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Introduksjon

Velkommen til PC-kurs!
Du som leser dette har trolig svært lite eller ingen erfaring med bruk av datamaskin som
verktøy. Du føler deg kanskje forvirret over dagens teknologiske utvikling, og kjenner at du
lett «faller av lasset» når yngre mennesker rundt deg brer om seg med ord og uttrykk fra
dataverdenen. Siden du leser dette er det også svært sannsynlig at du gjerne vil få litt innblikk
i nettopp denne verdenen, og at du ønsker å ta skrittet «over det digitale gjerdet» og lære nok
til at du på en selvstendig og trygg måte kan innhente informasjon via Internett, og
kommunisere med familie, venner og offentlige tjenesteytere via PC-skjermen. Kjenner du
deg igjen?
Dette kurset er utviklet for å gi en første innføring i databruk. Det er viktig at du starter
prosessen med følgende mantra i bakhodet: «Ingen taster er farlige, jeg kan ikke ødelegge for
millioner, og jo mer jeg våger å prøve, jo mer lærer jeg». Klarer du å følge opp dette, er du
rustet for suksess.
Kurset er bygd opp rundt fire ulike moduler, med oppgaver og aktiviteter for hvert tema. På
denne måten vil du kunne føle deg frem med praktiske øvelser, og få teknologien litt inn i
fingrene mens du følger kurset. Vi vil i første omgang ta for oss grunnleggende ting som du
trenger å mestre for å starte din nye «karriere» som PC-bruker. Når du føler at du mestrer det
mest grunnleggende kan du gå til seksjonen «Mer i dybden – for deg som ønsker å gå litt
videre» som du finner i slutten av Modul 1, 2 og 3.
Heftet du holder i hendene fungerer som din guide gjennom kurset, og du kan alltid referere
til det om du føler du henger etter eller trenger å gjenta en oppgave. Bruk den gjerne også til å
ta notater underveis, så har du alt på et sted til senere. Du vil også finne evalueringsskjemaer
underveis der du kan reflektere over hva du har lært og hva du må øve mer på. Dine
kursveiledere er selvfølgelig også tilgjengelige gjennom hele kurset, og vær ikke redd for å
spørre sidemannen om hjelp – man lærer også ved å diskutere underveis. Lykke til, og
velkommen inn i den digitale verden!

Hilsen Arendal bibliotek og kursveilederne
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Bakgrunn for kurset
Bruk av verktøy som PC, nettbrett (f.eks. iPad), Internett og smarttelefon utgjør en stadig
viktigere del av vår hverdag. Offentlige tjenester og informasjon legges i økende grad ut på
Internett, og det forventes at innbyggerne klarer å finne frem til det man trenger å vite ved å
bruke PC og digitale kanaler. De som ikke behersker dagens digitale verktøy og ikke er på
Internett risikerer å bli stående utenfor viktige samfunnsarenaer. På bakgrunn av dette ønsker
regjeringen å tilrettelegge for at flere grupper av voksne innbyggere som i dag ikke bruker
digitale verktøy skal få et tilbud. Dette kurset er et resultat av denne satsingen.

Mål for kurset


Målgruppe: Voksne som definerer seg selv som ikke-brukere av PC og Internett



Målsetning: Å styrke grunnleggende digitale ferdigheter blant voksne som ikke er
på Internett, slik at antallet ikke-brukere reduseres

Læringsutbytte
Ved endt kurs vil deltaker kunne:


Benytte mus og tastatur



Navigere på PC-ens Startmeny og Skrivebord



Grunnleggende tekstbehandling (WordPad)



