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INNLEDNING 
 
IKT SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET 
IKT betyr informasjons- og kommunikasjonsteknologi. For å kunne bruke denne 
teknologien må man ta i bruk digitale verktøy. Bruk av IKT blir i dag sett på som 
et ledd i kvalitets- og innovasjonsarbeidet i barnehage og skole. Det er forventet 
at barn og unge har tilgang til teknologi og at de får bruke digitale verktøy. 
Personalet skal sørge for å introdusere barna for mulighetene verktøyene byr på i 
lek og kommunikasjon og som kunnskapskilde. 
 
Internasjonale undersøkelser har vist at bruk av datamaskin i skolene oftest er 
konsentrert rundt skriving av tekst eller søk på internett og at integrasjonen av 
IKT i fagene for øvrig er lav (PISA-undersøkelsen 2006). Innføringen av 
forskriften Kunnskapsløftet med de fem grunnleggende ferdighetene innebærer 
en utvidet bruk av IKT i skolen: Å kunne bruke digitale verktøy vil blant annet si 
å kunne bruke og hente frem, lagre, skape, presentere, vurdere og utveksle 
informasjon. (Kunnskapsløftet 2006, generell del). Ferdigheten gjelder for 
samtlige fagplaner og innebærer at lærere i alle fag har et ansvar for å ta i bruk 
digitale verktøy i sin undervisning.  
 
Porsgrunn kommunes IKT-plan for barnehage og skole 2008-2011 har, sammen 
med store investeringer, lagt grunnlaget for IKT-satsingen. IKT-trappa er en 
obligatorisk plan som skal hjelpe barnehagene og skolene videre i arbeidet med å 
implementere bruk av digitale hjelpemidler i alle fagområder. For å oppnå dette 
stilles det krav til virksomhetenes evne til å anskaffe, planlegge, tilrettelegge, og 
gjennomføre pedagogiske opplegg som inkluderer digitale verktøy. Den enkelte 
barnehage og skole må finne tid, virkemidler og metoder som bidrar til å 
realisere IKT-trappa. Barn og unge må oppmuntres til å bruke flere digitale 
verktøy; kamera, skanner, video, mobil, kopimaskin, prosjektor, digital tavle, 
overhead, med flere. Personalet må drøfte hvilket utstyr og hvilke programvarer 
som skal brukes. Man må også ta stilling til hva barn og unge kan gjøre alene og 
hva som skal gjøres sammen med en voksen.  
 
En viktig forutsetning for barn og unges måloppnåelser er at de ansatte har 
tilstrekkelige IKT-ferdigheter. Den enkelte virksomhet må selv kartlegge ansattes 
behov for skolering og legge til rette for etterutdanning og kurs som øker 
personalets IKT-kompetanse. Lederen må sørge for at virksomheten har en lokal 
plan for innføring av IKT-trappa. 
 
IKT-trappa er bygd over samme lest som lesetrappa med mål og 
vurderingskriterier. De viktigste referansene for målene og kriteriene i IKT-
trappa er Rammeplan 2006, Kunnskapsløftet 2006 og pilotprosjektet i 
oppvekstområdet Heistad-Brattås. IKT-trappa er en progresjonsplan bestående 
av to trinn for barnehage og ti trinn for skole. Planens mål på 1. trinn i skolen 
bygger på arbeid som er gjort i barnehagen. Trinnene i skolen tilsvarer 
nødvendigvis ikke klassetrinnene og skal ses i sammenheng med den enkelte 
elevs utvikling og tilpasses inn mot denne.  
 
Dagens barn og unge lever i en digital verden. Digitale verktøy vil benyttes i 
svært mange fremtidige yrker. IKT-trappa skal hjelpe med å oppfylle plikten til å 
gi barn og unge den opplæringen de trenger for å møte fremtidens samfunn.  
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Planen er utarbeidet av arbeidsgruppa for grunnleggende ferdigheter med vekt 
på lesing og IKT i Kvalitet i barnehage og skole 2008-2011: Nina Wessel Toft 
(FAU-representant ved Borge skole) - Gry Johansen (lærer ved Borge skole) - Liv 
Kvaran (virksomhetsleder ved Brattås barnehage) - Charlott Eidbo Hansen (lærer 
ved Brattås skole) - Thor Einar Nielsen (virksomhetsleder ved Hovet skole) - Tina 
Amundsen (Ungdomsutvalget) – Birger Giskehaug (lærer ved Kjølnes 
ungdomsskole) - Gaute Brovold (lærer ved Grønli skole) – Kristian Lilleskaret 
(Utdanningsforbundet) - Liv Lio (styrer ved Liane barnehage) - Rune Melgård 
(pedagogisk veileder ved IT-avdelingen) - Tine Sundbø (lærer ved Stridsklev 
skole) - Tone Smemo Stølen (undervisningsinspektør ved Vestsiden 
oppvekstsenter) - Merete Jølstad (Pedagogisk veileder ved Personal og 
organisasjonsutvikling) 
 
Spørsmål til planen kan rettes til arbeidsgruppa for grunnleggende ferdigheter 
via leder Thor Einar Nielsen, Hovet skole. 
 
