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Innledning 

Vi lever i en tid der teknologien utvikler seg raskt, og skolen har en utfordring med å ikke vite 

hvordan fremtidens jobber vil se ut. For elevene våre er teknologi en naturlig del av 

hverdagen, og de er vant til å bruke ulike digitale enheter. For skolen har den digitale 

utviklingen endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige 

uttrykksformer. Digitale ferdigheter er derfor blitt en naturlig del av grunnlaget for 

læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye og endrede 

læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft. 

Stavanger kommune satser på Google sin plattform for læring for alle elever i 

Stavangerskolen. G Suite er en skytjeneste som er levert av Google, og inneholder verktøy 

som lagring i skyen, tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, e-post, kalender med 

mer. Fordelen ved G Suite er at det er gratis for ansatte og elever i skolen, og at alt utføres og 

lagres i skyen. Det betyr i praksis at man kan jobbe sømløst mellom hvilken som helst enhet, 

enten det er i nettleseren eller i diverse apper. Elevene vil få en egen Chromebook, som skal 

være et arbeidsredskap på skolen og til lekser. I løpet av 2019 skal alle elever på Hafrsfjord 

skole ha en Chromebook tilgjengelig. Ved utdeling får elevene en kontrakt som sier noe om 

hvordan enheten skal behandles, nedlastning og ansvarsforhold. Elev og foreldre signerer 

kontrakten. 

 

 

  



IKT-satsinger i de neste årene  
Hafrsfjord skole forholder seg til Stavanger kommunes IKT strategiplan når det gjelder 

utdeling av Chromebooker til elevene. Våren 2018 vil 5.-7. trinn ha hver sin enhet. 2.-4. trinn 

står for tur høsten 2018, og 1. trinn vinteren 2019. Lærerne har fått jevnlig kursing, og dette 

vil bli et videre satsingsområde. Her bruker vi plan for implementering av G Suite for 

Education i Stavangerskolen. Denne planen kan du se på side 4. 

Vi står ved et veiskille når det gjelder valg av laptoper og hardware til lærere og i klassene. Vi 

har Smart tavler og prosjektorer, som etter hvert har blitt en stor utgiftspost. Foreløpig har vi 

ikke tatt stilling til veien videre.  



Grunnleggende ferdigheter som er obligatoriske for det pedagogiske 

personalet innen G Suite 
 

Målet for denne planen er å gi både lærerne og skolelederne i stavangerskolen den 

nødvendige kompetansen innen G Suite. 

Det er viktig at læreren har den digitale kompetansen som dekker de praktiske behovene i 

forhold til den digitale læringsplattformen Google Apps for Education, som forventes brukt i 

undervisningen. Her er det satt opp en liste over områder lærere må beherske for å kunne si at 

de har nødvendig digital kompetanse i bruk av Google Apps for Education.  

 

• G Suite - Epost  

o Lære å lese, skrive og svare på en e-post. 

o Kunne motta, åpne og sende vedlegg. 

o Takt og tone i en e-post (vedlegg, innhold, sitering o.l.). 

 

• Google Suite - Google Disk og Google Dokumenter  

o Dokumentbehandling 

▪ Presentasjon av “Min disk” og “Delt med meg”. 

▪ Opprette dokumenter. 

▪ Kunne lagre filer i mapper og opprette mapper på logisk vis. 

▪ Dele dokumenter med andre. 

▪ Kommentar-funksjonen 

▪ Legge inn ting fra “Delt med meg” til “Min disk”. 

o Tekstbehandling 

▪ Skrive tekst i et tekstbehandlingsprogram. 

▪ Tekstredigering (både med mus og hurtigtaster). 

▪ Formatering av tegn, avsnitt, punkter og nummerering og side. 

▪ Utskrift. 

▪ Tabeller. 

▪ Sette inn grafikk, og gjøre nødvendige korrigeringer med bildet. 

