
Digitalisering i 
lærerutdanningen 2018-2020





Profesjonsfaglig digital kompetanse 
med lærerrollen i sentrum

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Med rammeverket for PfDK tas blikket vekk fra teknologien og settes læreren i sentrum (sammen med eleven).Lærerens PfDK handler om lærerrollen, samfunnet og didaktikken. Teknologien er her med i rollen som en slags utfordrer av oss alle, samfunnet og skolen. Men teknologien forandrer ikke undervisningen i seg selv. Teknologien bør ikke stå i sentrum og skygge for det som er sentralt: lærer og elev, læreprosesser, dybdelæring og kompetanser for fremtiden.Det er i dette kryssfelt at rammeverket for PfDK befinner seg.



Vi ønsker dialog med dere

Gå til: bit.ly/pfdklu eller scan koden

Hva tenker du:
• Har nyutdannede studenter relevant 

PfDK? Mangler det noe?
• Hva synes dere bør læres på studiestedet 

og hva må læres i praksis om PfDK? 
Hvordan kan vi samarbeide?



DigiGLU - Digital kompetanse i grunnskulelærarutdanninga





1. Lærarrolla og profesjonsfagleg digital identitet:
● PfDK, digital identitet, etikk og læringsnettverk
● Grunnleggjande digital kompetanse
● Skulen i mediesamfunnet og digital kommunikasjon

3. Lærarrolla, differensiering og vurdering i digitale klasserom:
● Klasseleiing og tverrfagleg arbeid i det digitale klasserom
● Læringsdesign, differensiering og vurdering med digitale ressursar

5. Digital profesjonell utvikling:: 
● Digital profesjonell utvikling, forsking og utviklingsmetodikk

PfDK-trappetrinn i LU/UH-ped

2. Elevane sin mediekultur og motivasjon for læring:
● Elevane sin digitale identitet, mediekultur og kreative kompetanse
● Elevane sin kritiske digitale kompetanse

4. Digital profesjonalitet, danning og innovasjon:
● Digital profesjonalitet, borgarskap, etikk og danning
● Digital innovasjon and entreprenørskap
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ULSTEIN-MODELLEN 
- VIDAREUTDANNING AV LÆRARAR:

SKULEBASERT 
• Alle lærarane og leiarane med - teambasert og tett rektoroppfølging

INNANFOR ARBEIDSTID
• 5t arbeid i veka i 25 veker - 2 t fellestid, 3 t inn i eigen praksis

PRAKSISNÆRT
• Modell: samling - utprøving - nettleksjon - utprøving

MAPPEVURDERING
• 80% gjennomføring = Stått

KOMPETANSEGIVANDE
• 5 studiepoeng per emne eller etterutdanning med kursbevis



DigiLU - Digitalisering i Lærerutdanningene



Kompetanseheving av fagansatte

Samling Eget 
arbeid SamlingSamlingSamling

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Josef Vårt eksempel er frå kompetansehevingsdelen av prosjektetSamlingar som ramme for eige arbeid, kvart semester, i 6 semester ---Trykk!---Eget arbeid: -   fokus på 1-2 tema – td digitalt digital dømmekraft eller flipped classroom -   Pensum: teoretisk bakgrund, Hands on digitale ferdigheter,Må bruke det i eiga undervising, reflektion i grupper med praksislærere



Brukernavn
Presentasjonsnotater
IlkaExempel individuell oppgave sammensatte tekster Hands on Applikation på undervisning 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Josef---trykk!---Exempel: Samansette tekstar: refleksjon i faggrupper med lærere från samarbeidsskolen Praksislæraren har også hatt kompetanseheving om same tema.---Trykk!---Oppgåve: Kva rolle spelar læraren sine eigenproduserte samansette tekstar/læremiddel?Oppgåve: Kva rolle spelar elevproduksjon? Oppgåve: Kva tykkjer de at lærarstudentane bør kunne om digitalt sammensatte tekstar? <--Studentfokus!
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
VI har fått ansvar for å utvikle en fremtidsrettet GLU som forbereder studentene godt for et læreryrke i digitale omgivelserUtforskningKreativitetInnovasjonSamarbeidMot til å stille spørsmål ved, og overskride, utdanningstradisjoner



