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RIKTLINJER 

FÖR ASK4JOB UTBILDNINGSAVSNITT UTNYTTJANDE I 

VERKSAMHET AV SPECIALISERAD JOBBORIENTERING 

 

  

1. Introduktion 

 
Fråga4Job är en Väg som stödjer 
utvecklingen av digitala kompetenser och 
kognitiva färdigheter för lågutbildade, 
långtidsarbetslösa vuxna. Det utvecklades i 
samband med “Vuxna färdigheter För 
Jobborienterad Genombrott” Projekt, 
finansieras inom ramen för Erasmus+ 
Program av den italienska byrån INDIRE 
(2017-1-IT02-KA204-036755) och 
samordnas av det Rombaserade arbets- och 
utbildningsbyrån ERIFO. 
 
ASK4JOB är en Öppen pedagogisk Resurs 
som skulle kunna antas av 
arbetsmarknaden aktörer och vuxna utbildare / 
utbildare, för att förverkliga verksamhet av 
specialiserad sysselsättningsorientering, 
som syftar till att stödja jobbsökande och 
individualiserade utvecklingsvägar, på 
personlig och professionell nivå. 
 

 

Partnerorganisationer som 
utvecklade ASK4JOB-sökvägen:  
 
Italien – ERIFO  www.erifo.it 
Spanien - FYG KONSULTER 
www.fygconsultores.com 
TURNyckel – PREFEKTUREN 
TURGUTLU 
HTTP://WWW.TURGUTLU.GOV.TR 
GreEce  - BÄSTA CYBERNETIK ENDA 
MEDLEM PRIVAT FÖRETAG  
www.bestcybernetics.com 
SVERIGE – FOXPOPULI -  
www.foxpopuli. org 
HUANIA - BITA SMC -  www.gpbite.eu 
Polen - AKADEMIN FÖR HUMANIORA 
OCH EKONOMI I LODZ 
www.ahe.lodz.pl 
PolOCH  - INSTITUTET FÖR PRIVAT 
FÖRETAGANDE OCH DEMOKRATI 
STIFTELSE  www.iped.pl 
GreEce  -  DIREKTORATET FÖR 
GYMNASIEUTBILDNING, CHANIA  
http://dide.chan.sch.gr 
Bulgarien -  BUSINESS FOUNDATION 
FÖR UTBILDNING  www.fbo.bg 
Belgien – ALLA DIGITALA  
http://www.alldigital.org 
 

http://www.erifo.it/
http://www.fygconsultores.com/
http://www.turgutlu.gov.tr/
http://www.bestcybernetics.com/
http://www.foxpopuli./
http://www.gpbite.eu/
http://www.ahe.lodz.pl/
http://www.iped.pl/
http://dide.chan.sch.gr/
http://www.fbo.bg/
http://www.alldigital.org/
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Tack vare en förstärkning av den digitala kompetensen och de kognitiva 
förmågorna kommer vår målgrupp att öka sitt kritiskatänkande g, hans 
kunskap om Technologierna för  informationssamhället och hans 
medvetenhet om hur man använder dem för professionell och personlig 
utveckling. 
 
Den ASK4JOB vägen sätter i handling  DIGCOMP 2.1, det är den digitala 

kompetensramen för medborgarna. Vår väg är byggd på de första 4 
kompetensnivåerna av digital kunskap (Foundation och Intermediate), 
vilket öppnar möjligheten att avancera mot mer specialiserade 
kompetensnivåer. 
 

I synnerhet är Ask4Job sammansatt av tre aktiviteter: 
- Den första aktiviteten består i online-testet för 
självbedömning av digitala kompetenser. I slutet av testet 
utvärderar systemet kompetensnivån hos digitala färdigheter 
och föreslår en kompetenshöjningsväg som är skräddarsydd på 
användarens profil. Denna aktivitet kan vara onödig om 
användaren tidigare har insett en balans mellan 
kompetenser. 

 
- Den andra aktiviteten är en Massive Öppna Online-

kurs, indelade i två avsnitt: en första, baserad på digitala 
kompetenser; en andra, som syftar till att stärka kognitiva 
förmågor. Användaren kan följa basen och mellannivån för 
lektionerna, enligt hans förmågor. 

 
- Den tredje  aktiviteten består i Capability Labs, som 

skulle kunna genomföras både ansikte mot ansikte eller på 

Online 
Självbedömning 
Test 

Distansorienteri
ng och 
utbildning 

Kapacitetslabb 

http://mooc.bcyber.gr/learnpress/it/
http://mooc.bcyber.gr/learnpress/it/
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avstånd. The Labs har ambitionen att stödja användaren i att 
öka sin medvetenhet om de digitala kompetenserna och hur 
man använder dem för sitt jobbsökande och karriärutveckling. 

 
Kapacitetslaborna  kan genomföras med enstaka användare eller grupper 
av användare med  liknande  färdigheter: de måste utföras med 
hänvisning till kompetensområdena i DIGCOMP  2.1 och ha betydande mål 
för varje sökväg med specialistorientering, som båda utförs med 
ungdomar och med vuxna. 
 
 

 
 

DIGCOMP - Area 1: Information and Data Literacy 

• Using internet to find new job opportunities 

DIGCOMP - Area 2: Communication and Collaboration 

• Support the definition of a career objective  

DIGCOMP - Area 3: Digital Content Creation 

• Support the creation of materials for job purposes 

DIGCOMP - Area 4: Safety 

• Increasing awareness of the importance to protect 
data and information while browsing through 
different devices 

DIGCOMP - Area 5: Problem Solving 

• Support the definition of a strategy to achieve a 
career goal 
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Här kan du hitta några rekommendationer och instruktioner för att 

underlätta för operatörer på arbetsmarknaden att använda de verktyg 

som skapats av ASK4JOB. 
 

