2Eo3g
https://youtu.be/U2xEF5ojFnA
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Knapper og navigation i 
Beskeder 
Den mest omfattende besked, du kan 
sende med Beskeder appen, er en 
iMessage. 

En iMessage kan ud over dine fotos og 
videoer også indeholde Klistermærker. 
Figuren viser et eksempel på sådanne 
klistermærker. 

Du kan downloade masser af forskellige 
klistermærker-pakker fra AppStore. 
Nogle er gratis, andre skal du betale for. 

Denne video viser, hvordan du kan navigere rundt i Beskeder, slette dele af trådene (samtalerne), sende 
dem videre osv. Du kan også se, hvordan du sletter tråde, og hvordan du opretter og sender nye 
beskeder. 

iMessages kan som nævnt kun modtages af kontakter, der har en iPhone, iPad eller Mac computer. 
SMS'er kan modtages af alle med en mobiltelefon. 

https://youtu.be/RkhKJ2iWT0U
https://youtu.be/RkhKJ2iWT0U
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Forskellene på iMessage, 
SMS og MMS 
iMessages kan som nævnt kun modtages 
af kontakter, der har en iPhone, iPad eller 
Mac computer.  

SMS'er kan modtages af alle med en 
mobiltelefon, uanset type. 

MMS'er kan modtages af alle med en 
Smartphone, uanset type. 

En Smartphone er kendetegnet ved, at 
den også bruger sit display som tastatur. 

En iPhone er en Smartphone, men det er masser af modeller fra Samsung, Nokia, Microsoft og andre 
også. 

Hvordan ved du så, om du sender en iMessage eller en SMS/MMS? 

Det handler denne video om. 

https://youtu.be/_8JWfb5c0C0
https://youtu.be/_8JWfb5c0C0
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Fotos ind i beskeder 
Du vil ofte ønske at sætte et eller flere af 
dine fotos ind i dine beskeder, når du 
ved, at din kontakt er i stand til at 
modtage dem. 

Videoen her viser, hvordan du kan gøre 
det. 

Desuden er der god grund til at bruge 
Apple's brugervejledninger om Beskeder 
og alle mulige andre apps mv. 

Her er det vejledningen til iPad, hvis du 
bruger det nyeste iPadOS. Se efter 

Beskeder i indholdsfortegnelsen. 

Hvis din iPad er lidt ældre, kan du finde den relevante vejledning, når du i Indstillinger.Generelt/
Softwareopdatering har set, hvilket operativsystem, din iPad kører på. Hvis det ikke er ajour, er det en 
god ide at få opdateret det, så vejledningen bliver til det nyeste system, din iPad kan køre på. 

Her er linket til oversigten over vejledninger til de lidt ældre iPad modeller. 

https://youtu.be/d_Hn7jz800g
https://support.apple.com/da-dk/guide/ipad/welcome/ipados
https://support.apple.com/da_DK/manuals/ipad
https://youtu.be/d_Hn7jz800g
https://support.apple.com/da-dk/guide/ipad/welcome/ipados
https://support.apple.com/da_DK/manuals/ipad


 af  75 127

Klistermærker er sjove 
Hvorfor skal det være så kedeligt? Har 
din kontakt en iPad, iPhone eller Mac 
computer, kan hun eller han modtage 
iMessage med de underholdende 
Klistermærker 

Videoen her viser, hvordan du kan 
finde og indsætte Klistermærker. 

Figuren viser Apple's emojis, som jeg 
forresten har tilpasset, men der er 
utallige andre. Det er næsten kun din 
fantasi, der sætter grænser. 

https://youtu.be/d_Hn7jz800g
https://youtu.be/d_Hn7jz800g
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Jeg bruger MobilePay 
Jeg bruger MobilePay, fordi jeg synes, at det er nemt, og fordi 
jeg finder det sikrere end at bruge mit Dankort/Visakort. 

Når jeg køber noget via internettet, ser jeg altid efter muligheden 
for at bruge MobilePay. Og hvis jeg kan finde online-forretninger, 
der tilbyder betaling med MobilePay, bruger jeg dem, snarere 
end de forretninger, der ikke gør det. 

Skal jeg betale noget på steder, hvor jeg tidligere ville bruge 
kontanter, bruger jeg nu Apple Pay, som jeg vil fortælle om 
senere.  

Mange fysiske butikker tilbyder nu, at du kan betale med 
MobilePay i stedet for kontanter eller kreditkort, fx på markeder 
og lignende.  

MobilePay er også uhyre nem at bruge til at overføre penge til, 
eller modtage penge fra andre, der bruger MobilePay. Og det 
gør rigtig mange efterhånden. 

Dette afsnit handler om, hvor og hvorfor jeg finder det sikrere og 
nemmere at bruge MobilePay. Desuden kan du se, hvor du kan 
finde mere information om emnet. 

Mobile Pay
• 2 måder at bruge MobilePay 

• Hvorfor er MobilePay sikrere? 

• Hvorfor er MobilePay 
nemmere? 

• Se efter MobilePay logoet

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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Flere måder at bruge MobilePay 
Det er mest almindeligt at starte med at sætte Mobile Pay 
op med en app på sin mobiltelefon. Har du en iPhone, 
kan du finde appen her. 

Du kan finde yderligere information om Mobile Pay her. 

Når du har sat appen op på din iPhone, og du har oprettet 
kontoen med brug af dit kreditkort, er du klar til at bruge 
Mobile Pay. 

Skal du købe noget ude i byen, åbner du bare appen og 
taster det Mobile Pay nummer ind, butikken anvender, og 
det beløb, du vil overføre som betaling. 

Handler du på nettet, kigger du efter Mobile Pay 
betalingsmuligheden, og er den der, skal du bare indtaste 
det telefonnummer på din mobil, du anvender til Mobile 
Pay. Så vil hjemmesiden vise dig, hvad og hvor meget, du 
betaler for. Og så får du 5 minutter til at acceptere 
betalingen på din mobiltelefon. 

https://apps.apple.com/dk/app/mobilepay/id624499138?l=da
https://www.mobilepay.dk/privat
https://apps.apple.com/dk/app/mobilepay/id624499138?l=da
https://www.mobilepay.dk/privat
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Hvorfor er MobilePay sikrere? 
Jeg finder MobilePay sikrere, fordi jeg online ikke skal 
oplyse mit kreditkort, men kun det mobilnummer, jeg 
bruger til Mobile Pay. 

Med andre ord, oplysningerne om mit kreditkort kommer 
ikke ud til forretningerne. Dermed er der ingen risiko for, 
at det bliver misbrugt, fordi en forretning på nettet skulle 
blive "hacket". Og det er desværre sket, at selv store og 
velrenommerede virksomheder er blevet hacket og en 
masse køberes kreditkort er blevet kompromitteret. 

MobilePay har også (sammen med Apple Pay) minimeret 
mit behov for at bruge kontanter. Og da jeg nu har færre 
kontanter på mig, kan de jo heller ikke blive stjålet. 

Skulle min iPhone blive stjålet, vil det være uhyre 
vanskeligt/umuligt for tyven at bruge den, da jeg ikke er 
tåbelig nok til at skrive koderne på telefonen eller andre 
let tilgængelige steder.  

Figurerne har jeg sakset fra MobilePay's hjemmesider. 

https://www.mobilepay.dk/privat/sikkerhed
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kendt-dansk-webshop-hacket-473-kunders-kortoplysninger-laekket/7460549
https://www.mobilepay.dk/privat/sikkerhed
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kendt-dansk-webshop-hacket-473-kunders-kortoplysninger-laekket/7460549
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Hvorfor er MobilePay 
nemmere? 
Når jeg handler online, og MobilePay er en 
mulighed, er det unægtelig lettere, at jeg kun 
skal taste mit mobilnummer ind, end at skulle 
taste de 23 tal ind, der står på et kreditkort. 

