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Navn IKT i leik og læring 

Engelsk navn ICT in play and learning 

Studiepoeng 20 + 15 (bacheloroppgave) 

Heltid / deltid Heltid  

Type studium Valgbar enhet i bachelorgraden 

Antall semester 2 

Startsemester Høst 2014 

Opptak Lokalt opptak 

Faglig kontaktperson Mari-Ann Letnes 

Gjelder for studentkull FLUHO 2012-15 

Godkjenning av fagplanen 

Vedtatt i DMMHs Høgskoleråd 18.februar 2009. 

Ekstern konsulent: Lektor, ph.d. Carsten Jessen ved Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole, Aarhus universitet 

Sist revidert 

Revidert 11. mai 2011 for å brukes som fagplan for en fordypningsenhet i 
bachelorgraden. 

Revidert 12.06.13: Studiepoengfordeling 

Sist revidert 26.08.14 

 

Kort om studiet 
Studiet søker å møte de føringene som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
og Kunnskapsløftet legger for utvikling av digital kompetanse. Fordypningen skal være 
med å sikre allsidig kompetanse innen kreativ, kritisk og pedagogisk bruk av digitale 
verktøy. 

Innledning 
Et samfunn i stadig utvikling stiller nye krav til pedagoger. Både Kunnskapsløftet (2006) 
og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006) løfter fram nye og endrede 
krav til bruk av digitale verktøy. Rammeplanen for barnehagen og temaheftet om IKT i 
barnehagen setter fokus på bruk av digitale verktøy som en del av den pedagogiske 
virksomheten. Barnehagen skal legge til rette for en deltakerkultur, hvor medvirkning og 
medskaping er sentrale begreper, og digital danning er en viktig del av denne. Digital 
kompetanse blir omtalt som en av fem grunnleggende ferdigheter som er 
gjennomgående i læreplaner for alle fagene i grunnskolen. I henhold til sentrale 
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styringsdokumenter for skole og barnehagen skal pedagogen bidra til kontinuerlig 
utvikling av kompetanse hos barn og voksne. Det gjelder både i forhold til ulike 
samarbeidssituasjoner og faglige utviklingsområder. Lederansvar krever evne og vilje til 
framtidsrettede og dynamiske læringsprosesser. Dette krever evne til nytenkning og vilje 
til utvikling av digital kompetanse som en del av danningen. 

 

Leiken er en del av barns væremåte, og den er indremotivert. Studiet legger stor vekt på 
leikaspektet i arbeidet med digitale verktøy. Barnehagens fortrinn som pedagogisk 
institusjon i forhold til skolen er fokuset på leiken og det barn lærer gjennom leik. 
Gjennom leiken legger barn virkeligheten under seg, og på denne måten lærer de om 
verden. Gjennom å ta utgangspunkt i leiken vil man kunne møte barna der de er og bidra 
til å skape motivasjon for å lære mer.  

Å lede en pedagogisk virksomhet krever evne til å analysere og vurdere læringsmiljø og 
lokale betingelser, noe som krever en bevissthet om kvalitet og kvalitetskriterier. Studiet 
presenterer mulighetene for pedagogisk og administrativt arbeid med IKT i skole og 
barnehage. Studiet gir en teoretisk og praktisk innføring i å mestre nye pedagogiske 
arbeidsformer og aktuelt teknisk utstyr. Studentene skal oppnå fortrolighet med 
datamaskinen og de vanligste brukerprogrammene, samt kunnskap om bruk av internett 
som ressurs. Teknologiens plass i barnehage, småskole og samfunn blir belyst. 

