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Bakgrunn for utviklingen av 
Rammeverk for Profesjonsfaglig Digital Kompetanse

Profesjonsfaglig digital kompetanse er å kunne 

bruke IKT for å forberede undervisningsopplegg, 

pedagogisk bruk av IKT i egen undervisning, i eget 

administrativt arbeid og i evaluering og forskning. 

(Tømte, Kårstein og Olsen, ”IKT i lærerutdanningen – På vei mot

profesjonsfaglig digital kompetanse?” (NIFU rapport 20-2013)



Hva visste vi?
2008 ”Digital kompetanse i norsk lærerutdanning” (NIFU-rapport 28-2008) 

• lærerutdanningene svake i bruk av IKT 
2009 “ICT in iniPal teacher training: Norway. Country report.” (OECD)

• bekreXer funn fra 2008
2013 ”Skolemonitor” (Senter for IKT i utdanningen)

• kompetansemålene i lærerplanen er ikke innfridd og det er behov for videre arbeid med undervisning i og for digital 
kompetanse

2013 ”IKT i lærerutdanningen- På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?” (NIFU rapport 20-2013)
• profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene er Plfeldig ivareta_ og gjennomgående svak 

2014 Norske resultater fra ICILS 2013
• 52% av norske lærere sier at det ikke er lagt Pl re_e slik at de får utviklet sin IKT-kompetanse 

2014 ”Nyutdannede lærere: Profesjonsfaglig digital kompetanse og erfaring med IKT i lærerutdanningen” (Senter for IKT i 
utdanningen)
• digital kompetanse er i liten grad utviklet gjennom krav og arbeidsformer i lærerutdanningen

2015 Rapport nr. 5 (Følgegruppe for lærerutdanningsreform)
• 35% av lærere mener at de ikke har nødvendig kompetanse Pl å kunne stø_e studenter i deres læring om digitale 

verktøy Pl bruk i vurdering av elever  
2016 ”Skolemonitor” (Senter for IKT i utdanningen)

• det mangler systemaPkk i utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse for lærerstudenter, spesielt i praksisperioden 



• Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse
Utviklet til lærerutdanningen i 2017
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Metaanalyse

• over 40 rammeverk og evalueringsverktøy 
(2006 – 2016)

• temaområder, formål, tilnærming, 
metodologi bak utvikling og strategier for 
implementering
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Metodiske Dlnærminger i andre rammeverk
- Dlpasse internasjonale standarder Dl nasjonal kontekst

Spania
Basert på det 

europeiske DigComp Estland
basert på ISTE

(internasjonalt)



Metodiske tilnærminger i andre rammeverk
- utvikle helt nye kompetanseområder
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Slovenia
The Guidelines of the Standard E-competent
Teacher, School Principal, IT Expert



DigCompEdu
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• Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse
Utviklet til lærerutdanningen i 2017



Hvor finner jeg rammeverk for Profesjonsfaglig digital 
kompetanse?

udir.no/pfdk




