
Velkommen!

1. Finn deg et bord med «ditt» fag 
(se på lappen).

2. Sett deg helst med noen du 
ikke kjenner fra før.

3. Hils pent, fortell hvor du jobber 
og bli litt kjent.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Velkommen + vi presenterer oss. Husk å inkludere praksisSatte tak på 50 fordi vi ønsket å få til dialog og samarbeid.



Et sammensatt blikk 
på sammensatte 

tekster
Ilka Nagel, høgskolelektor, HiØ

Stine Brynildsen, høgskolelektor, HiØ

Alle bilder:  CC0- lisenser

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Velkommen + vi presenterer oss. Husk å inkludere praksisSatte tak på 50 fordi vi ønsket å få til dialog og samarbeid.



Mål for økta:

• Øke kunnskap og refleksjoner omkring 
elevers produksjon av (digitalt) 
sammensatte tekster - som del av et 
helhetlig læringsdesign

• Gi, få og dele tips om relevante verktøy 
og læringsopplegg

• Legge til rette for aktiv deltakelse og 
diskusjon i workshopen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
ILKA avhängig av att ni bidrarStor tro på deling



Oppstart!

- Diskutere i par (2 minutter):
- Hva er en sammensatt tekst?
- I hvor stor grad produserer 

dine elever sammensatte 
tekster (i din undervisning)?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
ILKADiskutere i par (2 minutter):Hva er en sammensatt tekst?I hvor stor grad produserer dine elever sammensatte tekster (i din undervsining)?Noen svar i plenum.



Hva er en (digitalt) sammensatt tekst?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
STINEEt kjent begrep for norsklærere, men kanskje ikke for andre fag? Kom med kunnskapsløftet i -06Tekst ofte noe som forbindes med skrift/ verbalspråk. Utvidet tekstbegrep der også bilde, lyd/ tale/ musikk, film, hyperlenker osv til sammen lager en tekst. Og de ulike teksttypene har ulike «fordeler» eller «gevinster» eller «affordanser» som det gjelder å bruke godt og hensiktsmessig i den sammensatte teksten for å utvide og komplementere innholdet. Bilder, film og tekst f.eks. virker på oss på ulike måter. Sammensatte tekster er ikke noe nytt fenomen – mnsk har skrevet og tegnet i lang, lang tid – men med digitale medier har tekstbegrepet og mulighetene for å skape sammensatte tekster blitt enda mye større og mer tilgjengelige. Forskere peker også på at mens verbalskriften før var den som dominerte, har vi nå blitt mer og mer visuelle (og auditive?). 



http://bit.ly/NKULsammen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lenke til åpen versjon (mangler noen av fagtekstene, men likevel litt å hente)



Hvorfor jobbe med sammensatte tekster?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
STINE:Kan ikke love at ungene blir så glade som på bildet. MEN det handler mer om læringssyn. Hvordan tenker jeg, som lærer, at elevene mine kan lære best? Jeg ønsker skapende/ produserende elever som anvender fagkunnskapen sin på en kreativ måte. Jeg ønsker å legge opp til rike, åpne oppgaver, der eleven kan få oppleve mestring og motivasjon gjennom den skapergleden, engasjementet og utforskertrangen man peker på i den nye overordnede delen av læreplanen.På HiØ har vi en IKTPED-mooc der en av modulene handler om at lærer skal ta en tradisjonell tekst/ undervinisngsopplegg og remediere til en sammensatt tekst. Poenget med hele øvelsen (faktisk er det en eksamensoppgave) er å tilføre pedagogisk merverdi til undervisningsopplegget ved å legge til f.eks. bilde, lyd og film. Det gir elevene andre muligheter til å forstå, og jobbe med, fagstoffet – og kan også være en måte å tilpasse og differensiere til elevenes ulike behov. Noen trenger mer auditiv og visuell støtte f.eks. 