1. Förberedelse av deltagare 

 

 

Efter mottagningsfasen, genom enskilda eller gruppintervjuer, i närvaro 

eller virtuell, måste Ask4Job-sökvägen beskrivas för varje användare. Det 

är särskilt nödvändigt att illustrera kursens syften, hur man får tillgång till 

utvärderingstestet, hur man använder återkopplingen av 

utvärderingstestet, från och med MOOC. Alla deltagare rekommenderas 

att tillhandahålla e-broschyrer av kursen i video- eller PDF-format..  

 

 

 

 

 

       

2. Självutvärderingstest och e-learningkurs (MOOC) 
 

 

Användare som vill kontrollera sin kompetensnivå av  digitala  

kompetenser kommer att kunna få tillgång till testet, efter att ha registrerat sig 

på  plattformen 

 

Video  Ebrochure 
  

http://ask4job.bcyber.gr/


 
 

 

5 
 

Kursen är uppdelad på två områden: en första, baserad på digitala 

kompetenser, en andra, som syftar till att stärka kognitiva förmågor 

 

Den digitala kompetensområdet är organiserat med pedagogiskt 

innehåll, som gräver i DIGCOMP delområden, med avseende på två 

kompetensnivåer, den grundläggande (nivå 1 och 2) och den 

mellanliggande (nivå 3 och 4). Användaren kommer att kunna använda 

båda nivåerna, eller de som föreslås av självbedömningstestet eller av 

arbetsmarknadens operatör. 

Den andra delen, som är avsedd att stärka kognitiva förmågor, är 

obligatorisk för alla, eftersom det är förberedande för att driva 

workshops. 

 

I fall aktiviteterna kommer att utföras i grupper, rekommenderar vi 

skapandet av en Whatsapp grupp,  för att stödja kooperativt lärande och 

tillåta användare att be om snabb feedback från sina handledare. 

 

3. Kapacitet Labs 

 
Workshopparna kan genomföras enskilt eller i grupp där 
användarkunskaper är ganska homogena. Dessutom kan de utföras, i 
närvaro eller på distans, förutsatt att i synkront läge, såsom att garantera 
konstant interaktion med användaren (till exempel Skype). 
Ett laboratorium kommer att ägnas åt varje tematiskt område i DIGCOMP 
2.1. Varaktigheten för varje laboratorium är varierande, beroende på 
antalet användare som deltar. 
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En genomsnittlig varaktighet på cirka 4 timmar per tematiskt område 
föreslås, under en övergripande varaktighet i synk eller i närvaro av 20 
timmar. 

 
Laboratorierna har som mål att få användaren att reflektera över den 
information / de föreställningar som förvärvats genom MOOC och på hur 
de är kopplade till de föreställningar som krävs på arbetsplatsen. 
Laboratorierna är en reflekterande väg att stödja användaren i byggandet 
av en personlig och professionell utveckling projekt, överensstämmer 
med deras kompetens / förmågor. Laboratoriernas slutmål är just att göra 
användaren medveten om sina digitala färdigheter och hur de ska 
användas i jobbsökandet eller i utvecklingen av karriärvägar. 

 
Vi rekommenderar att man genomför workshopsna genom att göra 
övningar och ge korrekt feedback. För specificiteten av målet,  är det 
tillrådligt att utföra de workshops som har som temafokus jobbsökandet 
eller utvecklingen av karriärvägar. 
 
Handledaren / moderator kommer att behöva införa de arbeten som 
illustrerar vikten av Digcomp 2.1 tematiska området som laboratoriet är 
dedikerad, och förklara varför det är viktigt för syftet med jobbsökande 
eller för utveckling av karriärvägar. 
 
I bilagan 2 är Digcomp 2.1-deskriptorerna detaljerade, med hänvisning till 
de fyra första kompetensnivåerna som har granskats av ASK4JOB, med en 
genomgång av handlingsverb och kompetensens deskriptorer, baserat på 
de erfarenheter som gjorts av försöksutbestet. 
Dessutom nedan finns några exempel på aktiviteter (övningar) som kan 
genomföras under capacitationsverkstäderna. Uppenbarligen kan 
exemplen anpassas till användarnas särskilda behov. Inte nödvändigtvis i 
varje laboratorium alla övningar som rapporteras i denna guide kommer 
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att behöva utföras, liksom nya. De övningar som visas är endast exempel 
på vilken typ av verksamhet som skall utföras under workshops. 
 
Även om övningarna kan anpassas och anpassas till behoven hos 
användaren eller arbetsgruppen, är det viktigt att varje laboratorium har 
en explicit utbildning och / eller karriär och / eller karriärorientering mål. 
 
Vi föreslår att arbetstagarna i följande ordning: 

 
 

1. Laboratoriet – Informations- och datakunskapsområdet: 

exempel på verksamhet 

 

 Sök efter minst 5 lediga jobb inom sektorn av ditt intresse 

och spara länkarna; 

 Sök efter minst 3 online kurs plattformar, som är, enligt 

din åsikt, mer specialiserade / tillförlitliga och spara 

länkarna; 

 Hitta minst 2 gratis plattformar på vilka du kan skicka ditt 

CV för att marknadsföra din profil och spara länkarna; 

 

Syfte: Att stimulera användningen av Internetsurfning för att 

hitta ett arbete 

Syfte: Att stimulera användningen av Internetsurfning för att hitta ett 
arbete  

 

2. Laboratoriet – Området för skapande av digitalt innehåll: 

exempel på aktiviteter 

 Skriv ditt CV på Europass-plattformen - eller med andra 

onlineverktyg som anses lämpliga för den typ av arbete 

du söker (till exempel Canva); 
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 Gör ett collage av bilder, med den programvara du 

föredrar, för att beskriva vilken typ av arbete som önskas; 

 Analysera ditt digitala rykte, för att identifiera eventuella 
bilder eller kommentarer som kan skada det för 
jobbsökande ändamål. 

