
Creaza Premium 
 
Creaza Premium er et kreativt læremiddel som gjør det enkelt for elever og lærere å skape 
fantastiske produkter. Her får elevene være aktive, utforskende, kreative og samarbeidende 
produsenter. 
 
Tilpasset opplæring 
Det er enkelt å drive tilpasset opplæring i Creaza. Når elevene får åpne oppgaver, kan alle 
vise hva de kan på sitt nivå, og være stolte av sitt produkt. I verktøyene har man mulighet til 
å jobbe både muntlig, skriftlig og visuelt. Slik kan elevene få jobbe på den måten som passer 
dem best. Lærer har også mulighet til å tildele ulike oppgaver til elever. 
 
Oppgavebank 
Creaza har en stor oppgavebank med hundrevis av oppgaver i ulike fag. Lærer kan tildele 
oppgaver direkte fra oppgavebanken. Alt innhold her er dynamisk - lærer har mulighet til å 
endre innhold i oppgaven og instruksjonene i oppgaven før den tildeles til elevene. 
Slik tildeler du en oppgave til elevene 
 
Arbeidsflyt 
Lærer kan også tildele oppgaver fra verktøy, der man skriver en instruksjon og kriterier. 
Selve elevproduktet er da tomt. Lærer kan også påbegynne et produkt for deretter å tildele 
det til elevene fra lærers innhold. Da vil elevene få hver sin kopi av produktet som de kan 
jobbe videre med. Når elevene starter å arbeide med oppgaven, har lærer innsyn i 
elevarbeider.  
 
Lærer kan gi tilbakemeldinger både som en kommentar til hele produktet, eller muntlige og 
skriftlige kommentarer inne i selve produktet. Flere lærere kan ha innsyn i samme oppgave, 
følge elevenes prosess og gi tilbakemeldinger. Dette gjør det enkelt å drive tverrfaglig 
arbeid. 
 
Produkter man lager i Creaza kan deles ved hjelp av lenke slik at andre kan se det, for 
eksempel i OneNote, Google Classroom eller andre steder.  
Se flere instruksjonsfilmer her 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d5j7nEnT4KI&list=PLYC-S52JTP-6cZ0-_VXToRoKrQyPQpixe&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=rg5sGwcOUmg&list=PLYC-S52JTP-6cZ0-_VXToRoKrQyPQpixe&index=5


Cartoonist 
I Cartoonist kan elevene skape tegneserier, presentasjoner og filmer rundt blant annet etiske 
dilemmaer, historiske hendelser og for å illustrere fagstoff. Det er også fint å bruke i muntlige 
arbeider, da elevene kan gjøre lydopptak. Det ligger mye innhold klart til bruk i verktøyet, 
både tegnet innhold, lydinnhold og filmklipp. Elevene kan også laste opp egne bilder, lydfiler 
og filmer. Film- og lydfiler kan redigeres og settes sammen med tegnet innhold, animasjoner 
og tekst.  
Slik kan du lage et produkt i Cartoonist 
 
AudioEditor 
AudioEditor er Creazas lydredigeringsverktøy. Her kan elevene ta opp egen lyd, laste opp 
lydfiler og bruke både musikkfiler og lydeffekter fra lydbiblioteket i AudioEditor. Elevene kan 
blant annet lage podcaster, spille inn fagsamtaler, lage hørespill og lese inn tekster på 
fremmedspråk. 
Slik kan du lage et produkt i AudioEditor 
 
Mindomo 
I Mindomo kan elevene skape digitale tankekart. De kan også gjøre tankekartene til digitale 
presentasjoner. Her kan man enkelt strukturere fagstoffet og vise at man har forstått 
sammenhenger. Man kan skrive, ta opp lyd, sette inn lydfiler, laste opp egne bilder og filmer 
og sette inn lenker, filmer og bilder direkte fra nettet. Mindomo har også en 
lydopptaksfunksjon der elever kan vise hva de kan om et tema muntlig. Man kan også 
strukturere tankekartet på ulike måter, for eksempel som tidslinjer. Slik kan man bruke 
verktøyet til ulike formål. Man kan også samarbeide i sanntid i Mindomo. Slik kan man enkelt 
drive gruppearbeid og jobbe hele klassen sammen, noe som virker inkluderende. Her får alle 
elever bidratt og vist hva de kan inn i et felles arbeid.  
Slik kan du lage et produkt i Mindomo 
 
Webinar: Vi gjennomfører flere gratis webinar. Les mer på www.creaza.com  
 
Support og fellesskap 

● Creaza har norsk support og er åpen for alle lærere. 
Du kan nå oss på følgende måter: 
Mail: support@creaza.com 
Tlf: 477 78 800 

● Hjelpesidene til Creaza forklarer hvordan de ulike delene av Creaza fungerer. De 
finner du her: https://web.creaza.com/no/help/ 

● Vi har også en facebookgruppe - “Creaza - undervisningstips” der lærere kan komme 
med tips til hverandre, og stille spørsmål som vi eller andre lærere raskt besvarer: 
https://www.facebook.com/groups/198414151491648/  

● På vår youtube-kanal, vil du finne mange nyttige instruksjonsfilmer, veiledningsfilmer 
og eksempler om de ulike verktøyene, og om arbeidsflyten i Creaza:  
https://www.youtube.com/user/CreazaTube  

● Creaza har en blogg hvor vi presenterer nyheter og eksempler fra norsk skole. 
Bloggen vår kan du abonnere på her: https://web.creaza.com/blog/no 
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