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Formål med IKT i barnehagen  

 

1.  Vi ønsker at barna skal få erfaring med forskjellige muligheter som 

 ulike digitale verktøy tilbyr.  

2.  Vi ønsker og bruker digitale verktøy på en kreativ måte og 

kombinerer med andre uttrykksformer f.eks. bilder, tegninger, 

gjøre lydopptak, lage egen musikk, lage fortellinger.  

3.  Vi tenker at nettbrett i stor grad kan styrke relasjoner mellom 

barna, hvis vi voksne holder fokus og støtter opp om det.  

4.  Det er viktig for oss å ha et bevisst forhold til hvilke 

nettsider/apper og hvilke program barna får mulighet til å bruke i 

barnehagen. 

 

Rammeplan 
 

”Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at 
hvert enkelt barn får opplevelser, erfaringer og holdninger. Samtidig skal 
innholdet støtte språket og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser 
og samvær. Personalet må være lydhøre for barns undring og 
kunnskapssøkning. Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en 
kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.” (Rammeplanen)  

 

 

Kunnskapsdepartementet 
 

1. Utdanningsdirektoratet refererer til digitale ferdigheter som en 

grunnleggende ferdighet sammen med skriving, regning, skriftlig og 

muntlig fremstilling.  

2. Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og 

ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, 

innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og 

kommunisere.  

3. De fleste barn kommer til barnehagen med kunnskaper om og 

erfaringer med IKT. Barn er nysgjerrige og vil gjerne prøve å forstå 

hvordan ting fungerer. IKT kan supplere barnehagens arbeidsmåter, 

støtte barnas utvikling og læring og tilby nye uttrykksformer.  



Årsplan for barnehagen 
 

Vi ønsker at digitale verktøy skal være en del av hverdagen vår gjennom å 

forske og undersøke ulike digitale verktøy sammen med barna.  

For spesialopplæring og språkopplæring av fremmedspråklige vil IKT gi 

store fordeler. Barna får umiddelbar respons og trenger ikke gå gjennom 

koding og avkoding i alfabetet. Vi mener at det er en lekbetont læring, 

fordi det engasjerer barna. Dette er i trå med hva Senter for IKT i 

utdanningen er opptatt av. 

 

 

Barna mål med IKT 
 

Vi tenker at det er viktig at barna får førstehåndserfaringer som gir de 

muligheter til å utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter med 

digitale verktøy. I den forbindelse er det viktig at de får muligheten til å 

utforske ulike verktøy i dagens digitale samfunn. Dette kan sammenlignes 

med å skulle lære og sykle; et barn lærer ikke å sykle bare ved å lytte til 

en voksen med sine erfaringer. Det er først når barnet setter seg på 

sykkelen at det innhenter erfaringer og kunnskaper, og etter hvert også 

ferdigheter. 

 

Ved hjelp av IKT verktøy vil en kunne utjevne sosiale forskjeller mellom 

barn, og være til hjelp i forhold språkutfordringer i barnehagen.  

 

Det er viktig å kunne bruke IKT i lek og kreative uttrykk og at dette kan 

blir barnas dokumentasjon av deres hverdag. Det er viktig å kunne bruke 

digitale verktøy på en god måte, som for eksempel i skapende prosesser. 

 



Mål for kompetanse hos barna: 
 

 Bruke digitalt kamera til å ta bilder 

 Erfaringer med å tegne, skrive og lage kreative uttrykk på pc. 

 Få erfaring med å bruke for eksempel Word og andre 

skriveprogrammer 

 Få erfaring i bruk av kopimaskin og mulighetene som finnes der. 

 Kunne gjenkjenne og bruke de ulike ikoner på en ipad. 

 Kunne bruke et lysbord og undre seg over ulike materialers 

egenskaper. 

 Ulik mål for ulik kompetansetrinn, dokumentert i A, B og C 

 

Trinn A 

 

Trinn B Trinn C 

Barna får utforske 

digitale kamera og 

undre seg over ulike 

motiv 

Barna skal bruke 

digitale kamera til å 

ta bilder. 

Utforsker 

mulighetene et 

kamera har 

Barna bruker aktivt 

kamera i hverdagen 

Barna får utforske 

ipad, ved for 

eksempel å se 

bilder, film, lyd og 

bruke de ulike 

sansene 

Barna gjenkjenner 

og utforsker de 

ulike ikoner på ipad 

Barna bruker aktivt 

ipad i hverdagen og 

får erfaringer med 

varierte 

nettsteder/apper 

Kunne skille og 

benevne ulike IKT 

verktøy 

Kunne bruke ulike 

IKT verktøy, som å 

tegne, skrive 

Velg IKT verktøy ut 

fra mål 

Utforske gangen 

fra å ta bilde til å 

skrive ut 

 Barna laster inn bilder 

og skriver ut 

Lysbord – 

introdusert for ulik 

bruk av lysbord i 

forbindelse med 

undring og 

utforskning 

Lysbord – undre seg 

over de ulike 

materialers 

egenskaper på 

lysbord 

Barna etterspør bruk 

av digitale verktøy i 

lek og kreative 

prosesser 

 



Personalet 
 

Det er viktig med grunnleggende IKT kunnskaper hos personalet i 

barnehagen. I dag er det stort sprik i denne kunnskapen og dette er det 

vesentlig å lage en plan for å sikre god nok kunnskap. Det er viktig å 

trygge personalet til å mestre digitale verktøy. Dette for å kunne veilede 

og støtte barna i møte med den digitale teknologien.  

For å holde fokus og dele erfaringer blant personalet på tvers av 

avdelingene, opprettes et IKT nettverk, hvor alle avdelinger er 

representert. Det skal også utarbeides en progresjonsplan for utvikling av 

kunnskap innenfor bruk av IKT verktøy. 

 

 

For å jobbe med IKT i barnehagen trenger personalet: 

 Opplæring og bruk av Ipad og ulike Windows programmer i forhold 

til arbeidet med pedagogisk dokumentasjon, ref.  årsplan. 

 Kunnskap og opplæring i overføring av bilder/film fra Ipad og pc til 

skriver og prosjektor. 

 Kunnskap om programmer/apper som passer for barn, for eksempel. 

i forhold til språk, tegning, matematisk kompetanse. 

 Kunnskap og opplæring i bruk av kopimaskin/skanner 

 Legge inn skjema/årsplan osv. på kopimaskin – kunne velge disse og 

skrive ut. 

 Digitalt utstyr på plass på alle avdelinger. 

 Kunnskap om bruk av lydanlegg på fellesrom 

 Kunnskap om ulike tips og tanker i forhold til bruk av lysbord og 

overhead 

 Kunnskap om bildebehandling og lydfiler 

 Kunnskap og opplæring i bruk av skjermene i garderobene. AMX 

Insired Signade Xpress.  

 Bruke plantid og personalmøter på opplæring i bruken av ulike 

verktøy. 

 

 