Syfte: Att stödja valet av den sökväg som identifierats 

 
 

3. Laboratoriet – Kommunikations- och samverkansområdet: 
exempel på aktiviteter 

 Dela ditt CV i en eller flera kostnadsfria plattformar som 
är dedikerade till jobbmatchningstjänster 

 Skapa en kalender för att spela in dina avtalade tider, 
synkroniserade mellan din PC och smartphone 

 Skapa ett konto på Linkedin och publicera ditt CV 
Syfte: Att stödja definitionen av karriärmålet 

   
 

4. Laboratoriet - Problemlösningsområde: exempel på aktiviteter 

 Med hänvisning till de utvalda lediga platser, identifiera 
de kompetenser som krävs av företagen genom att välja 
de som du saknar eller de du har men är nu föråldrade; 

 Identifiera minst 3 kurser som skulle kunna överbrygga 
klyftan mellan kompetenser som krävs av företag och 
kompetenser du redan har; 

 Med hänvisning till de kurser du har identifierat väljer du 
den utbildningsleverantör som verkar mer tillförlitlig när 
det gäller kvaliteten på dess erbjudande, baserat på 
objektiva kriterier. I allmänhet ges kvaliteten på 
utbildningserbjudandet av: a. Lärarnas kompetens, b. Typ 
av utbildningsbehörighet som utfärdas vid kursens, c. 
Närvaro av praktik eller förbindelser med arbetslivet. 
Dessa kriterier är bara exemplariska. I denna övning är du 
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fri att välja de indikatorer som bedöms mest lämpliga för 
ditt ärende. 

Syfte: Att stödja definitionen av en strategi för att uppnå 
karriärmålet. 

 
 
 

5. Laboratoriet – Säkerhetsområde: exempel på verksamhet 

 Förklara vilka åtgärder du använder för att förhindra e-
post, sms, meddelanden, chatt från att skadayo dina 
enheter eller dina personuppgifter 

 Förklara om och hur du skyddar säkerheten för din PC 

 Förklara om och hur du skyddar säkerheten för din 
smartphone 

Syfte: Öka medvetenheten om vikten av förebyggande insatser för 
att garantera säkerheten för de anordningar som används för att 
navigera 

 

I slutet av varje laboratorium måste varje användare få hjälp att 
beskriva vad han/hon lärt sig av ASK4JOB-erfarenheten, genom att 
fylla i formuläret för identifiering av de förvärvade och 
återanvändbara kompetenserna (BILAGA A), med hjälp av den 
handledare som ledde laboratoriet. 
 
Denna form är viktig eftersom i denna fas användaren kommer att 
bli värvad i att ge en specifik innebörd till den förvärvade lärande. 
Berättandet kommer att vara grundläggande för skapandet av 
mening, hjälpa användaren att ge mening åt händelser och sitt eget 
liv. 
 
Att kunna beskriva lärande, underlättar 
- Skapandet av ett sammanhang som slutförts till reflektion och 
delning av livserfarenhet 
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- Självutvärdering av tvärgående kompetenser som användaren har, 
var uppmärksam på deras synlighet 
- Ökad självkännedom om hur man utvärderar de uppnådd 
läranderesultaten. 
 
Som ett exempel kan du i bilaga 1 hitta ett fyllt formulär A. 
 
I den här guiden visar exempelvis addendum 1 ett exempel på Bilaga 
A som har sammanställts. 
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5. Appreciative utvärdering/erkännande med öppet 

märkescertifikat 

I slutet av processen kan den organisation som utförde pilottestningen 

besluta att  till varje  användare utfärda  ett intyg om den kompetensnivå 

som uppnåtts med avseende   på Digcomp  2.1-kompetenserna. 

Den enppreciativ utvärdering är ett dokument utfärdat av handledaren 

som ledde laboratoriet 

En mall av dokumentet kan komma att hämtas på denna länk. Den måste 

fyllas och undertecknas av handledaren som vägledde 

laboratorieverksamheten, med hänsyn till: 

- Utfallen av det digitala    kunskapstestet 

- Det lärande som uppnåtts under MOOC-utvärderingsquizerna 

- Kapacitetslaboratoriernas utvärdering 

Att vara ASK4JOB väg riktad till skapandet av självkännedom i samband 

med den digitala kompetens som varje användare har och hur man 

ansöker dem i sökandet efter ett jobb, måste dokumentet innehålla 

information som kan hjälpa potentiella arbetsgivare att utvärdera 

användarens profil 

I bilaga 2 beskrivs de erforderliga befogenheterna för varje temaområde, 

med specifikationer om hur ytterligare kompetenser ska utvecklas. Det 

kan representera ett användbart verktyg för att analysera 

kompetensnivån för varje användare. 
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DEL 2 

ANNEX 1  – EXEMPEL PÅ UTFYLLT FORMULÄR  C 

DOKUMENT SOM BESER DE FÖRVÄRVADE 

KOMPETENSERNA 

 

 

Namn och efternamn    

......................................................... 

Född i ..................................  ...den  

.................................... 

Nationalitet 

................................................................................. 

Handledare för hjälp med att fylla i formuläret: 

..........................................................................................

......... 

Referensorganisation: ................................................... 
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 JAG LÄRDE MIG 

Beskriv kortfattat vad du har lärt 

dig av ASK4JOB-vägen jämfört 

med vad du redan visste,  för 

varje tematiskt område. 

DET ÄR ANVÄNDBART 

FÖR MIG ATT ... 

Beskriv i vilka sammanhang 

(arbete, familj, fritid) de 

föreställningar / information som 

lärt sig från ASK4JOB vägen är 

mer användbara och att göra 

vad. 

Information och Data literacy 
 
1.1 Bläddra, söka och filtrera 
data, 
information och digitala 
Innehåll 
1.2 Utvärdera data, 
information och digitala 
Innehåll 
1.3 Hantera data, 
information och digitala 
Innehåll 

Jag lärde mig attthi nk om de 

sökord som ska användas när du 

letar efter  information. Jag insåg 

att jag var för ytlig vid 

bedömningen av tillförlitligheten 

hos de informationskällor som 

konsulterats.  

Det jag lärde mig är användbart i 

mitt jobbsökande, för att förstå 

vilka jobberbjudanden som är 

olämpliga för mig och vilka som  

istället skulle kunna vara 

användbara. 

