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1 Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn 
Denne veiledningen er skrevet for deg som har elever som skal gjennomføre 

kartleggingsprøve i digitale ferdigheter på 4. trinn. Veiledningen inneholder råd og 

informasjon om hva som bør gjøres før, under og etter prøvegjennomføringen. Siste del av 

veiledningen sier noe om hvordan resultatene kan brukes til videre oppfølging, og gir råd 

om arbeidet med digitale ferdigheter. Du kan lese mer om prøven på 

Utdanningsdirektoratets nettsider (www.udir.no). 

 

Det er viktig at du har satt deg inn i innholdet i denne veiledningen i god tid før selve 

prøvedagen. Ta kontakt med skoleledelsen dersom du har spørsmål om gjennomføringen.  

 

OM PRØVEN 

 Hva er formålet med prøven? 

Resultatene fra prøven skal hjelpe lærerne og skoleledelsen med å få bedre oversikt over 

hvilke elever som trenger ekstra oppfølging. Kartleggingsprøven i digitale ferdigheter er lagt til 

4. trinn for å avdekke om det er elever som ikke har tilegnet seg de nødvendige digitale 

ferdighetene i begynneropplæringen. Prøveresultatene kan avklare om det ergrunnlag for å gi 

disse elevene ekstra oppfølging. Informasjonen fra prøvene må ses i sammenheng med annen 

informasjon skolen har om elevene. 

 Hva måler prøven?  

Kartleggingsprøven skal undersøke i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med 

læreplanens mål for digitale ferdigheter. Hensikten med prøven er bare å skille godt mellom de 

som havner under og over en bekymringsgrense, og dermed gi informasjon om hvilke elever 

som trenger spesiell oppfølging. Prøven består av mange lette oppgaver og gir derfor lite 

informasjon om de elevene som får til alle eller mange oppgaver. Det eneste vi kan si om de 

elevene som får til mye eller alt på prøven, er at de har tilstrekkelige ferdigheter, men vi vet lite 

om hvor flinke de egentlig er. På denne måten skiller kartleggingsprøver seg fra nasjonale 

prøver, som også inneholder vanskelige oppgaver og gir informasjon om elever på alle nivåer.  

 

 Må alle elever ta prøven? 

Kartleggingsprøven er frivillig, og skolen bestemmer selv om den ønsker å gjennomføre 

prøven. Dersom skolen velger å gjennomføre prøven, må den følge samme retningslinjer som 

for obligatoriske kartleggingsprøver. Det oppfordres til at alle elevene på det aktuelle trinnet 

gjennomfører prøven. Elever som er syke på prøvedagen, eller som har annet fravær, skal få 

mulighet til å ta prøven på et annet tidspunkt. Informasjon om fritak er beskrevet nærmere i 

Retningslinjer for gjennomføring.  

 

 Kan elever få tilrettelegging? 

Skolen har ansvaret for at elever som trenger særskilt tilrettelegging, også kan gjennomføre 

kartleggingsprøven. Skolen kan ikke lage ordninger som kan påvirke elevresultatene. Skolen 

må vurdere den enkelte elevs behov for spesiell tilrettelegging. 

 

 Hvem har ansvaret for gjennomføringen av kartleggingsprøven? 

Ved frivillige kartleggingsprøver er det skolelederen som har det overordnede ansvaret for å 

bestille og legge til rette for at elevene deltar i gjennomføringen. 

http://www.udir.no/
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Hva måler kartleggingsprøven i digitale ferdigheter? 
Kartleggingsprøven måler i hvilken grad elevenes digitale ferdigheter er i samsvar med 

kompetansemålene i læreplanen, der digitale ferdigheter er integrert i alle fag. Dette 

innebærer at kartleggingsprøven er en prøve i digitale ferdigheter som grunnleggende 

ferdighet i alle fag.  

 

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter beskriver hva digitale ferdigheter er, og 

hvordan ferdigheten utvikles:  

 
Hva er digitale ferdigheter? 

 

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og 

forsvarlig for å kunne løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape 

digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital 

dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. 

 

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et 

arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av 

premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale 

ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. 

Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til dømmekraft. 

 

Ferdighetsområder i digitale ferdigheter: 

 
Tilegne seg og behandle innebærer å kunne bruke ulike digitale verktøy, medier og ressurser til 

å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og 

kritisk. 

 
Produsere og bearbeide innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å 

sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale elementer til produkter, for 

eksempel sammensatte tekster. 

 
Kommunisere innebærer å kunne bruke digitale verktøy, ressurser og medier til å 

samarbeide i læringsprosesser og til å presentere egen kunnskap og kompetanse til 

ulike mottakere. 

