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DIGITAL SKATTEJAGT MED  
BAMSEVEN
Tag børnene med på digital skattejagt, og styrk deres evner til at begå  
sig i fællesskabet – også det digitale. 
Omkring 95 % af danske børnehavebørn har adgang til en tablet derhjemme (kilde: DR Medie- 
udviklingen 2016), og med dens uendelige muligheder for underholdning og leg lærer mange hurtigt at 
betjene den. Men at begå sig digitalt handler ikke kun om at kunne betjene en iPad eller en telefon.  
Det handler også om at kunne begå sig socialt.

I dette forløb arbejder I – gennem to sjove skattejagter og med Fri for Mobberis fire værdier som  
afsæt – med børnenes evner til at begå sig socialt i den digitale verden. 

Forløbet kort fortalt
Børnene skal på en skattejagt i børnehaven. På hver post får børnene en opgave, som de skal  
samarbejde om at løse.

Børnene er medskabere af en fortælling og lærer at arbejde sammen om at løse en opgave. De oplever, 
at nogle opgaver bliver lettere at løse, når de arbejder sammen, og at andre opgaver simpelthen kræver 
det.

I aktiviteten er tabletten på én gang i centrum (som et vigtigt redskab til legen) og i baggrunden (det er 
børnene, der skal løse opgaverne i fællesskab). På den måde fungerer tabletten som et legeredskab, der 
sætter børnene i gang. 

Fordele ved at arbejde pædagogisk med digitale medier
Når I integrerer digitale medier i det pædagogiske arbejde, styrker I børnenes digitale kompetencer: 
•  Børnene får styrket deres refleksive og sociale kompetencer ift. teknologi og medier. 

•  De lærer, at teknologi og medier kan være redskaber til leg og samvær, når disse indgår i en social 
sammenhæng – og at der er nogle ’regler’ for at bruge medierne sammen med andre. Dette skal 
ses i modsætning til mere traditionel tablet-brug, der typisk foregår alene eller to og to, fx når de 
ser film på en tablet.

•  Samtidig får børnene også styrket deres it-skaberkompetencer ved selv at tage billeder, optage 
video m.m., og deres it-brugerkompetencer, når de fx prøver en ny app eller skifter mellem apps.

 

Sådan bakker du op
For at børnene får mest muligt ud af aktiviteten, kan du som pædagog:
• holde dig i baggrunden undervejs og lade børnene hjælpe hinanden.

• fokusere på, at alle er med og observere relationerne børnene imellem.

• støtte børnene i at tale sammen om opgaven.

• vejlede i god brug af medier, fx: “Husk at spørge, om alle er tilfredse med billedet?”



FRI FOR MOBBERI / DIGITAL SKATTEJAGT / SIDE  2

Det skal I bruge:
1.  Skattejagt 1: Bamsevens venner. Print historien og opgaveplancherne.

2.  Skattejagt 2: Planeten Glemsom. Print historien og opgaveplancherne.

3.  Plancherne hænger I op på forhånd, og historierne læser I højt ved skattejagternes begyndelse.

4.  Giv undervejs børnene ledetråde til, hvor posterne er gemt.

5.  Tjek, at der er strøm på tabletten, og at der er ledig plads til at lagre video og fotos.

Sådan gør I
•  Arbejd med de to skattejagter beskrevet herunder. Begynd med Bamsevens venner. Det er en  

simpel skattejagt, som fungerer som opvarmning til skattejagten Planeten Glemsom.  
De to skattejagter gennemføres på forskellige dage.

•  Børnene skal samarbejde i grupper. Tal på forhånd med dem om, hvordan de viser tolerance,  
respekt, omsorg og mod over for hinanden. På den måde hjælper du børnene til at øve sig i,  
hvordan værdierne kan udmønte sig i handlinger.

•  Saml op efter skattejagten, og italesæt, hvornår du så, at børnene viste tolerance, respekt, omsorg 
og mod i opgaveløsningen. På den måde kobler du værdierne til konkrete handlinger. Det hjælper 
udviklingen af børnenes sociale kompetencer og bidrager samtidig til et trygt læringsrum, hvor alle 
ved, hvad der forventes af dem.  