Kommunikation och Samverkan 

 
2.1 Att interagera genom 
digitala tekniker 
2.2 Dela igenom 
digitala tekniker 
2.3 Att engagera sig i 
medborgarskap genom 
digitala 
Teknik 
2.4 Samarbeta 
genom digitala tekniker 
2.5 Netiquette 
2.6 Hantera digitala 
identity 

 

Jag har skaffat mig ny 

information och begreppsom den 

avNetiquette, men även  flera 

digitala resurser, att dela och ta 

fram information, hittills okända 

för mig.   

 

Jag har blivit medveten om vad 

digital identitet är. Jag insåg att 

det kan påverka varje 

samtalspartner jag möter, både 

för arbete och i privatliv och hur 

viktigt det är att skydda sitt eget  

digitala rykte.   

Skapande av digitalt innehåll 
 
3.1 Utveckla digitala 
Innehåll 
3.2 Att integrera och 
omarbeta digitala 
Innehåll 

Alla ämnen har enriched mig 

med ny kunskap, men,  framför 

allt, har lektionen om 

Upphovsrätt och licenser gjort 

mig medveten om de oändliga 

kränkningar jag har    begått  

En större bedömning  kapacitet, 

jämförtmed det  förflutna,  att 

använda och åter-använda data, 

information och bilder som jag 

förvärvar från Internet. Jag tror 

att det är en medvetenhet som 
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3.3 Upphovsrätt och 
Licenser 
3.4 Programmering 

hittills omedvetetly kommer att vara till nytta för 

mig,  särskilt i  mitt  framtida 

arbete.   

Säkerhet 
 
4.1 Skydda apparater 
4.2 Skydda personligt 
data och integritet 
4.3 Skydda hälsan 
och välbefinnande 
4.4 Att skydda 
Miljö 

Inom detta tematiska område, 

ämnet jag fann mest intressant 

är att på hälsa och 

välbefinnande. Det fick mig att 

tänka på hur teknik kan utgöra 

en risk för människors psyko-

fysiska välbefinnande.  När det 

gäller  detta tematiska område 

lärde jag mig också användbar 

information för att skydda min 

PC och smartphone från 

potentiellt skadliga e-

postmeddelanden eller SMS. 

Den information som finns i 

denna modul tror jag kommer att 

vara mycket användbart  för mitt  

yrkesliv. Att kunna skydda  en 

dator från de vanligaste hoten 

kan hjälpa mig att skydda mina 

företagsenheter  också.   

Problemlösning 
 
5.1 Lösa tekniskt 
Problem 
5.2 Identifierande av behov 
och tekniska 
Svaren 
5.3 Kreativt användande 
digitala tekniker 
5.4 Identifiera digitala 
kompetensluckor 

Jag förstod, men framför allt blev 

jag mer medveten om vad jag 

behöver lära mig att stärka min 

professionella profil och för att 

kunna uttrycka min kreativitet 

fullt ut. 

Jag lärde mig en metod för att 

kritiskt analysera vad jag kan 

göra och vad jag borde kunna 

göra, inte bara med avseende på 

digitala   kompetenser, utan 

också med hänvisning till  varje 

utvecklande kompetensområde  i 

arbetslivet.   
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BILAGA 2 – TILLÄMPNING AV DIGCOMP 2.1 I ASK4JOB  

Målet som ASK4JOB-kursen är menad för består av långtidsarbetslösa vuxna, med 

låg eller medelsläftad kompetens att arbeta. Med hänsyn till att kursen syftar till att 

göra användaren medveten om sina digitala kompetenser och hur man använder 

dem i jobbsökandet och / eller att utforma karriärvägar, kommer intyget måste 

innehålla information som är användbar för potentiella arbetsgivare, för att bättre 

utvärdera användarens profil. Observera att ASK4JOB slutmål är att erbjuda svagare 

arbetskraftsgrupper en väg för att förstärka digitala kompetenser och kognitiva 

förmågor, i syfte att söka jobb och / eller utveckling av karriärvägar. 

För att underlätta sammanställningen av utvärderingsgallret, av handledaren, nedan 

kan du hitta, för varje deskriptor av DIGCOMP 2.1 kompetensområden, den 

kompetensnivå som användaren bör besitta. Beskrivningen av nivån kan vid behov 

användas med lämpliga anpassningar och anpassningar, för att fylla i 

utvärderingsrutnätet som kommer att utfärdas till användaren. Detta följs av ett 

exempel på ett formulär som sammanställts av ERIFO-handledaren, baserat på den 

väg som tas med en användare som deltar i förpilotfasen. 

Man bör komma ihåg att Digcomp 2.1 är uppbyggt i åtta kompetensnivåer för 

kompetens (genom handlingsverb), och som hämtar inspiration från EQF:s 

(European Qualification Framework) struktur och ordförråd. Målet till vilket 

ASK4JOB-sökvägen riktar sig har i allmänhet en grundläggande färdighetsnivå, som i 

slutet av banan bör utvecklas mot en mellannivå. Därför är ASK4JOB användaren 

tilldelas med en DigComp 2.1 ingångsnivå 1 eller 2, en nivå som är vanlig bland 

långtidsarbetslösa vuxna på grund av försämring av grundläggande kompetenser, 

med syfte att nå och / eller konsolidera nivån 3 och / eller 4. 
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MAKRO- 
NIVÅER 

Nivåer i DigComp 2.1 
Komplexiteten i 
arbetsuppgifterna 

Autonomi Kognitiva domäner 

Grundläggande 

1 Enkla uppgifter 
Med 
vägledning 

Remembering, 
förmåga att 
koncentrera sig, 
noggrannhet 

2 Enkla uppgifter 

Autonomi 
och 
med 
vägledning 
där det 
behövs 

Remembering, 
förståelse, 
tillförlitlighet  

Mellanliggande 

3 

Väldefinierade och 
rutinuppgifter som kräver 
lösningen av  okomplicerade 
problem  (av vilka  jag vet 
värdet av helheten  och jag 
vill ta reda på värdet av  en 
eller flera av dess delar) 