 
Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en 

forsvarlig måte og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett. 

 
Hvordan utvikles digitale ferdigheter? 

 
Utvikling av digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og 

ressurser. Videre innebærer det å benytte digitale verktøy, medier og ressurser til å tilegne 

seg faglig kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse. I dette ligger det også en 

økende grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy, medier og 

ressurser ut fra bruksområdet. 

 

I læreplanene for det enkelte faget er de grunnleggende fagspesifikke digitale ferdighetene 

i faget nærmere beskrevet, og det er derfor nødvendig å gjøre seg godt kjent med disse. 

Prøven tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4. trinn, som både kan være eksplisitte og 

implisitte mål. I eksplisitte mål nevnes bruk av datamaskin eller andre digitale 

hjelpemidler. I implisitte mål kan digitale hjelpemidler brukes for å realisere målene. 
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Eksempel på eksplisitt mål for 4. trinn: 

- foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy 

 

Eksempel på implisitt mål for 4. trinn: 

- lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde  

 

 
Hvordan bruke prøveresultatene som grunnlag for videre læring? 
Denne prøven og oppfølgingen i etterkant retter seg mot elevgruppen som havner under 

bekymringsgrensen og som trenger ekstra oppfølging. For disse elevene må 

oppfølgingsarbeidet ha god struktur, spesielt i arbeidet med underveisvurderingen.  

 

All vurdering som gis underveis i opplæringen, kalles underveisvurdering og skal fremme 

læring. Alle elever har krav på dette, og mye tyder på at elever med oppfølgingsbehov kan 

ha spesiell nytte av strukturert underveisvurdering. For å få til dette er det viktig at elevene 

forstår målene for de digitale ferdighetene som forventes av dem. Det er viktig at lærerne 

bruker informasjonen fra prøveresultatene til å tilpasse den videre læringen etter elevenes 

læringsbehov. Elevene må få tilbakemelding om hva de mestrer på prøven, og råd om hva 

de bør jobbe videre med.  

 

God underveisvurdering kalles også Vurdering for læring og er basert på fire prinsipper 

som er sentrale når man bruker resultatene fra prøven til videre arbeid med digitale 

ferdigheter.  

 

Følgende prinsipper er sentrale i arbeidet med underveisvurdering slik det er beskrevet i 

forskrift til opplæringslova kap. 3. 

 

 

Et sentralt poeng er: Hvilke digitale ferdighetsmål skal jeg oppnå, hvor er jeg i forhold til 

disse målene, og hvordan skal jeg meg komme dit? 

 

Elevene skal forstå hva de skal lære, og hva som er forventet av dem 

Når du jobber med prøver og vurdering, er det viktig at elevene vet hvorfor de blir vurdert, 

og hva som forventes av dem. Elevene må vite hvorfor det er viktig å arbeide med digitale 

ferdigheter (for eksempel for å "tilegne seg faglig kunnskap og til å uttrykke egen 

kompetanse"). Snakk derfor med elevene om hva som er hensikten med prøven, og hva 

prøven skal måle. De må også få vite hvordan de skal løse ulike oppgavetyper, og hva de 

skal gjøre hvis de ikke forstår en oppgave. Prøveformen kan være ukjent for noen elever, 

og god forberedelse kan skape forutsigbarhet og trygghet i prøvesituasjonen. Elevene må 

være forberedt på at de kan få oppgaver som de synes er vanskelige, og de bør få beskjed 

om at de skal gjøre så godt de kan. Bruk gjerne eksempeloppgavene på 

Utdanningsdirektoratets nettsider. 

  

FIRE PRINSIPPER FOR GOD UNDERVEISVURDERING 

Elevenes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom elevene 

1. forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem 

2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 

3. får råd om hvordan de kan forbedre seg 

4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling 
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Gi tilbakemeldinger og råd om veien videre 

Faglige tilbakemeldinger er en sentral del av vurderingsarbeidet og oppfølgingsarbeidet. 

Disse skal fortelle om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen og skal inneholde råd og 

veiledning om hvordan elevene kan forbedre seg. Resultatene fra prøven og informasjon 

om oppgavene i prøven kan gi deg et bilde av hva elevene mestrer, og av hva de må 

arbeide videre med. Denne informasjonen bør du se i sammenheng med annen 

informasjon du har om elevene fra før, og du bør bruke den i dialogen med elevene og 

deres foresatte. Foresatte bør også få informasjon om hva elevene må arbeide mer med, 

slik at de har mulighet til å delta i oppfølgingen.  

