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Greenscreen 

 

 

 
FORSLAG TIL AKTIVITET 

En neongrønn kasse eller et neongrønt tøystykke gir utgangspunktet for å utforske digital teknologi sammen 

med fagområdet kunst, kultur og kreativitet. I tillegg trenger du en smarttelefon eller et nettbrett, egnet app og et 

tilhørende «kamerastativ». Har dere dette tilgjengelig, har dere mulighet til å lage egne fortellinger og utvikle egne 

rekvisitter så langt fantasien strekker seg. 

 
Arbeid med greenscreen og smarttelefon/nettbrett egner seg til spontan lek der barna på eget initiativ dikter 

fortellinger der de kler seg ut eller finner figurer og rekvisitter som kan bli en del av fortellingen, dersom utstyret de 

trenger er tilgjengeliggjort for dem. Greenscreen egner seg også godt til å jobbe prosjektbasert. 

 
MÅL 

Barna skal oppleve glede og 

motivasjon for å uttrykke seg 

gjennom fortelling, musikk og 

drama og utforske mulighetene 

som ligger i digital teknologi. 

 

 

 

NB! Se beskrivelse av alle 

aktivitetetene ved å scanne 

QR-koden 
 

 

 

 
HVA GJØR VI? 

• I forkant planlegges arbeidet med greenscreen gjennom didaktisk 
planlegging og forankring i en periodeplan. Planlegg de ulike sekvensene 
prosjektet består av, og sett av tid til de ulike aktivitetene. 

 

• Slike sekvenser kan for eksempel være å dikte en fortelling sammen med 

barna og skrive den ned, lage kostymer og rekvisitter, spille inn fortellingen, 

spille inn lydeffekter, musikk og stemmer som kan legges på filmen, 

redigere fortellingen og legge på effekter i app, og ha fremvisning av 

fortellingen for hele barnegruppa/foreldre (husk samtykke fra foreldrene) 

 

RAMMEPLANEN 

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike 

former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, 

fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne 

kunstneriske og kulturelle uttrykk. (s. 50). 

 
Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra 

til at barna bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å 

uttrykke seg estetisk. (s. 51) 

 

VURDERING 

• Vurdering burde skje både 
underveis i prosessen og etter 
aktiviteten. 

• Hvilke fagområder har barna 
vært innom i løpet av aktiviteten? 

• Hvile erfaringer har barna gjort 
seg? 

• Hva kan gjøres annerledes? 


