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KOMPETANSEPAKKE TIL LÆREPLANEN 
SAMFUNNSKUNNSKAP

Kompetansepakker (hkdir.no)

https://kompetansepakker.hkdir.no/samfunnskunnskap/kom-i-gang/


PROFESJONSFAGLIG DIGITAL 
KOMPETANSE

• Samspill mellom samfunn, lærerrolle og teknologi

• Teknologiens utvikling: lærere må tenke undervisningen på nye 
måter

• Digitale ferdigheter i samfunnskunnskap:
• Digitalisering i samfunnet: endrer hvordan vi leser, skriver, regner, og 

kommuniserer
• Deltakere skal kunne håndtere dette: for videre læring og aktiv deltakelse 

arbeidslivet og samfunnet
• En av de «grunnleggende ferdighetene»
• I samfunnskunnskap: deltakere får kjennskap til Norge som et digitalt 

samfunn (Norge et av verdens mest digitaliserte samfunn)



PROFESJONSFAGLIG DIGITAL 
KOMPETANSE

• Digitale ferdigheter i samfunnskunnskap:
• Deltakere skal kunne utvikle digital dømmekraft

• Bevissthet om nettbruk

• Muligheter og utfordringer ved digital samhandling

• Refleksjon over og vurdering av egen rolle på nett og SoMe



PROFESJONSFAGLIG DIGITAL 
KOMPETANSE

Velg en person som skal presentere svaret i plenum. 
10 minutter for å svare på oppgaven. 

Refleksjonsspørsmål

1. Hvordan vil du formidle i din opplæring at Norge er et 
gjennomdigitalisert samfunn? 

2. Hvilke eksempler vil du bruke?



PROFESJONSFAGLIG DIGITAL 
KOMPETANSE

• Digitale ferdigheter i samfunnskunnskap:
• Råd og tips om hvordan temaer knyttet til Norge som digitalt 

samfunn, kan tas inn i opplæringen:

• Eksempler på at Norge er et digital samfunn: info fra skolen, barnehage 
går på e-post, kommunikasjons- og læringsplattformer (f.eks. Vigilo, 
Itslearning), kjøpe bussbillett på app, osv…

• Hvis man søker etter info: må man bruke digitale verktøy

• Som lærer: du får spørsmål fra deltakere: noen ganger ikke vet svaret: 
søker på nett: ta med deltakere, vis på skjerm (UDI, skatteetaten, NAV, 
…)



PROFESJONSFAGLIG DIGITAL 
KOMPETANSE

• Digitale ferdigheter i samfunnskunnskap:
• Råd og tips om hvordan temaer knyttet til Norge som digitalt samfunn, 

kan tas inn i opplæringen:

• Digital dømmekraft og bevissthet om nettbruk: 
• Eksempler på spørsmål til deltakere: hvor finner du info? Hvordan kan 

du stole på den informasjonen? «Hva er fake news»? Er det noen 
forskjeller i digital informasjon mellom Norge og hjemlandet? 

• Digital teknologi: vi kan ha digital samhandling: gir muligheter og 
utfordringer

• Digital samhandling: vi kan skape ting sammen men kan også skape 
strid og krangel

• Hvem er jeg på nett?: når trykker jeg «liker» på et bilde eller en status 
på SoMe? Hvordan kommenterer jeg?: hva sier dette om meg? Ville 
jeg sagt det samme til en person om den var foran meg? Hva er 
akseptabelt?



PROFESJONSFAGLIG DIGITAL 
KOMPETANSE

• Digitale ferdigheter i samfunnskunnskap:
• Råd og tips om hvordan temaer knyttet til Norge som digitalt 

samfunn, kan tas inn i opplæringen:

• Veldig få jobber i Norge man kan få hvis man ikke har digitale ferdigheter

• Hvis deltakeren ønsker å ta grunnskole, vgs., høyere utdanning: må ha 
digitale ferdigheter

• Deltakere blir integrerte borgere som har sin plass i samfunnet

• Aktiv medborger i dag: aktiv digital medborger

• I læreplanen: det digitale er implisitt i kompetansemålene

• F. eks.: undervisning i arbeidsliv: gå sammen til www.nav.no med 
deltakere: hva finner man? Helse: www.helsenorge.no

• Den digitale opplæringen er en naturlig del av opplæringen

http://www.nav.no/
http://www.helesnorge.no/


DIGITAL UNDERVISNING

• Tema hentet fra Utdanningsdirektoratet. «Digital undervisning 
– på skolen og hjemme»

• Problemstillinger rundt bruken av digital opplæring på 
opplæringsstedet, hjemmeskole og hybride løsninger.

• Laget for grunnopplæringen er innholdet også aktuelt i 
voksenopplæringen.

• Hybrid undervisning og hjemmeskole: Digital undervisning –
på skolen og hjemme

https://bibsys.instructure.com/search/all_courses?design=udir#513


VERDIGRUNNLAG OG KOMPETANSEBEGREP
Velg en person som skal presentere svaret i plenum. 

10 minutter for å svare på oppgaven. 

I læreplanen (fagets relevans og sentrale verdier) står det 
følgende:  deltakeres «medbrakte kompetanse og erfaringer, ulik 
kulturell bakgrunn og flerspråklige ressurser skal anerkjennes og 
danne grunnlag for opplæringen.»

a) Hvilke av deltakernes medbrakte ressurser jobber dere systematisk med i 
opplæringen? 

b) På hvilken måte vil dere kartlegge og videre bruke deltakerens 
flerspråklige kompetanse og arbeidslivserfaring i opplæringsløpet?



UNDERVEISVURDERING
• Underveisvurdering skal:

• fremme læring 

• utvikle kompetanse i faget

• bidra til at deltakerne reflekterer over egen læring

• Bidra til en forståelse av prinsippene og verdiene i skolesystemet

• Læreren skal legge til rette for medvirkning:

• deltakerne forstår hva de skal lære

• hva som blir forventet av dem

Deltakerne viser kompetanse når de reflekterer over seg selv og andre som 
en del av samfunnet, og hvordan de kan påvirke sitt eget og andres liv.



PEDAGOGISK ARBEID MED UNDERVEISVURDERING
Velg en person som skal presentere svaret i plenum. 
10 minutter for å svare på oppgaven. 

• Underveisvurdering skal:
• fremme læring 
• utvikle deltakeres kompetanse i faget
• bidra til at deltakerne reflekterer over egen læring
• Bidra til en forståelse av prinsippene og verdiene i skolesystemet

a) Hva kan du konkret gjøre for at den vurderingen av deltakeres kunnskap og 
forståelse av temaene tilsvarer de kravene som er over? (før undervisning, i 
begynnelsen av undervisningen, under undervisningen og etter 
undervisningen)

b) Gi konkrete eksempler på pedagogiske grep, verktøy, spørsmål eller 
oppgaver som sikrer dette!



KILDER

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere Title
(kompetansenorge.no)

Kompetansepakke til læreplanen i samfunnskunnskap 
Kompetansepakker (hkdir.no)

Utdanningsdirektoratets kompetanseportal Hybrid undervisning 
og hjemmeskole: Digital undervisning – på skolen og hjemme

https://www.kompetansenorge.no/globalassets/norsk-og-samfunnskunnskap/lareplan-i-samfunnskunnskap-for-voksne-innvandrere-bokmal.pdf
https://kompetansepakker.hkdir.no/samfunnskunnskap/digital-kompetanse/
https://bibsys.instructure.com/search/all_courses?design=udir#513