 

Involver elevene  

Elevene bør involveres når du gjennomgår prøven. Hvis du stiller elevene spørsmål om hva 

de tror de har fått til, og hva de bør øve mer på, kan det bidra til at de reflekterer over egen 

mestring. Etter at resultatene er gjennomgått, kan det være nyttig å la elevene reflektere 

over og diskutere svarene sine. På denne måten kan elevene trene på det de har 

problemer med, og planlegge for videre arbeid. 

 

Elevenes egenvurderinger kan gi deg viktig informasjon om hva de synes er vanskelig. Hvis 

du aktiviserer elevene gjennom egenvurdering, kan de få et mer bevisst forhold til egne 

digitale ferdigheter. 

 

 

 

  

Hvordan se de fire prinsippene for underveisvurdering i sammenheng med 

prøvegjennomføring? 

 Hvordan skal jeg forberede elevene på hensikten med prøven? 

 Hvordan skal jeg bruke resultatene for å kunne gi faglig relevante tilbakemeldinger 

som fremmer videre læring? 

 Hvordan skal jeg involvere elevene i det videre arbeidet med resultatene? 

 Hvordan kan elevene være med og vurdere sitt eget arbeid? 
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2 FØR PRØVEN 
Før prøven er det viktig at både elevene og de foresatte kjenner til kartleggingsprøven og 

hensikten med å gjennomføre den. I kartleggingsprøven skal elevene bruke sine digitale 

ferdigheter, og det er viktig at elevene blir kjent med prøveformatet i forkant av 

prøvegjennomføringen. Du kan sørge for at elevene blir kjent med prøveformatet ved å 

bruke eksempeloppgavene som du finner på Utdanningsdirektoratets nettsider. Dette er 

ikke fullverdige prøver. Hensikten med å gjennomgå eksempeloppgavene på forhånd er 

ikke å øve til prøven, men at elevene skal bli kjent med de ulike oppgavetypene og bli 

trygge på prøvesituasjonen.  

 

Informasjon til elevene 
Det er viktig at du i forkant av prøven forteller elevene hva prøven måler, og hvorfor det er 

viktig å ha grunnleggende digitale ferdigheter.  
 

 
 

Informasjon til foresatte 
Fra og med i år vil Utdanningsdirektoratet ikke lenger publisere et eget informasjonsskriv 

til foreldre. Skolene skal selv gjøre et kyndig utvalg av informasjon om kartleggingsprøver 

og informere foreldrene. 

Det viktigste å informere om er: 

 at prøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn og prøven i regning på 2. trinn er 

obligatoriske 

 hvilke frivillige prøver skolen skal gjennomføre 

 når prøvene gjennomføres 

 hva formålet med prøvene er 

 

Når skolen har bestemt seg for å gjennomføre en frivillig prøve, blir den obligatorisk for 

elevene. Se www.udir.no for informasjon om tilrettelegging og muligheter for fritak. 

INFORMASJON TIL ELEVENE FØR PRØVEN 

 Prøven skal gi læreren informasjon om hva den enkelte elev trenger for å bedre sine 

digitale ferdigheter. 

 Prøven måler digitale ferdigheter og ikke ferdigheter i fag. Oppgavene er laget etter 

kompetansemål for 4. trinn. 

 Hvis elevene ikke er sikre på svaret, bør de svare det de tror er riktig.  

 Riktig svar på oppgaven gir 1 poeng. Det blir ikke gitt delpoeng eller trukket poeng for feil 

svar. 

 Prøven gjennomføres elektronisk.  

 Prøven består av 55 oppgaver. De fleste er flervalgsoppgaver, mens noen er interaktive 

oppgaver.  

 I flervalgsoppgaver skal elevene velge ett av flere svaralternativ. I interaktive oppgaver 

skal elevene flytte på ett eller flere objekter, eller klikke på riktig løsning.  

 Prøvetiden er 45 minutter.  

 

http://www.udir.no/
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SJEKKLISTE FOR LÆREREN – FØR GJENNOMFØRING 

Jeg har 

 gjennomført eksempeloppgaver snakket om at prøven skal hjelpe elevene videre i 

opplæringen  

 sørget for at foresatte har mottatt informasjonsskriv og er informert om 

gjennomføringen 
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3 UNDER GJENNOMFØRINGEN 
Prøven gjennomføres i Prøvegjennomføringssystemet (PGS). Skoleleder ved din skole har 

ansvaret for gjennomføringen og kan finne informasjon om den tekniske gjennomføringen.  

 

Du kan følge med på prøvegjennomføringen ved å bruke monitoreringsfunksjonen i PGS-C.  

