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INNLEDNING  
Digitalisering handler om endring av prosesser. For skolen som system skjer dette på flere nivåer, og det 
skal være en sammenheng mellom nivåene. Vi skal utvikle en skole som ruster elevene til å håndtere en 
verden som forandrer seg raskt, og bidra til at fremtidige arbeidstakere har den kompetansen de trenger i 
et arbeidsmarked vi ikke vet hvordan ser ut. Vi må sørge for en grunnopplæring som er oppdatert og 
fremtidsrettet. Det er framtidas barn og unge som skal bruke digitale verktøy, se løsninger innen 
teknologi og ikke minst kunne lede den digitale utviklingen.  
 
Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlige 
ferdigheter. Elevene skal ha digitale ferdigheter og en digital kompetanse som gjør dem i stand til å 
oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. IKT må være 
implementert som en planlagt og integrert del av læringsmiljøet. Det fordrer at skolen har klare mål, 
undervisningsopplegg og tilgang på digitale læremidler og utstyr. Lærerne må ha kompetanse gjennom sin 
lærerutdanning og muligheter for videreutvikling. Skoleeier må ha sørget for støtte av tekniske ressurser, 
både til administrasjon og til organisering av læringsarbeidet.  
  
Gjennom denne strategien gis det føringer for arbeidet med digitalisering i grunnopplæringen i Øvre Eiker 
kommune. Det angis her mål for, og forventninger til de ulike nivåene i grunnskolen i kommunen.  Dette 
følges opp på hvert tjenestested med målsettinger i skolenes lokale plan for økt læringsutbytte.  

NASJONALE FØRINGER  
I 2017 la regjeringen fram sin digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 
2017-2021 – Framtid, fornyelse og digitalisering1. Det foreslås tiltak innen 
områdene elevenes læring og skolens innhold, kompetanse, infrastruktur og 
fag- og yrkesopplæringen.  
 
De nye læreplanene bygger på fem grunnleggende ferdigheter som er 
nødvendige for å kunne nå kompetansemålene i fagene. I Rammeverk for 
grunnleggende ferdigheter2 defineres digitale ferdigheter som å tilegne og 
behandle, produsere og bearbeide, kommunisere, samt å utøve 
digital dømmekraft. Rammeverket er revidert i forbindelse med 
fagfornyelsen i 2018.  
 
Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse 
(PfDK)3 er et retningsgivende dokument som skal brukes som 
referanse i arbeidet med å øke kvaliteten i undervisningen. Med 
rammeverket ønsker man å etablere et felles begrepsapparat og 
en felles referanseramme for hva lærerens profesjonsfaglige 
digitale kompetanse innebærer.  

  

                                                             

1https://www.regjeringen.no/contentassets/dc02a65c18a7464db394766247e5f5fc/kd_framtid_fornyelse_digitalisering_nett.pdf 
2 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/ 
3 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/ 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=x-raw-image:///3e4bcd8172414e034de5023441659bc2092a64b2b5e2578f1826665a24d58eff&imgrefurl=http://intranett.seljord.kommune.no/~/media/Files/barnehage/ikt-barnehage/fagtreff-seljordbarnehagane-160119.ashx?la=nb-NO&docid=bxB6DgptFBgKaM&tbnid=A05BcoHNSz6JzM:&vet=1&w=1842&h=1238&bih=772&biw=1536&ved=2ahUKEwjLiaf9q_XjAhVZwsQBHdgmDHgQxiAoAXoECAEQFg&iact=c&ictx=1
https://www.regjeringen.no/contentassets/dc02a65c18a7464db394766247e5f5fc/kd_framtid_fornyelse_digitalisering_nett.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihvojuqPXjAhWtyKYKHY03B3AQjRx6BAgBEAQ&url=https://docplayer.me/56972964-Framtid-fornyelse-og-digitalisering-digitaliseringsstrategi-for-grunnopplaeringen-utdanningsdirektoratet-ingunn-bremnes-stubdal.html&psig=AOvVaw1KX5ZT7LIdedsqSYp8O2WT&ust=1565423936461861
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LOKALE FØRINGER 
Digitaliseringsstrategi 2017-2020 for Øvre Eiker kommune4 er et overordnet 
dokument om digitalisering i Øvre Eiker kommune. Målsettingene er å 
forbedre og gjøre tjenester tilgjengelig ved bruk av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT). Den har også målsettinger om digitale 
løsninger på tvers av sektorer og nivåer, og om bedre arbeidsflyt og 
produktivitet. Satsingsområdene i skole dreier seg om innkjøp, forvaltning og 
kompetanseutvikling innen digitale læremidler og bruk av digital vurdering.  
 
For skoleeier og skolene i Øvre Eiker er innsatsområdene rettet mot den 
enkelte elevs faglige og sosiale læring. Skolene i Øvre Eiker skal være lærende 
organisasjoner med profesjonelle praksisfellesskap og oppdatert faglig og 
fagdidaktisk kompetanse. Skolene jobber kunnskapsbasert og langsiktig 
etter visjonen om at kunnskap gir muligheter5 og den lokale Strategi for 
økt læringsutbytte6. Hver skole har sin lokale plan for økt læringsutbytte 
med målsettinger og tiltak, og denne planen er utgangspunktet for 
skolenes systematiske utviklingsarbeid.  
 