Men der er nu den tidligere omtalte 
sikkerhed, der får mig til at foretrække 
butikkerne med MobilePay. 

Og når jeg fx står og køber frugt og grønt 
ved en bod, synes jeg også, at det er 

nemmere og hurtigere at bruge MobilePay, end at skulle finde kontanter frem og tælle op. 

Jeg har lige betalt min frisør med MobilePay, så også der slap jeg for kontanterne. 

Overfør penge til andre, eller modtag penge fra andre 

Desuden kan du overføre penge nemt, hurtigt og sikkert til alle andre, der bruger MobilePay. Det kan fx 
være, når du skal dele en restaurationsregning med dine venner. 
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Se efter MobilePay logoet 
Her har jeg markeret MobilePay logoet, som 
du kan kigge efter, hvis du vil købe en vare 
online. 

I dette tilfælde fandt jeg logoet allerede på 
firmaets primære hjemmeside. 

Men ofte har jeg måttet vente med at finde 
muligheden MobilePay, til jeg nåede til 
betalingsmulighederne. 

Så du kan godt komme ud for, at skulle 
gennemgå flere forretningers hjemmesider, 

før du finder dem, der har MobilePay. 

Så jeg er begyndt at holde mig til de forretninger, der har muligheden, selv om de af og til er en smule 
dyrere end andre, der kræver brug af kreditkort. 

Og for god ordens skyld, undgå så vidt muligt at bruge bankoverførsel. Er penge først overført på 
den måde, er det meget svært at få pengene igen, hvis noget går galt. Så hellere bruge kreditkort og 
allerbedst, MobilePay. Desværre er MobilePay forbeholdt danske forretninger. 
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Apple Pay reducerer brug af kontanter 
De fleste betalingsterminaler i butikker er kontaktløse. Du kan 
betale med dit kreditkort/Dankort, hvis det også er kontaktløst. 

Det er de fleste af kortene i dag. 

Desuden tilbyder Apple brugen af Apple Pay, som du kan 
installere på din iPhone og iPad. 

Bruger du dit kontaktløse betalingskort eller Apple Pay, kan du i 
stort omfang undgå brugen af kontanter, som måske kan bringe 
smitte med sig. 

Dit kontaktløse kort og din iPhone rører ikke ved noget, når du 
betaler med dem. Så smitte af den vej er fjernet eller reduceret 
kraftigt. 

Myndigheder er uenige, om kontanter bringer smitte med sig. 
Men jeg synes nu, at risikoen er der, for kontanter er typisk i 
kontakt med en masse mennesker.  

I de sidste 3-4 måneder har jeg brugt Apple Pay i forbindelse 
med mine indkøb i butikker. Det har fungeret i langt de fleste 
tilfælde. 

Apple Pay
• Kontanter eller ej? 

• Jeg bruger Apple Pay 

• Online handel med Apple Pay 

• Ulemper ved Apple Pay?

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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Kontanter eller ej? 
Jeg fandt denne artikel i Ekstrabladet.  

Ifølge Sundhedsstyrelsen overlever vira generelt dårligt 
på overflader som for eksempel pakker, bagage og 
pengesedler. Vurderingen fra Sundhedsstyrelsen har 
derfor været, at der ikke er øget risiko for coronasmitte 
forbundet med at betale med kontanter,’ svarer 
Nationalbanken. 

Den kinesiske centralbank har tilsyneladende et 
anderledes syn på sagen. Brug linket og læs selv artiklen. 

Jeg bruger Apple Pay 
Jeg begyndte at bruge Apple Pay længe før, jeg hørte om 
Corona virussen. Og jeg finder det nemt og 
hensigtsmæssigt, især nu.  

Har du en iPhone, kan du knytte et eller flere betalingskort 
til Apple Pay. Og så kan du betale med Apple Pay. 

Det kan du læse mere om her. 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nationalbanken-svarer-er-kontanter-farlige/8045487
https://www.apple.com/dk/apple-pay/
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nationalbanken-svarer-er-kontanter-farlige/8045487
https://www.apple.com/dk/apple-pay/
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Online handel med Apple Pay 
Hvis Mobile Pay ikke er muligt, vil jeg vælge Apple Pay, 
hvis det er muligt. Det vil jeg, fordi jeg så ikke behøver at 
sende mine kreditkortinformationer over nettet. 

Ulemper ved Apple Pay? 
Hvis du har knyttet dit Visa/Dankort til Apple Pay, vil Visa 
blive anvendt. Det vil sige, at den handlende skal betale et 
gebyr/procent for hver handel. Det er formentlig dyrere 
end brug af Dankort. Og omkostningen ender hos os 
forbrugere. 

Desuden får Apple en kolossal indflydelse, fordi millioner 
af transaktioner foregår via Apple Pay. 

Det kan du læse mere om i denne artikel fra Tænk. 

https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/betaling/google-pay-og-apple-pay-skal-du-betale-med
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/betaling/google-pay-og-apple-pay-skal-du-betale-med
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Meget mere end et ur 
Nu har jeg brugt Apple Watch siden oktober 2018. Det har min 
kone også. 

Uret har forandret mit liv. Jeg er blevet mere fysisk aktiv. Uret 
registrerer min puls stort set døgnet rundt. Det giver en 
enestående indsigt i min almene sundhedstilstand. 

Vigtigst af alt, det motiverer mig til at bevæge mig. Resultatet er, 
at jeg her i min pensionisttilværelse føler mig godt tilpas det 
meste af tiden.  

Motionen består i workout, svømning, joggingture i 
sommerhalvåret samt gåture sammen med min kone. 

Mit mål hver dag er at fuldføre mine "aktivitetscirkler", som uret 
viser mig. Og omsat lidt mere praktisk betyder det, at jeg er i 
bevægelse i mere end en time om dagen, og at jeg er oppe at 
stå mindst 12 gange i døgnet. 

Hvem ved, måske min forbedrede kondition kan bringe mig 
igennem et evt. forløb med Coronasygdom? Jeg ønsker ikke at 
afprøve det, men risikoen er der jo. 

Apple Watch
• Redder Apple Watch mit liv? 

• Uret er robust 

• Elektrokardiogram

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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Redder Apple Watch mit liv? 
Det gør det næppe. Men jeg har en god fornemmelse af, at det vil 
forlænge mit liv. For jeg er blevet betydeligt mere aktiv, efter at jeg fik 
det for halvandet år siden. 

Uret har mange forskellige kønne urskiver. Men jeg har valgt at 
beholde det, du kan se på fotoet. De tre cirkler bliver komplette, hvis 
jeg får pulsen i vejret i en halv time, bevæger mig på anden måde i 
en halv time, og kommer op at stå i mindst et minut 12 gange i 
døgnet. 

Det forbløffende er, at efter et par måneders brug, er det lykkedes 
mig at opnå, at alle cirklerne blev fuldført stort set hver dag. 

Her til morgen joggede jeg 6 km. Så var mit motionsmål, vist med den midterste cirkel, fuldført 163%. 
Samtidig er cirklen for bevægelse næsten komplet. 

Fornemmelsen af at være i god kondition er virkelig rar. Når jeg rejser mig op fra lænestolen, føler jeg 
mig ikke som et alderdomshjem, selv om jeg snart fylder 74 år. Alting føles nemmere. 

Ja, det kan godt lyde lidt frelst. Men jeg kan love dig, at det virker, hvis du vil give det en indsats. Og 
efter et par måneder bliver det en god rutine. Du tænker ikke over det. Du gør det bare.
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Uret er robust 
Mit Apple Watch model 4 kom på markedet i 2018. Og jeg har 
minsandten ikke skånet det. Jeg har det på i 23 timer hver dag. Også når 
jeg laver noget håndværk og svømmer. 