 

 

 

  

PRAKTISK INFORMASJON OM PRØVEGJENNOMFØRINGEN  

 Elevene skal logge seg på den elektroniske prøven i digitale ferdigheter på 

https://pgsc.udir.no. 

 Elever med FEIDE-bruker logger på med denne brukeren. Elever uten FEIDE-bruker 

benytter elevpassord og brukernavn som er tilgjengelig for skoleadministrator i 

PAS – prøver https://prover.udir.no   

 Start prøve erstatter dagspassord og gjøres av lærer i PAS - prøver. Påloggingen er 

tilgjengelig i en gitt tidsperiode. 

 Elevene bør sitte slik at de ikke ser hverandres prøver under gjennomføringen.  

 Det kan være lurt å ha forberedt stilleaktiviteter til elevene som blir tidlig ferdig 

med prøven. 

 

https://pgsc.udir.no/
https://prover.udir.no/
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4 ETTER PRØVEN 
I denne delen får du informasjon om hvordan resultatene presenteres, og hvordan du kan 

bruke resultatene i den videre oppfølgingen av dine elever.  

 

Etter gjennomføringen er det viktig at de foresatte får informasjon om resultatene og råd 

om veien videre, slik at de kan følge med på og støtte opp om utviklingen til sitt barn. Dette 

gjelder i hovedsak for elever som er under eller rundt bekymringsgrensen. Prøven består i 

hovedsak av lette oppgaver, den gir derfor ikke informasjon om de elevene som får til alle, 

eller nesten alle oppgavene. For disse elevene bør tilbakemelding til foresatte være at 

barnet har tilfredsstillende digitale ferdigheter. 

 

Resultater og oppfølging 
Du finner elevenes resultater i PAS - prøver (prøveadministrasjonssystemet). 

 

 

 

Oversikt over prøven 

Nedenfor finner du en oversikt over alle oppgavene i prøven. Her ser du hvilket område 

innen for digitale ferdigheter oppgaven måler og oppgavetype. 

 

 

Nr. Område Type Nr. Område Type 
1 Digital produksjon Dra og slipp 29 Digital informasjon Flervalg 

2 Digital dømmekraft Flervalg 30 Digital kommunikasjon Dra og slipp 

3 Digital informasjon Flervalg 31 Digital kommunikasjon Dra og slipp 

4 Digital informasjon Flervalg 32 Digital kommunikasjon Dra og slipp 

5 Digital informasjon Flervalg 33 Digital kommunikasjon Flervalg 

6 Digital kommunikasjon Flervalg 34 Digital informasjon Dra tekst 

7 Digital kommunikasjon Flervalg 35 Digital kommunikasjon Flervalg 

8 Digital kommunikasjon Dra og slipp 36 Digital kommunikasjon Flervalg 

9 Digital produksjon Flervalg 37 Digital kommunikasjon Flervalg 

10 Digital dømmekraft Dra og slipp 38 Digital kommunikasjon Dra og slipp 

11 Digital dømmekraft Flervalg 39 Digital produksjon Dra og slipp 

12 Digital informasjon Flervalg 40 Digital produksjon Dra og slipp 

13 Digital informasjon Flervalg 41 Digital produksjon Dra og slipp 

14 Digital dømmekraft Flervalg 42 Digital produksjon Dra tekst 

15 Digital dømmekraft Flervalg 43 Digital informasjon Fyll inn tekst 

16 Digital dømmekraft Paring 44 Digital dømmekraft Flervalg 

17 Digital informasjon Dra og slipp 45 Digital produksjon Dra og slipp 

18 Digital informasjon Dra og slipp 46 Digital produksjon Dra og slipp 

19 Digital informasjon Dra og slipp 47 Digital produksjon Dra tekst 

20 Digital informasjon Dra og slipp 48 Digital dømmekraft Flervalg 

21 Digital informasjon Flervalg 49 Digital produksjon Dra og slipp 

22 Digital informasjon Flervalg 50 Digital produksjon Dra og slipp 

23 Digital informasjon Dra tekst 51 Digital dømmekraft Flervalg 

24 Digital informasjon Dra tekst 52 Digital produksjon Dra og slipp 

25 Digital informasjon Flervalg 53 Digital produksjon Dra og slipp 

26 Digital informasjon Flervalg 54 Digital produksjon Dra og slipp 

27 Digital dømmekraft Flervalg 55 Digital informasjon Fyll inn tekst 

28 Digital informasjon Dra tekst    
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Du kan se elevbesvarelsene i PGS-C 

Etter at elevene har gjennomført prøven kan du se hver enkelt elevbesvarelse ved å logge 

deg inn i PGS-C (https://pgsc.udir.no). For at du skal kunne logge deg inn i PGS-C må du 

være registrert som prøvegruppeansvarlig i PAS - prøver. Du kan deretter logge den inn i 

PGS-C som ”Lærer/administrator”.  