På min 
egen 

Förståelse, 
kognition, 
pragmatism, 
självorganisation 

4 
Well-definierade och icke-
rutinmässiga  uppgifter och 
problem 

Oberoende 
och enligt 
mina behov 

Förståelse, 
problemsoling, 
multitasking, 
implementation, 
information 

 

Dessa DIGCOMP 2.1-nivåer kan sammanfattas i följande beskrivningar: 

Nivå 1 -  Användaren kan utföra enkla digitala uppgifter med hjälp av någon 

Nivå 2 Användaren kan utföra enkla digitala uppgifter självständigt , menunder 
överinseende av en handledare 

Nivå 3 Användaren kan utföra rutinmässiga digitala uppgifter oberoende av varandra 

Nivå 4 Användaren kan utföra digitala uppgifter av medelst svårigheter  oberoende 

På grund av specificiteten hos ASK4JOB-sökvägen, vars innehåll har utformats för 
användare som har en låg eller mellanliggande digital kompetensnivå, 
rekommenderas det inte för användare med högre kompetensnivå, det vill säga 
med digital kompetens som kan refereras till nivåerna 5,6,7,8 i Digcomp 2.1 
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MAKRO- NIVÅER 
Nivåer i    
DigComp 2.1 

Komplexiteten i uppgifterna Autonomi Kognitiv domän 

Avancerade 

5 
Olika uppgifter och 
problem 

Vägleda andra 

Tillämpning, analys och 
utvärdering 

Noggrannhet, 
Programmering, Samarbete 

6 Lämpligaste uppgifter 
Kunna anpassa sig till 
andra i ett komplext 
sammanhang 

Utvärdering, Syntes, 
Integration, Planering 

Mycket 
specialiserade 

7 

Lösa komplexa problem 
med begränsade 
lösningar 

Integrera för att bidra 
till yrkespraktiken och 
för att vägleda andra 

Skapelse, Systemisk vision, 
Proaktivitet, Design 

8 

Lösa komplexa problem 
med många samverkande 
faktorer 

Föreslå nya idéer och 
processer till det 
specifika  området 

Skapande, projektion och 
evolutionsförmåga 
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GALLER FÖR DESKRIPTORERNA I DIGCOMP 2.1 

I följande rutnät kommer vi att definiera deskriptorn srelaterade  till nivåerna 1 till 4. we will 

define the 

DIGITAL KOMPETENS 

Kompetensområde 
och tillhörande 

deskriptorer 

Färdighetsnivåer och examples av användning 

Grundlägga
nde nivå 1 

Grundläggande 
plus nivå 2  

Mellannivå 3 Mellanliggande plusnivå 
4  

1.1 Bläddra, söka och 
filtrera data, 
information och 
digitalt innehåll - Att  
artikulera 
informationsbehov, att 
söka efter data, 
information och 
innehåll i digitala 
miljöer, för att komma 
åt och navigera mellan 
dem. Så här skapar och 
uppdaterar du 
personliga 
sökstrategier 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand 
,men 
underöverinsee
nde av en 
handledare,  
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 
 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- identifiera 
hans/hennes  
informationsbehov, 

- hitta data, 
information och 
innehåll genom en 
enkel sökning i digitala 
miljöer,  

- komma åt data, 
information och 
innehålls och navigera 
mellan dem. 

- reproducera enkla 
personliga 
sökstrategier. 

- utröna 
hans/hennes 
informations 
behov, 

- utföra sökningar 
att hitta data, 
information och 
innehåll i digitala 
miljöer, 

- producera enkla 
datasökning  
strategies. 

- analysera 
hans/hennes 
informationsbeh
ov, 

- organiserae  
sökningarna av 
data, information 
och innehåll i 
digitala miljöer, 

- förklara 
strategierna för 
att söka efter 
data i digitala 
miljöer 

1.2 Utvärdering av 
data, information och 
digitalt innehåll -  Att 
analysera, jämföra och 
kritiskt utvärdera 
trovärdigheten och 
tillförlitligheten hos 
datakällor, information 
och digitalt innehåll. 
Att analysera, tolka 
och kritiskt värdera 
data,  information och 
digitalt innehåll 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- erkänna de 
grundläggande 
element som gör en 
källa till data och 
digitalt innehåll 
trovärdig och 
tillförlitlig 

- analysera, jämförae och utvärderae de 
viktigaste digitala källornas trovärdighet och 
tillförlitlighet. 

- analysera, tolka och värdera data, 
information och digitalt innehåll 

1.3 Hantering av data, Användaren Användaren, Användaren, på egen Användaren, på egen 
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information och 
digitalt innehåll -  Att 
organisera, lagra och 
hämta data, 
information och 
innehåll i digitala 
miljöer. Att organisera 
och bearbeta dem i en 
strukturerad miljö. 

med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 
 

hand, har möjlighet att: 

- replicera  sätt att 
organisera, lagra och  
återställa data, 
information och 
digitalt innehåll. 

- reproduce  
organisationen av 
digitala data, i redan 
kända digitala miljöer. 

- välj data, information och innehåll för ett 
specifikt ändamål 

- organisera, lagra och hämta data, 
information och innehåll i olika slags digitala 
miljöer 

KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN 

Kompetensområde 
och tillhörande 

deskriptorer 

Färdighetsnivåer och exempel på användning 

Grundlägga
nde nivå 1 

Grundläggande 
plus nivå 2  

Mellannivå 3 Mellanliggande plusnivå    
4 

2.1 Att samverka 
genom digital teknik -  
Att samverka genom 
en mängd olika 
digitala tekniker och 
att förstå lämpliga 
digitala 
communication medel 
för en given kontext 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- använda enkla digitala 
tekniker för 
interaktion, i digitala 
miljöer 

- använda enkla 
kommunikationsmede
l  som är lämpliga för 
det sammanhang i 
vilket  han/han måste  
driva 

- samverka 
systematiskt 
genom digital 
teknik 

- välja bland de 
vanligaste 
digitala 
kommunikation  
migans den mest 
lämpade för det 
sammanhang där 
han //han har att 
verka. 