Læringsutbytte 
• Ved fullført studium skal studenten ha følgende ferdigheter, kunnskap og 

kompetanse: 

• drøfte barnehagens rolle som lærende organisasjon i en globalisert mediekultur 

• initiere og lede digital danning i barnehage og skole 

• utvikle reflekterte holdninger til pedagogisk arbeid med IKT og til teknologiens 
betydning for sosiale skiller i barnehage, småskole og samfunn  

• nyttiggjøre seg sin kritiske kompetanse til å utvikle økt bevissthet om kvaliteter i 
mediebarndommen 

• legge til rette for at barn får relevant estetisk erfaring (barnet som konsument) og 
reflektere over estetisk produksjon i lyd og bilder sammen med barn  
(barnet som produsent) 

• anerkjenne barns mediekultur, spillkultur og bruk av digitale verktøy i de ulike 
sosiale nettverkene barn deltar i 

• bruke IKT i planlegging, pedagogisk dokumentasjon og vurdering, samt som 
verktøy for å fremme barns medvirkning 

• tilegne seg ferdighet i å bruke IKT som verktøy i administrativt arbeid og som 
verktøy for kommunikasjon med foreldre og eksterne instanser 

• bruke sin digitale kompetanse til å holde seg oppdatert på området, samt forstå 
de endringene som digitale medier medfører for det pedagogiske arbeidet i 
barnehagen 

Innhold 
Studiet er bygd opp av følgende tema: 

1. Grunnleggende digital kompetanse (ca 1 stp) 

Alle som bruker en datamaskin må kunne filbehandling. Å behandle filene betyr å ha 
orden på alle tekstdokumenter, fotografier, bilder og andre filer som etter hvert blir 
lagret på harddisken. Personalet i skole og barnehage må kunne opprette mapper, lagre 
filer og finne mappene og filene igjen. De må vite hvordan de flytter filer, gir filene nye 
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navn, sletter filer og gjenoppretter filer. Slike grunnleggende kunnskaper er nødvendig 
for å implementere digitale verktøy i barnehagens, skolens og SFOs daglige liv. 

Under teamet ”Grunnleggende digital kompetanse” skal studentene jobbe med: 

• Filbehandling 

• Bruke LMS i kommunikasjonssammenheng 

2. Danning og didaktikk - Kreativ bruk av digitale verktøy med barn (ca 15 stp) 

Dette temaet vil ta opp digital danning i mediebarndommen, med fokus på kreativ og 
didaktisk bruk av tekst, bilde, lyd, animasjon og multimedia. 

Å ta i bruk digitale verktøy innebærer å ta utgangspunkt i barns erfaringer og ta barna på 
alvor. Barn er både konsumenter og produsenter i det daglige, og disse to rollene 
påvirker hverandre gjensidig. Gjennom å bli produsenter av kultur legger man grunnlaget 
for en mer kritisk holdning som konsument, samtidig som det å bli produsent gjerne 
forutsetter at man er konsument. I barnehager og skoler som har en kultur for 
kunstformidling, slik som lesing, bildekunst, drama og musikk, vil barna naturlig nok 
kunne spille på sine erfaringer som konsumenter i produsentrollen. Når man legger til 
rette for å fokusere på produsentrollen, vil barna kunne få et metaperspektiv på 
konsumentrollen, og dette legger grunnlaget for en mediekompetanse som er særdeles 
viktig. Barnehage og skole har et ansvar som ligger i å forberede barna på dette 
samfunnet, hvor det å kunne navigere og sortere i en enorm informasjonsmengde er en 
forutsetning.  

Under temaet ”Danning og didaktikk - bruk av digitale verktøy i kreativt arbeid sammen 
med barn” skal studentene jobbe med: 

• multimodal dokumentasjon til bruk i samarbeid med aktører rundt barnehage og 
skole slik som foreldresamarbeid, samarbeid med lokalsamfunnet og storsamfunn. 

• bruk av praksisfortellinger som dokumentasjon i læreprosesser 

• digital fortelling 

• animasjon og video 

• bildebok, bilde og tekstbehandling 

• lydinnspilling og CD 

3. Markedsføring, internett og etikk (ca 4 stp) 

Både barnehagen og skolen har behov for å kunne kommunisere med omverdenen, og 
internett er i så måte en egnet kanal. En hjemmeside kan si noe viktig om institusjonen 
utad, samtidig som at den kan skape samhold innad og dermed bidra til et bedre 
læringsmiljø. Denne typen visuell kommunikasjon krever kunnskap om grafisk design og 
markedsføring. 

Stadig flere barnehager og skoler bruker Internett som en kommunikasjonskanal mellom 
seg og omverdenen. Når barnehage eller skole «går på nett» krever det kunnskap om 
hva man har lov å gjøre med foto og annen informasjon, samt hvilke etiske regler som 
gjelder for bruk av Internett.  