 
SENTRALE DOKUMENTER 
- Porsgrunn kommune, Kvalitet i barnehage og skole 2008-2011 
‐ Kunnskapsløftet 2006 
‐ Rammeplan 2006 
‐ Stortingsmelding nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen. Oslo: 

Kunnskapsdepartementet 
‐ Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen. Oslo: 

Kunnskapsdepartementet  
‐ Stortingsmelding nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer. Språkstimulering 

og språkopplæring for barn, unge og voksne. Oslo: Kunnskapsdepartementet 
‐ Bølgan, N. (2009). Du gjør bare sånn – bruk av digitale verktøy sammen med 

barna. Bergen: Fagbokforlaget 
‐ Bølgan, N. (2008). Vil du være med så heng på – barnehagen som digital 

arena. Bergen: Fagbokforlaget  
‐ Bølgan, N. (2006). Temahefte om IKT i barnehagen. Oslo: 

Kunnskapsdepartementet 
 
 
VEDLEGG 
Vedlegg 1 - Ordliste 
Vedlegg 2 - Programtyper 
Vedlegg 3 - Oversikt over hvor man kan installere programmer fra  
Vedlegg 4 - Hurtigtaster 
Vedlegg 5 - Generell ordliste for operativsystem (XP) og de tre programmene 
Word, Excel og PowerPoint 

 
 

 
 
 
 
 

 
Alle ledere og pedagoger har ansvar for å iverksette planen i egen virksomhet. 
Det skal jobbes bevisst med IKT som grunnleggende ferdighet på mange felt.  
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INTERNETT I BARNEHAGER OG SKOLER 
De fleste datamaskinene i Porsgrunns skoler og barnehager er knyttet til 
Internett. Det er derfor viktig at pedagoger, barn, unge og foresatte har 
tilstrekkelig kunnskap om hvordan de skal beskytte seg mot ulike trusler og farer 
ved bruk av Internett. 

Internett i opplæringen 
Bruk av Internett i opplæringen er utbredt, ikke bare som et verktøy for å 
innhente informasjon, men også direkte i undervisningssituasjonen gjennom 
bruk digitale læringsverktøy (eks. Fronter), blogging og pedagogiske 
programmer. 

Pedagogens kompetanse 
De voksnes og barn og unges kompetanse er forskjellig. Mange elever har for 
eksempel høyere brukerkompetanse på Internett enn lærerne. Pedagogene har 
høyere kompetanse på kildekritikk, etiske spørsmål og pedagogisk bruk av 
Internett enn elevene. Det er derfor viktig at det er pedagogen/den voksne som 
setter premissene for hvordan Internett blir brukt i opplæringen. 

Den voksne må sette seg inn i Internett 
Den voksne bør kjenne til hvordan barn og unges bruk av Internett er. Svært 
generelt kan en si at gutter spiller online-spill, mens jenter pleier sosial omgang 
på Internett gjennom sosiale nettverk. Det er viktig at du som voksen tar deg tid 
til å være på nettet. Gjør deg kjent i de mest populære nettsamfunnene, spill et 
online-spill. Det gjør at du vet hva barn og unge snakker om og ikke minst, at 
barn og unge skjønner at du vet hva du snakker om.  

Kilde: nettvett.no 

 

NETTVETTREGLER FOR BARN OG UNGE 
1. Vær mot andre på nettet som du vil at andre skal være mot deg.  

2. Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv.  

3. Snakk med en voksen hvis du opplever noe ubehagelig på nett.  

4. Ta med en voksen eller en venn om du skal møte noen du har chattet 
med.  

5. Tenk deg om før du laster ned noe fra nettet. Det kan ligge virus og 
spionprogrammer sammen med filene du laster ned.  

6. Gi ALDRI ut passordene dine til noen.  

7. Spør om lov før du skriver om noen eller legger ut bilder av andre.  

8. Sjekk alltid hvem som har laget informasjonen du finner - husk at alle 
kan legge ut noe på nett.  
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IKT I BARNEHAGEN 1 – 3 ÅR  
 

Aktivitet, utstyr og 
tilrettelegging 

 

 
Voksenrollen 

- den voksne skal 

 
Dokumentasjon og 

synliggjøring av læring 

‐ Kamera 
‐ Datamaskin (kontakten 

skapes gjennom musa) 
‐ Elektroniske leker 
‐ CD-spiller 
‐ Elektronisk 

dokumentasjon på stor 
skjerm 

‐ Diktafon 
‐ Skanner (skanne for 

eksempel kosebamsen 
eller sutten)  

‐ Kopimaskin 
‐ Overhead til 

undersøkende og 
forskende aktiviteter 
 

‐ ha tilgang til oppdatert 
utstyr 

‐ ha en undersøkende 
holdning overfor digitale 
verktøy 

‐ bruke IKT-verktøy i sitt 
pedagogiske arbeid  

‐ bruke IKT-begreper i 
samtale med barna 

‐ bli bevisst sin egen 
læring 

 
 

Voksne bruker 
dokumentasjon sammen 
med barna, til å forstå, 
undersøke og gjenkalle 

‐ Begrepslæring 
‐ Øye-håndkoordinasjon 
‐ Bilde til gjenskaping og 

sansemotorisk 
opplevelse 

 

‐ fremme og utvikle 
læringsfremmende 
atferd, medlæring, 
språk, nysgjerrighet, lek 
og innhenting av 
kunnskap 

 
‐ Tilpassede dataspill og 

program 
‐ plassere digitale verktøy 

i barnas lekemiljø 
 

 
 
 
Personalet dokumenterer 
det som foregår i barne-
hagen. Barna deltar i dette 
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IKT I BARNEHAGEN 3 – 5 ÅR  
 

Målet er at barnet skal  
 

 
Voksenrollen 

- den voksne skal 
 

 
Dokumentasjon og 

synliggjøring av læring 

‐ kunne slå på og av en 
datamaskin 

‐ øve på å kunne åpne å 
avslutte et program 

‐ bli kjent med Word som 
skriveprogram 

- øve på å skrive og 
gjenkjenne sitt eget og 
venners navn 

- kunne leseretning 
- kunne navn på 

forskjellige deler av 
maskinen (skjerm, mus 
og tastatur) 

 

- planlegge hvordan IKT-
arbeidet skal innføres og 
brukes i hverdagen og i 
prosjekter 