Digitaliseringsstrategi for grunnskolene i Øvre Eiker kommune står 
sammen med Strategi for økt læringsutbytte som to retningsgivende og 
forpliktende styringsdokumenter for grunnskolene i Øvre Eiker.  
 

MÅLSETTINGER 

Overordnet målsetting 

 Digitaliseringsstrategien skal bidra til å fremme elevens utvikling, læring og danning. 
 

Delmål 

 Elevene skal ha digital kompetanse som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes 
i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse7. 

 

 IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke 
elevenes læringsutbytte. 

 
 
 
 

  

                                                             

4 https://ovre-eiker.kommune.no/selvbetjening/Documents/Digitaliseringsstrategi%20for%20Øvre%20Eiker%20kommune%202017-
2020.pdf#search=digitaliseringsstrategi 
5 https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/grunnskole 
6 https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/grunnskole/Documents/Brosjyre%20Skole4.pdf 
7 Kunnskapsdepartementet (2017): Framtid, fornyelse og digitalisering – digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021 

 

https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/grunnskole/Documents/Brosjyre%20Skole4.pdf
https://ovre-eiker.kommune.no/selvbetjening/Documents/Digitaliseringsstrategi%20for%20Øvre%20Eiker%20kommune%202017-2020.pdf#search=digitaliseringsstrategi
https://ovre-eiker.kommune.no/selvbetjening/Documents/Digitaliseringsstrategi%20for%20Øvre%20Eiker%20kommune%202017-2020.pdf#search=digitaliseringsstrategi
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/grunnskole
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/grunnskole/Documents/Brosjyre%20Skole4.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/dc02a65c18a7464db394766247e5f5fc/kd_framtid_fornyelse_digitalisering_nett.pdf
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DEL 1A 
 

Elevene i Øvre Eiker skal 

 Tilegne seg god digital kompetanse gjennom opplæringen og lære å utnytte digitale 
læremidler kreativt og skapende fra første år i 
grunnskolen. 

 Oppøve sin etiske og digitale dømmekraft og evnen til å ta 
reflekterte valg om bruken av IKT. 

 Samarbeide og reflektere over valg av digitale læremidler 
og oppgaver.  

 Være aktive pådrivere i den digitale undervisningen.  

 Bruke digitale verktøy og strategier for å oppfylle 
læreplanens intensjoner om dyp læring.  

 
 
 

Lærerne i Øvre Eiker skal 

 Være klasseledere i klasserom med høy teknologitetthet og være trygge i valg av digitale 
læremidler. 

 Lede klassens digitale læringsarbeid og læringsmiljø 
slik at det fremmer inkludering, læring og 
elevmedvirkning. 

 Samarbeide og reflektere om valg av digitale metoder 
og verktøy i profesjonelle læringsfelleskap.  

 Ha et bevisst forhold til hvordan teknologitette 
klasserom endrer lærer- og elevrollene, samt hvordan 
dette påvirker de pedagogiske, didaktiske og 
verdimessige valgene i undervisningen.  

 Veilede elevene slik at de får et bevisst forhold til egen teknologibruk og ser både 
utfordringene og mulighetene som ligger i ny teknologi.  

 Bruke digitale verktøy til å utnytte samarbeidsarenaer.  

 Aktivt bidra med faglige innspill til ledelsen om den digitale undervisningen. 

 Legge til rette for elevens bruk av digitale verktøy og nye arbeidsformer for å realisere 

læreplanens målsettinger om dyp læring.   

 Bruke «Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse» (PfDK)8 som 

grunnlag for sin undervisning. 

 

 

                                                             

8 Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/
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Ledelsen skal 

 Planlegge og støtte opp under lærernes pedagogiske arbeid med IKT, gjennom kompetanse- 

og organisasjonsutvikling. 

 Sørge for læringsfellesskap på egen skole som utvikler lærerens profesjonsfaglige digitale 

kompetanse.  

 Legge til rette for refleksjon, diskusjon og 

erfaringsdeling i kollegiet om digitale 

læringsprosesser der elevens læringsutbytte er i 

fokus. 

 I samarbeid med skoleeier og ansatte sørge for 

innkjøp i tråd med skolens planer og pedagogiske 

mål.  

 Arbeide for å utjevne de sosiale forskjellene innen 

digital kompetanse hos elevene. 

 Aktivt bidra med faglige innspill til skoleeier om den digitale undervisningen.  

 Være pådriver i eget kollegium for bruk av digitale verktøy og nye arbeidsformer for å 

realisere læreplanens målsettinger om dyp læring.    

 

Skoleeier skal 

 Legge til rette for forutsigbare investeringer og fornying av digitalt utstyr.  

 Legge til rette for at skolene innehar og får utviklet den nødvendige IKT- kompetansen som 

møter kompetansekravene i læreplanene.  

 Legge til rette for digital kompetanseutvikling mellom skolene. 

 Sørge for at læreren har digitale administrative verktøy tilgjengelig til hjelp i det daglige 

arbeidet, som er tidsbesparende og enkle i bruk.  

 Etablere kontakt med ulike fagmiljøer som kan hjelpe til å evaluere og forbedre sektorens 

pedagogiske bruk av IKT.  

 Samarbeide med skoleledelsen for å utvikle skolenes digitale undervisningspraksis. 

 Initiere, støtte og følge opp skolene i arbeidet med bruk av digitale verktøy og nye 

arbeidsformer for å realisere læreplanens målsettinger om dyp læring.  

 

 


