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DIGITALE VERKTØY
I BARNEHAGEN

IKT plan - Digitale verktøy i barnehagen
Barnehagens digitale praksis
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det
pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens
føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive
sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte.
Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet
til digitale medier.
Personalet skal:
• utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk,
ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
• legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
• vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk
• utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.»
Rammeplan
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IKT- Plan
Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskaper.
Nivå

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Mål

Tiltak
• De voksne tar barna med når de bruker digitale verktøy, som
Barna skal få begynnende
for eksempel digitalt kamera, kopimaskin, skanner, datamaskin
kjennskap til digitale verktøy
og nettbrett. Snakk med barna om hva vi holder på med.
og hvordan de kan brukes i
• Etterhvert skal barna få muligheten til å ta egne bilder, skrive ut
hverdagen.
og fortelle hva de ser.
• Spille inn lyd/video på nettbrett – Kilde til samtale
Barna skal få tilgang til digitalt
• La barna oppleve digitale bøker og fortellinger
kamera/nettbrett.
• La barna høre lydopptak av seg selv når de synger
• Barna er med når personalet bruker digitale verktøy.
• Barna er med når personalet bruker digitale verktøy. La barna
få delta i å legge bilder inn på pc.
Barna får mer erfaring med
• Barna tar bilder selv, skriver ut og forteller hva de ser. Barna
ulike digitale verktøy
er deltakende i dokumentasjon av prosjekter. Barna er med å
lager fortellinger og bildecollager.
Barna tar bilder fra temaer,
• Barna eksperimenterer i ulike tegneprogram og
prosjekter og hverdagsliv
musikkskapende programmer.
• Bruke bilder til samtaler med barna.
Barna får begynnende
• La barna få bruke digitalt kamera.
kjennskap til tegneprogrammer • Ta bilder som er interessante for barna.
og applikasjoner som
• Fokusere på det barnet tar bilder av.
stimulerer læring og kreativitet. • Gjør bildene synlig i hverdagen (kidplan, tavle i gangen).
• Sette inn bilder i barnas permer.
Medvirke i utforming av lyd,
• Lage bilde utstillinger i barnehagen (ide til foreldrekaffene?).
bilder, tall og bokstaver ved
• La barna få erfaring i lekeskriving og lek med tall på pc. La
hjelp av digitale verktøy.
barna skrive ut det de har laget.
• Bruke musikk til sang og dans. Lytte til musikk.
• La barna få medvirke i valg av musikk.
• Laminere bilder, tekster, rim og regler.
• Bruke bilder til samtaler med barna.
Øve seg på selvstendig bruk
• La barna få bruke kamera.
av digitale verktøy
• Ta bilder som er interessante for barna.
• Fokusere på det barnet tar bilder av.
Barna fotograferer
• Gjøre bildene synlig i hverdagen.
og dokumenterer
• Barna tar bilder og lager fortelling fra dagen til dagsrapporten
barnehagehverdagen og
(kidplan, tavle): Fotograferer selv, skriver ut bilde og lagrer
prosjektene de deltar i.
samt skriver tekst til (tekstskaping) sammen med personalet.
• Barna tar bilder og produserer tekster til egen perm og til
Barna produserer nye
evt. barnehage utstilling når bilder og tegninger er relatert til
produkter av egne bilder
prosjekter eller temaer. Eks. til foreldrekaffe.
og tegninger ved hjelp av
• Barna deltar i enkle kildesøk sammen med pedagogene i
programvare, kamera og
forbindelse med prosjekter eller ting de ønsker å finne ut for å
datamaskin.
tilegne seg ny kunnskap sammen med personalet. Personalet
skal ha undersøkt søk og kilder på forhånd slik at det ikke
Begynnende forståelse for
dukker opp uventede bilder som barna ikke skal se.
kilder og kildesøk på nettet.
• Personalet gir barna tilgang til utstyr og programvare
som er tilpasset barnet, som utfordrer og som gir
Alle barn skal gis like
mestringsopplevelse. Det skal legges vekt på kreative,
muligheter til få ta i bruk IKT i
språklige, sosiale og motoriske utfordringer i bruk av digitale
barnehagen.
verktøy.
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Idebank til IKT-plan
Fotografering:
La barna være med å ta bilder av det vi gjør i barnehagen, bildene vil vise hva som opptar barna og kanskje gi
oss et helt nytt perspektiv på ulike aktiviteter. De eldste barna kan få være med på å diktere tekster og filnavn
på bildene, velge hvilke bilder de ønsker å vise frem. Enten på tavlen i gangen eller kidplan.
Denne aktiviteten gir barn erfaring med å bruke digitale verktøy til å kommunisere og uttrykke seg på nye
måter. Barna får erfaring med å samarbeide i læringsprosesser gjennom produksjon og bearbeiding av
bilder. Gjennom å la barna få presentere sitt blikk på omverdenen, skapes det gode muligheter for barns
medvirkning.
Fagområder som kan berøres ved denne aktiviteten:
• Kunst, kultur og kreativitet, hvor bildet åpnes i et tegneprogram hvor man kan redigere bildet på den måten
man selv ønsker.
• Antall, rom og form, hvor fokuset kan være begrepslæring, hvor man for eksempel kan fotografere en lang
pinne og en kort pinne, og lignende.
• Etikk, religion og filosofi, hvor man kan filosofere, samtale og fabulere omkring bildet.
• Kommunikasjon, språk og tekst, der barna får skape tekst utfra det de ønsker å kommunisere ut fra bildet.