- bruke digitale verktøy i 
sitt pedagogiske arbeid 

- bruke IKT-begreper i 
samtale med barna 

- illustrere datadelene 

‐ bruke digitale verktøy til 
fantasi og kreativitet 

‐ bruke digitale verktøy i 
prosjektarbeid 

‐ velge passende digitale 
verktøy 

‐ bruke tilpassede 
dataspill og program 

 

‐ stimulere den 
matematiske interessen 
ved hjelp av digitale 
verktøy 

‐ stimulere leseinteressen 
ved hjelp av digitale 
verktøy 

‐ bruke digitale verktøy i 
språkstimuleringen 

 

Bruke pedagogisk 
dokumentasjon til å forstå, 
undersøke og gjenkalle 
 
 
 

 

- bli kjent med internett 
som kunnskapsbase 
sammen med en voksen 

- bli kjent med e-post 
som kontaktskapende 
verktøy 

- kommunisere med for 
eksempel andre 
barnehager og egen 
familie 

 

‐ være veileder og bidra 
med skrivehjelp 

 

- kunne bruke 
tegneprogram  

- kunne ta utskrifter 
 

 

Dokumentere ved hjelp av 
utskrifter 

‐ kunne ta opp lyd med 
digitale verktøy 

 

 Dokumentere gjennom 
lydopptak  
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IKT I SKOLEN - 1. TRINN 
 
Mål for IKT-opplæringen 

 
Vurderingskriterier - hva eleven skal vise 

 
DATAMASKINEN 
Eleven har grunnleggende 
ferdigheter i bruk av 
datamaskinen 
 
 

- Eleven slår av og på datamaskinen ved hjelp av lærer 
- Eleven logger seg på og av maskinen med klassens 

brukernavn og passord ved hjelp av lærer 
- Eleven bruker musen til å navigere 
- Eleven finner fram til ulike programmer, for eksempel 

Word, og åpner disse ved hjelp av lærer 
- Eleven lukker et program ved hjelp av lærer 
 

DATAPROGRAMMER 
Eleven kan bruke 
datamaskinen til 
tekstskaping og tegning 

- Eleven bruker tastaturet til å bli kjent med 
bokstavene 

- Eleven skriver ord eller setninger 
- Eleven tegner 
 

Eleven kan bruke pedagogisk 
programvare  
 

- Eleven bruker pedagogisk programvare  

INTERNETT 
Eleven kan bruke 
pedagogiske nettsteder 

‐ Eleven besøker pedagogiske nettsteder og bruker 
disse ved hjelp av lærer 

 
Elever og foresatte er kjent 
med Fronter 
 

‐ Eleven logger seg på og av Fronter ved hjelp av lærer 
og foresatte 

DIGITALE VERKTØY 
Elevene kan benytte digitale 
verktøy i læringsprosesser 

‐ Eleven bruker digitale verktøy, for eksempel kamera, 
skanner, video og interaktive tavler ved hjelp av 
lærer 
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IKT I SKOLEN - 2. TRINN 
 
Mål for IKT-opplæringen 

 
Vurderingskriterier - hva eleven skal vise 

 
DATAMASKINEN 
Eleven har grunnleggende 
ferdigheter i bruk av 
datamaskinen 

- Eleven slår på og av datamaskinen  
- Eleven logger seg på og av maskinen med klassens 

brukernavn og passord 
- Eleven bruker musen til å navigere 
- Eleven finner fram til ulike programmer for eksempel 

Word og åpner disse 
- Eleven lukker et program 
 

DATAPROGRAMMER 
Eleven kan bruke 
datamaskinen til 
tekstskaping 
 

- Eleven skriver ord og setninger  
- Eleven kjenner til tastene for linjeskift, mellomrom, 

stor/liten bokstav, ”backspace” og ”delete” 

Eleven kan formatere i Word - Eleven merker tekst og forandrer tekststørrelse og 
skrifttype 

 
INTERNETT 
Eleven kan bruke 
pedagogiske nettsteder 
 

- Eleven besøker pedagogiske nettsteder og bruker 
disse  

Eleven og foresatte er kjent 
med og kan bruke Fronter 
 

- Eleven og foresatte kjenner til og bruker Fronter 
- Eleven og foresatte navigerer i ulike rom og finner 

informasjon  
 

DIGITALE VERKTØY 
Elevene kan benytte digitale 
verktøy i læringsprosesser 

‐ Eleven bruker digitale verktøy, for eksempel kamera, 
skanner, video og interaktive tavler ved hjelp av 
lærer 
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IKT I SKOLEN - 3. TRINN 
 
Mål for IKT-opplæringen 

 
Vurderingskriterier - hva eleven skal vise 

 
DATAMASKINEN 
Eleven kan finne fram på 
datamaskinen 

- Eleven lagrer og finner igjen et dokument på 
datamaskinen 

 
DATAPROGRAMMER 
Eleven kan bruke 
datamaskinen til 
tekstskaping 

- Eleven skriver ord og setninger  

Eleven kan formatere i Word - Eleven formaterer tekst med bl.a. fet, kursiv og 
understreket 

- Eleven endrer skriftfarge 
- Eleven setter inn utklipp 
 

INTERNETT 
Eleven kan bruke 
pedagogiske nettsteder 

- Eleven besøker pedagogiske nettsteder og bruker 
disse 

  
Eleven er kjent med og kan 
bruke Fronter 

- Eleven oppretter og sender en personlig melding 
- Eleven utfører prøver på Fronter 
  

DIGITALE VERKTØY 
Elevene kan benytte digitale 
verktøy i læringsprosesser 

‐ Eleven bruker digitale verktøy, for eksempel kamera, 
skanner, video og interaktive tavler 
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IKT I SKOLEN - 4. TRINN 
 