Søke etter og navigere på nettsider



Opprette e-post-konto



Lese og sende e-post



Benytte offentlige tjenester på Internett

Kurset tar utgangspunkt i operativsystemet Windows 7, og nettleseren Internet Explorer.
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Kilder brukt i utarbeidelse av kurset
BibTeach – biblioteksundervisernes toolbox: www.bibteach.dk
Fornyings,- Administrasjons- og Kirkedepartementet (2013): «Tilskudd til kompetansetiltak
for å styrke grunnleggende digitale ferdigheter blant voksne som ikke er på nett»,
www.regjeringen.no 05.07.2013
Seniornett Norge: www.seniornett.no
Seniornett Norge (2012): Grunnkurs i data for seniorer, for Windows XP; Windows Vista og
Windows 7
Trondheim Folkebibliotek (2009): «Internettkurs». Kurshefte.
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MODUL 4: OFFENTLIGE TJENESTER OG BANK PÅ
INTERNETT
Innhold


Bruk av MinID (elektronisk identifikasjon på Internett)



Bruk av Internettbaserte tjenester fra de viktigste offentlige tjenesteyterne:
Skatteetaten, Altinn og NAV



Bruk av nettbank

Regjeringens mål er at alle offentlige tjenester som egner seg for det, skal være nettbaserte.
Det har også blitt bestemt at det offentlige skal gå over fra papirpost til digital post i
kommunikasjonen med innbyggere. Endringene går gradvis, og det er naturligvis ikke slik at
man blir helt utestengt dersom man ikke bruker Internett. Det er likevel slik at de gruppene i
samfunnet som betegner seg selv som ikke-brukere av Internett kan føle en viss frustrasjon og
avmakt i møte med den digitale verden.
I denne modulen skal vi gå gjennom de viktigste offentlige tjenestene som er tilgjengelige på
Internett, hvordan de benyttes og illustrere med reelle skjermbilder der det er mulig. Det
viktigste er å gi en grunnleggende forståelse av prosessene rundt registering og tilgang, og hva
som kreves for å logge seg på tjenestene.

Oppgave 1
Lær om MinID og bruken av elektronisk identifikasjon på Internett
MinID er et elektronisk bevis på hvem du er, altså en slags digital
legitimasjon, som gjør at du trygt kan logge deg på offentlige
tjenester på Internett. Det blir utstedt fra det offentlige, og du får et
såkalt PIN-kodebrev hjem i posten som du skal benytte til pålogging
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av offentlige tjenester via f.eks. Skatteetaten og NAV. MinID er personlig og kan utstedes til
personer over 13 år.
Du trenger følgende for å registrere deg:


fødselsnummer eller d-nummer



mobilnummer og e-postadresse



PIN-kodebrev

Dersom du ikke har PIN-kodebrevet fra MinID, må du bestille nytt. Dette kan vi hjelpe deg
med på kurset. PIN-kodene blir bare sendt til den adressen du er registrert med i
folkeregisteret. Du får tilsendt brevet i løpet av en til fem virkedager.
NB! Det er viktig at du har PIN-kodebrevet for hånden når du går gjennom aktivitetene
under. Du må også ha e-postadresse og mobiltelefonnummer klart.
Aktivitet A
Register deg som bruker (gjøres kun en gang, vi veileder deg i hvordan du skal gjøre det)
Du skal nå finne nettsiden MinID og klikke deg frem til instruksjon på hvordan man registrere seg
som ny bruker.


Åpne Internett via Explorer-ikonet



Du er nå på Arendal biblioteks hjemmeside. Øverst til høyre på skjermen finner du et
lite ikon der det står
«Logg på ID-porten.
Klikk på dette.



Du kommer til en side som ser slik
ut (se illustrasjon)



Velg MinID som
innloggingsmetode

7

Du skal nå registrere deg som bruker av MinID for å komme i gang med offentlige tjenester
på nett. Dette gjør du bare en gang, og vi skal veilede deg i hvordan du gjør det.



Klikk på lenken Registrer ny bruker
(du trenger ikke fylle ut feltene først)



Dersom du har PIN-kodebrevet kan
du gå videre ved å klikke Jeg har
PIN-koder
NB! Ved å klikke Jeg har ikke PINkoder kan du her bestille dem!



