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Elektronisk	  retning	  af	  matematikopgaver	  på	  Ipad	  med	  programmet	  ”Goodreader”	  
	  
Obs:	  Alle	  elever	  skal	  have	  oploadet	  deres	  aflevering	  som	  en	  PDF-‐fil	  i	  Lectio.	  
	  	  
	  

1. På	  Ipad’en	  vælges	  ”App	  Store”	  –ikonet.	  	  
	  
	  

2. I	  søgefeltet	  skrives	  ”Goodreader”	  og	  programmet	  til	  Ipad	  købes	  (30	  kr.)	  	  
	  
	  

3. Åbn	  Lectio	  og	  find	  opgaven	  der	  skal	  rettes.	  
	  
	  

4. Klik	  på	  ”Hent	  alle”.	  	  
	  
	  

5. Klik	  på	  ”Åbn	  i…”	  og	  vælg	  ”Goodreader”.	  
	  
	  

6. Opgaverne	  ligger	  som	  en	  zip-‐fil	  i	  ”Goodreader”	  i	  	  
arkivet	  ”My	  Documents”.	  Klik	  på	  zip-‐filen	  og	  vælg	  ”Unzip”.	  

	  
	  

7. Opgaverne	  flyttes	  nu	  til	  en	  blå	  mappe	  med	  samme	  navn.	  Klik	  på	  mappen.	  Hent	  den	  opgave	  
du	  vil	  rette.	  
	  
	  

8. Når	  du	  retter,	  så	  er	  det	  lettest	  at	  skrive	  med	  en	  Stylus-‐pen	  på	  skærmen.	  Hovedmenuen	  til	  
rettelser	  er	  på	  skærmen,	  men	  hvis	  den	  forsvinder,	  kan	  man	  klikke	  i	  midten	  af	  skærmen,	  så	  
kommer	  den	  igen.	  	  
Vælg	  frihåndsværkstøjet	  til	  korte	  rettelser	  med	  matematiknotation.	  
Vælg	  tekstboksen	  til	  længere	  rettelser.	  
	  
Første	  gang	  du	  vælger	  et	  retteværktøj	  i	  hovedmenuen,	  vælger	  du	  ”Save	  to	  this	  file”	  på	  pop-‐
up-‐billedet.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  du	  ikke	  ændrer	  i	  filnavnet!	  

	  
9. Når	  opgaven	  er	  rettet,	  går	  man	  tilbage	  til	  ”My	  Documents”	  vha.	  pilen	  med	  mappenavn	  i	  

øverste	  venstre	  hjørne.	  Nu	  vælger	  man	  en	  ny	  opgave,	  retter	  den	  etc.	  
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10. Når	  alle	  opgaver	  er	  rettet,	  skal	  de	  zippes	  til	  en	  fil.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  vælge	  ”Manage	  files”	  	  	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

11. Derpå	  vælges	  alle	  de	  filer,	  der	  skal	  oploades	  og	  man	  trykker	  ”zip”:	  

	  
	  

12. Ipad’en	  forbindes	  til	  computeren	  og	  Itunes	  åbnes	  efter	  automatisk	  synkronisering.	  
I	  Itunes	  klikkes	  på	  Ipad-‐ikonet	  under	  ”enheder”	  og	  vælger	  man	  ”Programmer”	  i	  bjælken	  
	  

13. 	  Scroll	  ned	  og	  vælg	  ”Goodreader”	  under	  Programmerne.	  	  
	  

14. Til	  højre	  ses	  alle	  dokumenter	  i	  Goodreader.	  Du	  vælger	  den	  mappe	  med	  de	  rettede	  
besvarelser.	  	  

	  
15. Vælg	  ”Arkiver	  i…”	  og	  gem	  den	  zippede	  fil	  et	  passende	  sted	  på	  computeren,	  f.eks.	  på	  

Skrivebordet.	  
	  

16. Åbn	  ”Lectio”	  og	  find	  opgaven.	  Klik	  på	  ”Upload	  rettelser”	  og	  vælg	  den	  zippede	  fil	  på	  
skrivebordet.	  Lectio	  sørger	  selv	  for,	  at	  de	  rettede	  opgaver	  kommer	  tilbage	  til	  de	  rigtige	  
elever.	   	   	   	  