Mål for IKT-opplæringen 

 
Vurderingskriterier - hva eleven skal vise 

 
DATAMASKINEN 
Eleven kan organisere og 
lagre eget arbeid 
 

- Eleven oppretter mapper og lagrer arbeid i disse 

DATAPROGRAMMER 
Eleven kan bruke 
datamaskinen til 
tekstskaping 
 
 
 
 

- Eleven justerer tekstens plassering ved hjelp av blant 
annet midtstilling 

- Eleven bruker tabulatortasten 
- Eleven setter inn bilde i tekst 
- Eleven benytter seg av stavekontroll 
 

Eleven kan bruke Word - Eleven setter inn en tabell i dokumenter 
- Eleven bruker ”Wordart” 
 

INTERNETT 
Eleven kan søke på internett - Eleven bruker egnet søkemotor for å finne 

informasjon på internett 
- Eleven bruker informasjonen han/hun finner på 

internett og presenter den (for eksempel bilder) 
 

Eleven kan nettvett - Eleven deler ikke passordene sine med andre 
- Eleven er forsiktig med å gi ut opplysninger om seg 

selv på nett 
- Eleven sier fra til en voksen om han/hun opplever 

noe ubehagelig på nett 
 

Eleven er kjent med og kan 
bruke Fronter 

- Eleven laster opp dokumenter på Fronter, for 
eksempel i Mitt Arkiv 

- Eleven leverer dokumenter i innleveringsmapper 
 

DIGITALE VERKTØY 
Elevene kan benytte digitale 
verktøy i læringsprosesser 

‐ Eleven bruker digitale verktøy, for eksempel kamera, 
skanner, video og interaktive tavler 
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IKT I SKOLEN - 5. TRINN 
 
Mål for IKT-opplæringen 

 
Vurderingskriterier - hva eleven skal vise 

 
DATAMASKINEN 
Eleven kan organisere og 
lagre eget arbeid  

- Eleven kopierer og flytter innholdet fra en mappe til 
en annen 

- Eleven oppretter mappestrukturer og finner fram i 
disse 

DATAPROGRAMMER 
Eleven kjenner til verktøy i 
Word 

- Eleven endrer utformingen på en tabell (slår sammen 
celler, sletter og setter inn rader og kolonner) 

- Eleven setter inn bilder 
 

Eleven kan bruke Excel  - Eleven navigerer ved hjelp av cellene i programmet 
- Eleven setter inn tekst og tall  
- Eleven benytter funksjonen ”autosummer” 
 

INTERNETT 
Eleven kan nettvett - Eleven deler ikke passordene sine med andre 

- Eleven er forsiktig med å gi ut opplysninger om seg 
selv på nett 

- Eleven sier fra til en voksen om han/hun opplever 
noe ubehagelig på nett 

 
Eleven kan bruke Fronter  - Eleven benytter Fronter til innlevering av oppgaver og 

prøver 
- Eleven deltar aktivt i diskusjonsforum på Fronter 
- Elevene følger med på meldinger på Fronter 
 

Eleven kan søke på internett - Eleven velger gode/adekvate søkeord og/eller 
kombinasjoner  

 
DIGITALE VERKTØY 
Elevene kan benytte digitale 
verktøy i læringsprosesser 

‐ Eleven bruker digitale verktøy, for eksempel kamera, 
skanner, video og interaktive tavler 
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IKT I SKOLEN - 6. TRINN 
 
Mål for IKT-opplæringen 

 
Vurderingskriterier - hva eleven skal vise 

 
DATAMASKINEN 
Eleven kan organisere og 
lagre eget arbeid  

- Eleven kopierer og flytter innholdet fra en mappe til 
en annen 

- Eleven oppretter mappestrukturer og finner fram i 
disse 

 
Eleven kjenner til ulike 
filformat 

- Eleven vet hvilket program de skal benytte ved å se 
filformatet på dokumentet  

Eleven kan bruke prosjektor 
og interaktiv tavle 

- Eleven klargjør for presentasjon og presenterer 
arbeidet sitt 

DATAPROGRAMMER 
Eleven kan bruke Word - Eleven kopierer og limer inn bilder fra internett 

- Eleven bruker tekstbryting 
 

Eleven kan bruke Excel  - Eleven setter inn tall og fremstiller statistikk ved hjelp 
av diagram  

 
Eleven kan bruke PowerPoint  - Eleven lager presentasjoner med tekst og illustrasjon 

 
Eleven kan bruke digitalt 
kamera og bildeverktøy 
 

- Eleven legger inn bilder fra digitalt kamera 
 

INTERNETT 
Eleven kan nettvett - Eleven er forsiktig med å legge ut bilder av seg selv 

- Eleven spør om lov før den legger ut opplysninger om 
eller bilder av andre 

- Eleven sjekker alltid ut hvem som har laget 
informasjonen de finner 

 
Eleven kan bruke Fronter  - Eleven henter frem og bruker aktuelle dokumenter 

som er lagt ut 
 

Eleven kan regler om opphav - Eleven informerer om opphavsrettigheter fra bilder på 
internett 

- Eleven redegjør om opphavsrettigheter fra kilder på 
internett 

 
DIGITALE VERKTØY 
Elevene kan benytte digitale 
verktøy i læringsprosesser 

‐ Eleven bruker digitale verktøy, for eksempel kamera, 
skanner, video og interaktive tavler 
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IKT I SKOLEN - 7. TRINN 
 