- samarbeta 
genom digitala 
tekniker som 
väljer den   som  
bäst passar en 
viss typ av  
interaktion 

- välja ur en stor 
variation av 
digital 
kommunikation 
innebär den mest 
lämpade för det 
sammanhang där 
han/han måste 
driva 

2.2 Att dela 
information genom 
digital teknik 
Att dela data, 
information och 
digitalt innehåll med 
andra genom lämplig 
digital teknik. Att anta 
den korrekta  

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 
 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- använda enkla 
tekniker för att dela 
data, information och 
digitalt innehåll. 

- choose  från de 
vanligaste 
teknikerna den 
lämpligaste för 

- Välj bland flera 
tekniker den 
lämpligaste för 
att dela data, 
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referencing och 
tillskrivning praxis 

- rtillsnylera  enkla 
metoder för 
upphovsrättsskydd. 

att dela data, 
information och 
digitalt innehåll. 

- utröna vilka 
upphovsrättsbeg
ränsningar som 
gäller digital 
information och 
digitalt innehåll 

information och 
digitalt innehåll  

- förklara hur man 
delar information 
och digitalt 
innehåll, och 
följer 
upphovsrättsregl
erna. 

2.3 Att engagera sig i 
medborgarskap 
genom digital teknik 
Att delta i samhället 
genom användning av 
digitala tjänster. Att 
söka möjligheter till 
egenmakt och till ett 
deltagande 
medborgarskap genom 
den mest lämpliga 
digitala tekniken. 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Använd enkla digitala 
tjänster för att delta i 
det sociala livet 

- Använd enkla digitala 
tekniker för personlig 
och professionell 
tillväxt 

- Välj bland de 
vanligaste 
digitala 
tjänsterna, det 
mest lämpliga att 
delta i det sociala 
livet. 

- svälja  bland de 
vanligaste 
digitala 
teknikerna, de 
lämpligaste för 
personlig och 
yrkesmässig 
tillväxt 

- Identifiera bland 
de digitala 
tjänster som 
finns, den mest 
lämpade att 
delta i det sociala 
livet. 

- Identifiera bland 
de tillgängliga 
digitala 
teknikerna, de 
lämpligaste för 
personlig och 
yrkesmässig 
tillväxt 

2.4 Samarbete genom 
digital teknik 
Att använda digitala 
verktyg och tekniker 
för 
samarbetsprocesser, 
och för 
samkonstruktion och 
samskapande av data, 
resurser och kunskap. 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

Använd enkla digitala verktyg 
och tekniker för att aktivera 
samarbetsprocesser. 

Välj,  bland enkla digitala 
verktyg och tekniker, 
som en  att använda för 
att aktivera 
samarbetsprocesser. 

Välj bland en mängd 
olika digitala verktyg och 
tekniker, vilka som ska 
användas för att aktivera 
samarbetsprocesser  
collaborative processes 

2.5 Netikett  Att vara 
medveten om 
beteendenormer och 
kunnande samtidigt 
som man använder 
digital teknik och 
interagerar i digitala 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Replikera enkla 
beteenderegler för att 

- Identifiera 
lämpliga 

- Argue  de mest 
lämpliga 
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miljöer. Att anpassa 
kommunikationsstrate
gierna till den specifika 
publiken och att vara 
medveten om kulturell 
och 
generationsrikedom 
mångfald i digitala 
miljöer. 

interagera i digitala 
miljöer 

- Replikera enkla 
kommunikationsmeto
der  mot ett  känt mål 

- Känn igen de 
kulturella och 
generationsmässiga 
makroskillnader som  
finns inom digitala 
miljöer. 

beteenderegler 
för att interagera 
i digitala miljöer. 

- Identifiera de 
mest lämpade 
kommunikations
metoderna för 
ett specifikt mål 

- Identifiera de 
kulturella och 
generationsmäss
iga makro-
skillnader som  
finns inom 
digitala miljöer. 

beteendemässiga 
regler för att 
interagera i 
digitala miljöer. 

- Förklara de mest 
lämpliga 
kommunikations
metoderna för 
ett specifikt mål 

- Analysera de 
kulturella och 
generationsmässi
ga skillnader som 
finns i digitala 
miljöer. 

2.6 Hantera digital 
identitet Att skapa, 
och hantera en eller 
flera digitala 
identiteter,skydda data 
och deras  rykte  inom 
olika digitala miljöer 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Använd en digital 
identitet, 

- Replikera enkla 
metoder för att 
skydda ditt online 
rykte, 

- Återskapa 
användbara 
beteenden för att 
skydda dina digitala 
identitetsdata. 

- Skilj mellan olika 
typer av digitala 
identiteter 

- Förklara hur du 
skyddar ditt 
onlinerykte 

- Förklara hur du 
skyddar dina 
digitala 
identitetsuppgift
er 

- Skydda olika 
sorters digitala 
identiteter  

- Verifiera 
strategierna för 
att skydda ditt 
onlinerykte 

- Verifiera 
strategierna för 
att skydda dina 
digitala 
identitetsuppgift
er 

SKAPANDE AV DIGITALT INNEHÅLL 

Kompetensområde 
och deskriptorer 

Färdighetsnivåer och exempel på användning 

Grundlägga
nde nivå 1 

Grundläggande 
plus nivå 2 

Mellannivå 3 Mellanliggande plusnivå 
4  

3.1 Utveckla digitalt 
innehåll Att skapa och 
redigera digitalt 
innehåll i olika format, 
för att uttrycka sig 
genom digitala medel. 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Replikera sätt att 
spela upp och redigera 
enkelt innehåll i de 
vanligaste formaten 

- Använd enkla digitala 

- Producera och 
redigera digitalt 
innehåll i de 
vanligaste 
formaten 

- Förklara hur du 
producerar och 
redigerar digitalt 
innehåll i de 
vanligaste 
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verktyg för att 
uttrycka din 
kreativitet. 