Indtil videre har det forbløffende nok ikke fået en ridse. Glasset må være 
utrolig stærkt. Og uret har fungeret upåklageligt i den tid, jeg har haft 
det. 

Elektrokardiogram 
Model 4 har ogå mulighed for at måle et simpelt EKG - 
ElektroKardioGram. Den del har jeg ikke brugt meget. Men min kone, 
som af og til oplever Atrieflimren, altså uregelmæssig hjerterytme, 
bruger funktionen, når hun føler sig utilpas. Og hun får medicin for 
problemet. 

Som du kan se på fotoet, spiller Apple Watch tæt sammen med en 
iPhone. Opsætning af uret foregår via din iPhone. Og det skal være 
model 6s eller nyere. 

https://www.apple.com/dk/watch/
https://support.apple.com/da-dk/HT208955
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/k-hjerte-karsystem/atrieflimren-atrieflagren/
https://support.apple.com/da-dk/guide/watch/apdde4d6f98e/watchos
https://www.apple.com/dk/watch/
https://support.apple.com/da-dk/HT208955
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/k-hjerte-karsystem/atrieflimren-atrieflagren/
https://support.apple.com/da-dk/guide/watch/apdde4d6f98e/watchos
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PDF dokumenter bruges meget 
Når du modtager fakturaer i mails, er de ofte vedlagt som filer i 
formatet PDF: Print Format Document. 

PDF-filer har den fordel, at de ud over størrelse ikke ændrer 
udseende, uanset hvor de bliver vist. Med andre ord, billeder 
forsvinder ikke, og tekstlinier bliver ikke ombrudt, selv om filen 
vises på forskellige skærmstørrelser. 

På en smartphone kan dokumentet selvfølgelig se for småt ud, 
men så kan du for det meste udvide det, så du kan se det. Og så 
må du skubbe rundt med billedet for at se det hele. 

Konceptet hedder på engelsk: "What You See Is What You Get". 

Skal du derfor lave en invitation eller andet i fx Pages på din iPad, 
kan du med fordel eksportere dokumentet til PDF-formatet. 

Har du en af de nyere iPad, kan du også gemme web-sider, du 
har fundet med Safari, som pdf-filer og gemme dem på flere 
måder på din iPad til senere brug. 

Når du udskriver pdf-filer, ser de også ud som på den skærm, du 
ser den på. Farver kan dog afvige, afhængigt af skærm og printer. 

PDF-filer
• Hvad er en PDF-fil 

• Fordele ved PDF-filer 

• Lav en hjemmeside som PDF 

• Send eller gem PDF-filer

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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Lav en hjemmeside om til PDF-fil 
Har du en iPad, der kører på iPadOS 13, kan du i Safari 
browseren gemme hjemmesiden som en pdf-fil. 

Så kan du nemt printe den og bevare formatet, den er 
vist i, også selv om den fylder flere sider. 

På fotoet øverst ser du et eksempel på en opskrift, som 
jeg gerne vil lave om til en pdf-fil. 

Tryk på den lille "Del" knap, jeg har indringet på 
nederste foto, og derefter på den næsten usynlige blå 
"Indstillinger" knap. 

https://www.odense-marcipan.dk/opskrifter/sukkerfri/fuldkornsaeblekage-med-marcipan-og-kanel-uden-tilsat-sukker/
https://www.odense-marcipan.dk/opskrifter/sukkerfri/fuldkornsaeblekage-med-marcipan-og-kanel-uden-tilsat-sukker/
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Så vælger du PDF og trykker derefter på den blå "Tilbage" 
knap. 

Se på nederste figur: Du har nu mange muligheder for at 
bruge din nye pdf-fil: Send den i en mail, i en besked, 
udskriv den, eller gem den i din Arkiver app. Der er flere 
muligheder, fx AirDrop til de personer, der er inden for 
rækkevidde og bruger en iPad, iPhone eller Mac 
computer. 

Direkte udskrift af pdf-filen fra din iPad kræver, at du på dit 
WiFi netværk har en AirPrint-printer sat op. 

Har du anden printer, der er tilsluttet en computer, kan du 
sende din mail eller besked til computeren, og så kan du 
udskrive filen fra den.  

Har du modtaget en pdf-fil i en mail, trykker du på ikonen 
og så på selve dokumentet, og så kan du sende den til 
andre, Arkiver appen eller skrive den ud. Her bruger du 
også "Del" knappen, der ligner en firkant med pil opad. 
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Lær at stave, læse og skrive 
Som en del af min store interesse for iPad, laver jeg også apps, 
der træner børn i at stave, læse og skrive. 

Brugen er enkel: Vælg en opgave med en video eller animation, 
og begynd at skrive bogstaverne til ordet eller sætningen. 

Du kan ikke skrive forkert, for kun korrekte forsøg bliver lukket 
ind i den sætning, du lige har hørt, om som du gerne vil skrive. 
Derfor skal du ikke aflære noget forkert.  

Som forælder eller lærer kan du opmuntre dit barn/elev, og 
barnet vil hurtigt bevæge sig fra enkle ord til hele sætninger. 

Tricket er som ved al anden læring gentagelse. Gentag øvelsen 
nogle gange, og du vil hurtigt lære den. Du kan følge dit barns/
elevs fremskridt i enkle grafer, børn også forstår. 

Nogle apps er gratis, så du og dit barn/elev kan afprøve 
konceptet. Resten er billige. Og læringen er livsvarig.  

Mine apps virker både på iPad og iPhone. Prøv dem, og døm 
selv. 

Mine apps
• Dansk 1 Stav og Læs 

• Dansk 2 Læs og Skriv 

• Flere apps
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Dansk 1 Stav og Læs 
Denne app er for børn i alderen 5-7 år, der er begyndt at interessere sig for 
bogstaver og ord. 

På billedet ser du et eksempel på, hvordan appen virker. Det næste bogstav, 
du skal finde, er "Æ". Der er kun få oplyste bogstaver og tegn, og det er 
blandt dem, du finder det rigtige. 

Skulle du trykke et forkert bogstav, forsvinder nogle flere fra tastaturet, så din 
opgave er således blevet nemmere. 

Når du rammer det rigtige bogstav, springer det på plads i ordet, og du får 
flere bogstaver at vælge imellem, inklusive selvfølgelig det næste rigtige 
bogstav i sætningen/ordet. 

Så præcis din færdighed her og nu afgør, hvor svær øvelsen er. Det er 
optimalt, for øvelser skal hverken være for svære eller for lette. 

Du kan hente Dansk 1 Stav og Læs gratis fra AppStore. 

Når dit barn/elev kan øvelserne her, er han/hun klar til Dansk 2 Læs og Skriv. 

https://apps.apple.com/dk/app/dansk-1-stav-og-l%C3%A6s/id933135625?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/dansk-1-stav-og-l%C3%A6s/id933135625?l=da
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Dansk 2 Læs og Skriv 
Denne app fortsætter, hvor Dansk 1 Stav og Læs begyndte. 
Den indeholder 100 øvelser.  

Hver øvelse har en video, der viser og fortæller, hvilket ord 
eller hvilken sætning, der nu er opgaven. 

Nederste foto viser resultatgrafen. Et barn forstår hurtigt, at 
en højere søjle svarer til et bedre resultat. Når øvelsen er 
skrevet 100% korrekt, bliver søjlen grøn, og øvelsen vil få 
en grøn ramme i vinduet, hvor du vælger øvelser. 

Hver søjle viser, hvor korrekt, du har gennemført øvelsen. 

Du kan slette dine resultater fuldstændig, når du vil. 

Dermed kan du hurtigt se alle de øvelser, du har klaret 
perfekt. 

