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Nidarvoll skole



“Løft blikket”



Blogg - Radio - Tv-program



Aron Tv

https://docs.google.com/file/d/1tMjJY_UtiVoUVqxxMwNl52t0zlNXhasj/preview


Fra realist til skrivelærer
● NORM - prosjektet

● Tilgang til livet gjennom 
lesing og skriving.

● Vurdering for læring (udir)

● Skriveveileder.

● Samarbeid med skrivesenteret





HP Reveal 
● App for både ios og android. Også nettside.

● Tilgjengelig for alle med epost adresse.

● Gjenstander, bilder, tegninger og steder kommer til live gjennom animasjoner, 

videoer, lyd eller 3D grafikk.

● Unik mulighet til å kommunisere og interagere med lærere, andre elever, 

foreldre og annet publikum.



TRIGGER



OVERLAY



Byen vår - 4.trinn



Ulike eleveksempler
1. Planet (fagtekst, sammensatt tekst, plakat, HP Reveal)

2. Sang (rap, håndvask)

3. Snowman (bookcreator)

4. Trip to London (engelsk, sammensatt tekst)

5. Reklame (Plakat, video)

6. Halloween (Hørespill, tegneserie)

7. Fantasyfortelling (Tekst + trailer)

8. Månelandingen (Animasjon)



TaleBlazer NKUL - Step By Step 
 
Start nytt spill 
 

 
1. Søk opp ønsket plass, evt. flytt kart. 
2. Flytt spillet hit 
3. Flytt den første agenten til rett plass 

 
Klargjøring av kartet 

 
1. Trykk på Capture Image for å lagre et kartutsnitt 
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1. Høyreklikk og velg “Lagre bilde som…” 
2. Trykk på Upload Image og velg bildet du lagret i sted. 

 

 
1. Trykk på + for å legge til agenter / oppgaver 
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1. Trykk her for å velge et 
bilde til agenten / oppgaven. 
 

2. Bytt farge på markøren 
 

3. Gikk agenten / oppgaven 
navn 
 

4. Legg inn en beskrivelse 
som skal dukke opp, evt. oppgave 
som må løses. 
 

5. Velg her om du ønsker at 
agenten / oppgaven skal være 
skjult til forrige oppgave er løst. 
 

6. Legg inn passord om 
oppgaven må løses for å gå 
videre. 
 

7. Skal agenten / oppgaven 
plukkes opp? 
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Denne koden gjør at Spørsmål 1 (agent) forsvinner fra kartet og Spørsmål 2 (agent) dukker 
opp. 
 
 

 
1. Gi spillet et navn 
2. Lagre spillet og endringer 
3. Emuler spillet i et vindu, slik at du ser om det ble slik du hadde tenkt. 

 

 
1. Legg til bilde som vises sammen med spillbeskrivelsen 
2. Tittel på spillet 
3. Spillbeskrivelse 
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1. Legg til fliker i spillet, f.eks. for å se hva du har plukket opp. 
2. Legg inn passord for å unngå at noen bare trykker på plassene. Kan også være greit 

å la det være mulig i tilfelle feil på GPS. 
 

Nidarvoll skole / Trond Åge Langtind 


	V1G - Lervik og Langtind (1 av 2) - Fra ide til produkt
	V1G - Lervik og Langtind (2 av 2) TaleBlazer NKUL - Step By Step

