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Kom i gang med Google Docs 
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1. Opret et Google Doc 
 

Start med at gå til denne side: https://www.google.dk/ og log dig ind 

  

Du finder dit Google Drev her ved at klikke på de 9 prikker. 

 

 

Gå ind i dit drev. 
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Opret et nyt Google Doc ved at klikke her. Vælg derefter Google Docs. Så får du oprettet et nyt dokument: 

 

Så får du oprettet et nyt dokument: 

 

 

Dokumentet navngives ved at klikke her og skrive. 

Skriv som i andre tekstbehandlingsprogrammer. Der kan indsættes billeder, matematiske ligninger, 
symboler, fodnoter, sidetal, indholdsfortegnelser m.m. 

Se videoen, der ligger her, hvis du vil have mere information om funktionerne i Google Docs: 
https://ucc.dk/cfu/gymnasium/it-didaktik/it-vaerktoejer/googledocs 

Dokumentet gemmes automatisk i dit Google Drev – du skal ikke gøre noget for at gemme det. 
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2. Del dit Google Doc med andre 
 

Når du er færdig med at skrive, kan du dele dokumentet med andre ved at klikke her.  

 

Så kommer denne boks frem: 

 

Hvis du vil dele med bestemte personer, skal du skrive deres mailadresser ind her. 

Vælg om de skal kunne læse, kommentere eller redigere her. 

Når du deler på denne måde, kommer Google Doc’et til at ligge i deres Google Drev under ”Delt med mig”. 

Hvis du vil dele sådan at alle, der har linket, kan komme ind i dokumentet, skal du klikke her. Så kommer 
dette vindue frem:  
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Nu kan du vælge at dele med alle, der har linket. Husk at vælge hvilke rettigheder, de skal have.  

Tryk ”Udfør”. Så kommer du tilbage til forrige vindue, hvor du også skal trykke ”Udfør”. 

Kopiér linket og del det med dem, der skal have adgang til dokumentet.  

Når du deler på denne måde, skal dem, du deler med selv sørge for at gemme linket eller lægge Google 
Doc’et i deres Google Drev. 

 

3. Skriv kommentarer i et Google Doc 
 

Hvis du vil skrive kommentarer i et Google Doc, skal du markere det i teksten, som du vil kommentere. 
Derefter skal du trykke på kommentarboblen. 
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Så kan du skrive. Husk at trykke på ”Kommenter” – ellers bliver kommentaren ikke synlig for andre. 

 

 

Du kan også svare på andres kommentarer ved at klikke på kommentaren. Så kommer der et skrivefelt 
frem.  

 

 

Husk at trykke ”Svar” så det bliver synligt for andre. 

 

 

Du kan fjerne kommentarer ved at klikke på ”Luk”. 

Du kan redigere eller slette dine egne kommentarer ved at klikke her.  
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Hvis du vil se kommentar-historik, skal du klikke her. Så kan du se alle kommentarer, også de lukkede. 

 

 

God fornøjelse med Google Docs! J 


