
Område Spørsmål/utsagn 2.trinn 4.trinn 7.trinn 10.trinn 

Søke og 
navigere 

Jeg kjenner igjen og kan bruke en 
søkemotor i nettleser 

    

Jeg kan bruke flere strategier for søk     

Jeg kan bruke avanserte søkestrategier     

Jeg kjenner til og bruker flere 
fagspesifikke nettsteder i min 
undervisning 

    

Sortere og 
kategorisere 

Jeg kan gjenfinne nettsider ved å legge 
dem inn i favoritter 

    

Jeg kan navngi mapper og filer, og 
lagre dem på datamaskinen 

    

Jeg kan lagre og gjenfinne både på 
harddisk og på skolens nettverk 

    

Jeg kan organisere informasjon ved 
hjelp av sosiale bokmerker 

    

Kritisk 
vurdering 

Jeg har flere strategier for å finne ut 
hvem som eier et nettsted 

    

Jeg kjenner til flere faktorer for 
hvordan man skal vurdere en forfatters 
troverdighet og objektivitet 

    

Jeg kjenner til flere faktorer for å 
vurdere et nettsteds nøyaktighet og 
egnethet 

    

Jeg kan fortelle hvorfor personalisering 
av søketreff er en utfordring for 
kildekritikk 

    

Sette 
sammen og 
produsere 

Jeg kan sette inn bilder eller annen 
grafikk i dokumenter og 
presentasjoner på en slik måte at jeg 
ivaretar digitale formkrav 

    

Jeg kan lage ulike multimodale 
produkter tilpasset faglig kontekst 

    

Jeg kan lage visuelle presentasjoner av 
talldata slik at de understøtter læring 

    

Jeg kan lage interaktive produkter     

Gjenbruke, 
omforme og 
videreutvikl
e 

Jeg kan redigere bilder     

Jeg kan redigere video     

Jeg kan redigere lydfiler     

Jeg kan lage innholdsfortegnelse     

Opphavsrett 
og kilde-
henvisning 

Jeg vet hvordan materiale merket med 
Copyright skal behandles 

    

Jeg vet hvordan materiale som ikke er 
merket med noen lisens skal behandles 

    

Jeg vet hvordan materiale merket med 
ulike typer CC-lisens kan brukes 

    

Jeg kan fortelle hvorfor det er viktig å 
ha en lov om opphavsrett for åndsverk 

    

Jeg vet hvordan man, i enkleste form, 
skal referere til kilder 

    



Asynkron 
kommunika
sjon 

Jeg vet hvordan jeg sender og mottar 
epost 

    

Jeg kan sende epost både til 
enkeltpersoner og grupper 

    

Jeg kan publisere statusmeldinger og 
laste opp filer til sosiale nettsamfunn 

    

Synkron 
kommunika
sjon 

Jeg kan bruke et chatprogram     

Jeg kan sette opp en videokonferanse     

Publisering 
og 
samarbeid 

Jeg kan opprette en blogg og/eller 
hjemmeside 

    

Jeg kan laste opp og dele filer lovlig på 
fildelingssider 

    

Jeg kan opprette og lagre et 
samarbeidsdokument hvor flere kan 
samarbeide 

    

Jeg kan fortelle noen mulige 
konsekvenser av ulovlig 
opp/nedlasting av filer 

    

Personvern 

Jeg vet hvordan man lager sikre 
passord og har noen strategier for å 
huske dem 

    

Jeg kjenner til lov om personvern     

Jeg kan fortelle noen strategier for å 
håndtere ubehagelige opplevelser på 
nett 

    

Jeg  kan fortelle hva begrepet "digitalt 
fotspor" eller "sosial identitet" 
innebærer 

    

Jeg kan fortelle hva som menes med 
sensitive opplysninger og hvilke 
personopplysninger man bør gi om seg 
selv på nett 

    

Nettvett og 
nettikette 

Jeg kan fortelle noen måter spam og 
virus sprer seg på via epost og/eller i 
nettleser 

    

Jeg vet hvilke typer ytringer man ikke 
har lov til å komme med på nett 

    

Jeg vet hva jeg har anledning til å 
publisere av opplysninger om og bilder 
av andre 

    

Jeg har noen strategier for hvordan 
man arbeider forebyggende med 
digital mobbing 

    

 