Verktøy?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
ILKA:Hvilke verktøy (som du allerede kjenner til) kan egne seg til å lage sammensatte tekster? –> Lage Wordcloud + snakke sammen om verktøyene(Vi/ Stine presenterer evt. Sway, Story Remix, FlipGrid eller lignende)MAX tidsbruk fram til kl. 13.50





Helhetlig læringsdesign?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva mener vi med et «helhetlig læringsdesign» i denne sammenhengen



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Husk også MODELLERING (bade lærer og elev-eksempler) Mål: “Baklengs planlegging”. Elevene forstår hva de skal lære og jobbe med. Kompetansemål kan ofte gjerne brytes ned til læringinsmål. Kriterier: Beskrivelser eller liste over hva som kreves av en oppgave eller et arbeid. Aktitivetene: Tett knyttet til læringsmålene + vfl. Modellering Viktig at læreren modellerer f.eks. hva en god sammensatt tekst er/ lages, at man ser eleveksempler som man «dekonstruerer» osv.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Udir: Gode nettressurser som beksriver hvordan jobbe med læreplan, mål, kjennetegn og kriterier, inkl. en del filmressurser på siden



Kjønnsroller, verdier og eventyr
Eksempel på et helhetlig læringsdesign

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For å prøve å sette verktøyene inn i en tydeligere pedagogisk kontekst, 



TEMA:
Kjønnsroller og

verdier med 
utgangspunkt i kjente

eventyr

FAG:
Norsk, samfunnsfag, 

(KRLE, K&H ++?)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tverrfaglig: Norsk og samfunnsfag – kjønnsroller sier også noe om samfunnet før og nå-  (kanskje også kunst og håndverk, engelsk)? Ulike innganger på ulike trinn.



MÅL (VG1):
- lese og reflektere over 
kjønnsroller og verdier i
tradisjonelle eventyr, og
sammenligne med vår

samtid

- lage kreative tekster
som kombinerer auditive, 

skriftlige og visuelle
uttrykksformer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvilke mål kunne vært aktuelle for en mellomtrinnselev? 



KRITERIER:
Innhold:

- basert på gjennomgått
fagstoff

- tydelige refleksjoner
omkring kjønnsroller

- sammenligning av før og nå
- kreativitet, selvstendighet

Form:
- hensiktsmessig sammensatt, 

digital tekst

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ganske åpne kriterier også. Kunne tenke seg at man legger enda mer føringer i kriteriene: Man skal bruke den og den teksten eller man skal lage en film som skal inneholde bilder, lyd og tekst som skal være så og så lang (eller man skal lage en Sway som skal inneholde…)



- Før-lesningsoppgave (FlipGrid)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forsøk på å skissere et helhetlig opplegg (med mange forslag til verktøy) – kan gjerne lande på ett konkret verktøy også – avhenger av din og elevenes kompetanse og tidligere arbeid



- Før-lesningsoppgave (FlipGrid)

- Tekstlesing, diskusjoner:
Individuelt/ i klassen/ Flipped Classroom etc.

- Modellering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forsøk på å skissere et helhetlig opplegg (med mange forslag til verktøy) – kan gjerne lande på ett konkret verktøy også – avhenger av din og elevenes kompetanse og tidligere arbeid



- Før-lesningsoppgave (FlipGrid)

- Tekstlesing, diskusjoner:
Individuelt/ i klassen/ Flipped Classroom etc.

- Modellering

Tekstskaping:
Presentasjon (PowerPoint, Keynote…)

Læringsfilm (iMovie, StoryRemix, FlipGrid, Explain 
Everything, kamera…)

Webside (Sway, Google Sites…)
Word/ Pages

Animasjoner (PowToon, PuppetPals…)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forsøk på å skissere et helhetlig opplegg (med mange forslag til verktøy) – kan gjerne lande på ett konkret verktøy også – avhenger av din og elevenes kompetanse og tidligere arbeid



- Før-lesningsoppgave (FlipGrid)

- Tekstlesing, diskusjoner:
Individuelt/ i klassen/ Flipped Classroom etc.

- Modellering

Tekstskaping:
Presentasjon (PowerPoint, Keynote…)

Læringsfilm (iMovie, StoryRemix, FlipGrid, Explain 
Everything, kamera…)

Webside (Sway, Google Sites…)
Word/ Pages

Animasjoner (PowToon, PuppetPals…)

- VFL underveis: Hverandrevurdering + revidering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forsøk på å skissere et helhetlig opplegg (med mange forslag til verktøy) – kan gjerne lande på ett konkret verktøy også – avhenger av din og elevenes kompetanse og tidligere arbeid



- Før-lesningsoppgave (FlipGrid)

- Tekstlesing, diskusjoner:
Individuelt/ i klassen/ Flipped Classroom etc.