 

• G Suite - Google Classroom 

o Sette opp et fag i Classroom og invitere elever via epost og kode. 

o Legge ut kunngjøringer (med og uten kommentarer). 

o Legge ut oppgaver og lære hvordan oppgavemodulet virker. 

o Lekser 

o Kommunikasjon mellom lærere og elever, eller mellom elever 

o Koblet opp mot kalender. Foreldre/foresatte kan abonnere på kalender. 

 

 

• G Suite - Google Regneark  

o Manøvrere i et regneark, sette inn tekst, tall og regneoperasjoner. 

o Lære de mest vanlige formlene og hvordan formatere tallene i regnearket. 

o Når bruke tabeller i tekstbehandling og når bruke tabeller i regneark. 

o Kunne lage tabeller, budsjett og diagrammer. 

 

 

 



• G Suite - Google Presentasjon  

o Kunne lage en enkel presentasjon med tekst og bilder. 

o Praktiske tips om hvordan elever kan arbeide sammen i en presentasjon. 

 

• G Suite - Google skjema. 

• Kunne lage et skjema og dele linken 

• Kunne konvertere informasjonen til Google Regneark 

• Bruke Google Skjema til å lage ulike tester/quizer.  

 

 

Det skal lages kurs til alle disse punktene i listen. De IKT-ansvarlige på hver skole er 

ansvarlig for å avholde kurs på sin skole.  

Lærerne velger selv hva de kan og hva de trenger kurs i. Skolesjefen mener også at det 

i løpet av ett år ikke er urimelig å sette av 20 timer i skole-/fellestiden til en lærer som 

trenger å få kurs i alt.  

  



Kompetanseplan for 1.-7. trinn 

Kompetanseplanen for Hafrsfjord skole er bygget på Stavanger kommunes IKT-plan. For de 

fleste emner er det lagt til en lenke til IKT-planen.  

 

 

1.trinn 

 

Generell IKT 

• Leke / bli kjent med mus og tastatur. 

• Starte og avslutte programmer. 

Elevene skal vite hva et brukernavn og passord er 

• Åpne sin egen google-konto 

• Logge inn/ut 

Elevene skal kunne bruke en nettleser og gjenkjenne søkefelt 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=244&lang=nb 

• Forklare hensikten med en søkemotor 

• Starte og avslutte en nettleser 

• Kjenne navnet på minst en nettleser 

• Gjenkjenne en lenke 

• Vite at ikke alt som står på Internett er sant 

 

Elevene skal kunne produsere en enkel sammensatt tekst 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=246&lang=nb  

• Åpne dokumenter i google 

• Vite hvordan man lager store og små bokstaver 

• Sette inn bilder i dokumentet 

  

  

http://www.iktplan.no/index.php?artID=244&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=246&lang=nb


 

2.trinn 

 

Elevene skal vite hva et brukernavn og passord er 

• Logge inn med sin egen Google konto 

Elevene skal kunne bruke en nettleser og gjenkjenne søkefelt 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=244&lang=nb  

• Forklare hvorfor det er lurt å bruke flere søkeord når man søker 

• Klare å plukke ut noen gode søkeord fra en tekst 

• Bla fram og tilbake på sider i nettleser gjennom å bruke piltastene 

• Gjenkjenne et søkefelt 

• Vite hva som menes med søkeord 

• Vite at ikke alt som står på Internett er sant 

 

Elevene skal kunne produsere en enkel sammensatt tekst 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=246&lang=nb  

• Skrive i Google dokumenter 

• Vite hvordan man endrer farge og størrelse på bokstaver (fonttype og farge) 

• Finne bilder fra et clipartbibliotek tilhørende produktet man bruker 

• Sette inn et bilde, clipart eller annet visuelt element 

• Kunne bryte tekst rundt bilder 

• Lage mappestruktur i Google disc 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=244&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=246&lang=nb


3. trinn 

G Suite 

• Logge inn/ut 

• Ha kjennskap til “Min disk” 

• Opprette mapper, gi navn og endre navn 

• Lage tekster  

• Åpne dokumenter 

• Vite forskjellen på fil og mappe. 

• Lagre dokumenter i egne mapper. 

Generell IKT 

• Følge enkle regler for personvern ved bruk av internett. 

