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Digitale ferdigheter / digital kompetanse

Professor Ola Erstad (UIO): 

«Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av 
digitale medier for mestring i det lærende samfunn».

Kilde: https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3619/h05/Undervisningsmateriale/3%20forelesning%20Erstad.pdf

Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet, Udir 2016: 

«Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og 
skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i 
digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensikts-
messig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter inne-
bærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode 
strategier for nettbruk.»

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3619/h05/Undervisningsmateriale/3%20forelesning%20Erstad.pdf


Padlet

Hva får elevene på din skole opplæring i, 
innenfor digitale ferdigheter?

http://bit.ly/Ivarogsteinar

http://bit.ly/Ivarogsteinar


Digitale ferdigheter sin rolle i læreplanene:

Læreplan i Norsk og samfunnskunnskap 
for voksne innvandrere:

«Digital kompetanse regnes som en 
basiskompetanse og er en forutsetning for å 
kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv.

Opplæring i digitale ferdigheter skjer best i en 
meningsfull kontekst. 

Læreplanens mål for digital kompetanse er 
derfor integrert i språklige kompetanse- mål 
på alle nivåer.»

LO6: Rammeverk for grunnleggende 
ferdigheter

«Digitale ferdigheter en naturlig del av 
grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers 
av faglige emner. Dette gir muligheter for nye 
og endrede lærings-prosesser og 
arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til 
dømmekraft.»

L06: Læreplan for Grunnskolen

Digitale ferdigheter er en viktig 
forutsetning for videre læring og for aktiv 
deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i 
stadig endring. 

Fem ferdighetsområder:

1. Bruke og forstå

2. Finne og behandle 

3. Produsere og bearbeide

4. Kommunisere og samhandle

5. Utøve digital dømmekraft

Fagfornyelsen – Grunnskole:
Samfunnsfag har et hovedansvar for 
innlæringen av digitale ferdigheter. 

MEN; digitale ferdigheter er en del av 
kompetansemålene i alle fag.  

Elevene skal utvikle digitale ferdigheter 
som en del av fag-kompetansen, og de 
skal bruke ferdighetene for å vise sin 
kompetanse i faget.



Digitale ferdigheter sin rolle i læreplanene:
Forsøk (ut skoleåret 2022/2023) med modulstrukturerte 
læreplaner i Forberedende voksenopplæring (FVO). 

Grunnmodul for forberedende 
voksenopplæring, FVO: (Grunnmodulen 
inkl. Norsk for språklige minoriteter, 
matematikk, naturfag og samfunnsfag): 

«I grunnmodulen skal det brukes digitale 
verktøy».

Eleven(e) skal kunne å:

- Kommunisere digitalt

- Bruke digitale verktøy for språklæring

Forsøkslæreplaner i

• Norsk for språklige minoriteter

• Norsk

• Samfunnsfag

• Matematikk

• Naturfag

• Engelsk

«Grunnleggende ferdigheter* er integrert i 
Kompetansemålene, der de bidrar til 
utvikling av og er en del av fag-
kompetansen.»

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/forberedende-voksenopplaring-fvo/forberedende-voksenopplaring-fvo/


Kompetanse Norge: Læringsmål i digitale ferdigheter

Om læringsmålene: 

• Basert på Kunnskapsløftet. 

• Er eksempler på lokale 
læreplaner innenfor 
grunnleggende ferdigheter.

• Bør konkretiseres.
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https://www.kompetansenorge.no/contentassets/1b6e2c7cb20e4609997b1f28f6f7df39/laringsmal_digitale_ferdigheter.pdf


Undersøkelse blant dere deltagerne/påmeldte –
i forkant av VO-samlinga 2019

Resultat av undersøkelsen: https://drive.google.com/drive/shared-with-me

1) Flest «stemmer» gikk til: Google app’er

2) Nest flest «stemmer» gikk til: Mappestruktur («Filbehandling»)

3) På tredjeplass kom: Tekstbehandling (bl.a.: samskrivingsdokument og 

tilbakemeldinger/kommentering) 

Vi har valgt å se punktene i sammenheng: 

