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Digital kompetanse er en grunnleggende 
ferdighet på lik linje med å lese, skrive og 
regne, og har en egen didaktikk. Det er 
derfor viktig at voksenlærere i digital 
kompetanse har den nødvendige didaktiske 
kunnskapen for å gi opplæring i denne 
ferdigheten.



Voksenpedagogikk og grunnleggende
digitale ferdigheter

30stp / DELTID / SAMLINGSBASERT

Oppstart: Høst 2017

Antall semester: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Campus Vestfold i Horten kommune

Kostnader: 24 500,-, i tillegg kommer kr 785,- i 
semesteravgift pr semester.

Søknadsfrist: 01.05.2017

Søkekode: IKTVO

Opptakskrav: Generell studiekompetanse. 
Realkompetanse kan vurderes. 

Grunnleggende IKT-ferdigheter forutsettes. 

Utdanningstilbudet er et samarbeid mellom 
KOMPETANSE NORGE (tidligere VOX) og 
Høgskolen i Sørøst-Norge. 

HVORFOR DETTE STUDIET

Studiet handler om å utvikle digital kompetanse 
hos deltakeren gjennom å sette i gang gode 
læringsprosesser med digitale verktøy som 
støtte.

Studiet gir innføring i teori om hvordan voksne 
lærer og gir en didaktisk tilnærming til å jobbe 
praktisk med voksnes grunnleggende 
ferdigheter, gjennom fire hovedtemaer:

• Voksnes læring

• IKT- didaktikk for voksne

• Undervisningsverktøy

• Digital kompetanse/borgerskap

ORGANISERING

Studiet er lagt opp med en kombinasjon av 
fysiske to dagers-samlinger, individuelt og 
gruppebasert arbeid med oppgaver, 
nettaktiviteter, fremføringer, veiledning på nett 
og skriftlige innleveringer Det er mulig å søke KOMPETANSE 

NORGE om stipend.

www.kompetansenorge.no

Kontaktperson; 
lis.andersen@kompetansenorge.no

STIPEND

Dette studiet er et videreutdanningstilbud for deg som ønsker å kombinere jobb og studier, 

lære mer, øke din formelle kompetanse og styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet. 

Studiet retter seg mot lærere eller andre som underviser voksne i grunnleggende IKT-

ferdigheter, og vil gi deg et teoretisk grunnlag og praktisk kompetanse i hvordan du kan bidra 

til å utvikle den digitale kompetansen hos en voksen målgruppe.

KONTAKTINFORMASJON

Faglig kontaktperson:

Kristin Læret krl@hbv.no Tlf: 31 00 93 50

Administrativ kontaktperson:

Mette.larsen@hbv.no Tlf: 31 00 93 60 / 938 26 572

PRAKTISK INFORMASJON
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