Fargejakt med app:
Ta barna med på jakt etter farger i barnehagen. Ved å dra på fargejakt i barnehagen, kan barna lære seg nye
ord og begreper på sin ferd. Benevn alt dere finner med farger, og sett ord på det. F.eks. en rød bok, en rød
genser osv. Ta med fargekort som støtte og hjelp til barna. Et fargekort er et kort som har samme farge på
begge sider. Aktiviteten fargejakt kombinerer apper og fysisk fargelek. Ved å dra på fargejakt i barnehagen,
kan barn lære seg nye ord og begreper på sin ferd.
Utstyr:
Nettbrett, lamineringsmaskin, kopimaskin/printer, appene: MusicColor, Coloring, Memospel, PicCollage.
Slik kan det gjøres:
• Introduser appen MusicColor, og fargen rød. Del ut et fargekort til hvert barn.
• Gå på fargejakt med barna i barnehagen, og let etter ting som er rødt.
• Bruk nettbrettet til å ta bilde av alt det dere finner, og lagre det i kamerarullen på nettbrettet.
• Gjenta dette senere, og bruk andre farger.
Etterpå:
• Åpne appen PicCollage.
• Bruk appen og åpne opp bildene fra fargejaktene.
• Lag et tankekart sammen med barna, og dokumenter ved å henge opp bildene i barnehagen.
Denne aktiviteten gir barna øvelse i å bruke digitale verktøy til å uttrykke seg og kommunisere på nye måter.
Barna får erfaring med å produsere og bearbeide tekst og bilder, som kan gi et godt utgangspunkt for barns
gryende lese- og skriveferdigheter gjennom multimodale (sammensatte tekster). I hovedsak vektlegges
fagområdet kommunikasjon, språk og tekst som fokus, men med noen justeringer vil andre fagområder også
dekkes.
• Nærmiljø og samfunn: Bruk fargekort utenfor barnehagen, og bli kjent med farger i eget nærmiljø.
• Kunst, kultur og kreativitet: Bruk appen Coloring til kreativ fargelegging av bilder.
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Måltidet:
La barna møte ord og bilder som de forbinder med måltidet. Her kan dere lage bildekort sammen med barna.
Finn for eksempel et bilde av egg og skriv ordet egg sammen.
Her kan dere også bruke digitale verktøy. La barna ta bilder av matvarer dere bruker i barnehagen og bruk
disse når dere lager ord- og bildekort. Det kan være lurt å laminere kortene slik at de holder lengre. Disse
gjøres tilgjengelige for barna ved at de henges opp på kjøleskapet eller ved matbordet.
Kortene kan også brukes aktivt før, under og etter måltidet - ved pådekking, sending av enkelte pålegg eller
ved opprydding. Dette kan være til god støtte for flerspråklige barn og barn som trenger visuell støtte. Ordene
kan godt skrives på barnas ulike morsmål slik at alle møter sine språk skriftlig.
Ved å gjøre denne aktiviteten dekker vi både kommunikasjon, språk og tekst og kropp, bevegelse, helse og
mat. Her blir barna kjent med maten vi bruker i barnehagen og får et forhold til variert kosthold.

