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To valg…
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80% av guttene og 50% av jentene spiller spill jevnligHalvparten av disse bruker minst 1 time til dagen på spill4 timer på nett hver dag.De yngre spiller merJenter er mer på SoMe





Hva er Classcraft?

• Ett digitalt rollespill
• Alt du allerede gjør i timene kan brukes
sammen med Classcraft. 
• Classcraft er ikke et spill, men….
• Classcraft tilfører spillelementer til “ordinær” 
undervisning. 









Oppstart



Avslutning/oppsummering





Hvorfor bruke 
Classcraft?

• Økt engasjement
• Økt motivasjon
• Differensiert undervisning
• …og ikke minst – moro



VG2 og VG3 Engelsk
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Flipgrid is a website that lets teachers to create "grids" of short discussion-style questions that students respond to through recorded videos. Each grid is a message board where teachers can ask a question and the students can then post video responses that appear in a tiled "grid" display.



Hva er FlipGrid

• Platform for videodiskusjoner
• Enkel å bruke både for lærere og elever
• Gratis
• Erstatter ikke den muntlige aktiviteten i 

klasserommet, men styrker den.



Hva kan du bruke
FlipGrid til?





Høytlesning



Refleksjon



Ny på skolen?



Hvorfor bruke FlipGrid

• Gir alle elevene mulighet til å delta i diskusjonen

• Styrker muntlige ferdigheter

• Gir rom for refleksjon

• Logg over elevers muntlige aktivitet



Mine erfaringer…

• Flere hoder tenker bedre enn ett… finn noen å 
samarbeide med

• Du trenger ikke være ekspert, mye kan læres 
underveis…

• Du vil ikke lykkes med alt, men du vet aldri før du 
prøver…



Spørsmål?
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