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Semester Kompetansemål 
LK06 

Læringsmål Eksempel på oppgaver  
 

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

Logge på Its learning, finne frem 
til oppgaven og laste opp et 
skriftlig dokument fra Google 
Docs 

 

Jobbe med å logge på og laste opp 
dokument på skolen. 
 
Få lekser som innebærer å gjøre dette 
hjemmefra. 

 

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

Bruke tekstbehandlingsprogrammet 
«Dokumenter» i Google docs, 
skrive tekst og sette inn bilder. Lage 
lenke på ord eller bilde.  

IKT for elever - tekstbehandling 
 
Elevene skriver en tekst 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 
samtykke 

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

 
 

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

Kjenne til ulike typer søkemotorer 
for informasjonssøk, kartsøk, 
bildesøk, digitale leksikon. 

 

Velg et dyr, finn ut mest mulig om dette dyret 
vha informasjon på nettet. Lag et lite hefte 
om dyret. 

 

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

 

Sende e-post med et vedlegg.  
Sende korrekt og høflig e-post 
med bruk av emnefeltet. 

E-post – fin lærerveiledning med gode tips 
 
Sende noe man har laget til en medelev, be 
om respons på mail. 

 

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

 

Lage enkle formler med de fire 
grunnleggende regneartene. Lage 
diagram. 

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