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OBUdOBU - Introduktion til filformater 

Du har modtaget opgaver fra OBUdOBU, og du har nu tre formater at vælge mellem til dine kursister: 

Word (.docx), PDF (.pdf) og Google docs (online). Her er en kort intro til, hvordan du arbejder i de 

forskellige formater samt en anbefaling til hvilke, du og dine kursister bør bruge på hvilke enheder. Vi 

håber, at det kan hjælpe dig godt i gang med OBUdOBU. 

Word (.docx) 
Anbefales til: PC, (Macbook), (tablet) 

Kræver: Microsoft Office-licens (eller tilsvarende gratis tekstbehandlingsprogram) 

For at arbejde i et Word-dokument kræves det, at kursisten har en Microsoft Office-licens, så de har adgang 

til Microsoft Word enten på deres PC, Macbook eller på deres tablet. 

Du skal blot gøre opgaven tilgængelig for kursisten, som med det samme kan gå i gang med opgaven og 

gemme den lokalt på sin egen enhed. 

Word-formatet kan også anvendes i gratis tekstbehandlingsprogrammer som Libre Office, Open Office eller 

Wordpad, men vær opmærksom på, at mulighederne for at bruge LST kan være begrænset. Hvis dette 

ønskes, skal standardappen til at åbne .docx-filer ændres. Se evt. link med instruktion (på engelsk) her.  

Google Docs 
Anbefales til: Tablet, PC, Macbook, smartphone, Chromebook 

Kræver: Internetadgang via Google Chrome og en Google-konto 

Det fordelagtige ved Google dokumenter er, at de kan tilgås fra alle slags enheder, bare der er mulighed for 

at komme på internettet gennem browseren Google Chrome. Kursisten skal også have en Google-konto, så 

de kan modtage opgaverne og gemme dem i deres personlige drev. En ekstra fordel er, at formatet virker 

med de apps/devices som har talegenkendelse fx iPhone eller AppWriter Cloud. 

Hvis kursisten arbejder på tablet eller smartphone, vil det være en god idé at downloade appsene Google 

Docs og Google Drev. 

Når kursisten modtager opgaven fra dig, er den skrivebeskyttet. Derfor skal de oprette en kopi til deres 

eget drev. Se vejledning her (videoen er uden lyd). 

PDF (.pdf) 
Anbefales til: PC, Macbook, (Tablet) 

Kræver: PDF-program med udfyldningsfunktion fx Adobe eller online løsninger som AppWriters PDF-læser. 

Fordelen ved dette format er, at det kan åbnes på alle slags enheder, og at opsætningen ikke ændrer sig, 

når kursisten arbejder med opgaven. Til gengæld er man nødt til at have et PDF-behandlingsprogram på sin 

PC, Macbook eller tablet, hvis man vil kunne skrive i tekstfelterne. Ulempen kan være, at der kun er en vis 

plads i tekstfelterne, og kursisten kan løbe tør for plads. Se eksempel på AW til iOS her. 

https://youtu.be/ekazZUQ8ghE?t=29
https://youtu.be/N9hV_8qiWo8
https://www.youtube.com/watch?v=JH2bI7aQqms