Tip:
• Udarbejd evt. et skattekort over, hvor I har gemt de enkelte poster. 

•  Det kan være rigtig fint at tale om de fotos og film, børnene laver. Hvad de skal  
og må bruges til, og hvem der skal se dem. 

•  Ikke alle børn er lige komfortable med at være foran et kamera, og det er vigtigt at respektere. 
Find andre opgaver eller roller til de børn. Der er fx plads både foran og bag kameraet. 

Aldersgruppe:
De ældste børn i børnehaven.

Pædagogisk formål
Brug aktiviteten til at påbegynde børnenes digitale dannelse – at styrke deres sociale kompetencer på 
det digitale område. Når børnene fx tidligt lærer, hvordan og hvornår man må tage billeder af andre 
mennesker, kan der senere bygges ovenpå, så de lærer, hvordan man fx holder en god tone på sociale 
medier og generelt opfører sig ansvarligt på digitale medier.
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SKATTEJAGT 1: BAMSEVENS VENNER

En digital skattejagt, hvor børnene – med udgangspunkt i værdierne tolerance, respekt, omsorg  
og mod – skal samarbejde om at bruge en tablet til løsningen af opgaverne ved hver post. 

Skattejagten går ud på at finde Bamsevens fem venner, der har gemt sig i børnehaven. 

Ved hjælp af en tablet samarbejder børnene om at finde vennerne igen og bringe dem tilbage til  
Bamseven.

Sådan gør I
1.  Hæng de fem opgaveplancher (se herunder) op rundt om i børnehaven eller i børnehavens  

udearealer.

2.  Inddel børnene i grupper af fem.

3.  Fortæl børnene, at de skal på skattejagt for at hjælpe Bamseven med at finde sine venner, der har 
gemt sig i børnehaven.

4.  Fortæl børnene, at de skal bruge en tablet, og at der ved hver post skal være et nyt barn, der  
bærer tabletten.

5.  Vis børnene, hvordan man tager billeder og video med tabletten. Alt efter, hvor vant børnene er til 
tablets, kan de have brug for hjælp undervejs. 

6.  Gør børnene opmærksom på, at opgaverne kræver, at alle er med og hjælper hinanden med at løse 
aktiviteterne. Det handler ikke om at komme først. 

7.  Fortæl børnene, at når man tager billeder af andre, så skal de have lov til at godkende billederne,  
før de gemmer og bruger dem til noget.

8.  Læs historien højt (se herunder) – gerne med hjælp fra Bamseven.

9.  Giv børnene en ledetråd til, hvor den første post er, send dem af sted, og vær klar til vejledning 
undervejs. Det kunne fx være:  “Den første post er der, hvor I tager overtøj på”. 

10.  For at finde frem til næste post, giver I børnene nye ledetråde.

11.  Efter hver post vender I kort værdierne: Hvor udviste børnene tolerance, respekt, omsorg og mod? 

12.  Når alle børnene er kommet tilbage, kan Bamseven sige til børnene: ”Jubiii, alle mine venner er 
kommet hjem. Tusind tak for hjælpen.” I kan fejre det ved, at børnene giver hinanden high five, et 
gruppekram, eller I sammen laver et kampråb.
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Tip:

•  I kan lave et skattekort, hvor alle posterne er markeret med et foto.

•  Husk at fejre, når I er nået i mål. Giv hinanden high fives, et gruppekram, eller lav  
et kampråb. 

•  Du kan også vælge, at der er en form for skat til slut, fx et Bamseven-klistermærke.

13.  Opfølgning. Tal med børnene om de forskellige opgaver. Hvad var sjovt? Hvad var svært?  
Vend kort værdierne:  
Hvor udviste børnene tolerance, respekt, omsorg og mod? Kan børnene selv komme med  
eksempler på det? Og hvor så du, at de brugte værdierne? 

14.  Del billederne, børnene har taget, med forældrene. Husk at spørge børnene, om det er ok, at  
I sender billederne af dem til forældrene.
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HISTORIEN TIL BAMSEVENS VENNER

Bamseven har fem gode venner, som har gemt sig her i børnehaven. Men Bamseven savner dem. Så I skal 
hjælpe med at finde dem og overtale dem til at komme hjem.

