
Book Creator 

Hva er Book Creator? 

Book Creator er en app hvor du kan 

lage egne bøker.  

I boken kan du kombinere bilder, 

tekst, lyd, tegninger og video.  Du kan 

også legge inn kart, filer, lenker til 

nett. Du kan laste opp bilder, lydfiler 

og video du allerede har, eller du kan 

ta bilder, filme legge til lyd direkte i 

appen. 

Du har mulighet for å dele boken med 

andre, som en PDF-fil eller som en vi-

deo, eller på nett. Eller du kan bare 

beholde den i bibliotektet ditt.  

Her er det muligheter til å kombinere 

flere av rammeplanens fagområder i 

en aktivitet. 

 

Diskuter og lag et eksempel på hvor-

dan du kan bruke Book Creator i en 

barnehage sammenheng. 

 

 

Eksempler på bruk i barnehage: 

I lek:  

Barna kan lage en tilbudsavis til butikkleken. 

Barna kan lage egne eventyr/historier. Eller de kan lage leke-

bøker. 

Barna kan lage bøker om antall, former, farger, lyder/

bokstaver. Barna drar på skattejakt i barnehagen/nærmiljøet 

tar bilde av tall og samme antall ting. I boken setter de inn 

bildene i riktig tall rekkefølge og kombinerer dem med bilde 

av riktig antall. Deretter kan de spille inn lyd når de sier tal-

let. Og de kan i tillegg skrive tallet, tegne samme antall. 

I sammarbeid med hjemmet:  

Barna kan være med å dokumenter egen hverdag som det 

de er opptatt av og leker, som videre kan deles med hjem-

met.  

Personalet kan lage bøker om temaer/prosjekter de har 

sammen med barna i barnehagen, for å gi foresatte/foreldre 

innsyn i arbeidet som er gjort. Dette kan også være et 

grunnlag for refleksjon hos personalet rundt barnehagens 

praksis. 

Det kan brukes i overganger: Det kan være en støtte for nye 

barn i barnehage, om de kan ha boken om min familie. 

Overgang til skole: boken om meg kan gi læreren en 

kjennskap om barnet før det begynner på skolen. Mange 

skoler bruker også Book Creator i undervisningen, så på den-

ne måten kan det også fungere som et overgangsobjekt frå 

barnehage til skole. 

 



Book Creator 

Hovdan bruke Book Creator: 

1. Opprett en bok ved å trykke på knappen «New 

Book». 

 

2. Velg en form for boken. 

De 3 tilgjengelige alternativene, portrett, firkant 

eller landskap, bestemmer hvilken form en indivi-

duell side skal være. NB:  du kan ikke endre for-

men på boka når du har valgt.  

 

3. Velg farge til bakgrunnen på siden i boken ved å 

trykke på knappen, velg «page» og endre bak-

grunnsfarge. I denne menyen kan du også endre 

på teksten du skriver inn som størrelse og font, da 

velger du «text», men dette gjør du etter du har 

skrevet teksten. 

 

3. Trykk på + knappen, (velg «media» menyen 

nederst) her kan du velg om du vil sette inn bilder 

allerede lagret, ta bilder eller filme, tegne, legge 

til tekst, spille inn lyd eller legge til lydfiler.  

Du kan også legge til nettlenker, kart og figurer, 

(dette gjør du ved å trykke på + og deretter velge 

«more» menyen nederst). 

 

4. Boken lagres automatisk. Du kan velge å lese i 

boken ved å trykke på       knappen, her har du 

også muligheter for å få boken lest opp, husk å 

stille inn riktig språk. 

5. Gå ut til hovedmenyen, trykk på tittel under  

boken for å redigere den og forfatternavn.  

Denne knappen gir deg delingsalternativ for  

boken. 