På en iPad kan du vælge, om du vil træne i landskabs- eller 
portrætformat. Appen tilpasser sig dit valg. 

Her er linket til Dansk 2 Læs og Skriv. 

https://apps.apple.com/dk/app/dansk-2-l%C3%A6s-og-skriv/id946669793?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/dansk-2-l%C3%A6s-og-skriv/id946669793?l=da
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Flere apps 
Jeg har lavet flere apps, både til det lidt ældre børn og til børn fra 3-5 
års alderen. 

Nogle af dem er gratis, og andre kan købes som "bundter", der gør 
dem ca. 40% billigere. 

Mine apps er enkle, og er ikke afhængige af konstant forbindelse til 
internet. Når først de er downloadet på iPad/iPhone, er du klar til at 
bruge dem. 

Her er linket til oversigten over mine apps på AppStore. 

Soren Kjaer Nielsen, som du ser i søgefeltet, er min "agent". 

Skoler får 50% rabat ved køb af 10 apps 

Alle undervisningsinstitutioner får 50% rabat, også selv om de får 
rabat på "bundterne". 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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Numbers regneark 
Hvis du har brugt en Windows PC, har du måske også brugt 
Excel programmet, du kan lave regneark med. 

Apple's tilsvarende program/app hedder "Numbers", og den 
findes både til Mac og iPad. Numbers er gratis. 

Jeg har lavet en række videoer, hvor du får en introduktion til 
Numbers og regneark samt opbygning af en økonomimodel. 

Numbers kan bruges til mange ting. Budgetter, lister, regnskaber 
mv.  

I stedet for at lave gigantiske regneark, der kan blive meget 
uoverskuelige, kan du dele dem op, og samle resultater fra flere 
regneark i et enkelt. Det er meget mere overskueligt. 

For eksempel kan du lave et regneark for dine udgifter, et andet 
for indtægter, og i et tredje kan du overføre resultaterne fra de 
andre i et overskuds- og likviditetsregneark. 

I årets løb kan du føre de realiserede udgifter ind i budgettet, og 
på den måde styre din økonomi effektivt. Og du kan bruge "Hvad 
nu hvis" modeller, og simulere uventede hændelser. Det kan 
gøre din økonomi meget mere robust. 

Numbers
• Numbers for begyndere 

• Dit første regneark: Indtægter 

• Dit andet regneark: Udgifter 

• Dit tredje regneark: Likviditet 

• Test dine regneark

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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Numbers for begyndere 
Vil du lave en bedre styring af din 
økonomi, er Numbers et fabelaktivt 
værktøj. Det er også et stort værktøj, som 
du skal regne med at bruge nogle timer 
for at sætte dig ind i. 

Desuden er der jo nogle økonomiske 
begreber, du får brug for. I videoen 
Numbers 1 - Regneark for begyndere på 
iPad - Styrk din økonomi giver jeg dig en 
introduktion til disse begreber og 
Numbers. 

Det er ikke så svært endda. Og du vil takke dig selv for investeringen i tid, når du har opbygget dine 
regneark, og du på længere sigt følger op på din brug af penge. 

Så vil du gerne styre din økonomi, snarere end at din økonomi styrer dig, er det bare om at komme i 
gang. På de næste sider omtaler jeg de øvrige videoer, hvor jeg viser dig netop opbygningen af en 
samling regneark, hvor du planlægger og følger op på dine indtægter, udgifter over/underskud og 
likviditet. Det er opbygget så du kan se det hele måned for måned og totalt for et år. 

https://youtu.be/sqWmVobiHh8
https://youtu.be/sqWmVobiHh8
https://youtu.be/sqWmVobiHh8
https://youtu.be/sqWmVobiHh8
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Dit første regneark: Indtægter 
Det er jo sjovere at tænke på sine indtægter end 
sine udgifter. Så lad os starte med dem. 

Videoen Numbers 2 - Dit første regneark: 
Indtægter viser dig, hvordan du sætter dit første 
regneark op til at budgettere dine indtægter. Og 
den viser dig, hvordan du måned for måned kan 
se se summen af dine indtægter. 

Desuden vil regnearket give dig totalen pr. type 
indkomst, du har. 

I takt med at du tjener dine indtægter, kan du erstatte budgettallene med de realiserede tal. Og hvis 
dine forventede indtægter ændrer sig, kan du omgående se virkningen for hele året, når du har bygget 
hele modellen. 

En robust økonomi er evnen til at modstå uventede ændringer i indtægter og udgifter. Planlægning gør 
det muligt for dig at se, hvad du bør spare op, så du ikke løber ind i grimme overraskelser. 

https://youtu.be/cSPTwxSPr5Q
https://youtu.be/cSPTwxSPr5Q
https://youtu.be/cSPTwxSPr5Q
https://youtu.be/cSPTwxSPr5Q
https://youtu.be/cSPTwxSPr5Q
https://youtu.be/cSPTwxSPr5Q
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Dit andet regneark: Udgifter 
Der er ingen vej uden om: Du er også nødt til at 
tage hånd om dine udgifter. Og hvis du ikke 
bruger metoden "månedens vindere", der får 
penge, er planlægning vejen frem. Og du sover 
også bedre om natten, når din plan begynder at 
virke. 

Skulle du erfare, at dine udgifter over tid faktisk er 
større end dine indtægter, er der flere veje. Lån 
penge. Det er en midlertidig løsning. Eller øg dine 
indtægter, hvis du kan. Er det ikke muligt, er du 

nødt til at se hårdt og kontant på dine udgifter. Der skal skæres i dem. 

Overblikket finder du i din økonomimodel her. Måske skal du sælge bilen eller huset, og finde noget 
billigere. Eller måske handler det om at undgå impulskøb? 

Videoen Numbers 3 - Dit andet regneark: Udgifter viser dig, hvordan du kan budgettere dine udgifter 
og få det månedlige overblik, samt årets udgift pr. udgiftstype. 

Vær ærlig over for dig selv. Du skal have alle udgifter med, små som store! Sæt dem op i kategorier, så 
du kan bevare overblikket. 

https://youtu.be/LrkfxTPzSPo
https://youtu.be/LrkfxTPzSPo
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Dit tredje regneark: Likviditet 
Hvad er så lige "likviditet"? Der er såmænd enkelt 
nok: Evnen til at betale enhver sit i tide. Der skal 
være penge på kontoen, når regningerne 
forfalder. 

Det betyder dog ikke, at det er let. Pengene skal jo 
skaffes. 

Men det er netop i likviditetsbudgettet, at 
regnearkets store styrke viser sig, for i det samler 
du indtægter og udgifter. Med den model, jeg har 

stillet op til dig, kan du rulle overskuddet/
underskuddet frem til de følgende måneder. Dermed kan du se, om alle månederne er "likvide", eller 
hvornår du skal sætte ind, for at møde de pågældende måneders udgifter. 

Og modellen er virkelig god til at simulere "uheld". Køleskabet eller koblingen i bilen går i stykker i 
april: Hvordan indvirker det på din økonomi nu og på længere sigt? Læg noget reserve ind i dit budget, 
så du kan tåle disse hændelser. 

I videoen Numbers 4 - Penge i din kasse ser du, hvordan du opbygger tredje og sidste del af hele 
økonomimodellen. Brug det. Mødet med bankrådgiveren er lettere før din likviditet slipper op! 

https://youtu.be/0Dzp0BmH_eA
https://youtu.be/0Dzp0BmH_eA
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Test dine regneark 
Og lige til sidst en velment advarsel: Test dine 
regneark, inden du sætter dine egne budgettal og 
realiserede tal ind. 

Sæt først nemme tal ind i alle felter, så du let kan 
se, at summerne i bunden og til højre i modellen 
giver de rigtige resultater. 