Heldigvis er I ikke alene, tabletten kan hjælpe jer med at finde vennerne.

De fem har gemt sig hvert sit sted. Og hver af dem har en opgave til jer, som I skal løse sammen, for at de vil 
komme hjem – og for at de vil fortælle, hvor den næste af deres venner gemmer sig. 
NB! Hvis I udarbejder et skattekort til børnene, er denne del ikke relevant.

Ligesom de er fem, er I fem.

Tabletten kan hjælpe jer med at finde dem, og måske med at løse opgaven. Men I kan ikke løse opgaven alene.  
I skal hjælpe hinanden.
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OPGAVEPLANCHER TIL DE FEM POSTER 

Post 1: Grisen Grethe
Jeg vil gerne komme hjem. Men først skal I gøre ligesom mig: Læg jer ned, og rul rundt sammen.
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Post 2: Fiskefamilien Frederiksen
Vi vil gerne komme hjem. Men først skal I gøre som os. Dan former (fx trekant, firkant og cirkel) med jeres 
kroppe. I skal skiftes til at bruge tabletten til at tage billederne af de andre. 
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Post 3: Påfuglen Pelle
Jeg vil gerne komme hjem. Men først skal I hver især vælge et dyr og sige som dyret, så de andre kan gætte,  
hvilket dyr lyden kommer fra. En af jer skal videofilme, og de andre skal gætte.
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Post 4: Papegøjen Pernille
Jeg vil gerne komme hjem. Men jeg elsker farver. Først skal I hjælpe mig ved at tage billeder af ting i fem  
forskellige farver. Alle skal prøve at finde en farve hver og tage et billede af farven.
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Post 5: Dansetossen
Jeg vil gerne komme hjem. Men først skal I gøre som mig og danse en dans sammen. Find noget musik på  
tabletten, I kan danse til.
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SKATTEJAGT 2: PLANETEN GLEMSOM

En digital skattejagt, hvor børnene – med udgangspunkt i værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod 
– skal samarbejde om at bruge en tablet til løsningen af opgaverne ved hver post. 

Skattejagten går ud på at hjælpe børnene Betty og Georg på planeten Glemsom. 

De har glemt, hvordan man taler, så børnene skal hjælpe dem ved at bruge deres kropssprog til at løse 
forskellige opgaver.

Sådan gør I
1.  Hæng de fem opgaveplancher (se herunder) op rundtom i børnehaven eller i børnehavens  

udearealer. 

2.  Inddel børnene i grupper af fem.

3.  Fortæl børnene, at de skal på skattejagt for at hjælpe børnene Betty og Georg fra planeten  
Glemsom.

4.  Fortæl børnene, at de skal bruge en tablet, og at der ved hver post skal være et nyt barn, der  
bærer tabletten.

5.  Vis børnene, hvordan man tager billeder og video med tabletten.  Alt efter, hvor vant børnene  
er til tablets, kan de have brug for hjælp undervejs. 

6.  Gør børnene opmærksom på, at opgaverne kræver, at alle er med og hjælper hinanden med at  
løse aktiviteterne. Det handler ikke om at komme først. 

7.  Fortæl børnene, at når man tager billeder af andre, så skal de have lov til at godkende billederne,  
før de gemmer og bruger dem til noget.

8.  Læs historien højt (se herunder) – gerne med hjælp fra Bamseven.

9.  Giv børnene en ledetråd til, hvor den første post er, send dem af sted, og vær klar til vejledning 
undervejs. Det kunne fx være: “Den første post er der, hvor I tager overtøj på”. 

10.  For at finde frem til næste post, giver I børnene nye ledetråde.

11.  Efter hver post vender I kort værdierne − hvor udviste børnene tolerance, respekt, omsorg og 
mod? 

12.  Når alle børnene er kommet tilbage, kan Bamseven sige til børnene: ”Hurra, vi har klaret opgaven 
sammen og hjulpet Betty og Georg”. 
I kan fejre det ved, at børnene giver hinanden high five, et gruppekram, eller I sammen laver et 
kampråb.