Pkt.2: Bruk av Google app-en: Google Disk

Pkt.3: Bruk av Google app-en: Google Dokumenter 

https://drive.google.com/drive/shared-with-me


Et utvalg målformuleringer

kommunisere digitalt med en eller flere brukere
kommunisere digitalt med samarbeidspartnere og kollegaer
sende, motta og lese e-post med vedlegg
svare på faglige spørsmål fra lærere eller kollegaer via e-post

skrive inn, formatere og redigere informasjon til et bestemt formål
bruke tekstbehandlingsverktøy
bruke digitale verktøy som arbeidsverktøy til enkle oppgaver
navngi og lagre et dokument i en mappe
produsere digitale tekster, rette feil og sette inn digitale elementer
ved behov
bruke regneark til å utvikle beregningsmodeller
produsere og bruke presentasjoner med multimedialt innhald
bruke og produsere regnearkmodeller for å presentere beregninger
beherske forskjellige tekstverktøy til produksjon, arkivering og 
systematisering av digital informasjon
finne og åpne dokumenter

Elevene skal kunne:



Google-appene - Organisere app-ene i personlig «flis-meny»

Apper som kan være aktuelle for lærere og elever:

- Google Kontakter

- Google Disk – tas under pkt. «Mappestruktur»

- Gmail (epost)

- Google Dokumenter, regneark og presentasjoner

- Google Maps

- Youtube

- Google Kalender

- Google Oversetter

- Duo (tilsvarendel Facetime, inkl. gruppesamtaler)

- Google Jamboard- Tavle og dele tavle med elevene

- osv…

Kilde: Valentyna Sagan



Google - synkronisering

Innstillingene du gjør på en 
enhet følger brukeren -
uavhengig av andre enheter.  

Dette inkl.: 

- Favoritter

- Flismeny

- Kalender

- Bilder 

- med mer…
Kilde: pcmag.com



Organisere appene i flismenyen

Anbefaling: Bruk litt tid i starten til å organisere de 
appene som blir mest brukt…

Kilde: www.pixabay.com



Google kontakter

1.Alle elevene lager en kontaktliste over alle elevene i klasse

• Fordi da er det lett å sende epost til alle samtidig

• Fordi da er det lett å dele dokumenter/filer/mapper med hverandre

2. Lærer lager også en kontaktliste over alle elevene i klassen

• Får da muligheter til enkelt til å sende epost enkeltvis eller til den enkelte

• Får også mulighet til å dele filer/mapper/dokumenter med klassen eller 
enkeltelever.

• Øker også mulighetene til å samskrive effektivt.

HUSK Å OPPDATERE KONTAKTLISTEN VED ENDRINGER I KLASSEN



Krydder #1: https://classroomscreen.com/

https://classroomscreen.com/


Læringsmål fra Kompetanse Norge knyttet til 
emnet mappestruktur/filbehandling:

Eleven(e) skal kunne…: 

1f) Kunne navngi og lagre et dokument i en mappa. 

1g) Kunne finne og åpne dokumenter.

1o) Kunne bruke enkle digitale arkivfunksjoner.

2c) Kunne holde orden på nye versjoner av dokumenter.

2e) Kunne opprette mapper og undermapper for sikker lagring og gjenkjenning. 

2g) Kunne vise liste over siste brukte filer.

2dd) Kunne dele egne bilder og dokumenter ved bruk av skylagring…

3m) Kunne bruke avanserte arkivfunksjoner.

*dd) indikerer at det er flere enn 29 læringsmål på nivå 2; a) → å) + aa) → dd)



Google Disk/Drive

Fordeler

• 15 GB gratis lagring

• Alle enheter (pc, mac, 
nettbrett, smarttelefon)

• Funker med alle typer filer

• Delingsrettigheter

• Krypterte filer

Ulemper

• Brukeren må ha en 
fullstendig Google-konto. 
Du kan ikke bare ha Disk

• Personvern: Hvor mye 
skal Google vite om deg?

