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Fronter er skolens
læringsplattform

https://www.youtube.com/user/magnusnohr

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fag – timeplan – innlevering – oversikt og strukturFronter som app - 

https://www.youtube.com/user/magnusnohr


Fronter test 

https://www.youtube.com/watch?v=4DcevuYOIK4

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Øvelser – beste forsøket teller . Før test og test etter undervisning . Lærer velge  fonter Elever kan få lest opp teksten Førtest. Bastert på det kan du planlegge undervisningen din. Hva bør du fokusere mer på.Elever får tilbake melding med en gang – kan vise de riktige svarene. - Du kan også koble på prøvemodus – da låser skjermen seg slik at elevene ikke kan gå på nettet 

https://www.youtube.com/watch?v=4DcevuYOIK4


Microsoft Forms

Dette bildet av Ukjent 
forfatter er lisensiert 
under CC BY-SA-NC

https://www.youtube.com/watch?v=FTzpvjB04p0&t=331s

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Prøveverktøy i office 365 pakka – Kan brukes både med navn og uten  Kan brukes for å teste hva elevene kan før et nytt tema og reteste etter tema.  Mange elever liker å å skrive svarene rett inn i forms med bruk av pc, mange synes det er enklere å skrive på pc, enn med penn og papir. Noen elever sa at det er lettere å tenke, og at de fikk skrevet mer når det var elektronisk. En elev med dysleksi oppga at for henne var det fint å forberede seg på spørsmålene, slik at hun var sikker på hva det ble spurt om. I tillegg fikk hun muligheten til å bruke høretelefoner og få spørsmålene lest opp. Når fastlagt tid var over, var ikke prøven lenger tilgjengelig for eleven. Det var en elev som løste oppgaven hjemmefra og fikk den registrert som innlevering, ikke prøve, en annen elev var syk, og ba om å få prøven i etterkant.

https://fishbowlteaching.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.youtube.com/watch?v=FTzpvjB04p0&t=331s


Brukernavn
Presentasjonsnotater
ca 900 ord Skrivehjelp og lesehjelp Elever får litt lengre tid på prøvaFlere muligheter Prøva deles med elever i OneNoteElevene kan bruke den for å repetere selv 



Microsoft 
Stream 

• Videoverktøy
• En del av Microsoft Office
• Mulig å dele med elever i OneNote
• Bruk av Forms underveis i videoen. 

Dette bildet av 
Ukjent forfatter 
er lisensiert 

https://www.youtube.com/watch?v=iY1sqWmtUMw&t=120s

https://fishbowlteaching.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iY1sqWmtUMw&t=120s


Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som lærer: Ved å lage et skjema til elevene som de fyller ut etter en endt økt vil du få en god oversikt over hva de har lært, forstått eller ikke forstått. Det er lettere for deg å gå i gang med neste økt når du vet hvor skoen trykker. Du vil også få en god digital oversikt over dine elevers fremgang.



Tale til tekst

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SADette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når elever er ut i bedrift kan elevene lese inn loggen på mobilen rett i OneNote. Teksten kan redigeres når de kommer på skolen.Lærer ser hva eleven «skriver» kan veilede bedre når de kommer på besøk .

https://de.wikipedia.org/wiki/IPhone_4
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_OneNote
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 . Bra til hyppige tilbakemeldinger«Veldig greit at det lagrer seg selv» «Du kan skrive selv om du ikke er på nett» «Det er veldig greit å ha alt på en plass»«Det er lettere å følge med på det elevene gjør»

http://it.donga.com/21249/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/




Gruppe høring

Mål:

• Vise kunnskap ved å snakke selv 
og vurdere medelever

• Lytte, snakke, lære av hverandre 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lærer setter sammen grupper – når en kjenner elevene godt –Gruppen sette sammen slik at alle får noen å strekke seg etter. \Deles i grupper på fireDel inn hver av gruppedeltakekrne på 1 2 3 og 4 



Oppgave eksempel 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hver elev får sitt ark som de skriver påAlle får 10 min før oppgaven begynnerLærer går rundt å drar i gang gruppeneLærer sier at elevene er imponert over hverandre. Elevene sier at de lærer mye av å diskutere i grupper Kan brukes etter en har vært gjennom et temaVurdere hverandre Jobber i små grupper ikke skummelt.  



Musikkhistorie – VG2 –
Fagbegreper 

, 



Gruppearbeid og 
individuelt arbeid 

Trinn 1 – innøving
• Lærer velger ut fagbegreper 
• Ett begrep per kort
• Grupper på 3 til 4 elever
• Hver gruppe får 3 fagbegreper 
• Gruppa jobber med å finne 

informasjon om begrepene
• Etter 30 min. byttet de kort. 
• Felles enighet før kortene blir 

produsert. 

Trinn 2
• Elevene jobber i grupper 

med å øve og høre 
hverandre. 

Trinn 3
• Med utgangspunkt i 

fagbegrepene skriver de en 
fagartikkel

• Artikkelen kan som en 
tekstfil, lydfil eller videofil. 



Samfunnsfagprøve 
– 2 delt

Oppgave 1
Begrepsforståelse
• Elevene får prøva på A3 og 

små lapper de skal lime inn 
på riktig sted

Oppgave 2
Skriftlig oppgave
• Elevene fikk tilbud om å 

levere oppgaven muntlig som 
lyd- eller videofil. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De elever som ønsker kunne ta bilde av prøva og få den lest opp med office lens . Ingen i denne gruppa brukte de.t 



Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Med appen Office Lens kan du ta bilder av tekst og få den lest opp med funksjonen Engasjerende leser. 

http://www.julianmarquina.es/13-aplicaciones-para-escanear-documentos-y-tenerlos-siempre-disponibles/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Prizmo Go kan lese tekst (iOS)

• Ta bilde av teksten og hør den bli lest på mobilen

• Brukes mye på vår skole 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Støtter norsk og kan brukes gratisBåde offline- og online-gjenkjenningen fungerer på norsk, og de to variantene støtter henholdsvis 10 og 22 språk totalt. Å bruke den innebygde tekstgjenkjenningen er gratis (appen er også gratis å laste ned).

https://www.compartolid.es/prizmo-go/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et annet alternativ er å bruke Quizlet



NCS 

Skriv ned 5 stikkord fra 
filmen:

.
.
.
.
.





Ellen Romstad - Teacher for children with special Needs
translate the Padagogy Wheel into Norwegian
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