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Tekniske krav
Dagens Grønland kan afvikles på pc, laptop og tablet, men pga. størrelsen er Dagens Grønland ikke 
velegnet til mobiltelefonen. Sitet er testet i Firefox, Safari og Chrome, dette betyder dog ikke at 
materialet ikke også er anvendeligt i andre browsere, men der kan muligvis opstå små skønhedsfejl 
i tekstopsætningen m.m.

Login
Alt materiale på Dagens Grønland kan tilgås uden man behøver et login. Kun hvis man vil benytte sig 
af at kunne gemme sine arbejdsnoter, planlægningsskemaer m.m. skal man tilmelde sig og oprette 
et login. Man kan både være tilmeldt som enkeltperson eller som gruppe.

Når man tilmelder sig skal man efterfølgende logge ind med sit nyoprettede brugernavn og selvvalgte 
kodeord. Derefter kommer man til sin profilside hvor eventuelle gruppemedlemmer kan tilføjes. 

Når man tilføjer gruppemedlemmer under profilen vil de nyoprettede gruppemedlemmer få en mail 
om at de er tilmeldt gruppen. Man kan altid tilføje eller fjerne gruppemedlemmer. 

Glemt kodeord
Har man glemt sit kodeord, kan man nulstille sin kode via et nulstillings link, der bliver tilsendt den mail 
man har benyttet til at oprette sit login. Ved at klikke på linket får man mulighed for at ændre sit kodeord.

Adgang for underviseren
Det er eleverne der bestemmer, hvornår de giver adgang til at underviseren må se deres noter og 
arbejde. Eleverne kan oprette underviseren som et gruppemedlem hvis der er brug for at underviseren 
skal have adgang til at kommentere på elevernes arbejde. Eleverne kan derefter, hvis de ønsker dette 
slette underviseren fra gruppen igen.
 
Profilen slettes efter 11 måneder
11 måneder efter oprettelsesdatoen vil man få tilsendt en mail, hvor man via et link bekræfter om 
man stadig ønsker at være tilmeldt materialet og dermed have tilgang til sine noter m.m., ellers vil 
profilen blive slettet. 

Print
Alle artikler, fakta, noter, baggrundsartikler til lærerne kan printes fra Dagens Grønland. Hvis printet 
ikke kommer korrekt ud, kan man med fordel sætte printerens margener til ”ingen” eller til ”0”.

Alt tekst fra editoren kan printes ved at klikke på printikonet nederes i editorens højre hjørne.

Under Grønlands historie finder man en illustration af den grønlandske kunstner Konrad Nuka 
Godtfredsen. Nederst på illustrationen er der et link til en oversigt med Grønlands historie i årstal. 
Ligeledes kan illustrationen printes både med og uden årstal. 

Alle baggrundsartikler på Lærerens side åbnes eller downloades som pdf-filer alt afhængig af hvilke 
browser man befinder sig i. Så hvis filen ikke umiddelbar åbnes på skærmen så tjek om den ikke er 
blevet downloadet på computeren og åben den derfra.
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Brug af editor
Under hvert emne er der et unikt skrivefelt. Der kan man skrive noter, formulere sin problemstilling, 
skrive svar på opgaver, opstille lærings- og evalueringsmål m.m. Tekst og billeder der er indsat i 
skrivefeltet gemmes hvis man er logget ind. 

Skrivefeltet fungerer som en almindelig editor der er tilnærmet den de f leste elever allerede kender 
fra Word. Man kan lave punktopstillinger, fed skrift, kursiv, farvet skrift, overskriftsniveauer m.m. 
Som underviser kan man gå ind og kommentere på elevernes arbejde i forbindelse med en vejledning 
– ved at markere sine noter med fx grøn skrift.

Man kan ligeledes indsætte billeder fra Dagens Grønlands egen billedsamling eller kopiere egne 
billeder ind i skrivefeltet og man kan selvfølgelig indsætte forskellige links, hvis man har fundet gode 
links man gerne vil gemme i sine noter.

Skrivefeltet kan gøres større ved at klikke på ikonet med de fire pile øverst til højre i skrivefeltet.

Film
Alle de film der er linket til på forsiden i materialet, er tilgængelige via YouTube. Hvis man ikke kan 
få det til at virke i ”fjernsynet” kan man højre klikke på billedet og kopiere videoens webadresse og 
indsætte denne i en ny fane i browseren. Hvis man gerne vil vise videoerne i fuld skærm på den 
interaktive tavle, kan man klikke på ikonet for ”fuld skærm” nederest til venstre på fjernsynet.

Man lukker fjernsynet ved at klikke på krydset.