Under temaet ”Markedsføring og internett” skal studentene jobbe med: 

• grunnleggende markedsføring  

• grafisk design 

• skriving for nett: blogg 

• bruk av Internett i barnehage, SFO og skole 

• personvern og etiske regler 

• opphavsrett og kildekritikk 
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Organisering og arbeidsmåter 
Studiet går over to semestre og er organisert slik at teori og praktisk arbeid utgjør en 
helhet.  

Undervisningen vil knytte teorien til praktiske aktiviteter, feltarbeid, gruppearbeid, 
studentframlegg, individuelt arbeid og prosjektarbeid. Alle skriftlige oppgaver leveres inn 
på ITL. Det blir lagt vekt på å integrere tema fra ulike fagområder i undervisningen. 

Det praktiske arbeidet krever en utforskende, eksperimenterende, sansende og 
opplevende arbeidsform. Praktisk-pedagogisk arbeid skal i stor grad foregå med digitale 
verktøy slik at studentene får erfaring og selv kan tilrettelegge for arbeid med barn og 
IKT, lek og læring.  

Studietur og/ eller ekskursjon inngår for å få varierte inntrykk og større bredde i 
erfaringen med fordypningens hovedfokus. 

De til enhver tid gjeldende fraværsregler for studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole 
for førskolelærerutdanning vil også gjelde for dette studiet.  

IKT i leik og læring 

Emnekode IKTLL312 

Navn hovedemne IKT i leik og læring 

Engelsk navn ICT in play and learning 

Studiepoeng 20 

Undervisningsperiode Høst – Vår 3. studieår 

Emneansvarlig Mari-Ann Letnes, Jan Ketil Torgersen og Svein Sando 

Arbeidskrav 
Tema 2:  Danning og didaktikk - Kreativ bruk av digitale verktøy med barn; 

fire praktiske arbeidskrav med skriftlig refleksjon  

Tema 3:  Markedsføring og internett;  
ett praktisk arbeidskrav med skriftlig refleksjon 

Vurdering 
1. Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.  

2. Individuell mappeeksamen.  

 

Til mappeeksamen trekkes det ut to av oppgavene gitt i løpet av året (se Arbeidskrav 
tema 2 og 3).  

Det blir gitt en samlet karakter, der skriftlig eksamen utgjør 40 % og mappeeksamen 
utgjør 60 % av den samlede karakteren, beregnes av det studieadministrative systemet. 

Retten til å gå opp til eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. Arbeidskrav som ikke 
er levert/utført innen fastsatt frist, blir ikke godkjent, og studenten mister retten til å gå 
opp til eksamen. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg informert om de 
gjeldende frister. 
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Eksamen 

Emnekode IKTLL312 MAP 

Navn delemne IKT i leik og læring – mappeeksamen 

Studiepoeng  

Prosentandel av karakter 60 % 

Undervisningsperiode Høst 3. studieår 

Eksamensform 
Mappeeksamen; to trukkete arbeidskrav (ett eksemplar 
av hver) med refleksjonsskriv ( i to eksemplar) leveres 
samla i en mappe/konvolutt. 

Varighet eksamen  

Sensur 
Ekstern og intern sensur  
(produktet sensureres som praktisk eksamen) 

Karakteruttrykk Karakter fra A til F 

 

Emnekode IKTLL312 SEK 

Navn delemne IKT i leik og læring – skriftlig eksamen 

Studiepoeng  

Prosentandel av karakter 40 % 

Undervisningsperiode Høst 3. studieår 

Eksamensform Skriftlig 

Varighet eksamen 4 timer 

Sensur Ekstern og intern sensur 

Karakteruttrykk Karakter fra A til F  

 

Bacheloroppgave 

Emnekode BAC-HO03 

Navn hovedemne Bacheloroppgave 

Engelsk navn  

Studiepoeng 15 (10 fra fordypningen + 5 fra pedagogikk) 

Undervisningsperiode Høst - Vår 3. studieår 

Emneansvarlig Mari-Ann Letnes, Jan Ketil Torgersen, Svein Sando 
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Arbeidet med bacheloroppgaven skal gi studentene en utdypet erfaring med faget 
pedagogikk og den aktuelle fordypningsenheten. Oppgaven skal ta utgangspunkt i en 
problemstilling og legge vekt på så vel metodiske kunnskaper og ferdigheter, som 
refleksjon over og drøfting av teori hentet fra både det pedagogiske og 
fordypningsfaglige området. 

