
Eksempel på bruk av digital kompetanse (regneark, nettsøk, 
kildekritikk) 

Jeg lagde ferdig et regneark med formler hvor man legger inn egen 
vekt, og så får man fram hva man ville veie på andre planeter.  

Denne oversikten kan man så bruke til å lage f.eks et diagram (se 
bildet under til høyre). Du finner “oppskrift” nederst i artikkelen. 

Hvordan kan man bruke dette? 

 For det første kan man gjøre søk på nettet for å 
finne ut hva formlene skal være (jeg la inn 100 
kg på vekt og så på resultatet på denne 
nettsiden1 for å finne ut hva jeg måtte gange 
“min vekt” med for å få samme resultat) – her 
kan man også trekke inn begrepet kildekritikk. 
Deretter kan man ha innføring i bruk av 
regneark; hvordan lage formler, hvordan sette 
inn diagram, evt hvordan lage tabell, formatering 
av diagram (

). 
ulike typer diagram, endre farger 

osv

Siden mange er opptatt av at elevene bare klipper-og-limer kan en løsning være at man 
ikke lager oppgaver av denne typen, man må lage oppgaver hvor det å kopiere tekst som 
besvarelse ikke er godt nok - litt refleksjon og tankevirksomhet må være til. Som 
eksempel kan vi bruke denne oppgaven:  kanskje et slikt diagram kan danne 
utgangspunkt for diskusjon av typen; dersom vi forutsetter at vi kan leve og puste på 
disse andre planetene – hva vil vekten vår ha å si for;

• hva kan vi gjøre på disse planetene som vi ikke kunne gjøre på jorda? 
• hva kan vi ikke gjøre på disse planetene som vi kan gjøre på jorda? 
• ville vi – som følge av endret tyngdekraft – se annerledes ut fysisk? 

Fremgangsmåten for å lage regnearket er slik:  

Forklaring: B1 er feltet hvor man skriver 
inn sin egen vekt. Formlene ligger i felt 
B fra nr 4 og nedover. Formelen som 
ligger i feltet B4 er den jeg har skrevet i 
feltet D4 (disse feltene i D er bare 
informasjon til deg – de skal ikke være 
med på regnearket). Dersom man fyller 
ut disse hele veien vil vekten endres ut 
fra hvilken vekt som blir skrevet inn. Jeg 
markerte kun feltene A3-B11 når jeg 
skulle lage diagram (tar du med sola 
blir det så store forskjeller i vekt i 
diagrammet at det er vanskelig å lese) – deretter fra menylinja: Sett Inn – Diagram – 
Søylediagram. Diagrammet er satt inn som objekt på samme side/ark i regnearket.  
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1 http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/index.html 
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