
© www.IKTforlaget.no 

 
 

IKT PLAN 4.klasse  

INNLEDNING 
Det er ikke sikkert at alt fra 3.klasse planen er innlært. Lurt å starte med repetisjon den første perioden – ord/ uttrykk / 

funksjoner og rutiner. I løpet av 4.klasse er hovedvekt på bevisstgjøring: hvilke program og hvilke funksjoner som er best 

egnet til en konkret definert oppgave.  

Når enkel fotobehandling mestres begynner fokus å bli på formidling. Et bilde kan for eksempel formidles som element i et 

tekstdokument, med en skriftlig forklaring, i et bildevisningsprogram med muntlig fortelling til bildet, eller som del av et 

album på skolens hjemmeside / klassens side. ”Formidlingsglede” er et stikkord. Da lærer vi også bedre å tolke andres 

bilder, sette ord på situasjoner og følelser, og det blir enklere å finne ”det rette bildet” seinere når det søkes på Internett. 

 

GENERELT 

- Lære å se hovedfunksjonen for de ulike programmene og uttrykke dette muntlig 

- Kunne definere nettvett muntlig 

- Meny og verktøy – forklare hovedoppsettet for Tekstbehandling og Regneark muntlig 

- (Lære grunnfunksjoner i ItsLearning og arbeid opp mot server) 

- Lagringsalternativ, også minnepenn 

- Rutiner vedrørende å åpne og å avslutte bruk av minnepenn 

TEKSTBEHANDLING (Word / Writer) 

- Lage overskrift eget valg skrifttype, farge og størrelse 

- Punktmerket liste 

- Sidefarge 

- Sidekantlinjer 

- Se Gjennom – stavekontroll 

- Lage en presentasjon med overskrift, tekst (i tekstboks) og med 2 bilder – 1 side 

- Lage en invitasjon med bruk av WordArt / SmartArt og bilde fra Internett, farget bakgrunn 

REGNEARK (Excel / Calk) 

- Opprette BOK 

- Sette opp regnestykker med mange tall 

- Ulike øvelser 2 og 2, bytte ut tall /hoderegning 

- Autosummér (Snarvei) 

FOTOBEHANDLING (Pixlr) 

- Justere lys og kontrast 

- Skrive inn tittel og dato på bilde 

- Lage en bildeserie på 5 bilder, som nummereres og vises i bildevisningsprogram, storskjerm, der 

bildene viser en handling (eventuelt med muntlig kommentar) 
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FOTOGRAFERING 

- Fotografere i motlys og medlys 

- Fokus – ”halvt ned” + motiv + ta bilde 

- Gruppebilde 

- Portrett 

- Gjenstand 

 

Snarveier (Repetisjon fra 3. Klasse):  

- Holde nede Ctrl og klikke A for å merke alt (eksempelvis all tekst på en side). 

- Merke et objekt / noe en har markert (punktet ovenfor), holde nede Ctrl mens en klikker c for å kopiere (copy) og holde nede Ctrl 

mens en klikker v for å lime inn. 

- Bruke venstreknapp på mus for å merke tekst / deler av tekst eller et bilde. 

 
  
 