K
il
d
e
: 

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.g

o
o
g
le

.c
o
m

/i
n
tl
/n

o
_
A
L
L
/d

ri
v
e
/u

s
in

g
-d

ri
v
e
/

K
il
d
e
: 

h
tt

p
s
:/

/n
o
.t

ip
s
a
n
d
tr

ic
s
.c

o
m

/o
n
ly

-g
o
o
g
le

-d
ri
v
e
-g

u
id

e
-y

o
u
-l

l-
e
v
e
r-

n
e
e
d
-r

e
a
d
-7

6
1
0
8
4

https://www.google.com/intl/no_ALL/drive/using-drive/
https://no.tipsandtrics.com/only-google-drive-guide-you-ll-ever-need-read-761084


Google Disk (Drive)
• Mapper og filer

• Søkefelt (forstørrelsesglasset)

• Filtype

• Filnavn

• Innhold i filen 

• Listevisning (fliser til høyre)

• (Gjenopprette slettede filer)

• NY-knappen / Pluss (+) tegnet

• Mappe(r)

• Laste opp filer

• Nytt Dokument, Regneark, Presentasjon, 

Skjema, osv.

• Åpne i… Google…Dokumenter, Regneark,osv.



Google Disk (Drive)

• Dele mappe(r) med andre (lese eller redigere)

• Del med andre (Min disk – mappe med 
person-symbol)

• Få (til-)delt med andre (Delt med meg – flere 
personer)

• «Delt med meg»

• Her kan du ikke «rydde», men lagre flere filer

• Lag snarvei til delt mappe inne i «Min disk»

• Sjekke hvem andre som har tilgang til denne 
mappa

• Nylige (filene du nylig har jobbet med…)

• Stjernemerke filer/mapper* (letter gjenfinning)

• Fargelegg mapper (høyreklikk – velg farge)

• Papirkurv (Anbefaling: Ikke slett herfra – kjekt å 
kunne finne igjen det du tidligere har slettet…)



Google skjemaer

Læringsmål fra 
Kompetanse Norge 
knyttet til skjemaer:

1y: Eleven(e) skal kunne 
fylle ut og redigere 
opplysninger i forskjellige 
digitale skjema.

Fordeler/tips:

• Lærer kan lage ubegrenset antall skjema for at 
elevene skal øve seg på å fylle ut (digitale) 
skjema, lære seg begreper som ofte brukes i 
slike skjema – både i spørsmål og svar-
alternativer…

• Du slipper minID-/Bank-ID-pålogging.

• Du må ikke fylle ut ekte skjema for å søke om 
lånekort etc.

• Lese tekst – skrive svar inn i skjema

• Kartlegge/ samle inn opplysninger om…

• Møtereferat fra gruppearbeid…

• Innhente opplysninger: navn, telefonnr., 
adresse/epost, skolebakgrunn, interesser, m.m. 

• Enkelt prøveverktøy – lekseprøve/diktat, e.l. 



Google skjemaer, fortsettelse… 

Tips for å komme i gang:
https://www.google.com/intl/no_no/forms/about/

https://www.google.com/intl/no_no/forms/about/


Google skjemaer, fortsettelse… 

Vil du/dere være så vennlig å fylle ut skjemaet? TAKK! ☺

https://forms.gle/xk5Ha17zbued56Tv7

https://forms.gle/xk5Ha17zbued56Tv7


Google Regneark
- tilsvarer Excel.

Læringsmål fra Kompetanse 
Norge knyttet til emnet regneark:

Eleven(e) skal…

• 1x: Kunne bruke enkle funksjoner i 
regneark.

• 2p: Kunne legge inn og gjenfinne 
informasjon i et regneark eller en 
database.

• 2y: Kunne sette opp et regneark 
med oversikt over egen økonomi.

• 3æ: Kunne koble informasjon fra 
forskjellige ark i en arbeidsbok med 
flere regneark.



Google Presentasjoner
- tilsvarer Powerpoint.

Læringsmål fra Kompetanse Norge 

knyttet til emnet presentasjon(er):

Eleven(e) skal…

• 1w: Kunne bruke enkle 
presentasjonsverktøy.

• 1æ: Kunne lage enkle presentasjoner 
og sette inn bilde og tekst.

• 2å: Kunne legge til illustrasjoner i 
dokumenter og presentasjoner.

• 3t: Kunne legge inn medieklipp i en 
presentasjon.

• 3w: Kunne opprette multimediale 
dokumenter, med talloppstillinger, 
grafer og tabeller.

• 3z: Kunne tilpasse en presentasjon til 
målgruppe og sjanger.



Google mail / Gmail
- tilsvarer Outlook.

Læringsmål fra Kompetanse 
Norge knyttet til emnet e-post:

Eleven(e) skal…

• 1n: Kunne sende, motta og lese 
e-post med vedlegg.