- Välj, mellan de 
vanligaste 
digitala 
verktygen, de 
som är mest 
lämpliga för att 
uttrycka sin 
kreativitet 

formaten 
- Välj, mellan  en 

uppsättning olika 
digitala  verktyg, 
de som är mest 
lämpliga att 
uttrycka sin 
kreativitet 

3.2 Att integrera och 
på nytt utarbeta 
digitalt innehåll – 
Redigera, integrera 
och förbättra 
information/innehåll 
inom en uppsättning 
befintliga kunskaper, 
med syftet att skapa 
originalinnehåll och 
relevant innehåll. 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Använd enkla 
praktiska åtgärder för 
att redigera, förbättra 
och integrera redan 
kända digitala 
innehåll, in för att 
skapa någotnytt. 

- Förklara sätt att  
redigera,  
förbättra och 
integrera redan 
kända digitala 
innehåll, in för 
att skapa 
någotnytt. 

- Analysera sätt 
att  redigera, 
förbättra och 
integrera redan 
kända digitala 
innehåll, in för 
att skapa 
någotnytt 

3.3 Upphovsrätt och 
licenser –  
För att förstå hur  
upphovsrätt och 
licenser gäller för data, 
information och 
digitalt innehåll. 
 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Tillämpa enkla 
upphovsrättsregler 
och licenser som rör 
digitala data, 
information och 
innehåll  

- Erkänna 
upphovsrättsregl
er och licenser 
som rör digitala 
data, information 
och innehåll 

- Utvärdera vilka 
upphovsrättsregl
er och licenser 
som är 
lämpligare för att 
skydda specifika 
digitala data, 
information och 
innehåll 

3.4 Programmering -  
Att planera och 
utveckla en sekvens av 
begripliga 
instruktioner för ett 
datorsystem för att 
lösa ett givet problem 
eller utföra en specifik 
uppgift 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Återge grundläggande 
instruktioner, 
igenkännliga av ett IT-
system, att göra/ lösa 
en enkel uppgift 
ellerproblem 

- Identifiera 
instruktioner, 
igenkännliga av 
ett IT-system, att 
göra/ lösaenkel  
rutin  uppgift 
eller problem. 

- Identifiera 
instruktioner, 
igenkännliga av 
ett IT-system, för 
attgöra/lösa en 
mängd olika 
uppgifter eller 
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problem 

Säkerhet 

Kompetensområde 
och deskriptorer 

Färdighetsnivåer och exempel på användning 

Grundlägga
nde nivå 1 

Grundläggande 
plus nivå 2 

Mellannivå 3 Mellanliggande plus nivå 
4 

4.1 Skydda enheter - 
För att skydda enheter 
och digitalt innehåll, 
och för att förstå risker 
och hot i digitala 
miljöer. Att känna till 
säkerhets- och 
säkerhetsåtgärder och 
att ha vederbörlig 
hänsyn till 
tillförlitlighet och 
integritet 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Återskapa enkla 
åtgärder för att 
skydda enheter och 
digitalt innehåll 

- Känna igen  enkla 
risker och hot i digitala 
miljöer, 

- Återge enkla  
säkerhets- och 
säkerhetsåtgärder, för 
att skydda data och 
information 

- Identifiera 
korrekta åtgärder 
för att skydda 
enheter och 
digitalt innehåll 

- Identifiera risker 
och hot i digitala 
miljöer, 

- Välj de 
lämpligaste 
säkerhets-  och 
skyddsåtgärdern
a, för att skydda 
data och 
information 

- Organisera 
strategier för att 
skydda enheter 
och digitalt 
innehåll 

- Analyserae  
risker och hot i 
digitala miljöer, 

- Förklara hur du 
ska överväga 
korrekt 
tillförlitlighet och 
integritet för 
data och 
information 

4.2 Skydda 
personuppgifter och 
integritet -  
Att skydda 
personuppgifter och 
integritet i digitala 
miljöer. För att förstå 
hur man använder och 
delar personligt 
identifierbar 
information samtidigt 
som man kan skydda 
sig själv och andra från 
skador. För att förstå 
att digitala tjänster 
använder en 
"Sekretesspolicy" för 
att informera om hur 
personuppgifter 
används 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Återskapa enkla 
åtgärder för att 
skydda 
personuppgifter och 
integritet i digitala 
miljöer 

- Återskapa enkla 
åtgärder för att 
använda och dela 
personligt 
identifierbar 
information samtidigt 
som du kan skydda sig 
själv och andra mot 
skador 

- Känna igen enkla 
klausuler  i en 

- Identifiera de 
lämpligaste 
åtgärderna för 
att skydda 
personuppgifter 
och integritet i 
digitala miljöer 

- Identifiera de 
lämpligaste 
åtgärderna för 
att använda och 
dela personligt 
identifierbar 
information 
samtidigt som du 
kan skydda sig 
själv och andra 

- Förklara de 
lämpligaste 
åtgärderna för 
att skydda 
personuppgifter 
och integritet i 
digitala miljöer 

- Förklara de 
lämpligaste 
åtgärderna för 
att använda och 
dela personligt 
identifierbar 
information 
samtidigt som de 
kan skydda sig 
själv och andra 
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"Sekretesspolicy" för  
att  kontrollera hur 
personuppgifter 
används 

mot skador. 
- Identifiera 

standardklausule
r i  en 
"Sekretesspolicy" 
för  att  
kontrollera hur 
personuppgifter 
används   

mot skador. 
- Förla ut klausuler 

i  en 
"Sekretesspolicy" 
för  att 
kontrollera hur 
personuppgifter 
används 

4.3 Att skydda hälsa 
och välbefinnande - 
Att kunna undvika 
hälsorisker och hot 
mot det fysiska och 
psykiska 
välbefinnandet 
samtidigt som man 
använder digital 
teknik. Att kunna 
skydda sig själv och 
andra från eventuella 
faror i digitala miljöer 
(t.ex. nätmobbning). 
Att vara medveten om 
digital teknik för 
socialt välbefinnande 
och social integration 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Återskapa enkla 
åtgärder to undvika 
hälsorisker och hot 
mot fysiskt 
ochpsykiskt 
välbefinnande 
samtidigt som du 
använder digital 
teknik 