Arbeidskrav 
Godkjent muntlig presentasjon av arbeidet med bacheloroppgaven. 

Vurdering 
For å få bacheloroppgaven endelig vurdert, må studenten ha fått godkjent arbeidskravet. 

Studiets faglærere og lærere fra pedagogikk vurderer bacheloroppgaven. 

Eksamen 

Emnekode  

Navn delemne Bacheloroppgave 

Studiepoeng 15 

Prosentandel av karakter 100 % 

Undervisningsperiode  Høst - Vår 3. studieår 

Eksamensform Individuell bacheloroppgave 

Varighet eksamen  

Sensur Intern sensur  

Karakteruttrykk Bokstavkarakter (A-F)  

 

Pensum 
Bakken, M. Clifford, H. og Sivertsen, T. (2005): Håndbok i animasjonsfilm. Oslo: Gan 
forlag (136 s) 
Bølgan, N. (2006): ”Temahefte om IKT i barnehagen”.  Oslo: Kunnskapsforlaget (37 s) 
Bølgan, N. (2008): Vil du være med, så heng på!  Oslo: Fagbokforlaget (201 s) 
Bølgan, N. (2009): Du gjør bare sånn!  Oslo: Fagbokforlaget (179 s) 
Erstad, O. (2010): Digital kompetanse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget (215 s) 
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006). Oslo: 

Kunnskapsdepartementet 
Hansen, J. & Hansen, H. (2007): Digital kulturformidling – børn og forskere har ordet. 
København: Kulturarvsstyrelsen. Lastes ned fra 
http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/digit
alisering/digitalkulturformid/publikation.pdf  (74 s) 
Helvad, B. & Madsen, T. M. (2006): Slip fortællingen løs. Kunst- og kulturformidling til de 
3-6 årige. København: Børnekulturens Netværk (103 s) 
Høiland, T. & Winje, G. (2010): Nå er det min tur… om IKT i barnehagen.  
Kristiansand: Høyskoleforlaget (113 s) 
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http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/digitalisering/digitalkulturformid/publikation.pdf%20%20(74


Jessen, C. (1995): ”Computeren i børnehaven”, I Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, 
nr. 35 Odense: Odense universitetsforlag (Kan også lastes ned fra http://carsten-
jessen.dk/compbhv.html) (5 s) 
Jæger, H. & Torgersen, JK. (red.)(2012): Medalisert barndom. Digital kultur i 
barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (160 s) 
Sørensen, B. H. og Olesen, B. (red.)(2000): Børn i en digital kultur. København: Gad 

(260 s) 
Thestrup, K., Henningsen, L. og Jerg, K: (red)(2009): Billedbevægelser. Medieleg i en 
dagsinstitution. Tidsskrift for Børneæ- og Ungdomskultur nummer 53 (125 s) 
Tufte, B., Kampmann, J. og Juncker, B. (red.)(2000): Børnekultur. Hvilke børn? Og hvis 
kultur? København: Akademisk forlag (125 s) 
Kompendium i ”IKT i leik og læring” (ca 200 s)  
 

Det er ikke tillatt å gå opp til eksamen i et emne som har pensumlitteratur som 
studenten har hatt på pensumlisten ved tidligere eksamener i løpet av sin 
utdanning. Studentene bes vurdere pensumlisten i forhold til tidligere avlagte 
eksamener og kontakte faglærerne for å få forslag til annen pensumlitteratur 
dersom de finner pensumlitteratur som er brukt ved tidligere avlagte 
eksamener. 

Nettresurser 
http://ww.kufferten.dk 
http://home.hib.no/mediesenter/animasjonsverksted/barn/www/ 
http://zipzap.dk/Forside.html 
http://www.multimedia.skolutveckling.se/ 
http://www.playware.dk/ 
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