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Slik kan man også se på begrepet Digital kompetanse 

Digital kompetanse har mange definisjoner etterhvert – men likevel er det slik at 

hovedtrekkene er like… her er et amerikansk forslag til hva elevene skal kunne og bruke 

teknologien til (og jeg liker spesielt godt denne setningen “Ha en positiv innstilling til å 

bruke teknologi som støtter samarbeid, læring og produktivitet” – den burde vel egentlig 
inn overalt?); 

Kreativitet og innovasjon 

Demonstrere kreativ tenking, konstruere kunnskap og utvikle innovative produkter og 
prosesser gjennom teknologi. 

 Bruke eksisterende kunnskap for å generere nye ideer, produkter eller prosesser  

 Lage originalt arbeid som et uttrykk for personlig arbeid eller gruppearbeid  

 Bruke modeller og simuleringer for å utforske komplekse systemer og oppgaver  

 Identifisere trender og forutse muligheter  

Kommunikasjon og samarbeid 

Bruke digitale medier og omgivelser for kommunikasjon og samarbeid – inkludert på 
avstand, for å støtte individuell læring og bidra til at andre lærer. 

 Interaksjon, samarbeid og publisere på ulike måter i digitale miljø og digitale 

medier  

 Kommunisere informasjon og ideer effektivt til flere tilhørere ved å bruke ulike 

medier og formater  

 Utvikle kulturell og global forståelse gjennom kontakt med andre i andre kulturer  
 Bidra til prosjektarbeid for å produsere originalt arbeid eller løse problemer  

Kritisk tenking, problemløsing og beslutningstaking 

Bruke kritisk tenking for å planlegge og gjennomføre undersøkelser, styre prosjekter, 

løse problemer og ta avgjørelser basert på informasjon man har fått gjennom å bruke 
digitale verktøy og ressurser. 

 Identifisere og definere autentiske problemer og signifikante spørsmål for 

undersøkelser  

 Planlegge og gjennomføre aktiviteter for å utvikle en løsning eller gjøre ferdig et 

prosjekt  

 Samle og analysere data for å identifisere løsninger og/eller ta velbegrunnede 

avgjørelser  

 Bruke flere prosesser og ha ulike ståsteder slik at man kan utforske alternative 
løsninger  

eBorger 

Forstå menneskelige, kulturelle og sosiale utfordringer i forhold til teknologi og utøvelse 

av legal og etisk oppførsel. 

 Praktisere trygg, lovlig og ansvarfull bruk av informasjon og teknologi  

 Ha en positiv innstilling til å bruke teknologi som støtter samarbeid, læring og 

produktivitet  

 Overføre nåværende kunnskap som gjelder læring/bruk av ny teknologi  

 Feilsøking av systemer og applikasjoner  

 