• 1z: Kunne svare på faglige 
spørsmål fra lærere eller 
kollegaer via epost.

• 2l: Kunne sende epost til mange 
mottakere i en gruppe.

• 2r: Kunne opprette og legge til 
mottakere i adresseboka for 
epost.

• 3c: Kunne opprette mappe-
struktur i et epostprogram.

• 3f: Kunne skanne et dokument 
og sende det som vedlegg i 
epost.



Google mail / Gmail

- 15 GB gratis lagring. Henger sammen med Google Drive

- Fungerer på alle enheter (mac, pc, nettbrett og smartelefon)

- Tips: Bygg opp kontaktlisten med elevene, og hold den oppdatert.

- Kan sende epost til grupper og vedlegg (opptil 25 mb)

- Nytt mai 19: Planlegge sending av epost

Tips: Lagre alle elevene i klassen i kontaktlisten som en gruppe (etikett). La 
også elevene lagre alle adressene til elevene i klassen. Da blir det enklere for 
lærerne og elvene å sende eposter til hverandre, og dele aktuelle dokumenter 
og filer. Husk å oppdatere kontaktlisten når det blir endringer i klassen.



Google Jamboard

• Både hardware og software

• Fokus på Software og en av appene som ble tilgjengelig i 2018

• Er laget for å kunne samarbeide med bruk av en digital tavle.

• Tilgjengelig på pc, nettbrett og smarttelefon

• Kan samskrives i sanntid, og admin oppgir rettighetene til medlemmene.

• Kan også deles som *.pdf, eller som en bildefil.



Kompetanse Norge

www.kompetansenorge.no

Grunnleggende ferdigheter → Verktøy → Tester og kartlegging →

Digitale ferdigheter:

• «Datasjekken» - selvvurdering, 35 spørsmål. 

«Krydder»: Testversjon av den nye «Digitaltesten». 

Testresultatet viser ditt samlede nivå basert på læringsmål for 

grunnleggende ferdigheter. http://vox-wp2.vox.no/digitaltesten/

http://www.kompetansenorge.no/
http://vox-wp2.vox.no/digitaltesten/


Google Dokumenter
- tilsvarer Word.

Læringsmål fra Kompetanse 
Norge knyttet til emnet 
dokumenter/tekstbehandling:

Eleven(e) skal…

• 2z: Kunne lage en cv.

• 2æ: Kunne sette inn tabeller i et 
dokument.

• 2ø: Kunne sette inn hyperlenker i et 
dokument.

• 2å: Kunne legge til illustrasjoner i 
dokumenter og presentasjoner.

• 3m: Kunne bruke avanserte 
arkivfunksjoner.

• 3w: Kunne opprette multimediale 
dokumenter, med talloppstillinger, 
grafer og tabeller.

• 3x: Kunne sette inn, godta og fjerne 
merknader i et dokument.



3x: Kunne sette inn, godta og 
fjerne merknader i et dokument.

Roller

• Lærer: Ivar

• Elev: Steinar

• Observatører: Dere i salen
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«KRYDDER»: http://www.digidel.no/ og
http://www.sbmjelve.no/digidel/

Digidel tilbyr opplæringsmateriell og arenaer for erfarings-
utveksling og kunnskapsheving for instruktører og kursledere som 
driver med undervisning innen digital kompetanse. 

Ressursene på www.digidel.no er en sentral del av arbeidet.

http://www.digidel.no/
http://www.sbmjelve.no/digidel/
http://www.digidel.no/


«Krydder»

Gruppe på 

Facebook:

Digitale ferdigheter MRVO
Digitale ferdigheter Møre og Romsdal VoksenOpplæring

Idéen/tanken bak: 

Lav terskel og kort vei til å dele ideer, tips, gleder og utfordringer som 
handler om opplæring i digitale ferdigheter, for ansatte i (nettverket 
for) kommunal voksenopplæring i Møre og Romsdal…

https://www.facebook.com/groups/428462454543265/


Takk for 
oppmerksomheten!

Ta kontakt:

Steinar Brun Mjelve

steinar.brun.mjelve@molde.kommune.no

Ivar Øverland 

ivar.andre.overland@molde.kommune.no

mailto:steinar.brun.mjelve@molde.kommune.no
mailto:ivar.andre.overland@molde.kommune.no

