
Digital kompetanse. 

Hva er digital kompetanse? 

Hele meningen med digital kompetanse skal jo være at vi – som deltakere i samfunnet – 
ikke skal være nødt til å stå på utsiden, nærmest diskrimineres fordi vi ikke klarer å 
orientere oss i den informasjonsmengden som finnes på nettet. Vi ser jo hvordan den ene 
bedriften etter den andre og også det offentlige stadig formidler sin informasjon til oss ut 
fra en forutsetning om at vi er digitale – og alle har vel erfart hvor vanskelig det er å 
gjøre noe på en gammeldags og analog måte, her er en liten historie vi ble fortalt: 

Bestemoren til en bekjent hadde fått beskjed i banken om at hun burde skaffe seg 
nettbank. Damen er altså 89 år og har aldri skrudd på en datamaskin!  

Dette blir framtiden (eller kanskje vi skal si er nåtiden) - selvbetjening over nett. Noen 
synes dette er en skremmende utvikling, men utviklingen mot et mer digitalt samfunn i 
seg selv er ikke nødvendigvis bare negativ (se f.eks “Bærekraftig demokrati i en digital 
tidsalder”1.) 

Det er mange definisjoner på digital kompetanse  – det de fleste er enige om er det er en 
veldig sammensatt kompetanse; 

ITU har følgende definisjon: 

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle 
trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i 
kunnskapssamfunnet. 

Departementets definisjon: 

Den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne 
og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på 
en kreativ og kritisk måte.  

Stortingsmeldingen ”Kultur for læring” (nr. 30) definerer digital kompetanse som 
bestående av to elementer:  

• Enkle IKT-ferdigheter: bruk av programvare (f.eks. lese, skrive, regne) og søk, 
lokalisering, omforming og kontroll av informasjon fra ulike digitale kilder  
   

• Mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy 
og medier.  

Digital kompetanse vil tilsvare summen av enkle IKT-ferdigheter og 
informasjonskompetanse. 

"Digital kompetanse er summen av enkle IKT-ferdigheter, som det å lese, skrive 
og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av 
digitale verktøy og medier. IKT-ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, 
søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjonen fra ulike digitale kilder, 
mens den kritiske og kreative evnen også fordrer evnen til evaluering, kildekritikk, 
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fortolkning og analyse av digitale sjangrer og medieformer. Totalt sett kan digital 
kompetanse dermed betraktes som en meget sammensatt kompetanse." 

Hvis vi skal sammenfatte i noen punkter vil derfor digital kompetanse bety: 

• å ha visse basisferdigheter, 
• problemløsning ved bruk av IKT, 
• kommunikasjon, 
• kunne bruke flere kilder og 
• sosiale/etiske spørsmål knyttet opp mot bruken 

Likevel er fokuset ofte rettet mot: 

• tekniske utfordringer (nettverk som ikke fungerer, ikke nok datamaskiner til alle 
osv)  

• hvilke digitale ressurser man kan finne, det være seg gratis eller ikke eller 
• diskusjoner som går på å begrense tilgang eller ikke2 

Er ikke dette litt feil ende å starte i? 

Hvorfor er det viktig med digital kompetanse? 
Norge er på full fart inn i den digitale tidsalder og det ligger en stor offentlig innsats i å 
lage informasjonsportaler som ”Min Side” hvor befolkningen skal kunne finne offentlig 
informasjon og få tilgang til en del offentlige tjenester. Bankene har hatt en eksplosiv 
økning i bruk av nettbank og det utvikles stadig nye applikasjoner slik at man i enda 
større grad skal kunne være sin egen ”banksjef”. Næringslivet har tildels kastet seg på 
internettbølgen, og nye nettbutikker med både produkter og tjenester åpnes hver dag. 
Fordelene er mange, man har f. eks tilgang hjemmefra på tidspunkter som passer den 
enkelte framfor å måtte møte opp på et kontor, bank eller i butikk, man når et større 
globalt marked osv. Enkelte hevder at forskjellene mellom by og land blir mindre – man 
er mindre avhengig av hvor man er bosatt bare man har en internettlinje. 