 

Etter påloggingen finner du skjermbildet Kandidatmonitor. Standardinnstillingen viser her 

aktive prøver per dags dato, og du kan velge eventuelle tidligere prøvedatoer ved å klikke 

på kalenderikonet. Her kan du også følge med på prøvegjennomføringen i «sanntid» for de 

elevene du er ansvarlig for. Bildet viser hvem som er pålogget og hvem som har levert 

prøven. Etter prøvegjennomføring kan du se den enkelte elevs besvarelse ved å klikke på 

se resultat i kolonnen handlinger.  

 

Eksempel på kandidatmonitor 

 
 

  

https://pgsc.udir.no/
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Bekymringsgrense 

Kartleggingsprøver er utformet slik at de skiller godt mellom de som kan trenge ekstra 

oppfølging og de noe flinkere elevene, mens de ikke skiller godt blant de flinkeste. 

Formålet med prøvene er å identifisere elever som trenger ekstra oppfølging. Dette er 

elever som poengmessig ligger under det som er satt som bekymringsgrense.  

 

Prøven består derfor stort sett av forholdsvis enkle oppgaver som 70 % – 90 % av elevene 

klarer å løse. Det er også tatt med noen litt vanskeligere oppgaver. I underkant av 50 % av 

elevene forventes å få til oppgavene 46 og 50, mens det forventes at mellom 50 % og 60 

% forventes å løse oppgavene 4, 11, 26, 41 og 42.   

Bekymringsgrensen beregnes på bakgrunn av elevresultatene fra et representativt utvalg 

første gang kartleggingsprøven gjennomføres. Basert på elevresultatene på nasjonalt nivå 

blir det beregnet en bekymringsgrense på omtrent 20 %. 

 

Det er viktig å være klar over at prestasjonene til elever under bekymringsgrensen kan 

variere. De kan ha fått til ulike oppgaver og ha forskjellige problemer. Det er derfor 

nødvendig å vurdere resultatene til den enkelte eleven for å kunne hjelpe eleven til å 

komme videre. 

 

Det vil finnes elever i gruppen som ligger nær bekymringsgrensen, som også må følges 

opp. Det kan være elever som får til lite, selv om de totalt skårer over bekymringsgrensen. 

Det kan også være elever som vanligvis får til oppgaver, men som ikke får dem til på 

kartleggingsprøven, og som derfor kommer under bekymringsgrensen. Det er derfor viktig 

å støtte seg til annen og tidligere informasjon en har om disse elevene i den videre 

oppfølgingen. 

 

Bekymringsgrensen for kartleggingsprøven i digitale ferdigheter på 4. trinn ligger på 35 

poeng.  
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Oppfølging av elever under bekymringsgrensen 
Nedenfor finner du en oversikt over hvilke områder en elev som havner under 

bekymringsgrensen, bør arbeide videre med. Beskrivelsen tar for seg de fire områdene 

som kartleggingsprøven vektlegger.  

 

 

 
  

Hva trenger elever under bekymringsgrensen hjelp til å jobbe videre med? 

 

Digital informasjon (tilegne seg og behandle) 
Eleven trenger å lære mer om: 

 å følge lenker og trekke ut informasjon 

 å kvalitetssikre kilder 

 å analysere et resultat fra informasjonssøk 

 oppbygging av internettadresser (URL) 

 søkemotorer (Google, Kvasir, Bing osv.) 

Digital produksjon (produsere og bearbeide) 
Eleven trenger å tilegne seg: 

 grunnleggende kompetanse om presentasjonsprogrammer (PowerPoint, Impress osv.) 

 kunnskap om en del grunnleggende symboler/ikoner 

 kunnskap om tekstformatering (skrifttyper, overskrifter, utheving osv.) 

 kunnskap om en del grunnleggende digitale begreper (vindu, mappe, høyreklikke osv.) 

 full oversikt over tastaturet (f.eks. ny linje, mellomrom, @ og andre tegn) 

Kommunikasjon (kommunisere) 
Eleven trenger å lære mer om  

 digitale meldinger (chat, meldingssystem i læringsplattformer osv.) 

 epostgrensesnittet (mottaker, kopi, emne, vedlegg, formatering osv.) 

 praktisk bruk (skrive formelt/uformelt, gjenfinne mottatt og sendt e-post osv.) 