- Modellering

Tekstskaping:
Presentasjon (PowerPoint, Keynote…)

Læringsfilm (iMovie, StoryRemix, FlipGrid, Explain 
Everything, kamera…)

Webside (Sway, Google Sites…)
Word/ Pages

Animasjoner (PowToon, PuppetPals…)

- VFL underveis: Hverandrevurdering + revidering

- Samle produktene + deling:
Sway?

OneNote klassenotatblokk?
Teams?
LMS?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forsøk på å skissere et helhetlig opplegg (med mange forslag til verktøy) – kan gjerne lande på ett konkret verktøy også – avhenger av din og elevenes kompetanse og tidligere arbeid



- Før-lesningsoppgave (FlipGrid)

- Tekstlesing, diskusjoner:
Individuelt/ i klassen/ Flipped Classroom etc.

- Modellering

Tekstskaping:
Presentasjon (PowerPoint, Keynote…)

Læringsfilm (iMovie, StoryRemix, FlipGrid, Explain 
Everything, kamera…)

Webside (Sway, Google Sites…)
Word/ Pages

Animasjoner (PowToon, PuppetPals…)

- VFL underveis: Hverandrevurdering + revidering

- Samle produktene + deling:
Sway?

OneNote klassenotatblokk?
Teams?
LMS?

- Etter-lesingsoppgave (FlipGrid)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forsøk på å skissere et helhetlig opplegg (med mange forslag til verktøy) – kan gjerne lande på ett konkret verktøy også – avhenger av din og elevenes kompetanse og tidligere arbeid



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksempelet er konstruert og det er denne filmen også – men bare for å vise et eksempel på hvordan man kan bruke Story Remix (som er en del av bilder-appen i Win10) til å lage sammensatte tekster.



Deres tur til å skissere et 
undervisningsopplegg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ilka13:20 byt bord



Deres tur til å skissere et undervisningsopplegg

Mål:
• Skissere et undervisningsopplegg, i et helhetlig læringsdesign, med fokus på 

elevproduksjon av sammensatte tekster
• dele

Kriterier:
• Velg et tema innenfor ett/ flere fag
• Lag et læringsmål til elevene
• Utarbeide kriterier knyttet til læringsmålet som legger til rette for elevens 

kreativitet og selvstendighet
• Inneholder VFL-element
• Inneholder forslag til verktøy elevene kan bruke

Brukernavn
Presentasjonsnotater
IlkaFokusera på den digitalt sammensatte teksten (Input fra Ilka før man starter)§ Instruktioner /kriterier· Åpne og rike oppgaver – fremme kreativititet osv· Lage oppgaver som tvinger elevene til å formulere/ anvende fagkunnskap med egne ord + overføre kunnskapen til andre medium à Trekke veksel på remediering, jf. Sammensatte tekster modulNämn deling



Skape

Evaluere

Analysere

Anvende

Forståelse

Huske

Å unngå «copy & paste»
Oppgavetekst
• Åpne og rike oppgaver
(finne opp, relatere, designe)

• Beskrive/ forklare/sammenfatte 
med egne ord 
Angi kilde, motivere bruk, 

reflekter over kilden
Overfør i annen modalitet (f.eks. 

skrevne ord til tegning

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Åpne og rike oppgaver – fremme kreativititet osv· Lage oppgaver som tvinger elevene til å formulere/ anvende fagkunnskap med egne ord + overføre kunnskapen til andre medium à Trekke veksel på remediering, jf. Sammensatte tekster modul



Deres tur til å skissere et 
undervisningsopplegg
• jobbe i par/grupper, diskutere og skissere 

læringsopplegg
• fokusere på produksjonen av sammensatte 

tekster
• legge ut skissen i felles Padlet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ilka13:20 byt bord



Lenke til Padlet med undervisningsopplegg:
https://padlet.com/ilka_ml_nagel/nkul2019



Mål for økta:

• Øke kunnskap og refleksjoner omkring 
elevers produksjon av (digitalt) 
sammensatte tekster - som del av et 
helhetlig læringsdesign

• Gi, få og dele tips om relevante verktøy 
og læringsopplegg

• Legge til rette for aktiv deltakelse og 
diskusjon i workshopen
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