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De 5 grunnleggende ferdigheter

å kunne uttrykke seg muntlig

å kunne uttrykke seg skriftlig

å kunne lese

å kunne regne

å kunne bruke digitale verktøy
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Hva betyr det?

Digital kompetanse



Med digital kompetanse 
menes 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.



“Desverre har vi en skole som ser på IT og 
det digitale som et verktøy, og ikke tar inn 

over at vi lever i en digitalisert verden. 
På samme måte som barna lærer å lage 

mat, må vi lære dem hvordan det digitale 
er bygget opp.  Det handler også om at det 

er på tide at foreldrene våkner.”

Torgeir Waterhouse (2014)



Digitale verktøy





er en endelig serie operasjoner som skal 
utføres for å løse et problem

En algoritme



er en endelig serie operasjoner som skal 
utføres for å løse et problem

En oppskrift



Datamaskiner er mer enn
kill-kill-dataspill



Digitale innfødte



Digitale immigranter



Den digitale kløften



er et klasseskille som er i ferd med å bli et 
demokratisk problem, en ny form for 

analfabetisme.

Brantzæg (2005)

Den digitale kløften



kan bidra til å skape ny skiller mellom dem 
som deltar i den teknologiske utviklingen og 
dem som ikke gjør det. Det oppstår ulikheter 
mellom dem som har og dem som ikke har.

Larsen og Slåtten (2010)

De nye digitale mediene



har en viktig oppgave i å gi 
jenter og gutter mer nyanserte 

bilder av kjønnsrollene, idet 
kjønnsidentiteten utvikles 

svært tidlig.

Larsen og Slåtten (2010)

Barnehagen









Alle kan kode



Hva er koding?









er en algoritme som har blitt kodet 
slik at den kan kjøres av en maskin.

Et program



Robot











Hva ville vi med dette 
opplegget?



Hva ville vi med dette 
opplegget?



Du er programmereren i 
ditt liv



Det digitale er en naturlig 
del av hverdagen



Prøv det selv!



lightbot.com

http://lightbot.com
http://lightbot.com/
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scratchjr.org

http://www.scratchjr.org/
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code.org

https://code.org/
https://code.org/
https://code.org/


Hvis vi underviser dagens barn som vi 
underviste gårsdagens, tar vi fra dem 

morgendagen.

John Dewey (1944)
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