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1.trinn 
Semester Kompetansemål Læringsmål Eksempel på oppgaver Diverse 

. 

HØST Ivareta rettigheter 
knyttet til egne 
personopplysninger 
 

Elevene skal:  

Vite at du må samtykke for at 
andre får dele opplysninger om deg 

 

Ha en diskusjon i klassen om hvorfor alle må 
spørre om lov til å ta bilde av andre. 

 

HØST Elevene skal produsere 
en enkel sammensatt 
tekst. 
 

Elevene skal: 

Vite hvordan man lager store og 
små bokstaver (shift) 

Finne bilder fra et clipartbibliotek 
tilhørende produktet man bruker 

Sette inn et bilde, clipart eller annet 
visuelt element. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene skriver en tekst om seg selv i Book 
Creator. 
 
De tar bilde av seg selv med IPaden og 
legger det inn i Book Creator sammen med 
teksten. 
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VÅR Ivareta rettigheter og 
ansvar knyttet til eget 
og andres passord 
 

Elevene skal: 

Vite hvorfor passord er viktig. 

Vite at brukernavn og passord er 
personlige 

 

 

Gå gjennom hva et brukernavn er, når vi 
trenger det og hvorfor vi trenger det. 
 
Forklare at et passord er personlig og hvorfor 
alle har ulike passord. 
 
Vise elevene at læreren må bruke 
brukernavn og passord når han/hun f.eks 
skal inn på Multi. 
 
Snakke om hvilke situasjoner man trenger et 
brukernavn og passord. (nettbank, spill, mail, 
lese aviser på nett o.l) 
 

 

VÅR Elevene skal kunne 
bruke en nettleser og 
gjenkjenne søkefelt 

Elevene skal: 

Forklare hensikten med en 
søkemotor 

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

 

Vise elevene forskjellige nettlesere (Google, 
Kvasir Junior, Bing). 
 
Forklare hva et søkefelt og adressefelt er og 
hvor man finner de. 
 
Søke sammen på smartboarden på et tema 
for å se hva man kan finne ut om det man 
søkte på. 
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2.trinn 
Semester  Kompetansemål  Læringsmål Eksempel på oppgave Diverse 
HØST Ivareta rettigheter 

knyttet til egne 
personopplysninger 
 

Elevene skal: 

vite hva en personopplysning er  

vite at egne personopplysninger 
brukes av andre 

vite at personverninnstillingene kan 
endres 

vite at du må samtykke for at 
andre får dele opplysninger om deg 

vite at bilder på nett inneholder 
informasjon om hvor bildet er tatt 

 

 

Diskusjonsoppgaver: 

 
Noen foreldre legger ut bilder av barna sine 
på Facebook, blogger eller på andre 
nettsteder. 
- Er det OK? Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Bør barna bli spurt først? 
- Er det greit å legge ut bilder av en som er så 
ung at han eller hun ikke kan bestemme selv? 
- Hva kan i tilfelle være problematisk eller 
dumt? 
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HØST Elevene skal kunne 
produsere en enkel 
sammensatt tekst. 
 

Elevene skal:  

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

Kunne bryte tekst rundt bilder 

 

Læreren viser Google Docks på tavla først. 
Kan godt demonstrere at man kan 
samskrive i et dokument.  
 
Alle skal vite hvordan man skifter 
skriftstørrelse, font og skriftfargen. Hvordan 
man får fet, kursiv og understreket skrift. 
 
Viser hvordan man kan finne bilder via 
clipart eller ved å ta bilder selv. 
 
Hvis elevene skal lære å ta bilder selv med 
Chromebooken bør læreren på forhånd ha 
repetert litt om lovlig/ulovlig bruk av bilder.  
 
Alle logger seg på en Chromebook og 
klikker seg inn på Google Docks.  
 
Elevene skriver en liten tekst om et gitt tema 
og setter inn et relevant bilde ved teksten 
 

 

VÅR Elevene skal kunne 
bruke en nettleser og 
gjenkjenne søkefelt. 

Elevene skal: 

Klare å plukke ut noen gode 
søkeord fra en tekst 

Forklare hvorfor det er lurt med 
lenker (navigasjon, utdypende stoff 

 

Vise elevene hvor adressefeltet er og la de 
prøve å finne frem til Kvasir Junior på 
egenhånd.  
 
La elevene få et ord de skal søke på.(Kvasir 
junior er en sikker søkemotor for barn.) 
 
Ha en samtale rundt hva lenker er og 
hvorfor vi har lenker på f.eks nettsider. 
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VÅR Elevene skal kunne 
sende digitale 
meldinger 
 

Elevene skal:  

Gjenkjenne en epostadresse  

Opprette en digital melding i 
Google G-mail..  

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 

Logge seg på Chromebook med e-passord.  
 