Det ville være rigtig kedeligt, at du opbygger 
modellen og putter dine data ind, hvis en eller 
flere formler mangler eller er forkerte. 

Du er jo ved at planlægge din økonomiske fremtid. Det skulle gerne være baseret på en solid model. 

Og mens vi er ved det: Lav backup af din model, gerne flere steder, fx også til iCloud. Så vil et evt. tab 
af din iPad ikke betyde, at din fine model forsvinder. Og lav backups undervejs, mens du bygger 
modellen. 

Når året er gået og du har sat dine realiserede data ind, kan du bare kopiere modellen og bruge kopien 
som næste års model. Ret den til, så du tager højde for prisstigninger, lønstigninger og andre 
hændelser. 2 år forløber aldrig ens. 
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29 bogstaver til det hele 
Med bare 29 bogstaver og nogle få tegn kan du på dansk skrive 
lange romaner, noveller, beskeder, kærestebreve og alt andet. 

Johan Gutenberg opfandt bogtrykningen, og tekster blev 
tilgængelige for almindelige mennesker. 

Siden kom computere og skærme med grafik, der kan gengive 
tekster, billeder og meget andet. Så nu kan vi alle være forfattere 
i det store eller små. 

Den iPad, du sidder med, giver dig alle muligheder for at 
udtrykke dig. Bogen her kan give dig en idé om det, for jeg 
bruger min iPad og den medfølgende Pages app til at skrive det, 
du læser nu. 

Jeg har lavet en række videoer, der viser dig, hvordan du kan 
formattere, kopiere og flytte tekst mellem dokumenter. Dem 
fortæller jeg om  på de følgende sider. 

Selv i simple mails har du mulighed for at gøre teksterne pænere 
og mere læsevenlige. Og du kan indsætte links, der kan hjælpe 
dine venner med at se de hjemmesider, dine links handler om. 

TEKSt
• Rediger teksten i en mail 

• Kopier og sæt tekst ind 

• Indsæt fotos i en tekst 

• Indsæt links i en tekst 

• Vælg og anvend tastaturer

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://da.wikipedia.org/wiki/Johann_Gutenberg
https://apps.apple.com/dk/app/pages/id361309726?l=da
https://da.wikipedia.org/wiki/Johann_Gutenberg
https://apps.apple.com/dk/app/pages/id361309726?l=da
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Rediger teksten i en mail 
Se på fotoet og læg mærke til 
eksemplerne på, hvordan du kan 
redigere teksterne med fed, kursiv og 
understreget tekst. 

Bruger du et fysisk tastatur med din iPad, 
kan du yderligere gøre udvalgte dele af 
teksterne større og mindre. Det gør du 
ved at vælge teksten og trykke på fx 
Command og + knapperne et antal 
gange, indtil du har forstørret teksten til 
det, du ønsker. 

Tilsvarende kan du med Command og - 
knapperne formindske udvalgt tekst. På 
fotoet kan du se, at jeg har øget 
størrelsen især på overskriften. 

Med andre ord, hvorfor ikke peppe dine mails lidt om med ændrede tekstformater, overskrifter, 
fremhævelser osv.? I videoen Tekst 1 viser jeg nogle af disse muligheder. 

https://youtu.be/hs8bQ8iZHsk
https://youtu.be/hs8bQ8iZHsk
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Kopier og sæt tekst ind 
Har du det pt nyeste system iPadOS 13 på 
din iPad, har du flere muligheder for at få 
valgt den tekst, du gerne vil gøre noget 
ved. 

Hvis du trykker på et ord 2 gange, bliver 
ordet udvalgt. Trykker du 3 gange, bliver 
sektionen udvalgt. Og så kan du med de 
blå håndtag udvide eller formindske 
valget af tekst. Det valgte bliver markeret 
med blåt, se fotoet. 

Derefter har du alle de muligheder, den 
sorte bjælke viser. 

Når du gerne vil kopiere det valgte afsnit, 
trykker du bare på Kopier knappen. Så 

bliver de valgte tekst gemt i et midlertidigt sted i hukommelsen. Derefter kan du bruge en Sæt ind knap 
i samme eller andre tekstdokumenter. 

Videoen Tekst 2 viser, hvordan du kan gøre det. 

https://youtu.be/G2LpqrueJCU
https://youtu.be/G2LpqrueJCU
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Indsæt fotos i en tekst 
Dine mails bliver mere spændende, hvis du tilføjer billeder til dem. 

Du kan nemt indsætte et eller flere fotos i mails, noter og andre 
apps, der tillader det. 

Videoen Tekst 3 viser, hvordan du kan gøre det. Der er flere 
metoder end de viste, hvis du bruger iPadOS 13. 

Hvis der som her er tale om en mail, kan du med fordel reducere 
størrelsen af fotos, med mindre de skal bruges til at lave store 
forstørrelser af. Det gør du ved at trykke på CC knappen, der 
åbner en menu for at vælge kvalitet/størrelse af billederne. 

Jeg bruger normalt Medium størrelse, hvis der ikke er specielt 
behov for høj kvalitet, for de fylder som du kan se på fotoet til 
venstre ikke så meget som de større formater. 

Hvis billeder/videoer i en mail fylder mere end 10 MB, kan du 
komme ud for, at din mailservice nægter at levere mailen. I så fald, 
del billederne via et link. Men det er en helt anden historie, jeg vil 
vende tilbage til.  

https://youtu.be/qjxCbvwtH4E
https://youtu.be/qjxCbvwtH4E
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Indsæt et link i en tekst 
Da World Wide Web blev opfundet, var det med "hyper 
links", også kaldet "links". Et link er en henvisning til en 
hjemmeside på internettet. 

WIKIPEDIA har en god artikel om det. 

På fotoet kan du se et link, den blå og understregede 
tekst. I dette tilfælde er den den tekststreng, du vil 
kunne finde øverst i din browser, fx Safari, da 
tekststrengen er den egentlige hjemmesideadresse. 

Men links kan nu se ganske forskellige ud fra den her 
viste. Det kan være "knapper", billeder eller fx tekster, 

der ligesom "god artikel" her over er understreget og indikerer, at der er tale om et link. 

Du kan også indsætte links i dine mails og andre steder, så du letter dine venners adgang til de 
hjemmesider, du gerne vil vise dem. Videoen Tekst 4 viser dig, hvordan du kan gøre det. 

Lige en advarsel. Lige så nyttige, links er, kan de også være farlige. De kan fx lede til hjemmesider, hvor 
du bliver bedt om at oplyse personlig information. Derfor skal du kun trykke på links fra kilder, du er 
sikker på! Får du uopfordrede mails med fantastiske tilbud eller trusler, skal du være på vagt. 

https://da.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://youtu.be/1f_rQoURsNg
https://da.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://youtu.be/1f_rQoURsNg
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Vælg og anvend tastaturer 
Din iPad bruger "virtuelle" tastaturer, og så er 
tastaturet egentlig grafiske knapper på 
iPad'ens skærm. Det gør det er muligt at få 
tastaturer med andre sprog, fx russisk, japansk 
osv. Desuden kan du få tastaturet med 
"emojis" frem, så du kan indsætte figurer, der 
antyder dit humør og meget andet. 

Med videoen Tekst 5 viser jeg, hvordan du 
kan vælge de tastaturer, du ønsker at kunne 
tage i anvendelse. 

Desuden kan du se, hvordan du vælger det ønskede tastatur, når du er i gang med at skrive en tekst i fx 
en mail, en note eller lignende. Du bruger ABC knappen et antal gange, som fotoet viser, for at finde 
det ønskede tastatur frem. På den måde kan du bruge bogstaver fra flere sprog i samme dokument. 

