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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 
 

1. Kjenne til de mest brukte 
bildeformatene  

2. 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) 

3. Lage en automatisk 
generert 
innholdsfortegnelse 

 

IKT for elever - tekstbehandling 
 
Elevene skriver en tekst med kapitler og 
avsnitt og finner relevante bilder på nett. 

 

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 

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

 
Diskusjon i klassen; 

 

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_word.html
https://www.youtube.com/watch?v=GywOhG3r-gU
https://www.youtube.com/watch?v=GywOhG3r-gU
http://www.dubestemmer.no/
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samtykke 

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

 
 

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 

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 Europa, finn ut mest mulig om 
dette landet vha informasjon på nettet. Lag et 
lite hefte 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.  
(f.eks et land i Europa) 

 

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

 

1. Forklare hva slags diagram 
som passer for ulike typer 
data 

2. Lage ulike typer diagram 
(søyle, sektor, linje) 

3. Endre bakgrunn og farger 
på diagram 

4. Forklare begrepet konstant 

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

 

http://www.minskole.no/web/portal.nsf/ntr/41BF3E0CDEDCFCFBC125791E006B90AD?opendocument
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 

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

2. Kjenne til rammeverket 
TONE og at bokstavene 
står for troverdig, objektiv, 
nøyaktig og egnet 

3. Vite at man skal 
sammenligne flere kilder 
når man utøver kildekritikk 

 

Rammeverket TONE 
Fellesgjennomgang og diskusjon i klassen 

 

 

http://www.iktplan.no/files/2014/02/tone.pdf

