
Finn denne 
presentasjonen 
på vår Facebook 
side :)



Østfold fylkeskommune 

Vi gjør OFTE ting vi ikke kan



#digitalverdensborger

Det digitale er en del av barn og 
unges hverdag – la oss sette dem i 
førersetet og la de lede an!

Læreren må henge med på     
utviklingen;) 

TUVA 5 ÅR VLOGGER



Hva gjør vi
o Vi legger til rette for læring gjennom metoder som bidrar til at elevene blir aktive produsenter

o Tar utgangspunkt i deres naturlige hverdag, og videreutvikler den kompetansen de har. 

o Vi lar de vise og lede oss i eget læringsarbeid 



Hvorfor jobber vi slik?

o Nr. 1 – det er en morsom metode for å lære kunnskaper, ferdigheter og holdninger på  + den motiverer;)

o Opplæringsloven – vi skal åpne dører mot verden og fremtiden, forberede de slik at de mestrer livene sine og for å delta i arbeid og fellesskap - klare 
seg i samfunnet.

o LK06: Grunnleggende ferdigheter – digitale ferdigheter er likestilt med muntlige-, skriftlige-, lese- og matteferdigheter. Kan øve de andre gjennom 
digitale ferdigheter.

o Horizon rapporten: Bruke IKT  for autentisk lærings erfaringer, bidrar til kritisk tenkning, samarbeid, kommunikasjon og kreativitet – jf.  21. Century 
skills og fremtidens skole.

o Hvis vi ikke satser på det digitale i skolen – hvordan blir det da når de møter et gjennomdigitalisert samfunn?

o Vi utdanner barne- og ungdomsarbeidere som skal følge lovverket I barnehage, skole, SFO og fritidsklubber. De skal jobbe for at barn og ungdom 
mestrer digitale ferdigheter. 

o DET VI LÆRER ELEVENE VÅRE KAN DE GJØRE SAMMEN MED BARN OG UNGE – ALTSÅ: DET VI VISER DERE I DAG KAN GJØRES I BARNEHAGER, SKOLER/SFO 
OG KLUBBER. Må bare tilpasses alder, temaer og interesser på det enkelte stedet.

o Såååååååååå hva skal til for å gjøre dette????



LÆREREN MÅ TØRRE Å BY PÅ SEG SELV…….



OG VI MÅ LA ELEVENE 
FINNE UT HVORDAN DE 
DIGITALE VERKTØYENE 
FUNGERER + LÆRE 
HVERANDRE;)

Gjøre elevene 
delaktige i eget 
læringsarbeid



HVILKE DIGITALE VERKTØY BRUKER VI?



Så hva driver vi egentlig med når vi setter eleven i førersetet?





https://www.youtube.com/watch
?v=XB8P--
SXra0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=XB8P--SXra0&feature=youtu.be


Fra konsument til produsent + fra passiv til aktiv. Delansvarlig for egen læring.



Fra konsument til produsent + fra passiv til aktiv. Delansvarlig for egen læring.



Fra konsument til produsent + fra passiv til aktiv. Delansvarlig for egen læring.

GARAGE BAND



OMVENDT UNDERVISNING

https://www.youtube.com/watch?v=mX1wc0r_7W4

https://www.youtube.com/watch?v=mX1wc0r_7W4
https://www.youtube.com/watch?v=mX1wc0r_7W4






MIND VECTOR



https://www.powtoon.com/online-
presentation/djAtPCah3Of/?mode=movie#/

https://www.powtoon.com/online-presentation/djAtPCah3Of/?mode=movie#/


VIDEO SCRIBE: http://sho.co/17HTY

http://sho.co/17HTY


PADLET PADLET



PUPPET PAL + iMovie



https://scratch.mit.edu/projects/140563376/

http://prezi.com/r1beyhmv6eo-/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

PROGRAMERING

https://scratch.mit.edu/projects/140563376/
http://prezi.com/r1beyhmv6eo-/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


ELEVENE HAR LAGET EGNE HJEMMESIDER HVOR DE VISER NOE AV DET VI GJØR PÅ SKOLEN

https://mayjulie-handelsbybua2016-17.webnode.com/praktiske-arbeid/

https://mayjulie-handelsbybua2016-17.webnode.com/praktiske-arbeid/


http://prezi.com/lu-nm8xbyfbi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

http://prezi.com/lu-nm8xbyfbi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share




Marcus og Mattis har forsket på medienes påvirkning og GTA 





https://m.soundcloud.com/search?q=victoria%20akselsen

https://m.soundcloud.com/search?q=victoria%20akselsen


TING VI IKKE HAR GJORT, MEN SOM VI HAR PLANER OM

Green Room – «BUA-TV»
Podcast – «BUA-PODDEN»



-Tala som Ted
-Skype MER!
-Ulike oppgaver i 
klasserommet 
-Fortunite
-PechaKucha 20x20
(20 bilder på 20 
sekunder)



INFORMASJON OM ALLE VERKTØYENE VI BRUKER FINNER DERE PÅ VÅR HJEMMESIDE:
https://tina03.webnode.com/

https://tina03.webnode.com/


Følg oss gjerne
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