Digital dømmekraft  
Eleven trenger å lære mer om: 

 personvern, bl.a. om mulige følger av at personlige opplysninger (adresse, 

telefonnummer, bilder, filmer) legges åpent ut på nettsteder og sosiale medier 

 hvordan de skal forholde seg når personer, både kjente og ukjente, ber om å få 

kjennskap til personlige opplysninger eller få tilsendt bilder 

 å gjøre helt enkle vurderinger av informasjon fra nettet 

 grunnleggende regler for opphavsrett 
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Den beste måten å følge opp elever under bekymringsgrensen på, er å la elevene arbeide 

godt og systematisk med digitale ferdigheter i ulike læringssituasjoner der dette er mulig.  

 

Som lærer arbeider du godt med digitale ferdigheter når du: 

- lar elevene bruke datamaskin når det er naturlig, slik at de blir godt kjent med 

datamaskin, tastatur og mus  
- lar elevene bruke datamaskinen til å løse ulike typer oppgaver 
- lar elevene bli kjent med bruken av andre digitale plattformer som for eksempel 

nettbrett og annen håndholdt teknologi  
- lærer elevene hvordan de får fram de ulike tegnene på tastaturet, lager mellomrom og 

linjeskift 

- lærer elevene hvordan de skal holde musa, bevege musepekeren, bruke rulletast og 

venstre og høyre musetast 
- lar elevene arbeide med digitale skjemaer (bruk av rullegardinmeny, tekstbokser, 

avkrysningsbokser og dra og slipp) 
- lar elevene bli kjent med vanlige symboler og ikoner på maskin og i programmer 
- lærer eleven å sette inn figurer og bilder i tekster 
- lærer eleven å forflytte seg i tekst, både ved bruk av mus og ved bruk av piltaster  
- lærer eleven å navigere blant filer og programmer 

 

 

  

Spørsmål til elever under bekymringsgrensen 

Det kan være greit å få noe generell informasjon om elevenes opplevelse av prøven 

 Er du fornøyd med egen innsats under prøven? 

 Var det spesielle oppgavetyper som det var vanskelig å forstå? Hvilke? 

 Hvilke oppgaver var vanskelige? Hvilke oppgaver gikk greit? 

 Var det ord og uttrykk du ikke forsto? 

Ved å gjennomgå prøven med elevene kan man også spørre: 

 hva elevene tror de blir bedt om å gjøre på de ulike oppgavene 

 hva elevene tror oppgaven forsøker å vise at de kan  
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Resultatet fra kartleggingsprøven brukes som utgangspunkt for samtale med eleven og i 

planleggingen av den videre oppfølgingen. I samarbeid med eleven kan du sette opp 

læringsmål for videre arbeid med digitale ferdigheter, og snakke om hvordan eleven kan 

nå disse målene. Det er viktig å fokusere på noen få realistiske mål om gangen som kan 

hjelpe eleven videre i utviklingen av sine digitale ferdigheter. 

 

De fleste elever som skårer lavt på kartleggingsprøven, gjør det fordi de mangler tilgang til 

og erfaring med bruk av teknologi eller har generelle eller spesifikke lærevansker. Årsaken 

kan også være holdninger som gjør at eleven misliker å arbeide med datamaskin, eller det 

kan være motoriske/fysiske problemer som gjør det vanskelig å arbeide med tastatur og mus.  

 

For å hjelpe eleven videre er det derfor viktig å legge til rette for at eleven har god tilgang til 

datamaskin og andre digitale hjelpemidler. Der det er nødvendig må hjelpemidlene 

tilpasses elevens situasjon.  

 

For at arbeidet med digitale ferdigheter skal bli best mulig, er det viktig: 

- at arbeidet med datamaskinen er lystbetont 

- å arbeide med positiv forsterkning 

- å finne ut hva eleven liker å arbeide med og om eleven har noen spesielle interessefelt 

som kan knyttes til arbeid med digitale ferdigheter i fagene  

- at eleven blir godt kjent med datamaskinen 

- å jobbe med å redusere frykt for å gjøre feil, for eksempel ved å lære gjennom prøving 

og feiling 

- å ha kunnskap om elevens oppfatninger om bruk av digitale medier, slik at man også 

kan jobbe med motivasjon og holdninger 
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Forslag til aktiviteter 

Nedenfor er det tatt med aktiviteter innenfor de fire kunnskapsområdene som 

kartleggingsprøven omfatter, og som det kan være nyttig å arbeide med for å videreutvikle 

elevens digitale ferdigheter. Siden oversikten er forholdsvis omfattende, er det er viktig at 

lærerne, avhengig av hvilke problemområder som er avdekket (og gjerne sammen med 

eleven), velger ut og prioriterer hvilke områder eleven må arbeide med. Oversikten 

nedenfor kan gjerne brukes med hele elevgruppen i arbeidet med å utvikle elevenes 

digitale ferdigheter. Oversikten bygger på begrepet ”datamaskin”, men her vil selvsagt 

også andre digitale enheter, slik som nettbrett, være aktuelle.  