Her og nå lek:
Dersom barna er på vei til blyant og papir i lek, inviter dem til å bruke digitale verktøy også. Dette for å utvide
sitt utrykksrepertoar:
Ved doktor-/sykehuslek: hjelp barna med å lage virkemidler til leken. For eksempel: sykehusskilt, plakat med
bilde av sprøyter, plaster, bandasje osv.
Ved butikk-lek: hjelp barna med å lage butikkmateriell. For eksempel: varer, penger, prisliste osv.
Leker barna at de er på buss-/togtur, hjelp barna med å lage buss- /togbilletter, penger osv.
Veiled barna i prosessen med å skape ulike rekvisitter ved hjelp av digital praksis.
Ha digitale verktøy lett tilgjengelig både i spontane og planlagte aktiviteter.
Utstyr: Datamaskin, bildeprogram og/eller tegne-, skrive-, presentasjonsprogram og skriver.
Hva: En her-og-nå-situasjon er springbrett for samhandling, felles utvikling og produksjon ved hjelp av digitale
verktøy som styrker sosial kompetanse.
Mål:
Barna blir kjent med nye uttrykksmåter, og får erfaring med å bruke digitale verktøy, spontant og når de
trenger det.
Barna gis mulighet til å bli kjent med og oppøve digitale ferdigheter ved bruk av datamaskin og skriver.
I samhandling med andre barn og voksne foran skjermen, legges det til rette for sosialt samspill og vennskap.
Hvorfor:
Her-og-nå-lek med digitale verktøy kan skape en lekpreget læringssituasjon, der barna spontant utforsker
ulike uttrykk og begreper. Det kan være ulike former, bokstaver, farger, tall, symboler og lignende.
Bruk av et bredt spekter av digitale verktøy i spontane aktiviteter, kan utvikle barns samspill, skaperglede og
kreativitet i barnehagens fellesskap.
Engasjerte og våkne voksne kan bidra til at barn opplever å bli tatt på alvor, noe som kan styrke barns
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.
Ved planlagte og spontane digitale aktiviteter, gis det rom for egen kulturskaping og opplevelser av glede og
mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap hvor det digitale er naturlig integrert.
Ved å bruke digitale verktøy i lek og da spesielt i spontane situasjoner bidrar man til kunnskapsområdet kunst,
kultur og kreativitet. Barna får bruke sin kreativitet til å forme sine rekvisitter til lek.
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Fang detaljene med digitalt mikroskop:
I denne aktiviteten får barna erfaringer med å tilegne og behandle informasjon og produsere bilder.
Slik kan det gjøres (det kan være smart å ha en gruppe med barn)
• Let etter dyr, materialer og lignende som dere har lyst å utforske gjennom et digitalt mikroskop. Det kan
være objekter som blader fra trærne, stein, frukt, vann, mat osv. Så å si alt du kommer over i løpet av
barnehagedagen kan studeres gjennom mikroskopet. Det kan kobles til projektor, slik at flere kan se på
storskjerm samtidig.
• Bruk hvitt ark som underlag, da vises objektet godt.
• Noen digitale mikroskop kan også ta bilder, slik at man kan sette sammen bilder med tekst og eventuelt lyd
på nettbrettet eller datamaskin etterpå.
• Hva med å gjenskape objektet med forskjellig formingsmateriell? En sommerfugl i plastelina, male en
marihøne på papir eller lage en dorull-larve? Barna ser detaljer de ikke har sett tidligere.
Kunnskapsområder i rammeplan som dekkes:
• Natur, miljø og teknologi: Barna kan utforske dyr og dyreliv. Ta de med på tur, hva skjuler seg under stokker
og på trær. De får oppleve naturen og naturens mangfold.
• Kommunikasjon, språk og tekst: Barna kan for eksempel lage en fortelling om objektet som studeres. Barna
sier hver sin setning eller lignende, og fortellingen skrives ned eller lyd tas opp.
• Kunst, kultur og kreativitet: Ettersom man nå vet alle detaljene til et objekt, kan man for eksempel prøve å
gjenskape objektet med forskjellig formingsmateriell. Hva med å lage en sommerfugl i plastelina, male en
marihøne på papir eller lage en dorull-larve?

