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Processen Vidensfase 

•  Forskeren 
•  Producenter 
•  Andre 

formidlingssites 

Konceptudvikling 

•  Principper 
•  Kategorier 
•  Design af 

skabelon 

Testfasen 
•   Test 
•  Redesign 

Udbredelse 
•  Folder  
•  Seminar 
•  BPI-modul 



Forskeren Stine Liv Johansen  
- lektor i børns medier, Århus 

Tidligere blev der advaret mod firkantede øjne, hvis man brugte 
for meget tid foran fjernsynet  
Underholdning på tv og tablets kan både være lærerigt og socialt. Tv 
eller filmklip på iPad’en tilbyder masser af gode historier og sjove 
figurer, som børn kan lære af. Den måde figurerne opfører sig på kan 
lære børn, hvordan man er en god kammerat, hvordan man 
samarbejder og hvad der gør, at man bliver ked af det.  
Medier er som ethvert andet legemiljø børn færdes i: Det kan 
både have en positiv og negativ indvirkning. 
Der er ikke noget, der tyder på, at brug af tv og tablets er et voldsomt 
stort problem for de mindste. Ofte er det først ved 7-års alderen, at 
der for alvor er behov at regulere forbruget 
 



Producenten Karsten Lund –  
kreativ direktør Lego 

Designprincipper: 
§  Create to play – er vigtig, inden man begynder at spille; dvs. noget 

kan gøres om, gøres anderledes  
§  New challenges – blive ved at lære nyt, nye funktionaliteter, nye 

udfordringer – Appointment gaming: hvis du bestiller noget nu så 
kommer det i morgen; Hay day - spil som lever videre, selvom 
du ikke spiller + fx bliver talt om i skolegården  

§  Synlig (visuel) og usynlig kvalitet (følelsen):  Ikke få det hele at vide 
fra starten – leg (ikke regler, simulator) og spil (driver dig et sted 
hen, regler, konkurrence og kan vinde og tabe) 

§  Størrelse – hellere sjove mindre spil, end store der ikke er.  
§  Brugervenlighed -  No barrier entry - hit the floor running 



Konceptudvikling 

§  Hvorfor formidle? 
§  Opdragelse: vi definerer kvalitet 
§  Oplysning: hvad findes og hvor udbredt er det  

§  ”jeg gider ikke formidle tynde romaner”  
§  ”vi skal formidle det der er populært, men der er også 

nogle forældre der ikke kender noget til apps – de har 
brug for oplysning.”  

§  ”Det er en jungle.  Det skal være et mix.” 



Konceptudvikling 

Hvem er brugeren? Forælderen – forskellige idealtyper 

		 Kendskab	til	apps	 Ikke	kendskab	

Interesseret	 App	eksperten	
Ved	hvad	børn	spiller	
og	vejleder	selv	børn	

App	novicen	
Ved	ikke	hvad	børn	
spiller,	men	vil	gerne	vide	
og	vejlede	

Ikke-
interesseret	

App	indifferent	
Børn	lever	deres	eget	
liv	i	app	junglen	

App	ignorant	
Jeg	ved	ikke	hvad	app-
junglen	er	og		er	ligeglad	
med	hvad	mine	børn	
laver	der	



Hvordan skal vi forstå appens gameplay – 
brugerens interaktion med appen? 

§  Rejsen, fx Roadtrip 
§  Kampen  
§  Opgaven – lære om værktøjer Dr Pandas Handyman 
§  Gåden 
§  Konkurrencen, Fotohuskespillet  
§  Oprydning – organisering 
§  Oplevelsen – proceduren Pepi bath 
§  Rollelegen, Puppet pals 
§  Skabelse af kunst, Pic collage   
§  Æstetisk leg Børnezoo 
§  Træning, ABC balloner 
 
 



Kriterier – hvilken målestok skal vi 
vurdere ud fra? – fx lege-apps.dk 

§  Børnene kan skabe og producere 
Børnene kan skabe sig selv, lave fortællinger, reflektere sin identitet 

§  Legeværdi – regel- og rollelege 
Børnene kan lege “som om”-lege og “hvad nu hvis”-lege.  

§  Læringsværdi 
Børnene kan tilegne sig viden om verden, om fænomener, om relationer. 

§  Social værdi – i og rundt om appen 
Børnene kan styrke de sociale relationer til børn og voksne . 