Mål for IKT-opplæringen 

 
Vurderingskriterier - hva eleven skal vise 

 
DATAMASKINEN 
Eleven kan organisere og 
lagre eget arbeid  

- Eleven kopierer og flytter innholdet fra en mappe til 
en annen 

- Eleven oppretter mappestrukturer og finner fram i 
disse 

 
Eleven kan gjøre lydopptak 
ved hjelp av digitale verktøy 
 

- Eleven tar opp lyd og presenterer det 

Eleven kan bruke ulike 
digitale verktøy 
 

- Eleven setter inn film og lyd i sine presentasjoner 
 

DATAPROGRAMMER 
Eleven kan bruke Word - Eleven bruker tastatursnarveier, for eksempel for 

Merk alt, Kopiere, Klipp ut, Lim inn 
- Eleven setter inn hyperkoblinger  
 

Eleven kan bruke Excel  - Eleven bruker formler for de fire regningsartene  
 

Eleven kan bruke PowerPoint  - Eleven lager overganger og animasjoner i 
presentasjonene 

 
Eleven kan bruke digitalt 
kamera og bildebehandlings-
program 
 

- Eleven fotograferer og manipulerer bilder digitalt  

INTERNETT 
Eleven kan nettvett - Eleven kjenner til og bruker nettvett (se for eksempel 

http://www.nettvett.no/ )  
 

Eleven kan bruke Fronter  - Eleven bruker Fronter jevnlig 
 

Eleven kjenner til regler om 
opphavsrett 
 

- Eleven oppgir kilder fra internett i arbeidet sitt 
 

DIGITALE VERKTØY 
Elevene kan benytte digitale 
verktøy i læringsprosesser 

‐ Eleven bruker digitale verktøy, for eksempel kamera, 
skanner, video og interaktive tavler 
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IKT I SKOLEN - 8. TRINN 
 
Mål for IKT-opplæringen 

 
Vurderingskriterier - hva eleven skal vise 

 
DATAMASKINEN 
Eleven kan finne fram på 
datamaskinen 
 
 
 
 

- Eleven lager hierarkisk mappestruktur etter fag og 
terminer 

- Eleven gir navn til, lagrer og finner igjen ulike filtyper 
for eksempel dokumenter, presentasjoner, regneark, 
osv 

 
Eleven kan lagre arbeidet 
sitt på et hensiktsmessig 
sted 
 

- Eleven lagrer på skolenettverk, Fronter eller annet 
lagringsmedium (minnepinne, cd/dvd) 

- Eleven vurderer selv hvilket sted som er best egnet 
 

DATAPROGRAMMER 
Eleven kan bruke 
datamaskinen til 
tekstskaping 
 

- Eleven finner informasjon fra digitale medier og 
bruker dette på en kritisk måte i sin egen 
tekstskaping 

 
Eleven kan gi korrekte 
kildehenvisninger 
 

- Eleven bruker korrekte kildehenvisninger 

Eleven kan bruke Word - Eleven setter inn sidetall, topp- og bunntekst 
- Eleven bruker språkvalg og stavekontroll 
- Eleven setter inn lenker  
 

Eleven kan velge riktig 
standardprogram 
 

- Eleven bruker hensiktsmessig standardprogram i 
forhold til oppgaven som skal løses 

Elevene kjenner til 
brukergrensesnitt 

- Eleven navngir elementer i ulike programvinduer og 
kjenner funksjonen deres 

- Eleven kan forskjell på menyer, verktøyknapper, osv  
 

Eleven har et bevisst forhold 
til papirbruk 
 

- Eleven velger utskriftsformat og mengde som passer 
for oppgaven 

 
Eleven kjenner til 
fagspesifikke program 
 

- Eleven velger egnede fagspesifikke program 

INTERNETT 
Eleven kan bruke ulike 
søkemetoder 
 
 

- Eleven finner relevant informasjon ved hjelp av 
søkemotorer og portaler 

- Eleven kjenner til gode søketeknikker 
 

Eleven kan bruke ulike 
oppslagsverk 
 

- Eleven benytter ordbøker, leksikon og andre 
oppslagsverk  

 
Eleven kan finne frem til 
ulike fagsider 
 

- Eleven benytter seg av digitale læringsressurser 
knyttet til læreverk 

Eleven skal være en bevisst 
og kritisk bruker av internett 

- Eleven gjør greie for prinsippene for opphavsrett og 
personvern 

- Eleven vurderer kilder og søketreff kritisk 
- Eleven viser nettvett 
 

 



 17

Eleven skal være aktiv 
bruker av Fronter 

- Eleven bruker ”mitt arkiv”, ”arbeidsmapper” og 
”innleveringsmapper” 

- Eleven bruker utlagte planer aktivt i sitt daglige 
skolearbeid 

- Eleven henter frem og leser dokumenter som er lagt 
ut 

- Eleven leser og følger meldinger som er lagt ut 
- Eleven sender og mottar personlige meldinger 
- Eleven lagrer oppgaver og dokumenter på et 

hensiktsmessig sted 
 

DIGITALE VERKTØY 
Eleven kan bruke digitale 
verktøy i læringsprosesser 

‐ Eleven bruker digitale verktøy, for eksempel kamera, 
skanner, video og interaktive tavler 
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IKT I SKOLEN - 9. TRINN 
 
Mål for IKT-opplæringen 

 
Vurderingskriterier - hva eleven skal vise 

 
DATAMASKINEN 
Eleven kan finne fram på 
datamaskinen 
 
 
 
 

- Eleven lager hierarkisk mappestruktur etter fag og 
terminer 

- Eleven gir navn til, lagrer og finner igjen ulike filtyper 
for eksempel dokumenter, presentasjoner, regneark, 
osv 

 
Eleven kan lagre arbeidet 
sitt på et hensiktsmessig 
sted 
 

- Eleven lagrer på skolenettverk, Fronter eller annet 
lagringsmedium (minnepinne, cd/dvd) 

