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Pssst: Se tabellen og resten av 
presentasjonen på 
www.bit.ly/digitalemolde

http://bit.ly/digitalemolde


Digital kompetanse blir rekna som ein 
basiskompetanse og er ein 
føresetnad for å kunne delta aktivt i 
arbeids- og samfunnslivet. 

Digitale ferdigheter i naturfag er å bruke digitale 
verktøy til å utforske, registrere, gjøre beregninger, 
visualisere, dokumentere og publisere data fra egne og 
andres studier, forsøk og feltarbeid.

Å ha digitale ferdigheter i samfunnsfag innebærer å kunne 
utforske nettsteder, søke etter informasjon, utvise digital 
dømmekraft, utøve kildekritikk og velge ut relevant informasjon 
om samfunnsfaglige temaer.



Skrive A1
● Kan skrive tall og datoer
● Kan fylle ut enkle skjemaer med personlige 

opplysninger, som eget navn, nasjonalitet, adresse, 
alder eller fødselsdato, både på papir og digitalt

● Kan skrive korte og enkle meldinger på sms
● Kan skrive ord og enkeltstående enkle setninger og 

bruke faste uttrykk om seg selv og andre, som hvor 
en bor og hva en gjør, både på papir og digitalt

● Kan skrive korte, enkle hilsener og beskjeder til 
personer en kjenner ved å bruke enkeltstående 
setninger og faste fraser

● Kan skrive korte, svært enkle e-poster
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Se også om lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

https://docs.google.com/presentation/d/1tAp-pwD8Cu50p6QKWvRIx0zkQsygrQBHqNFg9ZI32ro/present?token=AC4w5Vgd8PdGWydk118UPUK0QRNgjqZROg%3A1508759309156&includes_info_params=1&slide=id.p4#slide=id.p4


http://www.aect.org/publications/EducationalTechnology/ER5861X_C002.pdf








Digitale læremidler og 
digitale læringsressurser

Apper



http://www.youtube.com/watch?v=AAwubdHh0S0&t=80






Computer Assisted Listening and Speaking Tutor
Uttaletrening tilpasset språkbakgrunn og dialekt

Appen Sounds good er en spin off av CALST. 
Lanseres i 2018

https://calst.hf.ntnu.no
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Har du husket å åpne 
presentasjonen? Se tabellen og 
resten av presentasjonen på 
www.bit.ly/digitalemolde

http://bit.ly/digitalemolde


https://iktsenteret.no/ressurser/omvendt-undervisning




http://www.youtube.com/watch?v=lUKoPgn9si0




http://www.youtube.com/watch?v=wMrtOX0PpGo
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http://www.youtube.com/watch?v=RGxiAkpKNlw




http://www.youtube.com/watch?v=1bd7KqC7RU0
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http://www.youtube.com/watch?v=-uz-Ymp0Faw




https://screencast-o-matic.com/
2.

3.

https://screencast-o-matic.com/
https://docs.google.com/document/d/1m6jsKYyo-i-LjqGGmBQ2Bi3qJjpZT1wp79rshGgA2Wc/edit
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http://www.youtube.com/watch?v=Mjxggv_WaNU




http://www.youtube.com/watch?v=xolt9M4fzqo


Kode: 36 84 78

https://www.mentimeter.com/s/69470b849a14e50a804f70e3386a4f99/0d0b8c435cc9
https://www.mentimeter.com/s/69470b849a14e50a804f70e3386a4f99/0d0b8c435cc9
http://www.menti.com










https://www.kompetansenorge.no/nyheter/fersk-rapport-om-nettbasert-sprakopplaring/
https://www.kompetansenorge.no/statistikk-og-analyse/publikasjoner/sprak-uten-grenser.-om-nettbasert-sprakopplaring/


Asynkron 
kommunikasjon

Synkron 
kommunikasjon

Læringsplattform 
Sosiale medier

Videooverførte samtaler
Videoer

Digitale oppgaver og quizer 
Lydopptak og podcasterApperDigitale læremidler- og bøker



Asynkron 
kommunikasjon

Synkron 
kommunikasjon
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https://www.ntnu.no/videre/ikt-i-laering
http://www.mooc.no/course/smart-laering-2/
http://www.mooc.no/course/iktmooc-innforing-i-ikt/
http://www.mooc.no/course/pedagogisk-bruk-av-ikt/
https://docs.google.com/document/d/1CjGirHPSUM9JaVqqhBhY4QV1ZitpB0ZRVzeYTDPUL7A/edit?usp=sharing


• www.lesogskriv.no
• www.samfunnskunnskap.no
• www.regnehjelpen.no 
• Jakten på Ada: 
https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/laremidler/Jakt
en-pa-Ada/ 

• Norsktrener-videoer - digitale verktøy: 
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/
nettressurser-og-digitale-hjelpemidler-for-norsktrenere/ 

• Lesetesten, lese- og skrivesjekken, regnesjekken og datasjekken: 
https://www.kompetansenorge.no/kompetanseporten/ 
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http://www.regnehjelpen.no/
https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/laremidler/Jakten-pa-Ada/
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https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/nettressurser-og-digitale-hjelpemidler-for-norsktrenere/
https://www.kompetansenorge.no/kompetanseporten/