13.  Opfølgning. Tal med børnene om de forskellige opgaver. Hvad var sjovt? Hvad var svært? Vend kort 
værdierne: Hvor udviste børnene tolerance, respekt, omsorg og mod? Kan børnene selv komme 
med eksempler på det? Og hvor så du, at de brugte værdierne? 

14.  Del billederne, børnene har taget, med forældrene. Husk at spørge børnene, om det er ok, at I 
sender billederne af dem til forældrene. 
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Historien til Planeten Glemsom
Vores børnehave har modtaget en mail på vores tablet. 

”Hjælp os”, står der. Mailen kommer fra de to børn Betty og Georg, der bor langt ude i universet på en lille 
planet ved navnet Glemsom. 

Det er en mærkelig planet, hvor dem, der bor der, hver dag glemmer noget vigtigt. I dag har de glemt, hvordan 
man taler. Hver gang Betty og Georg åbner munden for at sige noget, kommer der ingen ord ud. Det er da mær-
keligt. Og det er rigtig svært for Betty, Georg og deres venner i børnehaven at lege sammen og hjælpe hinanden, 
når de ikke kan tale sammen. Men de har fået en god idé. I stedet for at tale med munden, vil de bruge deres 
kroppe til at snakke og fortælle med. 

Problemet er bare, at de har glemt, hvordan man gør. Derfor har de fået de voksne til at hjælpe sig med at skrive 
til jer, fordi de ved, at I er rigtig gode til at bruge jeres kroppe til alt muligt. Betty og Georg har brug for jeres hjælp 
til at huske, hvordan man bruger kroppen til at snakke med. Er I klar til at hjælpe?

Betty og Georg har sendt en ’tablet-skattejagt’ til jer, hvor I kan filme og tage billeder af alt det, jeres kroppe kan, 
så alle børnene på Glemsom kan blive lige så gode til at bruge deres kroppe, som I er. 

Posterne er gemt forskellige steder på legepladsen/i børnehaven. Inden I går i gang med at hjælpe Betty og 
Georg, skal I varme jeres kroppe op med en sjov remse.

Remse Sådan gør I:
Højt som et hus Armene over hovedet, og op på tæer

Lille som en mus Ned på hug

Bred som en vej Stå med spredte ben og armene ud til siden

Smal som en streg Stå med samlede ben og armene ind til kroppen

Og flad som en pandekage Helt ned på maven
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OPGAVEPLANCHER TIL DE FEM POSTER

Post 1
Betty og Georg er på tur med børnehaven. De skal besøge en frugtplantage, hvor de skal plukke jordbær og  
kirsebær. Børnene tænker, at det er smartest, hvis de højeste plukker kirsebær, som vokser højt oppe, og de  
laveste plukker jordbær, som vokser helt nede på jorden. Men hvem er høj, og hvem er lav?  
I dag har de jo glemt, hvordan man snakker sammen, så de skal have jeres hjælp til at finde ud af, hvordan man 
nemt kan se, hvem der er højest, og hvem der er lavest.

Opgave
Brug tabletten til at tage et billede, hvor I stiller jer på række med de laveste forrest og de højeste 
bagest. Bagefter kan I tage et billede, hvor I står omvendt, så de højeste står forrest, og de laveste står 
bagest. 
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Post 2
På planeten Glemsom elsker børnene at lege sammen, og nogle gange bliver Betty en drillepind og driller Georg 
for sjov ved at tage hans hue og løbe af sted. Men i dag synes Georg ikke, det er sjovt. 

Han bliver ked af det og er slet ikke glad for den leg. Men han kan jo ikke tale. Hvordan kan han vise med  
kroppen, at han bliver ked af det, så Betty kan se, at hun skal give ham huen tilbage. 

Opgave
Hjælp Georg og Betty ved at tage billeder med tabletten, hvor I viser med kroppen, hvordan man ser ud, 
når man er ked af det, og hvordan man ser ud, når man er glad og sur. 
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Post 3
Georg og Betty har lige spist frokost og ryddet deres tallerkner op. De vil gerne lege købmand på stuen, men de 
synes, at legen er sjovere, hvis flere er med. Aslak sidder ovre i hjørnet og virker lidt genert.  
De vil gerne invitere ham med i legen, men hvordan kan de gøre det i dag, hvor de har glemt, hvordan man 
taler? Kan I hjælpe Betty og Georg? 