Bildefortelling fra nærmiljøet:
Ta med barna og kameraet på tur i nærmiljøet, og la barna ta bilder av det de selv opplever og er opptatt av.
La barna bidra til at deres her-og-nå-opplevelser blir til fortellinger hvor de kan vise hva de er opptatt av. Når
barnas utvalgte øyeblikk samles, kan sekvensene vises igjen og igjen, og inspirere til gamle og nye historier.
En sekvens med digitale fotografier som er satt sammen i lysbildevisning på skjerm med tekst og/
eller lyd. Lyden kan være egne opptak av for eksempel barnets kommentarer, eller ferdige lyder valgt fra
lydprogrammer.
Man kan også skrive tekst på bilder og skrive ut disse, lage seg en bok av ulike turer eller hverdagen i
barnehagen.
Aktiviteten bildefortelling, kan benyttes i alle fagområder. Noen eksempler:
• Kommunikasjon, språk og tekst, hvor en bildefortelling har fokus på språkstimulering og tekstskaping.
• Natur, miljø og teknikk, hvor man kan lage en bildebok eller bildeserie om ulike planter, dyr, byggverk eller
tekniske leker/hjelpemidler.
• Kropp, bevegelse og helse, hvor barna skal vise en bevegelseslek, som for eksempel hode, skulder, kne
og tå. Det blir tatt bilde av hver kroppsdel som hører hjemme i sangen. Bildene legges inn og settes i riktig
rekkefølge, og tekst og sang blir lagt til i etterkant. Eller man kan lage en kokebok med bilder og samtale
om mat.
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Skattejakt med former:
La barna lete etter former ute og inne i barnehagen, med fokus på fagområdet Antall, rom og form. Gode
applikasjoner (apper) kan gi nye måter å lære på. Å se et firkantformet objekt gjennom en digital skjerm,
vil ikke gi barna den samme opplevelsen som å se, føle og kjenne på geometriske former i virkeligheten.
Formjakt kombinerer apper med kjente pedagogiske aktiviteter. Når personalet i barnehagen tar i bruk digitale
verktøy og media, kan barn få mange erfaringer med matematikk og lære om antall, rom og form på en
lystbetont og engasjerende måte.
Slik kan det gjøres:
Formjakt er en aktivitet som foregår over fire uker, med ukentlige samlinger. Dann barnegrupper på 2-5 barn.
Det bør være den samme barnegruppa under hele opplegget, slik at det er en viss kontinuitet for barna. Ta
utgangspunkt i tre former, sirkel, trekant og firkant. La barna finne og få erfaringer med de ulike formene, sirkel,
trekant og firkant ved bruk av nettbrett.
Formjakt kan også berøre flere fagområder:
• Kommunikasjon, språk og tekst: Gjennom formjakten kan barn lære seg nye ord og begreper på sin ferd.
Bruk fysiske formkort som støtte og hjelp til barna. Et formkort er et kort som er klippet ut som en trekant,
firkant eller sirkel.
• Nærmiljø og samfunn: Bruk formkortet utenfor barnehagen og oppdag at sirkler, firkanter og trekanter
finnes overalt i nærmiljøet.

Beebot:
I barnehagen har vi tilgang til Beebot. Andrea har vært på kurs og lærer gjerne videre til flere avdelinger.
Beebot er en robot der barna stiller inn hvor de ønsker at disse skal gå. Vi har ulike matter som: Former, by,
natur, tall og en blank en. Den blanke har vært brukt til å feste sangkort under for bruk i samlingsstund, så får
barna trykke på roboten slik at den går dit de ønsker. Dette er populært blant barna, men det må utvikles og
tilføres nye ting ved jevne mellomrom.
Fagområder som dekkes ved bruk av Beebot:
• Kommunikasjon, språk og tekst: Gjennom bruk av Beebot kan barn lære seg nye ord og begreper
underveis på alle mattene Beebot kjører på. De kan bli kjent med sanger, eventyr og lignende. Alt etter hva
som er under den gjennomsiktige matten.
• Antall, rom og form: Barna får kjennskap til ulike tall og former.

Andre tips til bruk av digitale verktøy
• Barn kan ta bilder selv med digitalt kamera og legge inn på data. De kan jobbe med bildebehandling; klippe
og lime og manipulere bildene.
• Scanne f.eks. kosedyr, hånda, smokken, frukt eller lignende. Dette kan skrives ut og monteres som et bilde
• Skrive små og store bokstaver, tall i Word på PC-en
• Pedagogiske spill/programvare som f.eks. ligger på maskinen, eller på nettet
• Lage spill, puslespill – som kan lamineres
• Paint tegneprogram.
• Kunnskapsinnhenting/informasjon NB: En voksen må være til stede ved bruk av internett. Finne bilder og
informasjon om spørsmål som dukker opp. Finne opplysninger og informasjon om bestemte temaer
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