
  

DIGITALT – DET 
ER FOR BØRN 
Forslag til forløb 

De helt små 

LEG MED LYD 

I forløbet ’Leg med lyd’ får I mulighed for at lege med bevægelse, følelser, lyd og ord. I 

en vekslen mellem det digitale og det fysiske rum stimuleres børnenes sanser og 

kreativitet. Hele småbørnsgruppen får mulighed for at deltage. Dermed udbygges og 

trænes såvel den alsidige personlige udvikling som de sociale kompetencer. 
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OVERBLIK 

Teknologisk sværhedsgrad: Begynder 

Aldersgruppe: 1-3 år (kan justeres op) 

Læringsmål: Krop og bevægelse sættes i spil via musik på iPad’en og egen 

musikproduktion ved hjælp af hverdagsgenstande. I det fælles arbejde med musikken 

og dens udtryk skærpes børnenes opmærksomhed i forhold til hinanden desuden. 

Materialer: iPad’s, hverdagsgenstande som musikinstrumenter. 

 

FORLØBET 

Del 1: Udforsk og skab jeres musik 
Brug app’en Toca Band til at skabe musik:  

 Lyt til den rytme eller melodi, som de enkelte figurer skaber:  

o Find ud af, hvad der sker, når de står forskellige steder. Snak om, 

hvordan rytmen/melodien lyder, og hvordan figuren ser ud. Hvilke 

følelser er der? Er de glade, bange, travle …? 

o Prøv, om I kan klappe rytmen, trampe den eller nynne med på en 

melodi.  

o Måske er der et bestemt ord, der passer til en rytme, et navn eller et ord, 

der kan synges? 

 Udforsk mulighederne: 

o Hvordan spiller figurerne sammen?  

o Hvordan kan I lade de enkelte figurer spille, når de står på 

”vinderskamlen”?  

 Når I har en kombination af musikken, som I godt kan lide – kan I så bevæge jer 

til den? 

o Kan I på skift følge de forskellige figurers rytme/melodi? 

o Kan I vise deres humør? 

o Kan I dele jer i grupper og lave en ”dans”, hvor nogle følger en figur, 

andre en anden? 

o Hvis én spiller med en figur, der står på ”vinderskamlen”, kan de andre 

så følge musikken, mens der bliver spillet? 

Del 2: Lav jeres egen musik 
Brug igen app’en Toca Band: 

 Se på de forskellige figurer: Ligner de noget, I kender fra jeres hverdag? Måske 

en genstand? Måske et dyr? Hvordan kommer rytmen/melodien frem? 

 Kan I finde noget i vuggestuen, der kan lave den samme lyd? Kan I spille på det? 

 Kan I finde andre ting, man kan spille på? 

 Lav nu jeres eget orkester. Lad børnene vælge deres instrument. Placer måske 

jeres instrumenter forskellige steder i rummet, så man kan gå rundt og spille på 

forskellige instrumenter, så musikken hele tiden ændrer sig. 

 Måske får I lyst til at optage jeres musik? Det kan I gøre med GarageBand. 
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 Måske får I lyst til at optage en video, hvor I kan se, hvordan I spiller? 

Del 3: Fortæl, snak og lyt 
 Tag billeder af de enkelte børn, der spiller på et selvvalgt instrument. 

 Lav et huskespil ud af billederne med børnene, der spiller på deres 

instrumenter: 

o Brug app’en Silkes venner 

o Brug billedet af det enkelte barn og optag lyden, når der spilles på 

instrumentet 

o Brug billedet af det enkelte barn og indtal en sætning om, hvad barnet 

spiller på 

o Spil spillet og snak samtidig om billederne 

 

 Læg puslespil og spil evt. andre spil med Bitsboard: 

o Brug billederne af børnene, der spiller på instrumenterne til at lave et 

board i Bitsboard. Optag lyden af, at børnene spiller på deres instrument 

sammen med det enkelte kort. 

o Læg puslespil med billederne – og hør lyden afspillet, når I er færdige 

med at lægge puslespillet. 

o Lav en bevægelse, der passer til den lyd, der er blevet spillet – eller vis 

en følelse, der passer til. 

o Brug evt. nogle af de andre spilmuligheder i Bitsboard. Få inspiration på 

Digitalt – det er for børn/Bitsboard 

 

 Lav jeres egen bog og fortælling om jeres musik: 

o Brug app’en Book Creator 

o Læg billederne af børnene, der spiller på deres instrumenter ind i bogen. 

Optag lyden af, at de spiller på instrumentet og læg det ind som skjult 

lyd bag billedet (dermed kan man trykke på billedet og høre, hvordan 

der bliver spillet). 

o Lad de større børn fortælle om billedet – hvem der spiller, hvordan det 

lyder m.m. 

o Hvis I har optaget en video, hvor alle spiller på hver deres instrument, 

kan I lægge den ind. 

o Læs bogen for hinanden – eller for en gruppe af børn, der ikke har 

deltaget. Kan de spille på samme typer af instrument? Kan de finde 

andre instrumenter? Kan de spille sammen med barnet i bogen? 

Del 4: Optag en musikvideo 
Har I lyst til at spille mere? Måske finde på nye ting at spille på? 

 Lav et nyt band og spil jeres musik. Optag musikken med GarageBand. 

 Overfør jeres musik til Video Star. 

 Optag en video, hvor nogle af børnene spiller på deres instrumenter, andre 

danser, viser følelser el. lign. Snak evt. også om, hvilke filtre I vil lægge hen over 

videoen. 

http://www.digitale-born.vejle.dk/Apps/Sprog/Sprogpakken/Hverdagssamtaler/Bitsboard.aspx
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PRAKTISK 

Det analoge: 
 Hverdagsgenstande, jer selv 

Det digitale: 
 Toca Band (app med sjove figurer, der spiller – skab musik ved at vælge figurer) 

 GarageBand (app til at optage musik og sang) 

 iPad’ens kamera. 

 Silkes venner (huskespil) 

 Bitsboard (en app, der kan lave en række opgaver ud fra et sæt af billeder) 

 Book Creator (app til at lave en bog) 

 Video Star (app til at optage musikvideo) 

 


