
  



Denne fila er laget for å gi en antydning om den tilnærmingen som er brukt i 
boka. Med et noe beskjedent blikk på noen av illustrasjonene, tror vi dette kan 
gi deg et greit innblikk i hvordan boka er bygd opp og utformet. Det praktiske 
står i sentrum, språket er liketil og ujålete. Her er nytteverdi helt avgjørende. 
 

  

Lær deg noe av det grunnleggende i bildebehandling 

Med Evernote opplever du raskt noen digitale 

funksjoner som monner… 



Digital kompetanse drøftes iherdig om dagen. Mange er opptatt av hva som 

bør lærers, når det digitale skal læres og hvordan det digitale skal læres. 

Oppfatningene er - ikke så uventet - svært varierende og til dels nokså 

motstridende. I dette sammensatte bildet er vi glad for å kunne presentere ei 

bok som handler om digital kompetanse som faktisk er nyttig - uansett ståsted 

og oppfatninger. Boka heter altså "Digital kompetanse - helt enkelt".  

Boka handler om en rekke digitale tjenester og varierte digitale funksjoner som 

er nyttig og nødvendig - uansett hvilken tilnærming og oppfatning en har 

av hva, når og hvordan knyttet til det digitale og det elektroniske. Boka tar for 

seg en rekke funksjoner og arbeidsmåter som elever, studenter og lærere 

nærmest uten unntak vil kunne erfare at er både rasjonelle og gode 

hjelpemidler i enhver læringssituasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bli oppmerksom på TED og andre videotjenester 

Bli kjent med uendelig mange muligheter for e-bok  



Et vesentlig poeng er at boka gjør ‘det digitale’ tilgjengelig i en form og et språk 

som ikke forutsetter at du på forhånd har lært deg og forstått alle grep og 

tastekombinasjoner. Boka gjør bruk av det som fortsatt også kan være nyttig og 

hendig, selv i en digital hverdag: Papirbasert og fortløpende blir en rekke 

anvendelsesmåter og hendig praksis omtalt. Her blir en ledet på vei - inn mot 

arbeidsmåter og forståelse som gjør det mulig å se hvilke fabelaktige fortrinn 

det digitale kan ha. Dermed ser en vitsen med å bruke nødvendig tid på å lære 

seg dette.  

For de fleste vil mye av denne forståelsen være langt mer liketil å få tak i når 

det blir forklart på ‘gamlemåten’ - i ei bok. Ei boka er til å bla i  - fram og tilbake, 

gjør det mulig å stoppe opp der du finner noe særlig interessant eller relevant. 

Og så kan du kjapt bla deg tilbake til noe i et tidligere kapittel som du plutselig 

ser har flere sider enn du først oppdaget. Samtidig som boka selvsagt må 

brukes i kombinasjon med elektronisk utstyr.  

 

 

 

 

 

 

  

Om å bruke pdf-format på alvor – det er enkelt og 

gir drøssevis av muligheter for varierte funksjoner 



Og det å tilegne seg disse nye funksjonene er da heller ikke noe du enkelt kan 

gjøre ved å skrålese ei bok på kortest mulig tid. Det er jo ikke slik en oppnår 

innsikt og forståelse - hverken analogt eller digitalt. 

Her forklares hva en rekke digitale funksjoner innebærer og kan brukes til. Men 

du er ikke avhengig av å begynne med å orientere deg på skjermen - stadig å 

måtte gjøre valg, stadig måtte klikke deg fram og tilbake, opp og ned i en rekke 

av menyer og valgmuligheter som slett ikke alltid er like opplagte. Her blir det i 

stedet gjennom ulike kapitler gitt eksempler, vist fremgangsmåter og lagt opp 

til en gradvis tilnærming til elektroniske fremgangsmåter - på nett, både på 

brett og ved å kombinere datamaskin og bærbart utstyr. En slik framgangsmåte 

åpner for at du får en grunnleggende innsikt og skjønner på forhånd noe av det 

du så oppdager at du gjerne vil lære deg. Du får samtidig muligheten til selv å 

velge hvilke funksjoner du skal bruke tid på å lære deg. Det kan være langt mer 

motiverende enn å måtte sette seg inn i funksjoner det ofte er vanskelig å se 

nytten av før du har brukt tid på å lære det. Og først da kanskje finner ut at 

dette ikke var akkurat det du trenger eller er meste interessert i.  

 

 

 

 

 

 

  Nettbrett og smarttelefon er også en skanner  

- med passende app… 



 
Boka gir deg mange smakebiter, noen helt konkrete fremgangsmåter og viser 

vei videre. Slik kan du orientere deg og oppdage mulige anvendelsesmåter du 

ikke kjenner til. Så ser du kanskje samtidig at dette kan gi nettopp deg noen 

helt nye muligheter - nettopp i din situasjon, ut fra hva du er interessert i og 

samtidig åpner for nye arbeidsmåter som kan gi deg noen helt nye muligheter.  

La det samtidig være sagt: Også den som er godt oppdatert og kan mye om å 

bruke digitalt utstyr vil her oppdage en rekke nye tilnærminger og forståelse 

som dermed knytter sammen erfaring med muligheter for ny praksis. Og slik 

kan åpne for både ny og langt mer nyttig anvendelse - både i opplæring og 

arbeid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTILL BOKA I NETTBOKHANDELELLER HOS FORLAGET YRKESLITTERATUR.NO 

Tankekart på skjerm er utrolig moro, enkelt og 

bidrar til ryddighet i tankene… 

Presentasjoner kan du også lage enkelt og smidig 

med berøringsskjerm 

http://yrkeslitteratur.no/nb/node/3552

