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Semester Kompetansemål 
LK06 

Læringsmål Eksempel på oppgaver  
 

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

Samskrive i Google Docs 

 

Parvis arbeid med tema – gjerne fortelling i norsk  

HØST Elevene skal kunne 
produsere og redigere 
sammensatte tekster 
med lenket innhold 
 

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

 Kunne fortelle om copyright-
symbol (C)  

 Kunne fortelle om 
lisenssymbolene i Creative 
Commons 

 Vite hva begrepene remix 
og mashup betyr 

IKT for elever - tekstbehandling 
 
Elevene skriver en tekst med kapitler og avsnitt og 
finner relevante bilder på nett.  Teksten skal 
innholde ulike diagram, gjerne med utgangspunkt i 
en spørreundersøkelse i klassen. 

 

HØST Elevene skal kunne 
ivareta ansvar knyttet 
til andres 
personopplysninger 
 

 vite at andre må samtykke 
for at du kan dele 
personopplysninger om 
dem 

 vite at aldersgrense for 
samtykke er 15 år, er man 
yngre må foresatte gi 
samtykke 

 vite at ytringsfrihet ikke gir 
rett til å si ting som er 
krenkende, diskriminerende 

Her er en filmsnutt om å publisere på sosiale medier 
Også mye bra på denne siden: 

 
Diskusjon i klassen; 
Hva er greit å legge ut? 
Hva er lov? 
Hva er sjikanerende og krenkende? 
Er det lettere å skrive stygge ting enn å si det rett til 
hverandre? 
Nettvett 

 

http://www.iktplan.no/index.php?pageID=8#collapse_16
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=8#collapse_16
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=8#collapse_16
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=8#collapse_16
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=8#collapse_16
http://creativecommons.no/
http://creativecommons.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Nettfletting
http://www.iktforelever.no/ikt_start_word.html
https://www.youtube.com/watch?v=GywOhG3r-gU
http://www.minskole.no/web/portal.nsf/ntr/41BF3E0CDEDCFCFBC125791E006B90AD?opendocument
http://www.dubestemmer.no/
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og sjikanerende 

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

Kjenne til ulike typer søkemotorer 
for informasjonssøk, kartsøk, 
bildesøk, digitale leksikon.Søke 
etter informasjon basert på dato 
publisert 

 

Velg et land i en verdensdel utenfor Europa, finn ut 
mest mulig om dette landet vha informasjon på 
nettet. Lag en presentasjon om landet. 

 

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

Samskrive i Google Docs  Alle har sin egen pc, sitter og jobber sammen i 
gruppe i samme presentasjon. 

 

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

 

 Kjenne til enkle typer 
formatering, feks 
tekstbryting, type data for 
celle(r) ol 

 Slå sammen eller dele opp 
celler 

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

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

IKT for elever – regneark.  
 
Matteverket vårt Multi har ulike former for oppgaver i 
regneark. Disse er gode.  

 

http://www.iktplan.no/index.php?pageID=8#collapse_16
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=8#collapse_16
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=8#collapse_16
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=8#collapse_16
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=8#collapse_16
http://www.iktforelever.no/ikt_start_excel.html
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VÅR Elevene skal vurdere 
troverdighet på 
nettsider med 
rammeverket TONE 

 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 

 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) 

Rammeverket TONE 
Felles gjennomgang og diskusjon i klassen 

 

http://www.iktplan.no/files/2014/02/tone.pdf
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VÅR Elevene skal kunne 
ivareta rettigheter og 
ansvar knyttet til 
privatliv 

 vite hva personvern er  
 kunne endre 

personverninnstillinger på 
tjenester de bruker 

 ha kjennskap til hvilken 
informasjon som lagres om 
dem 

 kjenne til innholdet i FN's 
barnekonvensjon 

 

Hvem skal få se hva? 
Det er viktig å ha et bevisst forhold til personvern og 
bruk av sosiale medier. Du bør derfor gå grundig 
gjennom personverninnstillingene på de nettjenestene 
der du er medlem. Her er noen tips til hva du bør se 
på:  
- Hvem har tilgang til informasjonen din? 
- Har du åpen eller lukket profil?  
- Har du laget vennelister eller grupper slik at du har 
bedre kontroll med hvem som ser hva? 
- Har søkemotorer som Google tilgang til profilen din? 
- Har ulike apper tilgang til informasjon om deg eller 
dine kontakter? 
- Vet du hva vennene dine kan dele om deg? Kan de 
for eksempel merke/tagge deg i bilder? 

 

 

 

http://www.dubestemmer.no/ordforklaring#Personvern
http://www.dubestemmer.no/ordforklaring#App
http://www.dubestemmer.no/

