
Lokal årsplan for IKT-faget på Steinerskolen i Ås 

ÅRSPLAN FOR IKT 4.-6.TRINN 
Steinerskolen i Ås – Med utgangspunkt i sammenslått klasse 

 

IKT-FAGET 

Fra læreplanen: 
Informasjons- og kommunikasjonsteknologien omfatter alt fra informasjonsforvaltning og informa-
sjonsformidling til underholdning og kommunikasjon langs mange akser. Den har stor betydning på 
områder som økonomi, handel, transport, produksjon og helse. Dette innebærer at informasjons-
teknologi er tett sammenvevd med etiske problemstillinger, menneskelige verdier, økologi og an-
svar både for en selv, for andre og for våre naturlige omgivelser. Gode demokratiske prosesser, ak-
tivt medborgerskap og bærekraftig utvikling vil i fremtiden bero på at elevene holder tritt med en 
teknologi som beskrives som i en eksponentiell utvikling. Forutsetninger for at den 
teknologiske hverdagen er til beste for samfunnet og for den enkelte, legges i skolen. 
 
Det er opp til hver enkelt skole å bestemme arbeidsfordelingen mellom IKT som eget fag, og IKT 
som del av øvrige fag. 
 
Steinerskolen i Ås lokalt: 
Denne planen tar for seg IKT som eget fag, og hvordan den fordeles i 4.-6.trinn gjennom et A, B og 
C år. 
 
Underveisvurdering: 
Sentrale arbeidsmåter viser hvordan underveisvurderingen er en integrert del av en læringsfrem-
mende opplæring, der elevene skal gis anledning til å vise og utvikle kompetanse på flere og vari-
erte måter, og der læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i faget. Underveis-
vurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i informasjons- og kommuni-
kasjonsteknologi gjennom øving og utforsking i praksis samt refleksjon og vurdering av egne erfa-
ringer. 
 
Kompetansemål etter 7.klasse: 

• ta i bruk grunnleggende operativsystemer i digitale verktøy 
• skrive tekster på tastatur 
• anvende kontorstøttesystemer til å utføre enkle skrive-, presentasjons- og regneoppgaver 
• begrunne og drøfte forhold omkring nettvett, opphavsrett, kildesøk og kildekritikk 
 reflektere over hva som er likt og ulikt med hensyn til framstilling av seg selv og andre i 

vanlig sosial adferd og i digitale medier 
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HVA HVORDAN 
A-plan B-plan C-plan 
Fellestemaer som går igjen i alle planene 

 Nettvett (overordnet) 
 Ferdighet i tastaturbruk 
 Filbehandling, hvordan orientere oss på en datamaskin 
 Grunnleggende tekstbehandling 
 Analog koding 

Produksjon av tema-
bok med korte teks-
ter skrevet digitalt. 
 
Øve touch-metoden 
daglig over en 4-
ukers periode. 
 
Bli kjent med nett-
vettreglene, og bear-
beide disse i digital 
form. 
 
Ta i bruk og lære 
bruk av skrivepro-
gram på datamaskin. 
 
Ta i bruk og bli kjent 
med mappestruktur 
og -hierarkiet på sko-
lens datamaskiner.  
 
Bli kjent med hvor-
dan man lagring til 
nettverk (OneDrive) 
 

 Spørsmål 
knyttet til 
sosiale me-
dier 

 Micro:Bit 
(koding / 
program-
mering) 

 Framstilling av 
seg selv og andre 
i digitale medier. 

 Minecraft (ko-
ding/programme-
ring) 

 Kildekunnskap 
og grunnleg-
gende kildekri-
tikk 

 Søkemetoder 
 Scratch (ko-

ding/program-
mering) 
 

Produksjon av tema-
bok med korte teks-
ter skrevet digitalt. 
 
Oppgaver relatert til 
temaene 
 
Analoge øvelser som 
forøvelse til koding / 
programmering 
 
Filmvisning 
Bilder 
Avisartikler  
 
Bruk av forskjellige 
verktøy og program-
mer for koding / pro-
grammering. 
 
Bli kjent med pro-
grammer for enkel 
bildebehandling. 


