
 

 

 

IKT-PLAN FOR BESTUM SKOLE 
 

5.trinn 

ELEVENE SKAL VURDERE TROVERDIGHET PÅ NETTSIDER MED RAMMEVERKET TONE 

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

☐ Kjenne til rammeverket TONE og at bokstavene står for Troverdig, Objektiv, Nøyaktig og Egnet 

☐ Vite at man skal sammenligne flere kilder når man utøver kildekritikk 

☐ Vite at enkelte nettsider også kan inneholde skadelig programvare (falske meldinger om virus og 

datamaskinproblemer, innhenting av sensitive personopplysninger) 

ELEVENE SKAL PRESENTERE TEKST OG TALL I FORM AV ULIKE TYPER DIAGRAM 

☐ Forklare hva slags diagram som passer for ulike typer data 

☐ Lage ulike typer diagram (søyle, sektor, linje) 

☐ Endre bakgrunn og farger på diagram 

ELEVENE SKAL KUNNE PRODUSERE OG REDIGERE SAMMENSATTE TEKSTER MED 

LENKET INNHOLD 

☐ Kjenne til de mest brukte bildeformatene (JPG, BMP, GIF, PNG osv) 

☐ 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) 

ELEVENE SKAL KUNNE BRUKE SAMARBEIDSVERKTØY OG PRESENTERE EGET ARBEID I 

DIGITALE MEDIER 

☐ Gi eksempler på sensitive opplysninger 

☐ Redegjøre for normer man bør følge når man jobber i samskrivingsverktøy på Internett 

☐ Redegjøre for flere ulike regler for god nettikette når det gjelder digital kommunikasjon 

ELEVENE SKAL VITE HVA SOM KAN PUBLISERES AV ANDRES PERSONLIG 

OPPLYSNINGER 

☐ Vite at man ikke kan publisere bilder av andre uten samtykke 

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

☐ Vite at man kan publisere bilder uten å be om samtykke dersom bildet viser noe generelt (fotballkamp, 17. 

mai), men man har ikke anledning til å tagge (merke) personer i bildet med navn 

☐ Vite at man ikke skal fortelle personopplysninger om en annen til en tredjeperson 

☐ Vite at man ikke skal skrive usannheter eller spre rykter om andre på nett 

☐ Vite at avstemminger på nett som omhandler personer kan være former for digital mobbing 

☐ Kjenne til noen steder man kan få hjelp til å fjerne informasjon om seg selv, f. eks. skoleldelse, politi og 

slettmeg.no 

 