Selv bruger jeg nu mest et fysisk tastatur, fordi jeg finder det meget hurtigere, idet jeg skriver 
blindskrift. Desuden virker mit tastatur som omslag for min iPad, og beskytter den dermed, når jeg skal 
transportere den rundt. Desuden bliver en temmelig stor del skærmen så ikke optaget af den plads, det 
virtuelle tastatur fylder. Jeg synes, det giver mig et bedre overblik. 

https://youtu.be/seSmCy31XGM
https://youtu.be/seSmCy31XGM


 af  106 127

Hold styr på dit liv med Kalender appen 
De sidste otte år har jeg brugt Kalender appen på min iPhone og 
iPad. Jeg har sat min iPhone, iPad og iMac op, så mine aftaler 
bliver synkroniseret mellem dem. 

Med andre ord, står jeg ved frisøren og laver en ny aftale på min 
iPhone, kan jeg finde den på min iPad, når jeg kommer hjem. 

Og sidder jeg og planlægger en aftale på min iPad, kan jeg kort 
efter se den og ændre den på en af de andre enheder. 

Jeg har fundet det så stabilt, at jeg ikke har brugt en manuel 
kalender i de otte.  

Desuden kan jeg nemt få et overblik over mine aftaler med brug 
af søgefunktionen. 

En anden fordel ved appen er, at du kan sætte advarsler op, så 
du fx bliver adviseret 2 timer før begivenheden. 

Desuden kan du sætte repetition op. Vældig praktisk, når du 
gerne vil huske fødselsdage eller andre begivenheder med faste 
mellemrum. 

KALENDER
• Navigering i Kalender appen 

• Husk dine begivenheder

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110


 af  107 127

Naviger rundt i Kalender appen 
Du kan finde mange kalender apps på AppStore. Nogen 
af dem er måske bedre end Apple's standard Kalender 
app.  

Jeg har nu brugt Kalender appen i årevis, og ikke fundet 
noget særligt behov for at udskifte den med en af de 
andre. 

I videoen Kalender 1 viser jeg, hvordan du navigerer 
rundt i appen, fx dag, uge, måned- og årsvisning. 

https://youtu.be/Rup5fMc4vS4
https://youtu.be/Rup5fMc4vS4
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Husk dine begivenheder 
Du kan sætte alle typer af begivenheder op i 
Kalender, fx fødselsdage, frisøraftaler, 
middage, aftaler med venner mv. 

Fødselsdage og andre begivenheder, der 
gentages, kan du sætte op, så de repeterer i 
fremtiden. Så er du sikker på også at huske 
dem også de  kommende år. 

Repetitioner kan sættes op som årligt, 
ugentligt og på andre måder. 

Yderligere kan du sætte op til 2 advarsler op 
for hver begivenhed. Jeg vælger ofte, at advarslen skal komme 2 dage før begivenheden, og 2 timer 
før. Advarslerne kan være notitser på din skærm og lyde fra din enhed. 

I videoen Kalender 2 kan du se, hvordan du sætter begivenheder op, redigerer dem og fjerner dem. 

Eksemplet på fotoet viser en kommende aftale med min frisør, og at jeg får en advarsel 2 timer før 
aftalen begynder. 

https://youtu.be/O-4L4so13ew
https://youtu.be/O-4L4so13ew
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Har du svært ved at sove? 
Først en indrømmelse: Jeg bruger ikke meditation meget. Men 
jeg må indrømme, at jeg efter at have prøvet nogle videoer med 
meditation finder, at der er noget at hente. 

Du kan finde masser af videoer på YouTube med meditation. Og 
de er gratis. Du kan også downloade apps med meditation. Men 
de er ofte forbundet med abonnementsordninger, der kan være 
temmelig dyre. 

Så hvorfor ikke prøve noget af det, der er tilgængeligt gratis? 
Hvis du derefter finder, at du har lyst til at bruge penge på det, 
kan du så gøre det. 

Når jeg har brug for at tage en "morfar", finder jeg hen til min 
gode tilbagelænede stol, benene op på skamlen og så en hat 
over hovedet. 

Og så lytter jeg til en af videoerne, og for det meste falder jeg i 
søvn i løbet af 5-10 minutter. Selv om jeg ikke skulle falde i søvn, 
virker sådan en halv times "timeout" ganske forfriskende. 

Meditation
• Karsten Lagermanns videoer: 

Dyb ro

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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Karsten Lagermann - Dyb ro 
Som sagt kan du finde masser af gratis videoer om 
meditation. Dem jeg har taget fat på at bruge 
lejlighedsvis, er produceret af Karsten Lagermann.  

Jeg synes, Karsten har en ualmindelig god stemme til 
formålet. Og optagelserne er så vidt jeg kan bedømme 
helt i top. Lyden er optaget i høj kvalitet i et studie eller 
lignende. 

Karsten taler i et beroligende og langsomt tempo, og 
jeg følger hans instruktioner og lader mig "flyde med". 

Og pludselig - hører jeg ham ikke mere - jeg er faldet i 
søvn. 

Her er et link til Karsten Lagermanns kanal på YouTube. 

Nåh ja - hvis du ikke har brug for en "morfar", kan det jo 
være, at du kan bruge en "mormor". 

God fornøjelse. 

https://www.youtube.com/channel/UCaQ4yTsR64Rf4pv5jFuZiAg
https://www.youtube.com/channel/UCaQ4yTsR64Rf4pv5jFuZiAg
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Ikke til forhandling - Livets ligning 
Chris MacDonald har fornyligt fået udgivet sin bog Ikke til 
forhandling. Jeg er gået i gang med at læse den, og den er 
noget af en øjenåbner, synes jeg. 

Chris har mange fine pointer. En af dem er, at vi mennesker 
grundlæggende er udviklet til at bevæge os. Og de fleste af os 
gør det alt for lidt. Samtidig spiser vi alt for forarbejdet mad. 

Som følge af det kan vi opleve at være for tykke og få diverse 
sygdomme som diabetes, kræft, depression mv. Ulykkerne står 
klar. 

Du har måske set nogle af de TV-udsendelser, Chris har 
medvirket til: U-turn 1, U-turn 2, By på skrump og andre. 

De har givet et klart indtryk af, at det der med at komme i form 
og at holde den i bogstaveligste betydning er hundesvært. 

Men som sagt, det er "Ikke til forhandling", hvis du vil leve 
længere, og især have det godt, mens du gør det. 

Det positive er, at selv om vi evt. er ude på skråplanet, kan meget 
genvindes. Det handler bogen også om. 

kom i form
• Min motion om sommeren 

• Min motion om vinteren 

• Workout

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://www.gucca.dk/ikke-til-forhandling-bog-p150508?gclid=EAIaIQobChMI9r2Jro_l6AIVy4KyCh3pvwF8EAAYAiAAEgK-CfD_BwE
https://www.gucca.dk/ikke-til-forhandling-bog-p150508?gclid=EAIaIQobChMI9r2Jro_l6AIVy4KyCh3pvwF8EAAYAiAAEgK-CfD_BwE
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://www.gucca.dk/ikke-til-forhandling-bog-p150508?gclid=EAIaIQobChMI9r2Jro_l6AIVy4KyCh3pvwF8EAAYAiAAEgK-CfD_BwE
https://www.gucca.dk/ikke-til-forhandling-bog-p150508?gclid=EAIaIQobChMI9r2Jro_l6AIVy4KyCh3pvwF8EAAYAiAAEgK-CfD_BwE
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Min motion om sommeren 
Tidligere i bogen har jeg nævnt, at jeg og min kone 
anskaffede Apple Watch. De ure kan selvfølgelig ikke 
motionere for os, men vi finder begge, at det er 
motiverende at kunne få registreret de data, urene 
opsamler.  

