
VIDEOVERKSTED
LÆRE VED Å GJØRE

LÆRE VED Å PRØVE (OG FEILE)

LÆRE VED Å HA DET GØY OG HEIE PÅ HVERANDRE

Av Berit Fikse, Steinkjer videregående skole
berit.fikse@trondelagfylke.no

mailto:Berit.fikse@trondelagfylke.no


NOEN GLIMT

•DET STARTA MED ET DIKT: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VLY7EC6MQWG

•OG SÅ MYE GØY MED TROND OG RESTEN: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=5XTBJ0COLJS

https://www.youtube.com/watch?v=vlY7Ec6MQWg
https://www.youtube.com/watch?v=5xTBJ0ColJs




VERKTØY

All you need is…





MANUS

https://www.facebook.com/verdalbibliotek/videos/1158380981281607

Eg snakkar om det heile tida (2018) 
av Camara Lundestad Joof
Er du ute etter ei bok som går unna - og samtidig røsker i deg, så er «Eg snakkar 
om det heile tida» noe du bør lese. Det er ei lita bok med sine 93 små sider. Eg 
leste den på ei kveldsstund, og da merka eg at eg forsøkte å bremse meg. For 
det er få ord, mye luft og samtidig en pageturner, men ordene som står har vi så 
godt av å ta oss tid med.
Forfatteren av boka er Camara Lundestad Joof. Født i Bodø i 1988. Budd i 
Skandinavia hele livet. Mamma fra Norge, pappa fra Gambia.
Æ va 6 år da hu vart født i 1988, og æ huske en barndom 
kor vi hadd klistremerka som vist tydelig at vi sa nei til rasisme, og at vi oppriktig 
og sjølsagt ment at vi all va like my verd samme kolles farge vi hadd på huden.
Boka hennes e fra 2018, og tar for sæ hennes vei gjennom vårres Norge. Og alt 
hu har virri igjennom. Det e te å bli trist av, det e te å bli forbanna av.
For vi har langt igjen, og boka er som et oppgitt, men samtidig kraftfullt slag 
i magan. Æ kjent det i værtfall i magan, og det trur æ vi aill har godt av.
Boka tar opp en veldig viktig - og dessverre fortsatt aktuell – tematikk. Og 
så e den i tillegg skrivvi på en nydelig nynorsk, og komponert på en måte som 
gjør at den e ei stor leseopplevelse. Anbefales litt ekstra rætt og slett.

https://www.facebook.com/verdalbibliotek/videos/1158380981281607


YOUCUT

#boksmak: https://www.youtube.com/watch?v=4vmiKr1mIrk

- Passe dyr

- Alt jeg trenger: klippe, 

tekste, fortfilm, filter, 

legge på stickers (bilder) 

+++

https://www.youtube.com/watch?v=4vmiKr1mIrk


STEINKJER VGS

• Valg + e-post fra Kari Årnes i 

Steinkjer kommune + overordna 

del + TRAVELT = 

https://www.facebook.com/biblio

teketsvgs/videos/3812291235633

03

• Leselyst + norsklærere + 

Halloween = (intern film)

https://www.facebook.com/biblioteketsvgs/videos/381229123563303



