
 

 

 

IKT-PLAN FOR BESTUM SKOLE 
 

7.trinn 

ELEVENE SKAL VURDERE TROVERDIGHET PÅ NETTSIDER MED RAMMEVERKET TONE 

☐ Vite at man må være skeptisk til sider som gir råd om skadelig slanking (pro-ana), bruk av rusmidler 

og oppfordrer til selvskading og selvmord 

☐ Vite at man må være skeptisk til nettsider som drives av ekstremister med tanke på legitimering og 

rekruttering til sin sak 

☐ Vite at man skal være skeptisk til sider som oppfordrer til rasisme, diskriminering og terror 

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

datamaskinproblemer, innhenting av sensitive personopplysninger) 

ELEVENE SKAL KUNNE GJØRE MÅLRETTET SØK I ULIKE SØKEMOTORER OG DIGITALE 

MEDIER 

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

fagspesifikke sider, video, ATEKST 

☐ Søke etter informasjon basert på filtype 

☐ Søke etter informasjon basert på dato publisert 

☐ Søke etter innhold som er merket med lisens for fri bruk 

☐ Kjenne til strategier for å avgrense søk (boolske operatører) 

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

☐ Vise til kilder hvor man har hentet talldata fra (i enkleste form lenke) 

☐ Bruke regneark for å sortere lister fra dokumenter alfabetisk (eller numerisk) 

ELEVENE SKAL KUNNE PRODUSERE OG REDIGERE SAMMENSATTE TEKSTER MED 

LENKET INNHOLD 

☐ Kunne fortelle om copyright-symbol © 

☐ Kunne fortelle om lisenssymbolene i Creative Commons 

☐ Vite hva begrepene remix og mashup betyr 

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 



Side 2 

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

slettmeg.no 

☐ 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 

 