Skriv inn ditt fødselsnummer (11
siffer) og klikk på NESTE



Skriv inn to spesifiserte koder fra PINkodebrevet som det bes om. Kontroller
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at datoen på brevet ditt samsvarer med datoen på skjermen. Klikk på NESTE



Lag ett personlig passord (minimum 8
tegn, blanding av bokstaver fra a-z,
tall 0-9 og spesialtegn !=/%&). Klikk
NESTE

NB! Det å bytte ut noen bokstaver med tall i et ord er en fin måte å lage et passord man
husker. Eks. ‘4ppel5in’ (likner ‘Appelsin’)



Oppgi e-postadressen din. Klikk
NESTE
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Oppgi mobilnummeret ditt. Klikk
NESTE
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Godta samtykkeerklæringen for IDporten/MinID ved å klikke GODTA



Kontroller opplysningene. Klikk
NESTE for å fullføre registreringen

Gratulerer, du har nå elektronisk ID og kan benytte offentlige tjenester på Internett! 
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Generell informasjon om passord på Internett

For å hindre sårbarhet og sikre høyest mulig sikkerhetsnivå anbefales generelt at du har et
passord til e-post, et til offentlige tjenester (f.eks. MinID), og et til andre ting, som f.eks.
abonnementer på Internett. Det anbefales altså ikke at du bruker samme passord til e-post som
til å få innsyn i selvangivelsen på Internett. Mer enn tre forskjellige passord kan bli vanskelig
å holde styr på, så hold deg til et minimum av ulike passord. Det viktigste er tross alt å huske
dem! Dersom du må skrive dem ned for å huske dem, pass på å oppbevare dem på et trygt
sted.
Se informasjon og råd om passord på Microsofts nettsider:
microsoft.com/norge/sikkerhet/passord.html
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Oppgave 2
Bli kjent med Skatteetaten og Altinn på Internett
Aktivitet A
Bli kjent med Skatteetatens nettside


Skriv skatteetaten.no i Adressefeltet.
Du skal nå bli kjent med
rullemenyene som du ser øverst på
skjermen (du husker rullemenyer fra
Modul 3), samt de uthevede (knappe)lenkene midt på Skatteetatens
hjemmeside (den nederste grønne
ringen)
NB! Vi skal ikke logge inn enda,
bare gjøre oss kjent med siden



Før musepekeren over rullemenyen
øverst og se at det dukker opp flere
valg som det går an å klikke på. Du
vil se at man ved hjelp av rullemenyen kommer dit man vil med et klikk, mens man
fra (knappe)-lenkene klikker seg videre en side av gangen.

Aktivitet B
Finn frem til informasjon på nettsiden


Bruk knappene til å finne frem til informasjon om ulike selvangivelser



Bruk rullemenyen til å finne informasjon om aksjeselskap



Skift mellom bokmål og sidemål



Hvilke sosiale medier bruker Skatteetaten til å svare på spørsmål?

Aktivitet C
Innlogging på Skatteetaten via MinID
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Ved hjelp av Skatteetatens nettbaserte tjenester kan du bl.a. melde flytting, sjekke skatt, få
nytt skattekort, få elektronisk selvangivelse og bestille frikort. Vi skal nå logge inn på
Skatteetatens tjenester via MinID.
NB! Man trenger ikke logge inn for å finne informasjon, men man må logge seg inn før privat
informasjon er tilgjengelig eller for å utføre endringer. Hvor du skal gå for å logge deg på
kommer an på hva du ønsker å gjøre.
La oss si at du ønsker å se eller endre selvangivelsen din. Du går da frem på følgende måte:


Klikk på Selvangivelse



Klikk deretter på Se eller endre
Selvangivelse



Klikk på Se, endre eller levere selvangivelsen elektronisk:



Du kommer nå til selve «inngangsporten» til dine personlige opplysninger, nemlig
påloggingsbildet for MinID som du kjenner igjen fra da du registrerte deg som
bruker. Klikk MinID for å logge deg på:



Du vil nå bli bedt om å legge inn fødselsnummer (11 siffer) og passord



På neste skjermbilde vil du bli bedt om å legge inn den koden fra PIN-kodebrevet
som det spørres etter
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Klikk NESTE og du er pålogget Skatteetatens sikrede, personlige, nettbaserte
informasjon om deg som bruker. Du vil se navnet ditt øverst til høyre på skjermen. I
Min meldingsboks er alle skjema og tjenester du har under arbeid, eller har sendt og
mottatt gjennom Skatteetaten. Helt øverst til høyre kan du bruke søkefeltet for å finne
det du leter etter. Klikk på Logg ut for å logge ut av tjenesten.