Mit har medvirket til, at jeg får bevæget mig mere. 
Betydeligt mere. Og ærlig talt, jeg føler mig også bedre 
tilpas med det. Jeg "investerer" mindst 1 time om dagen 
i motionen. Om den investering kommer tilbage i et 
længere liv, kan selvfølgelig ikke bevises. Men da jeg 
som sagt føler mig bedre tilpas, synes jeg, at det er tiden 
værd. 

I sommerhalvåret jogger jeg et par gange om ugen, og 
det kan løbe op i 30-40 km om måneden. Jeg har 
konstateret med uret, at den motion nedsætter min 
gennemsnitspuls om natten fra ca. 70 til 60. Der er rart at 

vide, selv om jeg egentlig ikke kan mærke det. I øvrigt er det ikke mig på billedet. Desuden går min 
kone og jeg stort set dagligt  3-5 km sammen. 

https://www.apple.com/dk/watch/
https://www.apple.com/dk/watch/
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Min motion om vinteren 
Ligesom om sommeren, går min kone og jeg ture, for det meste lidt 
længere om vinteren. 

Desuden har vi anskaffet en ribbe, nogle håndvægte og en 
balanceplade. De dele bruger jeg stort set dagligt i 10-15 minutter 
tilsammen. Ikke særlig vildt, men jeg kan mærke, at det gør en forskel. 

Men pulsen skal jo op, siger eksperterne. Også om vinteren.  

Derfor laver jeg noget workout foran iPad'en eller min iMac, mens konen 
tager i fitness centeret, eller hun går sin morgentur. 
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Workout 
Udover førnævnte, bruger jeg workout videoer fra Gilad 
Janklowicz. De er ikke sværere, end at jeg kan følge det 
meste af dem. Hans videoer bygger trinvist op, så du er 
godt varmet op, inden du går til "low impact" og "high 
impact" træning. Og som han siger på videoen, bliver 
det for hårdt for dig, så gå på stedet, indtil du har fået 
vejret. Det bliver bedre dag for dag. 

Linket her over fører til Gilad's hjemmeside, hvor du kan 
købe adgang til videoerne. Eller du kan downloade 
Gilad's app til iPad'en. Appen er dog med 
abonnementsbetaling, som jeg synes er for dyr. 

Du kan også vælge den gratis løsning: Søg og find 
masser af Gilad's videoer på YouTube. Den tekniske 
kvalitet på disse svinger dog en del, fordi mange af dem 
er piratkopier. 

Det virker. Og det er rart ikke at føle sig som et 
alderdomshjem, når man står op om morgenen. 

https://bodiesinmotionwithgilad.com
https://bodiesinmotionwithgilad.com
https://apps.apple.com/dk/app/gilad-tv/id1439850737?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/gilad-tv/id1439850737?l=da
https://bodiesinmotionwithgilad.com
https://bodiesinmotionwithgilad.com
https://apps.apple.com/dk/app/gilad-tv/id1439850737?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/gilad-tv/id1439850737?l=da
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Online møder er blevet populære 
Eller måske skulle jeg sige, at de er blevet nødvendige. I denne 
tid, hvor vi er stærkt begrænset i at mødes fysisk, har både 
firmaer og private taget møder via internettet til sig. 

Firmaer har faktisk brugt videokonferencer i mange år. Men nu 
kan mange firmaers overlevelse afhænge af brugen. 

Og mange af os andre savner at se og tale med familie og 
venner. Det kan videomøder også afbøde i et vist omfang. 

Der findes mange systemer til sådanne videomøder: FaceTime, 
hvis alle har en Apple enhed, Google Meet, Zoom, Messenger, 
Jitsi og flere. 

I dette afsnit viser jeg, hvordan du kan starte dit eget videomøde 
med op til flere deltagere med brug af Jitsi appen, som du først 
downloader til din iPad. 

Jitsi er gratis, og kan fungere på iPad, iPhone, Mac's, PC'er og 
diverse fabrikater af smartphones.  

Vil du gerne mødes med flere ad gangen, er tablets og 
computere bedst, da de har en større skærm end smartphones. 

VIRTUELle 
MØDER

• Download Jitsi appen 

• Første Jitsi videomøde

Er dit barn eller 
elev klar til 
bogstaver, ord 
eller sætninger, 
se mere her på 
AppStore. 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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Download først Jitsi appen 
Find AppStore appen og tryk på ikonen. 

Eller endnu nemmere: Brug dette link: Jitsi appen på 
AppStore. Hvis du gør det, skal du bare trykke på Hent 
og Installer. 

Jeg har valgt Jitsi, fordi systemet kan køre på de fleste 
enheder, og fordi det er gratis. 

Desuden synes jeg, at det er rimelig nemt at gå til. 
Bemærk, at jeg forudsætter brug af Jitsi appen her i 
vejledningen. Det ser anderledes ud på computer og 
andre enheder. 

Når du har åbnet appen, trykker du på Søg-knappen 
nederst til højre. 

Nu skriver du "jitsi" i søgefeltet øverst. 

https://apps.apple.com/dk/app/jitsi-meet/id1165103905?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/jitsi-meet/id1165103905?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/jitsi-meet/id1165103905?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/jitsi-meet/id1165103905?l=da
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Tryk på Retur-knappen for at få resultaterne af 
søgningen frem. 

Vælg nu Jitsi Meet appen som vist på nederste figur. 
Den kan godt være placeret et andet sted end vist på 
AppStore, men det er altså den, vi skal bruge nu. 

Tryk derefter på Hent og Installer, for at downloade Jitsi 
Meet til din iPad.  

Figuren nederst viser "Opdater". Det er fordi, jeg 
allerede har installeret appen. Der kunne også have 
stået "Åbn", af samme årsag.  

Når download er færdig, lukker du for AppStore appen 
ved at trykke på Hjem-knappen.
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Safari og Jitsi harmonerer ikke 
Safari er standardbrowser på Apple enheder. 
Uheldigvis spiller Safari ikke godt sammen med Jitsi. 

Har du downloadet Jitsi appen, jeg først omtalte, er det 
ikke noget problem, for så åbner linket til et møde 
appen, når du trykker på det.. 

Ellers vil linket åbne Safari. Og Safari kan give 
problemer med brug af din mikrofon og kamera, så 
dine samtalepartnere ikke kan høre eller se dig. 

Så hvis du ønsker at bruge en browser i stedet for 
appen Jitsi, kan du med fordel downloade Google's 
browser: Chrome. Og så skal du kopiere linket ind i 
Chrome's søgefelt. 

Du kan også downloade Chrome programmet (appen) 
til en Mac og en PC og mange smartphones. Så kan du 
også deltage i møder via Jitsi på dem. 

https://apps.apple.com/dk/app/chrome-webbrowser-fra-google/id535886823?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/chrome-webbrowser-fra-google/id535886823?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/chrome-webbrowser-fra-google/id535886823?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/chrome-webbrowser-fra-google/id535886823?l=da
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Start dit første Jitsi videomøde 
Lav en aftale med de kontakter, du gerne vil have 
videomødet med. Og har de en iPad, kan de med 
fordel downloade Jitsi appen først, for så går det hele 
nemmere. 

Du kan jo sende dem linket til denne bog, så de måske 
har nemmere ved at hente og bruge Jitsi. 

Find og tryk på Jitsi Meet ikonen på din hjemmeskærm 
for at åbne appen, se øverste figur. 

Tryk i feltet "Enter room name" og giv dit møde et navn. 

https://www.ecwrite.com/hjem/min-ipad.html
https://www.ecwrite.com/hjem/min-ipad.html


 af  120 127

Du du har oprettet dette mødet, er du indtil videre 
eneste deltager. 

For at invitere de partnere, du har lavet en aftale med, 
trykker du på "Invite others" knappen. 

