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Om boka…
Dette er en lærebok som gir en introduksjon til informasjonsteknologiens verden. For å
kunne benytte en datamaskin mest mulig effektivt bør du kjenne til en del nøkkelbegrep,
hvordan datamaskinen fungerer og hva den kan brukes til. Dette kan for eksempel være
kommunikasjon i et nettverk eller via Internett.
Det er viktig å ha kunnskap om IT i et samfunnsperspektiv, og hvordan datamaskiner kan
påvirke helse og miljø. Sikkerhet og aktuelt lovverk i forbindelse med bruk av datamaskiner
og programvare blir også gjennomgått.

Metodikk og struktur
Delkapitlene inneholder en teoridel, samt en rekke oppgaver gir mulighet for å ta i bruk de
nye kunnskapene på en selvstendig måte. Til slutt i kapitlene finnes det ekstraoppgaver
som gir mulighet for å ta i bruk kunnskaper fra hele kapitlet.

Sertifisering
Boka er godkjent av Datakortet a.s, og gir en fullgod presentasjon av innholdet for Modul 1 –
Grunnleggende IT-forståelse i Datakortets Fagplan 4.0.

www.datapower.no
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