Uttrykke egne tanker om dataspill. 

Elevene skal vite hva et brukernavn og passord er  

• Logge inn/ut 

 

Elevene skal kunne sende digitale meldinger  

http://www.iktplan.no/index.php?artID=253&lang=nb  

• Opprette en digital melding i Skype, Hangouts, Facetime, LMS o.l. 

• Gjenkjenne en epostadresse  

• Vite hvor de skal skrive inn mottakers navn/adresse 

• Velge mottakere fra en liste 

• Gjenkjenne emnefelt/overskrift 

• Bruke besvar (reply) funksjon når man svarer på en melding 

Elevene skal kunne søke og finne relevant informasjon 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=229&lang=nb  

• Kunne skrive inn nettadresser i adressefelt i nettleseren 

• Kjenne til minst to søkemotorer (informasjonssøk - google, bing, kvasir jr, bildesøk, 

digitalt leksikon - SNL, Wikipedia) 

• Finne bilder som er frigitte(f.eks  Pixabay) 

• Lære å være kritisk til ulike kilder. 

• Spisse søkemotoren. 

 

 

 

 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=253&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=229&lang=nb


 

Elevene skal kunne produsere ulike sammensatte tekster 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=245&lang=nb  

Beskjære bilder 

• Endre skrifttype (font) 

• Høyre, venstre, blokkjustert, midtstilt 

• Lagre og navngi filer på en hensiktsmessig måte for gjenfinning 

 

Elevene skal vite kjennetegn på digital mobbing 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=258&lang=nb  

• Gjenkjenne kjennetegn på digital mobbing (finne definisjon) aktiv (forfølgelse, direkte, 

trusler, trakassering, filming) og passiv (indirekte, utelukkelse, sosial ekskludering) 

• Vite at man ikke har lov til å utgi seg for å være en annen (logge på en annens konto med 

den andres brukernavn og passord eller opprette falsk profil) og sende meldinger fra 

denne kontoen 

• Kunne "den gylne regelen" 

• Vite at man bidrar til digital mobbing gjennom å videresende "morsomme" eller "stygge" 

bilder eller tekster om andre 

• Vite at det er like ille å mobbe noen på nett som i virkeligheten 

Kjenne til noen man kan kontakte dersom man blir utsatt for mobbing (foreldre, skole/lærer, 

helsesøster, konfliktrådet, politi) 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=245&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=258&lang=nb


4.trinn 

G suite 

• Ordne filer/dokumenter i Min disk 

• Kunne bruke Classroom til å svare og levere oppgaver. 

Elevene skal kunne søke og finne relevant informasjon 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=229&lang=nb  

• Vite hva som menes med faner, og kunne åpne flere i nettleseren 

• Kjenne til noen endelser i nettadresser (.no, .org, .com, .edu) 

• Lære å være kritisk til ulike kilder. 

• Spisse søkemotoren. 

 

Elevene skal kunne produsere ulike sammensatte tekster 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=245&lang=nb  

• Skalere bilder slik at størrelsesforhold beholdes 

• Endre farge og fargemetning 

• Bruke ulike effekter på bilder (gammel, s/hv, kullfarger, gjennomsiktig) 

• Plassere elementer forover/bakover 

• Vite at alle digitale produkter har en eier - det er noen som har rettigheter på produktet 

• Lage lenker under bilder for å vise til kilde - kopiere lenke og lime inn 

• Finne bilder som er frigitte(f.eks  Pixabay) 

Elevene skal kunne sende e-post  

http://www.iktplan.no/index.php?artID=256&lang=nb  

• Gjøre seg kjent med G-mail.  