- Eleven vurderer selv hvilket sted som er best egnet 
 

DATAPROGRAMMER 
Eleven kan bruke 
datamaskinen til 
tekstskaping 
 

- Eleven finner informasjon fra digitale medier og 
bruker dette på en kritisk måte i sin egen 
tekstskaping 

 
Eleven kan gi korrekte 
kildehenvisninger 
 

- Eleven bruker korrekte kildehenvisninger 

Eleven kan bruke Word - Eleven setter inn sidetall, topp- og bunntekst 
- Eleven bruker språkvalg og stavekontroll 
- Eleven setter inn lenker  
 

Eleven kan velge riktig 
standardprogram 
 

- Eleven bruker hensiktsmessig standardprogram i 
forhold til oppgaven som skal løses 

Elevene kjenner til 
brukergrensesnitt 

- Eleven navngir elementer i ulike programvinduer og 
kjenner funksjonen deres 

- Eleven kan forskjell på menyer, verktøyknapper, osv  
 

Eleven har et bevisst forhold 
til papirbruk 
 

- Eleven velger utskriftsformat og mengde som passer 
for oppgaven 

 
Eleven kjenner til 
fagspesifikke program 
 

- Eleven velger egnede fagspesifikke program 

INTERNETT 
Eleven kan bruke ulike 
søkemetoder 
 
 

- Eleven finner relevant informasjon ved hjelp av 
søkemotorer og portaler 

- Eleven kjenner til gode søketeknikker 
 

Eleven kan bruke ulike 
oppslagsverk 
 

- Eleven benytter ordbøker, leksikon og andre 
oppslagsverk  

 
Eleven kan finne frem til 
ulike fagsider 
 

- Eleven benytter seg av digitale læringsressurser 
knyttet til læreverk 

Eleven skal være en bevisst 
og kritisk bruker av internett 

- Eleven gjør greie for prinsippene for opphavsrett og 
personvern 

- Eleven vurderer kilder og søketreff kritisk 
- Eleven viser nettvett 
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Eleven skal være aktiv 
bruker av Fronter 

- Eleven bruker mitt arkiv, arbeidsmapper og 
innleveringsmapper 

- Eleven bruker utlagte planer aktivt i sitt daglige 
skolearbeid 

- Eleven henter frem og leser dokumenter som er lagt 
ut 

- Eleven leser og følger meldinger som er lagt ut 
- Eleven sender og mottar personlige meldinger 
- Eleven lagrer oppgaver og dokumenter på et 

hensiktsmessig sted 
 

DIGITALE VERKTØY 
Eleven skal bruke digitale 
verktøy i læringsprosesser 

‐ Eleven bruker digitale verktøy, for eksempel kamera, 
skanner, video og interaktive tavler 
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IKT I SKOLEN - 10. TRINN 
 
Mål for IKT-opplæringen 

 
Vurderingskriterier - hva eleven skal vise 

 
DATAMASKINEN 
Eleven kan finne fram på 
datamaskinen 
 
 
 
 

- Eleven lager hierarkisk mappestruktur etter fag og 
terminer 

- Eleven gir navn til, lagrer og finner igjen ulike filtyper 
for eksempel dokumenter, presentasjoner, regneark, 
osv 

 
Eleven kan lagre arbeidet 
sitt på et hensiktsmessig 
sted 
 

- Eleven lagrer på skolenettverk, Fronter eller annet 
lagringsmedium (minnepinne, cd/dvd) 

- Eleven vurderer selv hvilket sted som er best egnet 
 

DATAPROGRAMMER 
Eleven kan bruke 
datamaskinen til 
tekstskaping 
 

- Eleven finner informasjon fra digitale medier og 
bruker dette på en kritisk måte i sin egen 
tekstskaping 

 
Eleven kan gi korrekte 
kildehenvisninger 
 

- Eleven bruker korrekte kildehenvisninger 

Eleven kan bruke Word - Eleven setter inn sidetall, topp- og bunntekst 
- Eleven bruker språkvalg og stavekontroll 
- Eleven setter inn lenker  
 

Eleven kan velge riktig 
standardprogram 
 

- Eleven bruker hensiktsmessig standardprogram i 
forhold til oppgaven som skal løses 

Elevene kjenner til 
brukergrensesnitt 

- Eleven navngir elementer i ulike programvinduer og 
kjenner funksjonen deres 

- Eleven kan forskjell på menyer, verktøyknapper, osv  
 

Eleven har et bevisst forhold 
til papirbruk 
 

- Eleven velger utskriftsformat og mengde som passer 
for oppgaven 

 
Eleven kjenner til 
fagspesifikke program 
 

- Eleven velger egnede fagspesifikke program 

INTERNETT 
Eleven kan bruke ulike 
søkemetoder 
 
 

- Eleven finner relevant informasjon ved hjelp av 
søkemotorer og portaler 

- Eleven kjenner til gode søketeknikker 
 

Eleven kan bruke ulike 
oppslagsverk 
 

- Eleven benytter ordbøker, leksikon og andre 
oppslagsverk  

 
Eleven kan finne frem til 
ulike fagsider 
 

- Eleven benytter seg av digitale læringsressurser 
knyttet til læreverk 

Eleven skal være en bevisst 
og kritisk bruker av internett 

- Eleven gjør greie for prinsippene for opphavsrett og 
personvern 

- Eleven vurderer kilder og søketreff kritisk 
- Eleven viser nettvett 
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Eleven skal være aktiv 
bruker av Fronter 

- Eleven bruker ”mitt arkiv”, ”arbeidsmapper” og 
”innleveringsmapper” 

