
Lokal årsplan for IKT-faget på Steinerskolen i Ås 

ÅRSPLAN FOR IKT 9.TRINN 
Steinerskolen i Ås – Med utgangspunkt i sammenslått klasse 

IKT-FAGET 

Fra læreplanen: 
Informasjons- og kommunikasjonsteknologien omfatter alt fra informasjonsforvaltning og informasjonsfor-
midling til underholdning og kommunikasjon langs mange akser. Den har stor betydning på områder som 
økonomi, handel, transport, produksjon og helse. Dette innebærer at informasjonsteknologi er tett sammen-
vevd med etiske problemstillinger, menneskelige verdier, økologi og ansvar både for en selv, for andre og for 
våre naturlige omgivelser. Gode demokratiske prosesser, aktivt 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 i 9.trinn 
 
Underveisvurdering: 
Sentrale arbeidsmåter viser hvordan underveisvurderingen er en integrert del av en læringsfremmende opp-
læring, der elevene skal gis anledning til å vise og utvikle kompetanse på flere og varierte måter, og der læ-
reren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i faget. Underveisvurderingen skal bidra til å 
fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget gjennom å utforske, argumentere, analysere og reflektere 
over informasjons- og kommunikasjonsteknologiske sammenhenger, og med fagspråk og teorier vurdere 
egne erfaringer. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de 
opplever at de får til og til å reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring 
og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi.  
 
Kompetansemål etter 10. klasse 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• utforske bruk av digitale verktøy for ulike oppgaver 
• søke i og vurdere ulike nettbaserte kilder til informasjon og kunnskap 
• praktisere korrekte kildehenvisninger 
• utvikle sammensatte tekster og presentasjoner med digitale verktøy 
• utforske kreativ bruk av digital teknologi 

 
Vi vil også berøre kompetansemål fra faget kunst og håndverk dette året. 
 
Kompetansemål etter 10. klasse 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• bruke ulike teknikker og programmer for bilde- og filmproduksjon 
• vurdere visuell kvalitet og estetiske problemstillinger i ulike digitale uttrykk 
• utforske og anvende hensiktsmessige teknikker for komposisjon, fargebruk, lys og skygge 

velge egnete redskaper og teknikker i planlegging og gjennomføring av oppgaver med materialer som tre, 
metall, lær, tekstil og papir 
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HVA HVORDAN 

Temaer for undervisningen 
• Foto, film og animasjon 
• Kreative oppgaver i tilknytning til bilde og lyd 
• Bildebehandling og enkel grafisk design 

Produksjon av en 
kortfilm (live action 
eller animasjon) 
 
Lære alle aspekter 
ved filmproduksjon 
fra idé til ferdig pro-
dukt. 
 
Filmer 
Bilder 
Avisartikler (fysiske 
og digitale) 
 

 


