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Målet er ikkje å vere

lærebokfrie, men å vere

fri frå læreboka



Mål for 

digitaliseringa





«Det er ikkje den kunnskapen 

du fær, men den du sjølv 

finn, som du kan bruka»

A.O.Vinje 1869 













DIGITAL KOMPETANSE

 Digital kompetanse på tvers av fag

 Nettvett

 Kjeldekritikk

 Verktøykompetanse

 Kognitiv kondis

 Kunne vite når ein skal bruke, og når ein ikkje skal bruke digitale verktøy



MUNNLEG

 LK20:

 utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative 
uttrykk

 holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser

 følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

 beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

 Omgrep

 Klassesamtale

 Dialogisk pedagogikk

 Podkast



LESE

 LK20

 lese tekster med flyt og forståelse og bruke lesestrategier 
målrettet for å lære

 lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, 
faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i 
oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om 
hva tekstene betyr for eleven

 Fokus på:

 Lesestrategiar

 Brukar bøker og tekstar frå alle fag

 Fokus på BISON og VØL

 Lese tekst og svare på spørsmål er lesestrategi

 Tilrettelegging 

 Leseglede 

 Bok og skjerm

Dette veit eg
V

Dette ønsker eg å vite
Ø

Dette har eg lært
L

Eg veit ikkje så mye men 
eg veit at det er ein
religion.

Eg ønsker og vite om 
Jødedomen fordi da er det 
lettare og gjøre oppgåvene 
om Jødane og huske det til 
neste gang og eg kan lære 
det bort til andre.

Eg har lært at i 
Jødedomen spis dei ikkje 
kjøtt og Toraen er veldig 
viktig for de.  De har ein 
lysfest som heite Hanukka 
der dei tenn ni lys.



SKRIVE

 LK20:

 beskrive, fortelle og 
argumentere muntlig og 
skriftlig og bruke språket 
på kreative måter

 skrive tekster med 
funksjonell håndskrift og 
med tastatur

 Fokus på 
produksjon!

 sjanger

 skriverammer

 Handskrift

 Touch



REKNE

 Grunnleggande 
rekning

 Omgrep

 Logisk tenking

 Mengdetrening

 Utforsking

 Praktisk

 Mattespel

 Numetry



Geometri

Utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og 

hjørne.

Bruke ikkje-standardiserte måleiningar for areal og volum i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining.

Lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer.



Festen

Modellere situasjonar frå sin eigen kvardag og forklare tenkjemåtane 

sine

Lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske 

situasjonar som passar til oppgitte rekneuttrykk



KRLE

 Prosjekt

 Ein religion om gongen

 Elevmedverknad



Frå LK20

Mål 

KRLE:

• Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

• Sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv

• Samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner

K&H

• Utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon

Matematikk

• Eksperimentere med multiplikasjon og divisjon i kvardagssituasjonar

• representere multiplikasjon på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane

• Bruke kommutative, assosiative og distributive eigenskapar til å utforske og beskrive strategiar i multiplikasjon

Norsk

• lese tekster med flyt og forståelse og bruke lesestrategier målrettet for å lære





FOKUS PÅ OPPSKRIFT



Skaperskoleoppdrag

Oppfinnarverkstad - Bruke verb og substantiv til å finne opp sin eigen robot (naturfag og k&h) 



Demokrati og medborgarskap -

Prosjekt parti!

 Mål:

Kan du forklare hva et demokrati er?

 Kan du navnet på de ulike partiene?

 Kan du forklare hva noen av partiene står for?

 Kan du argumentere for ditt parti?

Dere skal lage en bok i bookcreator som dere skal fremføre for resten av klassen. 

Boken skal inneholde:

 Navnet på partiet og logo.

 Informasjon om partilederen og bilde.

 Hva partiene mener om:

skole

klima

helse

arbeid

kultur og fritid

verden

 Partiets tre viktigste løfter.

 Slagordet til partiet.

Bok i BookCreator



Tidlegare prosjekt



Kontakt

 @DiggLaering

 Mail: ingvild.skogestad@oygarden.kommune.no

 Nettside:  www.digglaring.no

 Digg Læring

 Digg Læring

 Elev-matblogg: www.diggnaering.no

 diggnaering

https://twitter.com/DiggLaering
mailto:ingvild.skogestad@fjell.kommune.no
http://www.digglaring.no/
https://www.facebook.com/digglaring/
https://www.youtube.com/channel/UCWxLa_pn57LMqibRMWomFZA
http://www.diggnaering.no/
https://www.instagram.com/diggnaering/