 

Tilegne seg og behandle 

Det er viktig at elevene blir godt kjent med de ulike delene av datamaskinen (tastatur, 

mus, skjerm, CD/DVD-spiller, skriver, hvordan de skal koble til eksterne enheter mv.), 

hvordan de skal finne fram, og hvordan de skal bruke de ulike delene av datamaskinen.  

 

Dette kan være: 

- skjermtrening (oppstartskjerm, pålogging med brukernavn og passord, skjermikoner) 

- tastaturtrening (skrive inn tegn, stor forbokstav, slette tegn, forflytte seg i teksten, bruke 

tabulatortasten, linjeskift, få fram alle tegn på tastaturet, bruke talltastaturet) 

- mustrening (holde musa riktig, kjenne til bruken av venstre og høyre musetast, bruke 

rulletast, "dra og slipp") 

- finne fram på datamaskinen (finne og starte dataprogrammer, finne fram til egne filer, 

bildekataloger, enkel filbehandling) 

- arbeide med vinduer (minimere/maksimere, lukke, endre størrelse eller flytte vindu) 

- finne informasjon på Internett (søke opp informasjon i de vanligste søkemotorene, 

kjenne til enkle søkekriterier og bruke flere kriterier for å få best mulig resultat) 

Produsere og bearbeide 

Det er viktig å kjenne til og kunne bruke de viktigste digitale produksjonsverktøyene på 

datamaskinen.  

 

Dette kan være:  

- tekstbehandler (skrive, redigere og formatere tekst, kopiere og lime inn, sette inn bilder, 

tekstflyt rundt bilder i sammensatte tekster, lagre i egen mappe og skrive ut) 

- enkelt tegneprogram (tegne, bruke tegneverktøyene, lagre og skrive ut) 

- digitalt kamera (fotografere, hente inn bilder til datamaskinen, enkel bilderedigering) 

- videokamera (filme, overføre filmen til datamaskinen, enkel redigering, legge til tittel og 

enkel teksting. Lagre ferdig film og publisere hvis ønskelig) 

Kommunisere 

Kommunikasjon vil i være bruk av meldingssystemer, e-post og kanskje et enkelt 

chatteprogram sammen med lærer. 

- bruk av meldingssystem i læringsplattform eller andre digitale læringsressurser 

- e-post (åpne og lukke e-postkonto, sende og motta meldinger med og uten vedlegg, 

åpne vedlegg) 

- enkelt chatteprogram 
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Digital dømmekraft 

Digital dømmekraft kan i denne sammenheng være forhold knyttet til personvern, 

opphavsrett, kildekritikk og sosial atferd på nett. Det er viktig at det brukes tid med 

elevene slik at de etter hvert forstår hvordan de skal opptre når de bruker datamaskinen 

for å hente informasjon, laste ned bilder eller annet digitalt innhold, sende og motta e-post, 

dele informasjon med andre eller publisere på nettet.  

 

Viktige momenter i denne sammenheng vil være: 

- personvern (forstå hva som kan legges ut på nettet både om seg selv og om andre, og 

hva de skal gjøre når noen ber om informasjon fra dem, f.eks. bilder). 

- opphavsrett (være klar over at noen eier det som er på nettet, vite hva som kan lastes 

ned, hva det kan brukes til, og eventuelt hva som kan deles med andre).  

- kildekritikk (kunne vurdere om opplysninger som hentes fra nettet, er troverdige ut fra 

hvor de kommer fra, lære seg å bruke sikre kilder som f.eks. digitale leksika, offentlige 

nettsteder, nasjonale og lokale medier og/eller hente informasjon fra flere kilder for å 

kunne sammenligne opplysninger). 

- sosial atferd (lære seg god språkbruk, «nettikette» i e-post og SMS, forstå hva som ligger 

i begrepet digital mobbing og i hvilke sammenhenger dette gjerne opptrer, og hvilke 

konsekvenser som kan følge av digital mobbing både for den som mobber, og for den 

eller de som blir mobbet). 

