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• Fra konsument til produsent: 
kreativ bruk av iPad

• Eksempler av Book Creator
prosjekter

• En kort innføring i appen
Book Creator

• Workshop
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Fra konsument til produsent:

• Barnehagebruk skal være annerledes enn 
hjemme!!!

• Barna trenger å bli vist mulighetene som 
finnes i kreativ bruk av digitale verktøy!

• Tenk multimodale når det gjelder apper!

• Rammeplanen sier at personalet skal: 
Ø legge til rette for at barn utforsker, 

leker, lærer og selv skaper noe 
gjennom digitale uttrykksformer

Ø utforske kreativ og skapende bruk av 
digitale verktøy sammen med barna. 
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• Veiledende samspill

• Tilstedeværende
• Nysgjerrige

• Stiller åpne 

spørsmål
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Voksenrollen:
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Book Creator
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Ideer til bruk:
• Tema arbeid
• Pedagogisk dokumentasjon
• Digitale fortellinger
• Lag bok om: min familie, 

første dag i bhg, kokebok, 
osv…
• Lage bøker for barna (eks. 

Dyrlyder, sanger, osv)
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Mini-prosjekt: Pulverheksa
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Mini-prosjekt: Bekken
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Mini-prosjekt: Dyrelyder
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Mini-prosjekt: Pokemon

Barna lagde selv og vi lagde en QR-kode 
av filmen de lade sånn at når den ble 
skrevet ut, så kunne de allikevel se/høre 
beskrivelsen av hva de hadde lagd.
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Book Creator: En kort innføring

Skann her for å se en kort video 
jeg har lagd om hvordan man 
kommer i gang med appen Book 
Creator: 

https://www.statped.no/laringsressurser/teknolo
gitema/book-creator---temaside/pedagogisk-
bruk-av-appen/

Skann her for å komme til Statpeds 
informasjon siden for Book Creator 
med flere informasjons videoer og 
ideer til bruk: 

https://youtu.be/tOaqOdLn9h0
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Tid å leke…learning by doing!

Lag en bok med valgfri 
handling:

• Bruk bilder, tegne, 
skrive, ta opp lyd…

• Husk å låse alt!

• Man kan gjerne hente 
gratis bilder/video fra
https://pixabay.com/

Tenk gjerne på hvordan du kan 
bruke den i barnegruppen din!!
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Andre forslag til kreativ bruk:
• Lag qr-koder med appen Cloud QR
• Lag bildemontasje med appen PicCollage Edu
• Tegn med appen Drawing Pad
• Lek/skap med appen Bloom eller Trope
• Lag/utforske musikk med appen GarageBand
• Utforsk lyd eller lag podcast med appen

Taleopptak
• Lag en natursti eller skattejakt med appen

Fotspor
• Lag/tegn historier med appen Puppet Pals 

eller Toontastic 3D
• Gjør tegningene levende med appen Quiver
• Lag filmer med appen iStopMotion
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Hvis du vil vite mer:  
• Bølgan, Nina (2018): Digital praksis i barnehagen: Nysgjerrig, eksperimentell og 
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• Elyoussoufi, Nea (2018): Digitalitet i förskolan. Nacka: Askunge.
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