
Grunnleggende ferdigheter

Læring i det 21. århundret



Digital kompetanse



Hva er digital kompetanse?



Rammeverk digitale ferdigheter (udir)



Tilegne og 
behandle Søke, finne 

og gjenfinne

Informasjonsmengden på Internett er stor. For å arbeide 
effektivt må man: 
• ha strategier for hvordan man finner informasjon 

(filtrere)
• vite om det man finner er troverdig og egnet 

(kildekritikk)
• ha strategier for å gjenfinne informasjon (organisere)

Å lese digitalt gjør at man ikke leser lineært, men hopper 
fram og tilbake. Uten strategier for å navigere, 
gjenfinne og organisere tar dette veldig lang tid og blir 
uoversiktlig. 



Produsere og 
bearbeide Skape og 

formidle

Dette området handler om at man går fra å være 
konsument til å være produsent. Men hovedfokuset må 
være at man skal lære å framstille informasjon på en slik 
måte at den er lett å oppfatte for andre – man må ikke 
glemme formidlingen her. Reklamefilm er et typisk 
eksempel på hvordan man forenkler framstillingen og 
understreker eller forsterker budskapet. 

Det handler derfor ikke om f.eks. å bli flink til å sette inn 
bilder i presentasjoner, men at man vurderer hva slags 
bilder som vil være fornuftige å bruke, hvordan de 
støtter budskapet, hva slags utsnitt man skal ha osv. 



Kommunisere
Samhandle og 
samarbeide

En viktig ferdighet for arbeidslivet er å samarbeide med andre. Dette 
kan foregå asynkront (ikke til samme tid) eller synkront (sanntid). 
Samhandling via digitale medier kan føre til at man kan samarbeide, 
lære av hverandre, få tak i eksperter og i forbindelse med møter er 
det effektivt å møtes i en videosamtale framfor å f.eks. ha lang 
kjøretid. I dag må man også tenke på at man samhandler globalt –
det er derfor en tøff konkurransesituasjon. Det handler ikke bare om 
å beherske verktøyet, men også hva som er passende oppførsel –
både i forhold til hva man forteller, hvordan man forteller og hvordan 
man oppfører seg i en samtale. Det er mange eksempler på at man 
saboterer andres arbeid (samskriving), at man bruker stygt språk 
(chat) og kler av seg foran kamera. 



Digital 
dømmekraft Nettvett og 

nettikette

Nettvett handler både om å beskytte seg selv (sikkerhet) 
og vite noe om hvordan man presenterer seg selv på en 
god måte. I framtiden må man regne med at den 
profilen man har på nett vil være svært viktig, og det å 
gi et godt førsteinntrykk er derfor essensielt. Det vil også 
være viktig å vite hvordan man bygger og vedlikeholder 
gode nettverk. Nettikette handler om hvordan man 
oppfører seg i forhold til andre. Det handler både om 
språkbruk og hva man publiserer om andre – og hvorvidt 
det er juridiske eller etiske hensyn som må/bør tas. 
Digital mobbing er et økende problem, og holdninger for
å unngå slike hendelser må innarbeides tidlig. 



Teknologirike 

omgivelser; 

Hva er dine 

forventninger til hva 

tetthet av teknologi 

skal muliggjøre for 

dagens elever?



Teknologirike 

omgivelser; 

Hva tror du elevene 

mener at teknologien 

skal hjelpe dem med å 

oppnå?



Hva elever lærer er i endring

Hvordan elever lærer er i

endring

Hvor elever lærer er i endring

Når elever lærer er i endring



Hvorfor er det så vanskelig å få til 
pedagogisk bruk av IKT i skolen?

Hvilke utfordringer er det i skolen, 
både for ledelse, pedagoger, elever og 
foresatte når det gjelder bruk av IKT?

Hvordan ønsker man seg at det skal 
fungere i praksis – både nå og i tiden 
framover?



Noen utfordringer

Manglende engasjement hos ledelse

Infrastruktur og systemarkitektur

Skille mellom innkjøp, drift og bruk?

Manglende kompetanse

Standarder

Ressurser (økonomi, tid)



Ledelse og kultur



Endring er en kontinuerlig prosess

Nå-
situasjon

Mål
Endring
(omfordeling av 
ansvarsposisjoner, 
oppgavefordeling, 
arbeidsmetodikk, 
kostnadsfordeling, 
belønningsformer 
osv)

Stabilitet (grunnleggende 
oppfatninger, verdier, 
holdninger, arbeid ledelse osv)



Ulike nivåer for lederskap



Komponenter for endrings- og
læringsprosess



Endringer

Leavitts diamant Endring av oppgave, 
teknologi, mål/strategi, 
organisasjonsstruktur, 
organisasjonskultur og
adferdsprosesser.

Selv om endringen
omhandler et forhold, 
vil endringen få
konsekvenser for andre
elementer (Leavitts
diamant).

Struktur

Mennesker

Teknologi 0ppgave



Dilemma

Endre; 

• utvikle nye visjoner
og mål

• skape “ny” 
organisasjon

• endre for å møte nye
krav

• utvikle en felles
kultur

Bevare; 

• kjenne fortid og
kultur godt

• respektere
organisasjons-
historien

• anerkjenne det som
er gjort

• bygge på
eksisterende
kultur(er)

Bevare

Endre



Organisasjonens “lim”

Endre kultur;

• Oppnå (bred) 
enighet om hva som
er dagens kultur

• Oppnå (bred) 
enighet om hva som
er ønsket
framtidskultur

• Fastslå hva
endringen betyr, og
hva den ikke betyr

• Finn historier som
illustrerer de ulike
kulturers
karaktertrekk

• Utvikling av en 
strategisk
aktivitetsplan

• Utvikling av en plan 
for implementering



Organisasjonskultur



Organisasjonskultur



Spørsmål å stille

Hva skal vi gjøre mer av?