Opgave
Lav en film, hvor I viser med jeres kroppe, hvordan man kan invitere en ven med ind i en leg uden at  
sige noget. 
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Post 4
Betty, Georg og Aslak er blevet færdige med at lege købmand. Nu vil de gerne gå et andet sted hen og lege en ny 
leg. Men hvor skal de gå hen, og hvad skal de lege? Det kan være svært at blive enige om, når man ikke kan tale 
sammen. I må hjælpe dem!

Opgave 
Find de tre steder i børnehaven, hvor I allerbedst kan lide at lege, og tag et billede af, hvad I laver der, så 
børnene fra planeten Glemsom kan få nogle gode ideer. 
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Post 5
I dag til frugt sker der noget spændende på Betty og Georgs stue. Den nye pige, der skal begynde i deres  
børnehave, kommer på besøg. De vil gerne fortælle den nye pige, hvad de hedder, men det er jo svært, når de 
ikke kan huske, hvordan man taler. Vil I vise dem, hvordan man kan bruge kroppen til at fortælle et navn. I kan 
nøjes med at vise det første bogstav i jeres navn.

Opgave
Form på skift jeres forbogstavbogstaver med kroppen. Tag et billede af jeres eget bogstav, mens de andre 
børn former det. Husk at spørge hinanden, om det er ok at gemme billedet.
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Tip:

•  I kan også lave et skattekort, hvor alle posterne er markeret med et foto.

•  Husk at fejre, når I er nået i mål. Giv hinanden high fives, et gruppekram, eller lav  
et kampråb. 

•  Du kan også vælge, at der er en form for skat til slut, fx et Bamseven-klistermærke. 

Post 1 

•  Her kan I tale om, hvornår det er godt at være lav, og hvornår det er godt at være høj.  
Hvordan kan man hjælpe hinanden? Udvid eventuelt aktiviteten ved at finde andre  
eksempler på høje og lave ting, dyr eller planter. 

Post 2 

•  Her kan I tale med børnene om, hvordan man kan se følelser på kroppen. Stil spørgsmål, der  
åbner for børnenes egne svar, fx: ”Hvordan kan I se, hvis en kammerat er trist eller ked af 
det?” Brug evt. de fotos, børnene har taget ved posten, til at lave collager eller bøger om 
forskellige følelsesudtryk. I kan også bruge børnenes fotos til et børnemøde, hvor I taler  
om, hvad man kan gøre, når en kammerat ser glad, sjov, ked eller sur ud. 

Post 3 

•  Her arbejder børnene med video uden at bruge ord. De leger med andre kommunikations- 
former, der indgår i at opbygge relationer. Det gør ikke så meget, at der alligevel kommer  
ord med på videoen. Børnenes proces er den vigtigste. Hvis I er trygge ved det, kan I evt.  
redigere videoerne sammen i Splice (Android og iOS) eller iMovie (iOS), og lave en  
samlet film, som I kan dele med resten af børnegruppen og forældrene.

Post 4 

•  Her viser børnene forskellige yndlingssteder/-lege i børnehaven. Aktiviteten kan over tid 
bruges til at lave et idékatalog med gode lege og gode steder i børnehaven. Saml dem  
eventuelt i Book Creator, eller lav en række collager. Det er en god idé at printe noget af 
materialet ud, så børnene kan genbesøge det i det daglige uden at have adgang til en tablet. 

Post 5 

•  Her skal børnene bruge mange af de forskellige færdigheder, der indgik i de foregående  
opgaver. Aktiviteten stiller krav til børnenes koordinering, samarbejde og digitale produktion.  
Børnene kan tale om, hvordan de skal ligge på jorden eller stå for at lave et bogstav.  
Man kan flytte på hinanden og bevæge kroppen i mærkelige stillinger.  Lav evt. et helt alfabet, 
som I kan skrive med i PicCollage eller andre billed-apps.  