 

 
  

SJEKKLISTE FOR LÆREREN  

Jeg skal 

 se resultatene fra prøven i sammenheng med annen informasjon om elevene 

 snakke med elevene om resultatene og følge dem opp  

 sørge for at elevene og foresatte til elever som trenger ekstra oppfølging får 

tilbakemelding om resultatene og plan for oppfølging  
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Tverrfaglig oppfølging av resultatene på skolen 
De digitale ferdighetene er integrert i kompetansemålene til det enkelte fag. Oppfølgingen 

av prøven i digitale ferdigheter er derfor viktig for alle lærerne på skolen. Ved at lærerne 

oppsummerer resultatene av prøven i fellesskap, kan de få oversikt både over hva elevene 

mestrer, og hva en bør arbeide mer med i de ulike fagene. Dette er særlig viktig for de 

elevene som har resultater under bekymringsgrensen.  

 

Når skolen analyserer prøveresultatene, er det viktig å ta hensyn til lokale forhold, blant 

annet lokalt læreplanarbeid, satsingsområder eller kjennetegn ved det enkelte årskullet 

eller den enkelte elevgruppen. Resultatene må også vurderes ut fra det generelle 

inntrykket av elevenes ferdigheter, motivasjon og arbeidsinnsats. 

 

 

  

Spørsmål til refleksjon og diskusjon i lærerkollegiet 

 Er resultatet fra prøven som forventet? 

 Ser vi mønstre/tendenser i resultatene for vår skole? 

 Har vi annen informasjon som bekrefter eller avkrefter resultatene fra 

kartleggingsprøven? 

 Viser resultatene fra kartleggingsprøven at det er behov for ytterligere kartlegging? 

 Hvilke konsekvenser får resultatene for skolens videre praksis? 

 Hva kan vi gjøre for å forbedre de resultatene vi ikke er fornøyde med? 
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Skoleleders ansvar 
Her er en enkel oversikt over skolelederens ansvar før, under og etter gjennomføringen. 

For mer informasjon om skoleleders oppgaver og ansvar se Retningslinjer for 

gjennomføring. 

 

FØR UNDER ETTER 

 

 Sørge for at alle elever på 

trinnet er påmeldt i PAS – 

prøver. 

 Ha god kjennskap til PAS - 

prøver/PGS og yte 

brukerstøtte til sine lærere 

 Teste skolens 

datamaskiner og nettverk 

og ha et system for 

brukerstøtte.  

 Være tilgjengelig for 

lærere når de trenger 

hjelp og støtte til å 

forberede 

gjennomføringen  

 Sørge for at det er satt av 

tid i timeplanen til 

gjennomføring 

 

 

 Hjelpe lærerne med å 

starte prøven i PAS - 

prøver 

 Være tilgjengelig for 

lærere og yte hjelp og 

støtte under 

gjennomføringen 

 

 

 

 Sørge for at elevene er 

registrert med riktig status 

i PAS - prøver (deltatt, 

kunne ikke delta, fritatt). 

NB! Det skal ikke være 

noen elever i kategorien 

“manglende resultater” 

 Hjelpe lærerne med å 

finne resultatene i PAS - 

prøver 

 Følge opp resultatene på 

skolenivå i det lokale 

forbedrings- og 

utviklingsarbeidet 

 Legge til rette for at alle 

lærere følger opp elever 

under bekymringsgrensen 

i samtale med elever og 

foresatte 

 

 

  

http://www.udir.no/Vurdering/Kartlegging-gs/Kartleggingsprover/Retningslinjer-for-gjennomforing-2013/
http://www.udir.no/Vurdering/Kartlegging-gs/Kartleggingsprover/Retningslinjer-for-gjennomforing-2013/
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Tips til informasjon og aktuelle ressurser 
 

OM PRØVEN OG VURDERING  

Hvor finner jeg mer informasjon 

om vurdering og prøver? 

Vurdering på www.udir.no 

Hva er skoleleders oppgaver ved 

kartleggingsprøver? 

Retningslinjer for gjennomføring av 

kartleggingsprøver  

Hvordan melde opp elever til 

prøven, og hvor finner jeg 

resultatene? 

Brukerveiledning til PAS/PGS  

Hvor kan jeg lese mer om 

vurdering for læring?  

Vurdering for læring på www.udir.no/vfl  

 

 

OM DIGITALE FERDIGHETER 

Hva skal elevene kunne av 

digitale ferdigheter? 

Læreplan til Kunnskapsløftet  

Hva er digitale ferdigheter, og 

hvordan utvikles de? 

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter  

Hvor kan jeg finne flere ressurser 

og materiell om digitale 

ferdigheter? 

Du finner ressurser blant annet på iktsenteret.no 

og andre nasjonale sentre.  

 

http://www.udir.no/
http://www.udir.no/vfl
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