Gå inn på mailen og sende en beskjed til 
den som står før seg på klasselista. 
 
Svare på den mailen han/hun fikk. 
 

 

VÅR Ivareta rettigheter og 
ansvar knyttet til eget 
og andres passord 
 

Elevene skal:  

Kunne lage egne passord med 
både tall, tegn og bokstaver 

Kunne egne brukernavn og 
passord 

Alle skal logge seg på en Chromebook med 
sitt eget Ikrs (feide) passord. 
 
Gå gjennom hva ulike taster på tastaturet 
gjør. (enter, space, shift, backspace) 
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3.trinn 
 

Semester Kompetansemål Læringsmål Eksempel på oppgave Diverse   
HØST Elevene skal kunne 

produsere ulike 
sammensatte tekster 
 

Eleven skal: 

Skalere bilder slik at 
størrelsesforhold beholdes 

Beskjære bilder 

Endre farge og fargemetning 

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

Endre skrifttype (font) 

Bruke programmet «Ti fingre» for å 
øve touch på tastatur. 

 

 

 

 

 

 

Laste inn et bilde i et dokument som 
de skal: 
 
- Skalere 
- Beskjære 

 
Ta et bilde med IPaden som de legger 
filter på for å forandre stemning på 
bildet 
 
Ha forskjellige fonter på overskrift og 
tekst. 
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HØST Elevene skal kunne 
sende e-post. 

Eleven skal: 

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 

Opprette hensiktsmessig 
mappestruktur (fagmapper) 

Gi eksempler på typisk spam-
epost. 

 

 

 

 

 

- Sende epost til hverandre 
gjennom ikrs-mailen (Google G-
mail). 

- Svare på mailen. 
- Videresende mailen til lærer 

samtidig som man legger til 
avsender som «kopi». 

- Sende mail til flere om gangen. 
- Legge ved en skrevet tekstfil. 
- Lage en mappe i mailen som 

heter «3.klasse». 
- Snakke om hva som kjennetegner 

typisk spam-mail. 
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VÅR Elevene skal kunne 
søke å finne relevant 
informasjon. 
 

Eleven skal: 

Kunne skrive inn nettadresser i 
adressefelt i nettleseren 

Kjenne til minst to søkemotorer 
(informasjonssøk - google, bing, 
kvasir jr, bildesøk, digitalt leksikon - 
SNL, Wikipedia) 

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

Bruke programmet «Ti fingre» for å 
øve touch på tastatur. 

 

 

 

 

Snakke og vise ulike søkemotorer.  
 
Gi elevene et tema de skal finne 
informasjon om og la de selv velge 
søkemotor. 
 
Forklare hvordan man kan avgrense 
et søk på nettet: 
 
 
 

(Skriver du tegnet + 
foran et ord, vil 
søkemotoren bare 
vise sider som 
inneholder dette 
ordet.+bank finner 
nettsider som 
inneholder ordet 
«bank»+bank 
+råskap finner 
nettsider som 
inneholder både 
«bank» og 
«råskap». 
 
Skriver du tegnet – 
foran et ord, vil 
søkemotoren vise 
sider som ikke 
inneholder dette 
ordet.+lån -bank 
finner sider som 
inneholder «lån», 
men ikke 
«bank»+pant -bank -
rente finner sider 
som inneholder 
«pant», men verken 
«bank» eller «rente» 
 
Setter du 
anførselstegn rundt 
et uttrykk, vil 
søkemotoren bare 



IKT plan Vågsbygd skole 
 

Mali Lyngstad Eker 2017 Side 10 
 

vise sider som 
inneholder uttrykket 
i sin helhet.»tråkke i 
salaten» finner sider 
der dette uttrykket 
står+»rød tråd » -
blå -kart finner 
sider som 
inneholder uttrykket 
«rød tråd», men 
verken ordene «blå» 
eller «kart») 
 

VÅR Elevene skal bruke 
regneark for å 
organisere 
informasjon i form av 
tekst og tall. 

Eleven skal: 

Kjenne til begrepene celle, kolonne 
og rad 

Bruke autosummer-funksjon 

Endre farge på celler 

 

- Jobbe i Google Regneark. 
- Forklare begreper som celle, 

kolonne og rad. 
- Gi elevene et addisjonsstykke 

som de skal svare på ved å bruke 
autosummer- funksjonen. 

- Kunne farge celler ved å bruke 
«Fyllfarge»- funksjonen. 
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4.trinn 
 

HØST Elevene skal kunne 
produsere ulike 
sammensatte 
tekster 
 
 

Eleven skal: 

Plassere elementer 
forover/bakover 

Høyre, venstre, 
blokkjustert, midtstilt 

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 

Lagre og navngi filer på 
en hensiktsmessig måte 
for gjenfinning 

Bruke programmet «Ti 
fingre» for å øve touch på 
tastatur. 