Utforskningsdrevet  kompetanseutvikling

- Vertikale tiltak
- Horisontale tiltak

Studenter

Lærerutdanner 
fra studiested

Lærerutdanner 
fra praksis

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Toril: Tonje, du jobber med et «vertikalt kompetanseutviklingstiltak» - du skal i gang med et såkornsprosjekt. For å gi forsamlingen et eksempel på hva USN utforsker, vil jeg gjerne ha deg frem. Utgangspunktet for prosjektet ditt er to påstander:Påstand 1: Å lese på nett er mer komplekst enn å lese på papir, derfor trenger elevene spesifikk opplæring i digitale lesestrategier –  Påstand 2: Lærere opplever å ha mangelfull kompetanse på hvordan digitale lesestrategier kan modelleres og hvordan elever bør veiledes når de leser på nettToril: Hvorfor er det mer komplekst å lese på nett enn på papir?Tonje: Å løse sammensatte oppgaver/problemstillinger ved å bruke internett innebærer å lese i en flytende, dynamisk kontekst uten fastsatte grenser på grunn av ubegrenset tilgang til informasjon, ulike type kilder og mangel på publiseringskontroll. Det krever at eleven blant annet må være i stand til å gjøre informasjonssøk, vurdere relevansen og troverdigheten av dette resultatsøket, velge ut kilder/informasjon som leses mer detaljert eller i sin helhet, og klare å sette sammen essensen fra hver tekst til en sammensatt forståelse av saksforholdet eller oppgaveløsning. Parallelt må eleven avgjøre når han eller hun har lest nok for å kunne svare på oppgaven, eller om ytterlige informasjonssøk er nødvendig. Eleven må også kunne navigere mellom ulike nettsider, og ikke bli fristet til å klikke inn på sider som ikke er relevante for selve formålet med leseaktiviteten (oppgaven). Eleven trenger strategier i navigering, integrering og evaluering for å være en god leser på nett. Toril: Og dette skal du og studentene dine prøve å gjøre noe med – hvordan?Tonje: Sammen med et utvalg lærerstudenter og praksislærer skal vi finne ut;1) hvordan en lærer kan modellere digitale lesestrategier og2) hvordan læreren best kan støtte og veilede elevers leseprosesser på nett Vi skal filme studenter som prøver å modellere digitale lesestrategier i undervisningen. Under veiledningen skal studentene, praksislærer og jeg gjøre en «samtaleanalyse» av det som foregår i filmen for å se hvordan modelleringen virker. Når vi ser hva som virker og evt. hva som ser ut til å være problematisk, skal studentene og jeg sammen videreutvikle forslag til aktiviteter og oppgaver som kan fremme elevers digitale lesestrategier ytterligere. Når vi kommer «hjem» fra praksis, skal aktivitetene og oppgavene testes ut i noe vi kaller profesjonsverksted. Toril: Hvilken kompetanse vil studentene utvikle i prosjektet?Tonje: GLU-studentene vil utvikle sin PfDK gjennom både teoretisk og praktisk student-aktivt arbeid med nettbasert lesing digitale leseprosesser. Vi vil dele kunnskapen vi utvikler på LUDOs nettside – blant annet. 



http://www.ludo.usn.no/


ProDiG
Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter 

og lærerutdannere i GLU

uia.no/prodig



Tettere kobling mellom læringsarenaene



11 grunnskolelærere i delt stilling



http://drive.google.com/file/d/17sMoC218qTs_gBTb8yyHGXtopqUf6Qpx/view






Digitalisering av 
grunnskolelærerutdanningen ved 

Institutt for lærerutdanning, NTNU



Delprosjekt 1. Kompetanseheving og 
implementering av PfDK

Delprosjekt 2. Erfaringsdelingsseminar, 
program og emneplanrevisjon

Delprosjekt 3. Digitalt læringsmiljø

Delprosjekt 4. Videreutdanningstilbud

Delprosjekt 5. Praksis



Hensikt:
Styrke lærerstudenters PfDK gjennom profesjonell 
utvikling av lærerutdannere

Oppstart kohort 1 (n = 50), 5. februar, 2019

Oppstart kohort 2 (n = 50), 11. september, 2019

Oppstart kohort 3 (n = 50), X. januar, 2020









Videreutdanning i PfDK for lærere i Trondheim



Vi ønsker dialog med dere

Gå til: bit.ly/pfdklu eller scan koden

Hva tenker du:
• Har nyutdannede studenter relevant 

PfDK? Mangler det noe?
• Hva synes dere bør læres på studiestedet 

og hva må læres i praksis om PfDK? 
Hvordan kan vi samarbeide?

Besøk:
● https://www.udir.no/digital-kompetanse

https://www.udir.no/digital-kompetanse
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