I et demokrati er informasjon en basisnødvendighet og teknologien gjør at vi får en fri 
flyt – på godt og vondt. Vi har fått en ny renessanse; en informasjon- og 
kommunikasjons-renessanse, men denne er ikke lik for alle. Vi kommer ikke bort fra at vi 
får et informasjons-samfunn og vi trenger nyheter og informasjon som gjør at vi kan dra 
fordel av muligheter både for oss selv og vår familie - og vi må ha mulighet til å stå fram 
og bli hørt. Informasjon er like viktig for samfunnet som ren luft, trygge gater, gode 
skoler og helsevesen. Vanligvis tenker man ikke på informasjon på denne måten, men 
det bør man. Innenfor andre sektorer har man sørget for å bygge opp en god 
infrastruktur, og det samme må man når det gjelder informasjon. Gjennom en god 
struktur kan man koordinere aktiviteter, løse problemer og lage nettverk. For å nå håpet 
om demokrati er det nødvendig at tillaging, organisering, analysering og distribuering av 
informasjon omfatter hele samfunnet. 

Mennesker som har digital kompetanse har en klar politisk, sosial og økonomisk fordel – 
og en annen tilnærming til informasjon enn de som ikke har slik kompetanse. Digitalt 
kapable mennesker forventer å eie sin egen informasjon, de engasjerer seg i forhold til 
den – de skaper nettverk, de forventer å kunne reagere og ha innvirkning øyeblikkelig. 

Det at noen innbyggere ikke har tilgang til all (verdifull) informasjon er det samme som å 
nekte tilgang til elementer som gir deltakelse i samfunnslivet – vi skaper annenrangs 
innbyggere i det digitale samfunnet. I forhold til politisk deltakelse kan det dreie seg om 
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at man ikke får nødvendig informasjon om kandidater og politiske tema/emner, i forhold 
til sosial deltakelse er det utelukkelse av sosiale (digitale) nettverk og økonomisk kan det 
bety at man f.eks ikke får mulighet til å søke på stillinger som krever at man leverer 
elektronisk søknad. Dersom man ikke har grunnleggende digital kompetanse står man 
plutselig på utsiden av samfunnet, man er ikke lenger deltaker på lik linje med andre. 
Oftere og oftere er nettet stedet man finner informasjon, og er du ikke online – ja, da er 
du ikke med lenger. 

Statens ansvar er derfor både å sørge for infrastruktur, tilgang og opplæring – det siste 
har man forsøkt å ivareta gjennom Kunnskapsløftet hvor digital kompetanse er definert 
som basiskompetanse på linje med lesing, skriving, regning og det å kunne uttrykke seg 
muntlig. 

Teknologien for å skaffe seg og gjøre seg nytte av nyheter og informasjon endrer seg 
raskt, man ser nye mer og mindre vellykkede eksperimenter i forhold til bruk av sosiale 
medier. Nye medier gir unike og kraftige muligheter til å skape nye strukturer for 
informasjonsdistribusjon – noe vi ikke minst har sett i de politiske miljøene den siste 
tiden. Gjennom å omfavne og ta i bruk nye medier og ny tekologi har mulighetene for å 
skape et transparent (gjennomsiktig) demokrati aldri vært større – faren på andre siden 
er at gapet mellom de som behersker teknologien og de som ikke gjør det blir større pga 
mangelen på ressurser, kunnskap og forståelse, og det å oppfylle målene i 
Kunnskapsløftet blir derfor veldig viktig i arbeidet med å utligne slike forskjeller. 
 
Selv om man er online i den form at man har tilgang, men at man ikke deltar i sosiale 
medier er ikke dette bra heller – skal man ut i arbeidslivet vil potensielle arbeidsgivere 
gjøre søk for å danne seg et inntrykk av deg. Finner de deg ikke vil dette kanskje slå ut 
negativt – hvor har du vært siden du ikke finnes, følger du ikke med i tiden? Det å lære å 
legge igjen gode digitale spor bør derfor være en del av den digitale kompetansen. 