Skrive en faktatekst med og sette inn et 
bilder som elevene skal: 
 
- Plassere et bilde foran tekst og et bak 

tekst. 
 

- Midt-, venstre-, høyrestille og blokk 
justere. 

 
Lage lenker nederst på teksten for å vise til 
kilder. 
 
Navngi filen som er skrevet slik at det er lett 
og finne det frem igjen. 

 

HØST Elevene skal kunne 
søke å finne 
relevant 
informasjon. 
 

Eleven skal: 

Bruke favoritter funksjon i 
nettleser (legge til og 
fjerne) eller andre verktøy 
som gjør at man 
hensiktsmessig gjenfinner 
nettadresser 

 
Gå inn i Google Chrome og lagre en 
nettside som favoritt. 
 
Gi eleven nettsider forskjellige nettsider som 
ender på .no, .org, .com og .edu og snakke 
om forskjellen på disse. 
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Kjenne til noen endelser i 
nettadresser (.no, .org, 
.com, .edu) 

Kjenne til noen strategier 
for å finne ut hvem som er 
eier/forfatter av nettsted. 

 

Snakke om hvordan vi kan finne ut hvem 
som eier, eller er forfatter av et nettsted. 

VÅR Elevene skal bruke 
regneark for å 
organisere 
informasjon i form 
av tekst og tall. 

Eleven skal: 

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

Bruke de fire regneartene 
i utregninger i enkeltceller 

Bruke filtreringsfunksjon 
(alfabetisk, numerisk) 

 

Lage et søylediagram 

 

 

 

 

 

Markere to celler, trykke på «format» i 
menyen oppe og så «slå sammen celler». 
 
Lage en liste med navn og nummer. Bruke 
filtreringsfunksjonen «alfabetisk» og 
«numerisk» for å sortere innholdet. 
Elevene lager en spørreundersøkelse i 
klassen og skriver opp resultatet i 
Regneark. Markerer resultatdataene og 
lager et søylediagram. 
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VÅR Elevene skal kunne 
forebygge og 
håndtere uønskede 
hendelser på nett 
 

Elevene skal: 
forstå at uønskede 
hendelser kan skje på 
nett 

vite hva 
digitale krenkelser er 

kunne kjennetegn på 
digital mobbing 

vite hva de skal gjøre 
dersom de opplever 
krenkelser gjort mot andre 

vite hvem de 
kontakter dersom de 
opplever uønskede 
hendelser 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samtale om ulike hendelser som man kan 
møte på nett. 
 
Vise nettvettfilmene fra Redd Barna: 
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-
i-norge/nettvett/materiell-og-
aktiviteter/nettvettfilmer 
 
Snakke om hva de skal gjøre og hvem de 
skal kontakte hvis de opplever krenkelser på 
nett. 
 

 

http://www.iktplan.no/index.php?pageID=7&lang=nb#collapse_228
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=7&lang=nb#collapse_228
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=7&lang=nb#collapse_228
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=7&lang=nb#collapse_228
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/materiell-og-aktiviteter/nettvettfilmer
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/materiell-og-aktiviteter/nettvettfilmer
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/materiell-og-aktiviteter/nettvettfilmer
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VÅR Elevene skal være i 
stand til å vurdere 
innhold og kilder 
 

Elevene skal: 
vite hva 
informasjonskapsler er  

forstå at avsenderen ikke 
alltid er den de utgjør seg 
for å være 

vite at de betaler for spill 
og apper med 
personopplysninger 

vite at bruk av spill og 
apper ofte koster mye 
penger selv om de er 
gratis å laste ned 

vite at aktører har 
interesser i deres 
nettaktivitet 

Bruke programmet «Ti 
fingre» for å øve touch på 
tastatur. 

Forklare at nettsider med 
informasjonskapsler (cookies) husker det du 
handler, søker etter og innloggingsdetaljer 
om deg. Bruks og for å gi deg målrettet 
reklame. 
 
Snakke om ulike kilder. Hva er sikre/usikre? 
F.eks: Wikipedia= alle kan skrive inn. 
 
Vise eksempler på apper som har 
funksjonen «kjøp i app». Kan fort bli dyr i 
bruk. 

En informasjonsk
apsel, ofte kalt 
cookie, er en liten 
tekstfil som lastes 
ned og lagres på 
brukers 
datamaskin når 
brukeren åpner en 
nettside. 
Informasjonskap
selen brukes for 
eksempel til å 
lagre 
innloggingsdetaljer
, huske handlekurv 
i nettbutikken eller 
registrere hvor 
brukeren beveger 
seg rundt på 
nettstedet. 

 
 
 

IKT plan Kristiansandskolen: 
http://www.iktplan.no/?pageID=61 
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