Generell informasjon om Altinn og offentlige tjenester på nett
Du la kanskje merke til at navnet Altinn dukket opp da du logget deg på Skatteetatens
tjenester. Altinn er en norsk felles Internettportal for å levere elektroniske skjemaer til
offentlige myndigheter. Altinn blir benyttet av næringslivet og av privatpersoner for å levere
selvangivelsen og andre skjemaer elektronisk. Altinn gir også innsynstjenester i
offentlige registre og meldinger fra offentlige etater. Altinn-brukere kan søke fram og fylle ut
skjemaer direkte i Altinn-portalen. Altinn oppdateres stadig med nye skjema fra
samarbeidsetatene. Målet er å gjøre alle lovpålagte skjemaer tilgjengelige via Altinn.
Relevante skjemaer for privatpersoner som er med i Altinn er blant annet skjema for signering
av gjeldsbrev fra Statens Lånekasse, skjema for flyttemelding, og selvangivelse for
lønnsmottakere og pensjonister. Det var altså pga. samarbeidet mellom Altinn og Skatteetaten
at du ble ledet til Altinn da du skulle se på Selvangivelsen din via Skatteetatens tjenester.

Slik ser hovedsiden ut etter at du har logget deg inn. Innringet er de lenker/rullemenyer som er
mest aktuelle. I oppgaven over brukte du MinID for å logge deg inn.
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Oppgave 3
Bli kjent med NAVs tjenester på Internett
Aktivitet A
Bli kjent med nettsidens faner «Pensjon» og «Helse»


Skriv nav.no i Adressefeltet. NAVs forside ser slik ut:



Forsiden har 3 hovedknapper, en for å logge inn på din personlige side. En er for
ledige stillinger, og den siste inneholder skjemaer og søknader. Forsiden har også 4
knapper/linker i meny linjen. En for personlig der finner utregning for pensjon osv.
(NB det er først etter en har logget inn at en får tilgang til personlige opplysninger, eks
skatteoppgjør.



Klikk på Person, det kommer da opp en side med flere linker. Her vil du finne store
mengder informasjon.
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Se om du kan finne informasjon om det å være pensjonist i utlandet.



Hvilket nummer du skal ringe for å få veiledning om pensjon? (Husk at når du vil
tilbake til den forrige siden du var på klikker du tilbake-tasten).



Kan du finne informasjon om alderspensjon og arbeid? Her må du
kanskje lete litt
NB! Det kan ofte være lurt å se etter menyvalget «Ofte stilte spørsmål». Mange
nettsider har et slikt valg, og disse kan ofte gi raske svar på det du lurer på. Sjansen er
alltid stor for at andre lurer på det samme!



Gå til fanen Helse. Her finner du helserelatert informasjon for ulike aldersgrupper, og
nyttige lenker til andre aktører innenfor helse.



Se om du kan finne informasjon om Tolketjenesten.



Kan du finne informasjon om Hjelpemidler?



Klikk på lenken hvakostertannlegen.no og se om du kan finne ut hva en
undersøkelse med to røntgenbilder koster hos de ulike tannlegene i Arendal

Aktivitet B
Innlogging på Ditt NAV via MinID
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Når du logger deg på NAVs nettbaserte tjenester («Ditt NAV») via MinID får du blant annet
tilgang til digitale tjenester relatert til pensjon, arbeid og utbetalinger. Vi skal nå logge inn på
NAVs tjenester via MinID.