Kunnskapsløftet. 
Man har tatt konsekvensen av at vi går inn i et digitalt samfunn ved å si at digital 
kompetanse skal være en basiskompetanse på linje med lesing, skriving, kunne uttrykke 
seg muntlig og regning. Det er satt kompetansemål som skal være oppnådd etter gitte 
klassetrinn, men måten man skal oppnå disse er ikke klart definert. Det er derfor mange 
lærere som uttrykker frustrasjon fordi man ikke helt vet hvordan man skal komme dit – 
et uttrykk for at man nå skal integrere digital kompetanse uten at man helt vet hva og 
hvordan. Allerede i stortingsmelding 30 (2003-2004) stod det: 
 

”....Skolen er blant våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Den er i betydelig grad 
med på å påvirke samfunnsutviklingen. Samtidig påvirkes også skolen av de 
endringer som skjer i samfunnet....” 
 
”...Utviklingen mot et mer kunnskapsdrevet samfunn berører skolen på flere 
måter. For det første vil det bli stilt økte krav til skolene som lærende 
organisasjoner. Det betyr blant annet at skolene må sette søkelys på personalets 
læring, og ikke bare på elevenes læring. Kompetansen må utvikles, deles og 
tilpasses organisasjonens behov. Det betyr igjen at det er behov for å løse opp i 
tradisjonelle strukturer og arbeidsmåter på skolene....” 

 
 
Det er satt igang tiltak som f.eks rektorutdanning og etterutdanning av lærere – og 
høringen om lærerutdanninga peker også på at høyskolene må ta inn over seg at man 
må ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. Fra stortingsmeldingen om 
lærerutdanningen: 
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Dagens barn og unge vokser opp i et samfunn preget av en sterk og kontinuerlig strøm 
av informasjon og påvirkning. Skolen har sterk konkurranse om elevenes 
oppmerksomhet og læring. Elevene er ikke lengre bare forbrukere av medier, men har 
helt andre forutsetninger for selv å uttrykke seg og nå ut til mange gjennom bruken av 
sosiale medier på nettet. Brukervennlig informasjonsteknologi gjør det mulig for alle å 
bidra til strømmen av nyheter og nyhetsdekning. Dagens lærerstudenter har gode 
forutsetninger for å manøvrere i mediesamfunnet, men må tilegne seg kunnskap om 
hvordan dette påvirker barn og unge og hvordan ny teknologi kan brukes i opplæringen. 
Lærerutdanningsinstitusjonene må ta inn over seg den medie- og informasjons-
teknologiske utviklingen og bidra til studentenes forståelse og bruk av disse. 
 

Digital kompetanse og den norske skole. 
 
Selv om digital kompetanse er å regne som en basiskompetanse er det fortsatt mange 
skoler som ikke har tilgjengelig infrastruktur, maskinvare, programvare og kompetanse 
for at man skal oppfylle kravet i Kunnskapsløftet. Det viser seg at mange skoler har 
investert mye i digitalt utstyr, men Stortingsmeldingen om kvalitet i skolen slår fast at: 
 

”Mange skoler har investert mye i IKT-utstyr, men fortsatt er det for lite bruk av 
IKT i undervisningen. Ved mange skoler er det et potensial for i større grad å 
utnytte teknologi til å skape økt variasjon i undervisningen og høyne elevenes 
motivasjon for å arbeide med fagene. Digitale ferdigheter er en av de fem 
grunnleggende ferdighetene. Dette følges ikke godt nok opp i praksis.” 

 
Som et apropos til å utvikle kompetanse; en spørreundersøkelse på en konferanse3 for 
lærere i videregående skole ga dette resultatet på spørsmålet ”Hva mener du er det 
største hinderet for å ta i bruk IKT i undervisningen?” 
 

• 53% manglende digital kompetanse hos lærer 
• 13% manglende digitale læringsressurser 
• 05% tekniske problemer 
• 24% manglende endringsvilje i kollegiet 
• 05% manglende kompetanse hos skoleledelse 
• 00% andre årsaker 

 
Hvordan mener du at du best kan videreutvikle din digitale kompetanse i dag? 
 

• 16 % På etterutdanningskurs 
• 30% Ved kollegarettledning 
• 25% Ved egen “prøving og feiling” 
• 00% Ved hjelp av venner og familie  
• 05% Andre steder 
• 24% Blanding av alle punkta over 
• 00% Vet ikke 
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