- Eleven bruker utlagte planer aktivt i sitt daglige 
skolearbeid 

- Eleven henter frem og leser dokumenter som er lagt 
ut 

- Eleven leser og følger meldinger som er lagt ut 
- Eleven sender og mottar personlige meldinger 
- Eleven lagrer oppgaver og dokumenter på et 

hensiktsmessig sted 
 

DIGITALE VERKTØY 
Eleven skal bruke digitale 
verktøy i læringsprosesser 

‐ Eleven bruker digitale verktøy, for eksempel kamera, 
skanner, video og interaktive tavler 
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VEDLEGG 1 - ORDLISTE 
 

Animasjoner: Grafikk med bevegelse og lyd 

Backspace: Fjerner bokstaver til venstre for innsettingspunktet 

Brukergrensesnitt: Hva brukeren ser på skjermen når et program starter 

Brukernavn: Brukes for å identifisere og gi rettigheter til en bruker/person 

Delete: Fjerner bokstaver til høyre for innsettingspunktet 

Digitalt verktøy: Definert i innledningen 

Excel: Autosummer og celle 

Formatere: Bruk av ulike skrifttyper, tekststørrelser, grafikk og bilder  

Hierarkisk mappestruktur: Mapper sortert etter tall, deretter bokstaver 

Hyperkoblinger: Trykkbar skrift på en internettside, som leder deg til ny side 

Interaktive tavle: Tavle koblet mot pc/projektor 

Mappestruktur: Oppbygningen av mapper på harddisk 

Menyer: Se vedlegg 

Navigere: Gå imellom ulike internettsider 

Nettvett: Bevisst og kildekritisk bruk av innhold på internettsider 

Opphavsrett: Eier av en side, fil, dokument, musikkfil 

Pedagogiske nettsteder: Sider tilknyttet læreverk, diskusjonsforum, meldinger 

Programvinduer: Rammen rundt selve programmet, se vedlegg 

Søkemotor: Eks. Google/Kvasir. Hjelp til å finne internettsider og innhold 

Standardprogram: Kalkulator, notisblokk, Paint, m.fl. som følger 

operativsystemet 

Tabulator: Plassere tekst på fast bestemt område i et dokument 

Tekstbryting: Plassere tekst fornuftig rundt elementer i Word, som bilde eller 

utklipp 

Utskriftsformat: Bestemme form/størrelse og utseende på en utskrift 

Verktøyknapp: Se vedlegg 

Wordart: Skrifttype i Word med ekstra grafiske elementer som 3D 
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VEDLEGG 2 - PROGRAMTYPER 
Programtype Programnavn Kjente filtyper 
Bildebehandling Adobe Photoshop 

Elements 7.0 
Image Rezizer 
Microsoft Picture 
Manager 

jpg,jpeg,bmp,gif,tif,psp 

Tekstbehandling Microsoft Word 
Open Office 
Notisblokk / WordPad 
WordView 

doc, docx, 
odt 
rtf,txt 

Matematikk/regneark Microsoft Excel 
Open Office 
Geonext 
Grunntall e1-7 
Grunntall e8-10 
Geogebra 
M Pluss 

xls,xlsx,odt 
odt 

Presentasjonsverktøy Microsoft PowerPoint 
Photo Story 3 
Window Media Player 
Win DVD 
VLC Player 

ppt,pptx 
 
mp3, wav, mpg, mpeg, 
avi,  
dvd-plater 
dvd-plater, divx,mov 

Program til 
spesialpedagogisk bruk  

Lexia (lese og 
skrivetrening) 
E-Lector (lese og 
skrivetrening) 
DrillPro (skrivetrening) 
eTaleboka 
(GM Unik pakken) 

 

Kartleggingsprogram Kartleggeren 
 

 

Engelsk Listen and learn 
 

 

E-post program Microsoft Outlook 2007  
Generelle programmer WinRar (filkomprimering) 

WinZip (filkomprimering) 
Adobe Reader 

rar 
zip 
pdf 

Musikk Audacity  
Mat og kjøkken Mat på data  
Bibliotek Tideman  
Kunst og håndverk / 
Design 

Google SketchUp 7  
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VEDLEGG 3 - OVERSIKT OVER HVOR MAN KAN 
INSTALLERE PROGRAMMER FRA 
 
Programmer som kan installeres ved hjelp av kontrollpanelet 

 
Adobe Photoshop Elements 7.0  
Adobe Reader 8  
Audacity  
E-lector  
Image Resizer  
Mat på data 
Media Player 10 
Microsoft Outlook 2007 
Photo Story 3  
Tidemann  
VLC Player 
WinDVD  

 
 
Programmer som kan installeres fra Programmer (P:) på nettverket 

 
DrillPro 
E-Lector 
eTaleboka 
GEONExT 
Grunntall e1-7 
Grunntall e8-10 
Kartleggeren 
Listen & Learn 
Mat på data 

 
 
Programmer som kan installeres fra Programmer (P:\source) på 
nettverket 

 
Geogebra 
GM Unik 
Google SketchUp 7 
Kartleggeren 
Lexia 
M Pluss 
Microsoft Organization Chart 
Microsoft Office 2003 
Microsoft Office 2007 
WinRAR 
WordView 
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VEDLEGG 4 - HURTIGTASTER  
 
Trykk denne tasten Hvis du vil  

F1 Vise Hjelp 

CTRL+C Kopiere det merkede elementet 

CTRL+X Klippe ut det merkede elementet 

CTRL+V Lime inn det merkede elementet 

CTRL+Z Angre en handling 

CTRL+Y Gjøre om en handling 

DEL Slette det merkede elementet og flytte det til 
papirkurven. 

SKIFT+DEL Slette det merkede elementet uten å flytte det til 
papirkurven først. 