Klikk på fanen Ditt NAV



På siden som nå kommer opp, les litt om Ditt NAV og hvilke tjenester som ligger der



Klikk på Logg inn under Innlogging med ID-porten/MinID på høyre side av
skjermbildet



Velg MinID og følg
prosedyren for
pålogging (samme som
i oppgavene over)



Når du har logget deg
inn ser det omtrent slik
ut (se illustrasjon).
Menyvalgene nederst
på skjermbildet er
tilpasset dine behov
som bruker av
tjenesten.



Klikk deg rundt og se hva som ligger her av informasjon og tjenester.

NB! NAV har informert oss om at de kommer til å legge om utseendet på nettsidene sine i
løpet av året. De samme tjenestene skal ligge der, men de forsøker å gjøre det lettere å finne
frem i all informasjonen. Bli derfor ikke overrasket om NAVs sider ser litt annerledes ut etter
hvert.
Aktivitet C
Bytte fastlege via NAVs nettside


Gå tilbake til fanen Helse og finn lenken Min Fastlege nederst til høyre på skjermen



Klikk på Logg inn med ID-porten/MinID



Velg MinID og følg prosedyren for pålogging (samme som i
oppgavene over)
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Du vil da få opp en oversikt over hvem som er fastlegen din i dag med arbeidssted
og telefonnummer, hvor lenge vedkommende har vært din fastlege, hvor mange
ganger du har lov å bytte fastlege dette året, samt hvem som har vært fastlegen(e) din€
før. Her kan du også få en oversikt over tilgjengelige leger å bytte til, og melde deg ut
av fastlegeordningen hvis du ønsker det. Dersom du bytter vil virkningen tre i kraft fra
den 1. i neste måned.

Oppgave 4
Lær å bruke nettbank
Nettbank er en fellesbetegnelse på banktjenester som kan utføres via en PC som er koblet til
Internett. I dag tilbyr de aller fleste banker i Norge nettbanktjenester til sine kunder.
Tjenestene er veldig godt utprøvd over mange år, og det er helt trygt å utføre banktjenester via
Internett – så lenge man følger bankens
anbefalinger rundt sikkerhet og
pålogging. Vi skal i denne oppgaven gå
gjennom grunnleggende informasjon
som man trenger å vite for å komme i
gang med nettbank, og demonstrere
hvordan tjenestene fungerer ved hjelp av
fiktive skjermbilder.

Aktivitet A
Demonstrasjon av nettbank
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Først vil vi vise dere en demonstrasjon av nettbanktjenester på skjermen. Du kan selv finne
demonstrasjoner på Internett ved å skrive inn følgende:


Gå inn på demo.sparebank1.no og følg instruksjonene på skjermen, eller



Gå inn på dnb.no/portalfront/demo/person/nettbank

Disse demonstrasjonene (laget med fiktive brukere) gir et innblikk i hvordan nettbanken
fungerer. Utseendet vil variere fra bank til bank, men funksjonene vil være de samme.
For å bli nettbank-kunde må du gjøre følgende:


Henvend deg til banken og si at du vil bli nettbankkunde. Banken vil gjøre de
nødvendige forberedelser.



Etter noen dager vil du få en rekommandert sending som
inneholder en såkalt minnebrikke som ser ut som på bildet.
Dette er, på samme måten som med PIN-kodebrevet fra
MinID, «inngangsporten» til dine personlige opplysninger og kontooversikt i
nettbanken. Hver gang du skal logge deg på nettbanken må du oppgi en ny kode fra
minnebrikken som du får ved å trykke på knappen. Du får mer informasjon og
opplæring fra banken din.

Under ser du et bilde av hvordan nettbanken kan se ut:
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Andre offentlige nettsider som kan være nyttige å kjenne til:
Arendal kommune: www.arendal.kommune.no
Arendal bibliotek: www.arendal.kommune.no/bibliotek
Lovdata: www.lovdata.no
Politiet: www.politi.no
Brønnøysundregisteret: www.brreg.no
Aust-Agder fylkeskommune: www.austagderfk.no
Fylkesmannen i Aust-Agder: www.fylkesmannen.no/Aust-Agder
Sørlandet Sykehus: www.sshf.no
Posten: www.posten.no

Vi ønsker deg lykke til som PC- og nettbruker! 
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