• Sende og svare på epost (svar, videresend, opprett ny) 

• Fortelle forskjell på feltene "til", "kopi" og "blindkopi" 

• Fortelle forskjell på "svar til en" og "svar til alle" 

• Bruke søkefunksjon for å gjenfinne epost basert på avsender og/eller emne 

• Legge ved filer som vedlegg (eks oppgaver som sendes til lærer) med formål å få 

tilbakemeldinger 

 

 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=229&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=245&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=256&lang=nb


 

Elevene skal vite kjennetegn på digital mobbing 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=258&lang=nb  

• Gjenkjenne kjennetegn på digital mobbing (finne definisjon) aktiv (forfølgelse, direkte, 

trusler, trakassering, filming) og passiv (indirekte, utelukkelse, sosial ekskludering) 

• Vite at man ikke har lov til å utgi seg for å være en annen (logge på en annens konto med 

den andres brukernavn og passord eller opprette falsk profil) og sende meldinger fra 

denne kontoen 

• Kunne "den gylne regelen" 

• Vite at man bidrar til digital mobbing gjennom å videresende "morsomme" eller "stygge" 

bilder eller tekster om andre 

• Vite at det er like ille å mobbe noen på nett som i virkeligheten 

• Kjenne til noen man kan kontakte dersom man blir utsatt for mobbing (foreldre, 

skole/lærer, helsesøster, konfliktrådet, politi) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iktplan.no/index.php?artID=258&lang=nb


5. trinn 

G Suite 

 

• Flytte, kopiere og sletter filer/dokumenter. 

• Kunne endre navn på en fil. 

• Kunne flytte en fil ved å dra den inn i en mappe 

• Samskive  

• Delta i faglige diskusjoner i Google Hangout. 

 

Elevene skal kunne gjøre målrettet søk i ulike søkemotorer og digitale medier 

• Kjenne til ulike typer søkemotorer for informasjonssøk, kart søk, bildesøk, digitale 

leksikon, fagspesifikke sider, video. 

Elevene skal kunne produsere og redigere sammensatte tekster med lenket 

innhold 

 http://www.iktplan.no/index.php?artID=236&lang=nb 

• Kjenne til de mest brukte bildeformatene 

• Billedspråk- hva gjør bilder med en tekst? 

 

• Lage hyperlenker i løpende tekst og på bilder (lenker til eksternt eller internt innhold og hva 

man må tenke på når man lenker internt og skal sendes til andre) 

 

Elevene skal presentere tekst og tall i form av ulike typer diagram 

 http://www.iktplan.no/index.php?artID=265&lang=nb  

• Elevene skal bruke regneark(Excel) for å organisere informasjon i form av tekst og 

tall 

• Forklare hva slags diagram som passer for ulike typer data 

• Lage ulike typer diagram (søyle, sektor, linje) 

• Endre bakgrunn og farger på diagram 

• Bruke autosummer-funksjon 

• Slå sammen celler slik at tekst går over flere kolonner med tall 

• Bruke de fire regneartene i utregninger i enkeltceller 

• Bruke filtreringsfunksjon (alfabetisk, numerisk) 

 
 

Elevene skal kunne bruke samarbeidsverktøy og presentere eget arbeid i digitale 

medier 

 http://www.iktplan.no/index.php?artID=266&lang=nb 

• Gi eksempler på sensitive opplysninger 

• Redegjøre for normer man bør følge når man jobber i samskrivingsverktøy på 

Internett 

 

• Redegjøre for flere ulike regler for god nettikette når det gjelder digital 

kommunikasjon 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=265&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=265&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=265&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=265&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=265&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=266&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=266&lang=nb


 

 

Elevene skal vurdere troverdighet på nettsider med rammeverket TONE 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=263&lang=nb 

 

• Vite at kildekritikk handler om å vurdere alle elementer på en nettside 

• Kjenne til rammeverket TONE og at bokstavene står for troverdig, objektiv, 

nøyaktig og egnet 

• Vite at man skal sammenligne flere kilder når man utøver kildekritikk 

 

 

 

 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=263&lang=nb


6. trinn 

 

G Suite 

 

• Flytte, kopiere og sletter filer/dokumenter. 

• Kunne endre navn på en fil. 

• Kunne flytte en fil ved å dra den inn i en mappe 

• Samskive  

• Delta i faglige diskusjoner i Google Hangout. 