F2 Gi nytt navn til det merkede elementet 

CTRL+PIL HØYRE Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet 

CTRL+PIL VENSTRE Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet 

CTRL+PIL NED Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet 

CTRL+PIL OPP Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet 

CTRL+SKIFT med en 
piltast 

Merke en tekstblokk 
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SKIFT med en hvilken som  

helst piltast 

Merke flere elementer i et vindu eller på 
skrivebordet, eller merke tekst i et dokument 

CTRL med en hvilken som 
helst piltast+MELLOMROM 

Merke flere enkeltelementer i et vindu eller på 
skrivebordet 

CTRL+A Merke alle elementer i et dokument eller vindu 

F3 Søke etter filer eller mapper 

ALT+ENTER Vise egenskaper for det merkede elementet 

ALT+F4 Lukke det aktive elementet eller avslutte det 
aktive programmet 

ALT+MELLOMROM Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet 

CTRL+F4 Lukke det aktive dokumentet (i programmer der 
du kan ha flere åpne dokumenter samtidig) 

ALT+TAB Bytte mellom åpne elementer 

CTRL+ALT+TAB Bruke piltastene til å bytte mellom åpne elementer 

Windows -tasten +TAB Bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved 
hjelp av Windows Vend 3D 

CTRL+Windows-tasten 
+TAB 

Bruke piltastene til å bla gjennom programmer på 
oppgavelinjen ved hjelp av Windows Vend 3D 

ALT+ESC Bla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble 
åpnet 

F6 Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på 
skrivebordet 

F4 Vise adresselinjelisten i Windows Utforsker 

SKIFT+F10 Vise hurtigmenyen for det merkede elementet 
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CTRL+ESC Åpne Start-menyen 

ALT+understreket bokstav Vise den tilsvarende menyen 

ALT+understreket bokstav Utføre menykommandoen (eller annen 
understreket kommando) 

F10 Aktivere menylinjen i det aktive programmet 

PIL HØYRE Åpne neste meny til høyre, eller åpne en 
undermeny 

PIL VENSTRE Åpne neste meny til venstre, eller lukke en 
undermeny 

F5 Oppdatere det aktive vinduet 

ALT+PIL OPP Vise mappen ett nivå opp i Windows Utforsker 

ESC Avbryte gjeldende oppgave 

CTRL+SKIFT+ESC Åpne oppgavebehandling 

SKIFT når du setter inn en 
CD-ROM 

Forhindre at CD-ROMen spilles av automatisk 
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VEDLEGG 5 - Generell ordliste for operativsystem (XP) og de tre programmene 
Word, Excel og PowerPoint 
 
 
Operativsystemet Windows XP 
 

 
 
 
 

1. Startknapp  2. Verktøylinje hurtigstart 3. Åpne vinduer 4. Oppgavelinje 

 

 Snarvei til programmet Word 

 Ikon på skrivebord, ved dobbeltklikk starter nettleseren Internett Explorer 
 
Begreper brukt om lagring, lagringskapasitet 
- KB, kilobyte, ca tusen tegn 
- MB, Megabyte, ca en million tegn, 1000 KB er ca 1 MB 
- GB, Gigabyte, ca en milliard tegn, 1000 MB er ca 1 GB 
- TB, Terrabyte, ca en billion tegn, 1000 GB er ca 1 TB 
 

1 2 
43 
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Arbeid med vinduer 
 

 
 
1. Tittellinje 2. Menylinje  3. Verktøylinje 4. Knapper for: minimere, maksimere, lukke  
 
5. Mapper 6. Rullepil   7. Rulleboks  8. Rullefelt 

 
 

2 
3

5

41

6

7

8
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Nedtrekksmeny 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved høyreklikk, får du frem 
en hurtigmeny 
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GENERELLE BEGREPER 

URL = Uniform Resource Locator 

HTTP = Hypertext Transfer Protocol 

Shareware = Programvare som kan prøves gratis i en periode. Ønsker du fullstendig versjon må du betale for denne.  

Freeware: Programvare som kan legges inn på ubegrenset antall maskiner uten kostnader 

Operativsystem: Består av flere programmer som er laget for å styre og kontrollere hvordan datamaskinen fungerer. 

Brukerprogrammer: Brukes til å utføre ulike typer oppgaver, slik som Word, Excel, PowerPoint osv. 

LCD = Liquid Crystal Display 

RAM = Random Access Memory 

IT = Informasjonsteknologi. Teknologi for å samle inn, bearbeide, lagre og formidle informasjon i digital form. 

RSS = Really Simple Syndication. Webfeeder som inneholder regelmessig oppdatert informasjon fra et web-område . 

E-postadresse: Er bygget opp på (brukernavn)@domene.toppdomene: Eks. rune.melgard@porsgrunn.kommune.no 

rune.melgard (brukernavn) porsgrunn.kommune (domene) no (toppdomene) 

 

VANLIGE TOPP-DOMENETYPER  

no = landsdomene 

com = commercial 

edu = educational 

org = organizations 

gov = US Government 

net = networks 
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Navn på elementer i Word 2003  
 

 
  

Dokumentvisningsknapper   Tabulator 
 

1 

5 

3 

6 

4 

2 

1. Tittellinje 
2. Menylinje 
3. Verktøylinjer 
4. Linjal 
5. Dokumentvindu 
6. Statuslinje 
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Navn på elementer i Excel 2003 
 

 

1 
3

4 

5 6

2

1. Navneboks 
2. Formellinje 
3. Kolonner 
4. Rader 
5. Rulleknapp for arkfaner 
6. Arkfaner 
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Navn på elementer i PowerPoint 
 

 

1. Navigasjonsfelt for lysbilder 
2. Lysbilderute 
3. Arbeidsprosess 
4. Visning 
5. Notatrute 
6. Oppgaverute 
 

1 

2

4 

3

5

6
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EGNE NOTATER:
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