
Hvordan skape motiverte, 
nys gjerrige og globale 
elever? 



https:/ / flipgrid.com/a97e64

https://flipgrid.com/a97e64


Bildet kan ikke vises.



Den nysgjerrige elev

En hilsen fra Adel Khan Farooq:
"Elevene ved Rothaugen skole var både engasjerte og nysgjerrige. Det er sjelden jeg støter 
på så mange elever som blir igjen etter presentasjonene mine for å stille meg enda flere 
spørsmål. Det lover godt for fremtiden"

Bildet kan ikke vises.



Hvem sier man 
ikke kan bruke 
s napchat i 
undervis ningen? 
https ://www.facebook.com/nrknyheter/videos /101546
60155161715/?autoplay_reas on=gatekeeper&video_co
ntainer_type=0&video_creator_product_type=2&app_id
=2392950137&live_video_gues ts =0

Bildet kan ikke vises.

Bildet kan ikke vises.

https://www.facebook.com/nrknyheter/videos/10154660155161715/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0


“ekspertpanel”

http://rothaugenglobalclas s room.blogs pot.no

Bildet kan ikke vises.

http://rothaugenglobalclassroom.blogspot.no


Et helhetlig 
undervis nings opplegg
med bruk av IKT -
uten lærebok! 

Bildet kan ikke vises.

flipgrid.com/ef2e21

https://flipgrid.com/ef2e21


Palestina/
Is rael 
konflikt

Bildet kan ikke vises.

Bildet kan ikke vises.



Den motiverte elev



Argumentasjon og 
debatteknikk-
Ta kontakt med lokale 
aktører og eks perter! 
FREMTIDENS STUDENTER

“Utrolig inspirerende å være på 
Universitetet
Gjennom et samarbeid mellom Rothaugen skole og 
Institutt for sammenliknende politikk ved UiB, har 
elever på 10. trinn fått trening i argumentasjon og 
debatteknikk.” (http://www.uib.no/sampol/106959/utrolig-inspirerende-å-
være-på-universitetet)



Retorikk inn
i s kolen - bruk res s urs ene i 
nærområdet

Bildet kan ikke vises.



Skype med 
Rus s land

Bildet kan ikke vises.

His torier fra 
bes teforeldre fra den 
kalde krigen 



Minecraft 

https://www.youtube.com/watch
?v=s8VMsdr-
r1M&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=s8VMsdr-r1M&feature=youtu.be


Den globale elev



Plast - et 
verdens oms pennende 
pros jekt 

Harrisburg Middle School 
Oddaskolen



Mattenøtter -
På tvers  av
Landegrens ene 

https://www.youtube.com/watch?v
=LNr_xp955Rk

http://www.side3.no/fasit-slik-
rekker-alle-over-
brua/3423131390.html

https://www.youtube.com/watch?v=LNr_xp955Rk
http://www.side3.no/fasit-slik-rekker-alle-over-brua/3423131390.html






Digitale verktøy for 
kommunikas jon:

FlipGrid:
https ://admin.flipgrid.com/manage/gri
ds /59020/replies /1688750
https ://admin.flipgrid.com/manage/gri
ds /64143/replies /1618016

https://admin.flipgrid.com/manage/grids/59020/replies/1688750
https://admin.flipgrid.com/manage/grids/64143/replies/1618016


Hvordan komme i 
kontakt med de 
ulike pers onene vi 
s nakker med?



Læring i fokus! 
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