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Kompetanseutvikling – historisk 



Sentrale begreper 

• Kompetanse

• Holdninger

• Ferdigheter 

– I et utdannings- og læringsperspektiv

• Gjensidig avhengige 

• Utvikles i hovedsak samtidig 

• Ikke klart avgrensbare enheter  

• Digitale ferdigheter er mangedimensjonale   



Sentrale begreper 

• I utdanningskontekst 

– Kompetanser og individuelle kvalifikasjoner 

– Enhet for analyse – student, yrkesutøver

• I arbeidskontekst 

– Kompetanser som kollektive uttrykk 

– Læring i arbeidet endrer relasjonen mellom 

individ og kollektiv. 

– Læring som del av kollektive prosesser og 

resultater  



Nyere forskning om kompetanser 

• Automatiseringstesen modifiseres

• Andre ‘drivere’ justerer effekten av 

teknologiske drivere 

• Kompetanser som blir mer og mer sentrale: 

– Faglig (kompleks problemløsning), sosio-tekniske 

systemer (vurderinger, data, beslutnings-

strukturer), sosiale, emosjonelle og 

kommunikative kompetanser 

– Kilde: Bahhshi, H., Downing, J.M. Osbourne, M.A. & Schneider, P. (2017). The Future of Skills. 

Employment in 2030



Sosiale, emosjonelle og kognitive 

kompetanser

Kilde: Education and Social Progress, OECD 2014



Hvordan utvikles fremtidens 

kompetanser – digitalisering 
• Fremtidens læring

– Koble kunnskap mellom ulike 

kilder/ressurser 

– Tolkning av data (visuelle, auditive, 

tekster)

– Kritisk tenkning og etiske 

overveielser 

– Vitenskapelige metoder og 

tenkemåter  

– Faglig problemløsning i digitale 

omgivelser

• Kunnskapsintegrasjon som 

vilkår for allmenndanning –

øker i betydning 



Digital informasjon og selv-regulering 

• Elever i et digitalisert samfunn 

• Øker svært mye – kapasitet til selv-regulering 

og samregulering

– Motivasjon 

– Kognisjon, kognitive endringer 

– Emosjon

• Sosialpsykologien, utdanningspsykologi, 

adferdsøkonomi



Digital kompetanse i skolen 

• Digitalisering som domenespesifikk utvikling

– Endring i vitenskapsfag og kunnskapsområder  

• Generiske kompetanser (som kan være 

knyttet til flere domener)

– Algoritmeforståelse 

– Programmering 

– Sikkerhet

– Etiske forhold  



Digital kompetanse i skolen 

• Kommunikasjon – nye sjangere 

• Digital representasjon og visualisering 

• I sum: endrer grunnleggende vilkårene for 

læring og utvikling 
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Domenespesifikk og digital kompetanse 



Representasjon og visualisering 

+
Resultat 



SCY Assessment: Conceptual Overview



Lesing av tekster – digitale tekster 

• Hva kreves av elevene når de skal forstå komplekse – sammensatte 

tekster i bøker, sakprosa på nett. 

• Planlegge, gjennomføre og evaluere (kognisjon + selvregulering+ 

samarbeid)

• Tolkninger av elementer 

• Kritisk vurdering 

• Problematisere 

• Sette sammen ulike tekstelementer

• Dyp forståelse av innholdet 

• Tid og læringsforløp 

• Ref. Murphy, P. et al 2009. Ed. Psychology (en meta-analyse)



Tekster – hva kreves for å utvikle 

forståelse 
• Undervisningsmetoder som stimulerer til avansert lesning 

– Dialogiske

– Undersøkende 

– Gir eleven plass 

– Varierte og tilpassede metoder

• Elevene må trene på å
– kunne argumentere for handlinger og påstander, trekke konsekvenser av fakta, 

forklare hvordan man tenker, bedømme på grunnlag av bevis

– vurdere det man leser, hører og gjør, utvikle kriterier for å vurdere eget og andres 

arbeid, se begrensningene i egen kunnskap og vurdere om egen innsikt er tilstrekkelig 



Elevers fremgang i algebra – 6 måneder. 

Fig. 11 Average student achievement as 

measured by the Integers, Fractions, and 

Overall subscales at pretest, interim test, 

posttest, and final test



Vurderingsformer og systemer 

• Fange opp grunnleggende endringer i vilkår 

for læring 

– Digital kompetanse domenespesifikk og generisk 

– Kapasitet til selv-regulering 

– Forstå hvordan representasjoner virker 

– Tolke representasjoner 

– Vurdere informasjon og metoder 



Infrastrukturer for læring og app’er

• Hvilke digitale infrastrukturer arbeider lærere og elever i: 

– Systemer fra kommersielle aktører, databaser, lokale servere, 

store systemer som overfører en rekke datatyper

• Tungesystemer

• Forutsetning for produksjon av data om progresjon  

– Hva ser elever og lærere? 

– Design av omgivelser, enkelt stående digitale verktøy, Pc’er, brett, 

app’er, mobile løsninger
• Lette applikasjoner  

• Kombinasjon mellom app’er og store systemer - progresjonsdata 

– Spørsmål: hva trenger alle elever å ha kompetanse i og hva bør 

utvalg av elever utvikle kompetanse innen?



Tungvekts IT LettvektsIT

Kilde, Bygstad 2018 Kunnskapsregime drevet av IT 

profesjonelle, systematisk, 

spesifikasjoner, etablerte metoder 

og løsninger, software ingeniører

Kunnskapsregime drevet av bruker 

behov, oppstår som del av 

problemløsning, innovasjon på kort 

sikt

Profil Back-end støtte og dokumentasjon Front-end støtte  og 

arbeidsprosesser

Eier IT organisasjonen Brukere

Systemer Systemer som overfører data Prosess støtte, og app’er

Teknologi PC’er, servere, databaser etc Brett, e-tavler, mobile løsninger

IT arkitektur Integrerte løsninger Ikke påtrengende (not-invasive)

Utviklingskultur Systematisk, høy kvalitet og 

sikkerhet

Forsøk og praktisk innovasjon

Problemer Økende kompleksitet, og kostnader Isolerte «pc/brett/apper», sikkerhet

Diskurs Software ingeniører Innovasjon i praksis