- Reproducera enkla 
aktiviteter för att 
skydda sig själv och 
andra från eventuella 
faror i digitala miljöer, 

- Använda digital teknik 
för socialt 
välbefinnande och 
social integration 

- Förklara de 
viktigaste 
åtgärderna to  
förebygga 
hälsorisker och 
hot mot fysiskt 
och psykiskt 
välbefinnande 
medan du 
använder digital 
teknik 

- Skilja lämpliga 
beteenden för 
att skydda sig 
själv och andra 
från eventuella 
faror i digitala 
miljöer,, 

- Särskilja den 
mest  lämpliga 
digitala tekniken 
för socialt 
välbefinnande 
och social 
integration 

- Identifiera de 
mest effektiva 
åtgärderna 
toförebygga  
prevent 
hälsorisker och 
hot mot fysiskt 
och psykiskt 
välbefinnande 
samtidigt som 
man använder 
digital teknik 

- Identifiera 
lämpliga 
beteenden för 
att skydda sig 
själv och andra 
från eventuella 
faror i digitala 
miljöer 

- Identifiera de 
lämpligaste  
digitala 
teknikerna för 
socialt 
välbefinnande 
och social 
integration. 

4.4 Att skydda miljön - 
Att  vara medveten om 
den digitala teknikens 
miljöpåverkan och 
användningen av 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 
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dessa. - Inse den digitala 
teknikens 
miljöpåverkan och 
användningen av 
dessa. 

- Förklara  den 
digitala teknikens 
miljöpåverkan 
och 
användningen av 
dessa. 

- Identifiera den 
digitala teknikens 
miljöpåverkan 
och 
användningen av 
dessa. 

Problemlösning 

Kompetensområde 
och deskriptorer 

Färdighetsnivåer och exempel på användning 

Grundlägga
nde nivå 1 

Grundläggande 
plus nivå 2 

Mellannivå 3 Mellanliggande plus nivå 
4 

5.1 Lösa tekniska 
problem - Att  
identifiera tekniska 
problem vid drift av 
enheter och använda 
digitala miljöer, och att 
lösa dem (från 
bråkskytte till att lösa 
mer komplexa 
problem). 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Känna igen tekniska 
problem vid drift av 
enheter och 
användning av digitala 
miljöer   

- Replikera enkla 
lösningar för att lösa 
dem  

- Förklara tekniska 
problem när du 
använder 
enheter och 
använder digitala 
miljöer   

- Produce lämpliga 
lösningar  för att 
lösa dem 

- Identifiera 
tekniska problem 
vid drift av 
enheter och 
användning av 
digitala miljöer   

- Identifiera de 
lämpligaste 
lösningarna  för 
att lösa dem 

5.2 Att identifiera 
behov och tekniska 
svar  -  to bedöma 
behov ochatt 
identifiera, utvärdera, 
välja ut och använda 
digitala verktyg och 
möjliga tekniska svar 
och lösa dessa. 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Utför 
standardlösningar för 
att lösa enkla tekniska 
problem  

- Utför  
standardprocedurer 
för att anpassa 
digitala miljöer 

- Ta fram enkla 
lösningar för att 
lösa enkla 
tekniska problem 

- Förverkliga  
standardprocedu
rer för att 
anpassa digitala 
miljöer 

- Förklara  
standardlösninga
r för att lösa 
enkla tekniska 
problem 

- Förklara  
procedurer för 
att anpassa 
digitala miljöer 

 

5.3 Kreativt med hjälp 
av digital teknik - Att 
använda digitala 
verktyg och tekniker 
för att skapa kunskap 
och för att förnya 
processer och 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Använd digitala 
verktyg och digitala 

- Använd digitala 
verktyg och 

- Identifiera 

digitala verktyg 
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produkter. Att 
engagera sig 
individuellt och 
kollektivt i kognitiv 
bearbetning för att 
förstå och lösa 
begreppsmässiga 
problem och 
problemsituationer i 
digitala miljöer. 

tekniker för att  återge  
know-how och  
kopiera processer och 
produkter 

 

tekniker för att  
generera  
kunnande och 
förnya processer  
och produkter 

- Delta till 
kognitiva 
processer (individ 
och kollektiv), för 
att lösa 
begreppsmässiga 
problem och 
problemsituation
er i digitala 
miljöer. 

och tekniker för 

att  skapa  

kunnande och 

förnya processer  

och produkter 

- Fostra kognitiva 
processer (individ 
och kollektiv), för 
att lösa 
begreppsmässiga 
problem och 
problemsituation
er i digitala 
miljöer 

5.4 Att identifiera 
digitala 
kompetensluckor  – 
För att förstå var den 
egna digitala 
kompetensen behöver 
förbättras eller 
uppdateras. Att kunna 
stötta andra med 
deras digitala 
kompetensutveckling.  
 

Användaren 
med hjälp 
av någon 
annan,  är i 
stånd att: 

Användaren, 
på egen hand, 
har möjlighet 
att: 

Användaren, på egen 
hand, för  
rutinaktiviteter,  har 
möjlighet att: 

Användaren, på egen 
hand, har möjlighet att: 

- Inse sin egen digitala 
kompetens behöver 
förbättras eller 
uppdateras 

- Differentiera 
möjligheter till 
personlig och 
professionell tillväxt i 
digitala miljöer. 

- För att fastställa 
sin egen digitala 
kompetens 
behöver 
förbättras eller 
uppdateras 

- Förtenare  
möjligheter till 
personlig och 
professionell 
tillväxt i digitala 
miljöer.. 

- Planera sin egen 
digitala 
kompetens 
måste förbättras 
eller uppdateras 

- Säkerställa  
möjligheter till 
personlig och 
professionell 
tillväxt i digitala 
miljöer. 

 

 