Så kommer menuen på nederste figur frem, og du kan 
invitere på adskillige måder, fx med besked eller mail. 

Jeg viser, hvordan du kan sende meddelelsen via mail. 
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Nu åbner Jitsi din mail med en masse engelsk tekst. 

Det vigtigste er linket, der begynder med "https...." 

Fjern alt det andet og vælg dine adressater og sæt dit 
eget emne ind. 

På nederste figur kan du se et forslag til det. Du må 
endelig ikke pille i selve linket, for så virker det ikke. 

Du kan som sagt sende mailen til alle de deltagere, du 
ønsker skal være med. Men hav aftalt tidspunktet først, 
så alle er med på samme tid. 

Tænk også over, hvor mange du vil mødes med på en 
gang. Jo flere du har med, jo mere skal du "styre", for at 
alle ikke taler i munden på hinanden. 

Send mailen med din indbydelse. På næste side kan du 
se, hvad "Anders" modtager.
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Nu har "Anders" modtaget invitationen.  

Han skal bare trykke på linket "https....." for at deltage. 

Alle deltagere skal han godkende, at systemet vil gøre 
brug af det indbyggede kamera og mikrofonen. Ellers 
vil de øvrige deltagere ikke kunne høre eller se 
vedkommende, selv om han/hun godt kan se og høre 
de øvrige deltagere, der har godkendt kamera og 
mikrofonbrug. 

Går alt vel, er du og Anders nu online med jeres 
videomøde. 

Deltagerne får hver deres eget lille vindue. Du kan 
forstørre en af deltagerne til hele skærmen, ved at 
trykke på vedkommendes vindue. Se de to vinduer i 
nederste højre hjørne. 

Når du vil forlade mødet, trykker du på den røde knap. 

Prøv også mulighederne med knappen med de 3 
prikker over hinanden. 
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Jitsi husker dine møder, indtil du vælger at slette dem. 

Det betyder, at når du starter et møde med anvendelse 
af et af dine tidligere møder, er linket det samme. 

Så hvis dine venner gemmer linket, skal alle deltagerne 
bare åbne Jitsi og trykke på det pågældende 
mødenavn. Så kommer de automatisk ind på samme 
møde igen. 

Du kan slette møder, du ikke skal bruge mere. Det gør 
du ved at trække til venstre på det møde, du vil af med. 

Når du trækker til venstre, kommer der to knapper frem. Trykker du på den røde "Delete" knap, er 
mødet væk fra menuen. 

Du kan finde mere information om Jitsi her. Det er på engelsk. Der er også flere Jitsy videoer på 
YouTube. Prøv at søge "jitsi" på YouTube og se nogle af dem. 

Her er også en udmærket artikel om videosamtaler med flere løsninger fra Ældre Sagen. 

Rigtig god fornøjelse med dine online møder. 

https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hverdagsliv/godt-i-gang-med-it/gode-raad/saadan-ser-du-den-du-taler-med?utm_source=MRM&utm_medium=Nyhedsbrev&utm_campaign=MRM28042020&utm_term=aes-red&utm_content=ins
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hverdagsliv/godt-i-gang-med-it/gode-raad/saadan-ser-du-den-du-taler-med?utm_source=MRM&utm_medium=Nyhedsbrev&utm_campaign=MRM28042020&utm_term=aes-red&utm_content=ins
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Lær at stave, læse og skrive 
Som en del af min store interesse for iPad, laver jeg også apps, 
der træner børn i at stave, læse og skrive. 

Brugen er enkel: Vælg en opgave med en video eller animation, 
og begynd at skrive bogstaverne til ordet eller sætningen. 

Du kan ikke skrive forkert, for kun korrekte forsøg bliver lukket 
ind i den sætning, du lige har hørt, om som du gerne vil skrive. 
Derfor skal du ikke aflære noget forkert.  

Som forælder eller lærer kan du opmuntre dit barn/elev, og 
barnet vil hurtigt bevæge sig fra enkle ord til hele sætninger. 

Tricket er som ved al anden læring gentagelse. Gentag øvelsen 
nogle gange, og du vil hurtigt lære den. Du kan følge dit barns/
elevs fremskridt i enkle grafer, børn også forstår. 

Nogle apps er gratis, så du og dit barn/elev kan afprøve 
konceptet. Resten er billige. Og læringen er livsvarig.  

Mine apps virker både på iPad og iPhone. Prøv dem, og døm 
selv. 

Mine apps
• Dansk 1 Stav og Læs 

• Dansk 2 Læs og Skriv 

• Flere apps
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Dansk 1 Stav og Læs 
Denne app er for børn i alderen 5-7 år, der er begyndt at interessere sig for 
bogstaver og ord. 

På billedet ser du et eksempel på, hvordan appen virker. Det næste bogstav, 
du skal finde, er "Æ". Der er kun få oplyste bogstaver og tegn, og det er 
blandt dem, du finder det rigtige. 

Skulle du trykke et forkert bogstav, forsvinder nogle flere fra tastaturet, så din 
opgave er således blevet nemmere. 

Når du rammer det rigtige bogstav, springer det på plads i ordet, og du får 
flere bogstaver at vælge imellem, inklusive selvfølgelig det næste rigtige 
bogstav i sætningen/ordet. 

Så præcis din færdighed her og nu afgør, hvor svær øvelsen er. Det er 
optimalt, for øvelser skal hverken være for svære eller for lette. 

Du kan hente Dansk 1 Stav og Læs gratis fra AppStore. 

Når dit barn/elev kan øvelserne her, er han/hun klar til Dansk 2 Læs og Skriv. 

https://apps.apple.com/dk/app/dansk-1-stav-og-l%C3%A6s/id933135625?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/dansk-1-stav-og-l%C3%A6s/id933135625?l=da
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Dansk 2 Læs og Skriv 
Denne app fortsætter, hvor Dansk 1 Stav og Læs begyndte. 
Den indeholder 100 øvelser.  

Hver øvelse har en video, der viser og fortæller, hvilket ord 
eller hvilken sætning, der nu er opgaven. 

Nederste foto viser resultatgrafen. Et barn forstår hurtigt, at 
en højere søjle svarer til et bedre resultat. Når øvelsen er 
skrevet 100% korrekt, bliver søjlen grøn, og øvelsen vil få 
en grøn ramme i vinduet, hvor du vælger øvelser. 

Hver søjle viser, hvor korrekt, du har gennemført øvelsen. 

Du kan slette dine resultater fuldstændig, når du vil. 

Dermed kan du hurtigt se alle de øvelser, du har klaret 
perfekt. 

På en iPad kan du vælge, om du vil træne i landskabs- eller 
portrætformat. Appen tilpasser sig dit valg. 

Her er linket til Dansk 2 Læs og Skriv. 

https://apps.apple.com/dk/app/dansk-2-l%C3%A6s-og-skriv/id946669793?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/dansk-2-l%C3%A6s-og-skriv/id946669793?l=da
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Flere apps 
Jeg har lavet flere apps, både til det lidt ældre børn og til børn fra 3-5 
års alderen. 

Nogle af dem er gratis, og andre kan købes som "bundter", der gør 
dem ca. 40% billigere. 

Mine apps er enkle, og er ikke afhængige af konstant forbindelse til 
internet. Når først de er downloadet på iPad/iPhone, er du klar til at 
bruge dem. 

Her er linket til oversigten over mine apps på AppStore. 

Soren Kjaer Nielsen, som du ser i søgefeltet, er min "agent". 

Skoler får 50% rabat ved køb af 10 apps 

Alle undervisningsinstitutioner får 50% rabat, også selv om de får 
rabat på "bundterne". 

https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
https://itunes.apple.com/us/developer/soren-kjaer-nielsen/id529881110
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