 

Elevene skal kunne gjøre målrettet søk i ulike søkemotorer og digitale medier 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=260&lang=nb 

• Søke etter informasjon basert på filtype 

• Søke etter informasjon basert på dato publisert 

 

Elevene skal kunne produsere og redigere sammensatte tekster med lenket innhold 

 http://www.iktplan.no/index.php?artID=236&lang=nb 

• Lage en automatisk generert innholdsfortegnelse 

• Lage ulike typer diagram (tabell, søyle, sektor, linje) til bruk i presentasjon 

 

Elevene skal presentere tekst og tall i form av ulike typer diagram 

 http://www.iktplan.no/index.php?artID=265&lang=nb  

• Forklare begrepet konstant 

• Kjenne til enkle typer formatering, f.eks. tekstbryting, type data for celle(r) ol 

• Slå sammen eller dele opp celler 

 

Elevene skal kunne bruke samarbeidsverktøy og presentere eget arbeid i digitale medier 

 http://www.iktplan.no/index.php?artID=266&lang=nb 

• Kjenne til flere delingsarenaer på Internett og hva slags type informasjon som de er ment 

for (dokument, presentasjon, video) 

• Opprette og kommentere andres tekst i et samskrivingsdokument 

• Sette inn kommentar/merknad i andres dokumenter 

 

 

 

  

http://www.iktplan.no/index.php?artID=260&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=265&lang=nb
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http://www.iktplan.no/index.php?artID=265&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=265&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=266&lang=nb
http://www.iktplan.no/index.php?artID=266&lang=nb


        Nettvett 

Elevene skal vurdere troverdighet på nettsider med rammeverket TONE 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=263&lang=nb 

• Forklare hvorfor det er viktig å vite hvem forfatteren (eller eier av nettsted) er med tanke på 

å vurdere troverdighet og objektivitet 

• Vite at tjenesteleverandører bruker søkehistorikk og brukerprofil for å gi personaliserte 

søketreff 

• Vite at man må være skeptisk til sider som gir råd om skadelig slanking (pro-ana), bruk av 

rusmidler og oppfordrer til selvskading og selvmord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=263&lang=nb


 

 

7. trinn 

G Suite 

• Få kjennskap til flere av appene i Google 

• Ha god kjennskap til bruk av Min disk og Classroom 

 

Nettvett 

 

Elevene skal kunne gjøre målrettet søk i ulike søkemotorer og digitale medier 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=260&lang=nb 

• Søke etter innhold som er merket med lisens for fri bruk  

• Kjenne til strategier for å avgrense søk (boolske operatører) 

Elevene skal kunne produsere og redigere sammensatte tekster med lenket innhold 

 http://www.iktplan.no/index.php?artID=236&lang=nb 

• Kunne fortelle om copyright-symbol (C) 

• Kunne fortelle om lisenssymbolene i Creative Commons 

• Vite hva begrepene remix og mashup betyr 

 

Elevene skal presentere tekst og tall i form av ulike typer diagram 

 http://www.iktplan.no/index.php?artID=265&lang=nb  

• Vise til kilder hvor man har hentet talldata fra (i enkleste form lenke) 

• Bruke regneark for å sortere lister fra dokumenter alfabetisk (eller numerisk) 

 

Elevene skal kunne bruke samarbeidsverktøy og presentere eget arbeid i digitale medier 

 http://www.iktplan.no/index.php?artID=266&lang=nb 

• Kunne lese inn en lydfil som besvarelse i LMS eller med annet passende verktøy 

• Vite hva en embed-kode er 

(- Lage distribusjonsgrupper for epost) 

 

  

http://www.iktplan.no/index.php?artID=260&lang=nb
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Elevene skal vurdere troverdighet på nettsider med rammeverket TONE 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=263&lang=nb 

• Vite at man må være skeptisk til nettsider som drives av ekstremister med tanke på 

legitimering og rekruttering til sin sak 

• Vite at man skal være skeptisk til sider som oppfordrer til rasisme, diskriminering og 

terror 

• Vite at enkelte nettsider også kan inneholde skadelig programvare (falske meldinger om 

virus og datamaskinproblemer, innhenting av sensitive personopplysninger) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iktplan.no/index.php?artID=263&lang=nb