Hvilke nye ting skal vi 

begynne med?

Hvilke ting skal vi stoppe å 

gjøre?

Hvilke små oppgaver kan vi 

begynne eller slutte med?

Hvilke oppgaver kan 

avsluttes? (meningsløse, 

dobbeltarbeid, som ikke gir 

merverdi)

Hvor skal vi begynne?

Er det aktiviteter som vi kan 

framheve og applaudere for å 

bygge opp under endringen?

Hvilke metaforer kan vi bruke 

for å beskrive kulturen?

Hvordan skal vi tydelig 

kommunisere de nye 

kulturelle verdiene?

Startskudd?



Noen tips:

• Identifiser småseiere
(ting som er lette å 
endre)

• Skap tilhengere 
(involver, la de føle seg 
forstått, verdsatt og 
engasjert)

• Åpne kommunikasjons-
kanaler

• Mål endringer

• Forbered de ansatte 
(hva skal endres/ikke 
endres)

• Forklar hvorfor (tenk 
over: ofte forteller man 
hvorfor til de man bryr 
seg om og hva til de man 
ikke har godt forhold 
til)

• Hold «begravelse»

• Innfør symboler 
(visualisering)

• Fokuser på prosesser 
(eks anerkjenne de som 
er innovative og utøver 
en slik kultur, framfor å 
følge gamle rutiner. En 
endring i struktur 
endrer ikke kultur av 
seg selv)



Lære sammen

Hva hindrer; 

• skjult agenda

• manglende tillit

• manglende ærleghit

• manglende omtanke

• «skilled
incompetence»

• kortsiktig 
egeninteresse

• forsvarsposisjon

• manglende syn for 
det globale

• frykt dominerer 
verdisettet

Hva kan hjelpe:

• Vilje (fra begrep til 
grep)

• Kaos (endringer i 
omgivelser, interne 
prosesser)

• Frihet (ikke bundet til 
etablerte løsninger)

• Likhet (felles språk, 
erfaringsbakgrunn, 
fagbakgrunn)

• Ulikhet (progresjon vs
stagnasjon)

• Samhandlings-
mekanismer



Hva skjer framover



• Skoler strukturert som lukkede 

grupper og fysiske rom

• Pensum er siloer knyttet til fag

• Lærer foreleser

• Elevene arbeider individuelt, 

uavhengig av medelever

• Standardiserte eksamener tester 

memorering og bruk av enkle

prosedyrer

• Teknologi brukt som et

supplement – ofte på ting som kan 

automatiseres



Behovet for ferdigheter

endrer seg

40

45

50

55

60

65

1960 1970 1980 1990 2002

Ikke rutine, interaktivt

Ikke-rutine, analytisk

Rutine, manuelt

Rutine, kognitivt

Ikke-rutine, manuelt

Skolenes dilemma

Ferdighetene som er lettest å lære

bort og teste er de ferdighetene

som lettest digitaliseres, 

automatiseres og som settes bort

til andre i arbeidslivet



Vi blir i dag utfordret i forhold til: 

• tradisjonelle tilnærminger til 

hvordan vi lærer. 

• våre antakelser om klasserom 

og undervisning. 

• våre antagelser om kunnskap, 

informasjon og 

leseferdighet. 
Hva betyr det for 

skolen din?



Trender som redefinerer utdanning

Global økonomi

Global utdanning

21. århundrets utfordringer 
og kompetanser

Digital livsstil

Paradokset universell 
utdanning

• Investering i kunnskapsøkonomi

• Tilgang til ressurser - kontakt med 
eksperter og ideer utenfor skolen

• Endring i ekspertise og kontroll

• Samarbeid, kritisk tenking, 
kommunikasjon og kreativitet

• Redefinere hva som er hovedtanken 
med 21. århundrets læring

• Multimodal, multitasking, tilgang til 
teknologi

• Kontinuerlig tilknyttet gjennom nye 
medier for læring

• Uengasjerte unge mennesker

• Eksisterende modeller møter ikke 
samfunnets krav



Utvikling i læringsmiljø
14.-19.århundret

Skrift

Forfattere/utgivere

Bøker, dokumenter

20.århundret

Formidling

Film, radio, TV, 
Video, Web

21. århundret

Samarbeid

Sosiale nettverk, 
virtuelle 
omgivelser, mixed
media



Endringer i et moderne 

læringsmiljø

Det sosiale

Det undersøkende

Selvregulerende

• Fra meg til oss

• Fra det kjente 
til det ukjente

• Fra avhengig til 
selvstendig



• Ikke en policy, men prosjekter som 

tar bit for bit

• Policy har kun fokus på IKT

• Kortsiktig policy som ikke vet hvor 

man skal sett på lang sikt

• Organisatorisk isolert

• Spesifiserer ikke målbare mål

• Gap mellom hva som er hensikt fra 

myndighetene og realitet når det 

gjelder utdanningspraksis



Ledelse er viktig

«Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i 
videregående skole», ITU

Hvordan sørger dere for;
- At visjonen er tydelig og godt kjent
- At forventningene er forstått
- At skolene får hjelp med implementering
- At bruk av IKT blir integrert i undervisningen
- At det tekniske ikke er et problem

- Å følge opp



Det handler om dem –
ikke om oss

Gi elevene mulighet til å 
nå sitt fulle potensiale