§  Håndværket – godt og spændende design 
Inspirerende tegninger og fotos, spændende lyde, høj grad af interaktivitet, positiv respons,  
progression i spænding 

§  Spænding, engagement, begejstring 
App’en opbygger en spænding. Børnenes får vakt et positivt engagement 

§  App’ens sprog 
Taler app’en dansk eller et andet sprog 

§  Pris struktur 
1) Er gratis 2) Er gratis (prøve) med indlejret mulighed for tilkøb 3) Er gratis med indlejrede 
reklamer, links 4) Koster et rimeligt beløb (value for money?) 

  



Udvikle principper for formidling 
Mål: udvikle forældres viden og kendskab til apps målrettet børn 
mellem 0-6 år: kvalitet, genre, indhold, rammer og anvendelse.  
Princippet for formidling: 
§  Skabe opmærksomhed om apps-genren målrettet børn 
§  Præsentere kvalitetsapps – apps som er udbredte og/eller har 

en særlig kvalitet 
§  Styrke forældre og pædagogers indsigt i apps: hvad kan barnet 

med appen og hvilken slags genre tilhører den – kompetente 
voksne er vigtigt for kompetente børn 

§  Udvikle målgruppens sprog om apps og deres funktioner 
§  Styrke bibliotekarprofessionens arbejde med vurdering og 

formidling af apps gennem udarbejdelse af formidlings-
strategier, skabelon og vejledning 
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Appformidling = kompleks formidling 

Bibliotekaren 
•  Hvad skal 

bibliotekaren 
lære at gøre? 

Forældre 
•  Hvem er 

forældreren – 
og hvad skal de 
bruge 
anbefalingen til?  

Børn 
•  Hvem er 

børnene – 
hvad skal de 
vide/støttes i? 



App-generationen 

App-afhængig App-engageret 

Identitet Stereotyp identiet Udforske forskellige muligheder – unik identitet 

Intimitet Kunstige relationer Dybe og autentiske relationer 

Fantasi Dovenskab i tænkning og 
tankeløs imitation 

Undersøgende og innovativ 

Den første generation 
der bruger tablets og 
apps fra helt små 
https://www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk



Apps som kultur  
og digital leg 

§  Kultur for børn, hvor 
børn præsenteres for 
både kendte og nye 
udtryksformer. 

§  Kultur med børn, hvor 
børn og voksne 
samarbejder om at 
skabe kulturelle udtryk.  

§  Kultur af børn, hvor 
fokus er på børnenes 
egen skabelse af kultur, 
som den fx kommer til 
udtryk i lege. 

Børns 
arenaer 

Indre verden 

Familie 

Digitale 
verden Kammerater 

Institution 



Hvad lærer børn i brugen af apps? 

Hvad engagerer børn (4-6 år) ved interaktion med apps 
Malaysisk undersøgelse: How do young children engage with mobile apps? (2015) 

 
Kognitivt – hvilken viden udvikler de? 
 

  
Motorisk – hvilke motoriske færdigheder udvikler de? 
 

   
Følelsesmæssigt – hvilke følelser og værdier udvikler de? 



Hvad lærer børn i brugen af apps? 
Opmærksomhed: huske, genkende og forstå apps – aktivere 
interaktive funktioner, fx oplæsning og simulation 
Målopfyldelse: skabe mening ved at gennemføre opgaver: 
flytte interaktive billeder, navigere i appen, løse problemer 
 
Bruger gester i interaktion: trykke, trække, swipe 
Udvikler hurtigt fortrolig og sikker håndtering af app   
 
 
Positive følelser – er underholdt 
Negative følelser – kedsomhed, forvirring og frustration –
ikke interessant nok eller magtede ikke at gennemføre 
Giver respons på oplevelser: klapper og laver lyde 



Forældres rolle: viden, deltagelse, 
nysgerrighed og kontrol 



Forældrenes rolle i børns medievalg 

§  Børn er primære brugere, men forældre er gatekeeper  
§  1=ikke vigtigt, 5=meget vigtigt. Tal=gennemsnit. Børn er 3-7 år. 
§  Hollandsk undersøgelse A parental perspective on apps for young children (2016) 

  Mere legekultur end læringskultur! 

 

Forældre-centreret behov Børne-centreret behov ifølge forældre 

Sjovt for børn at bruge en app  = 4.3 
Børn skal forstå appens formål = 4.13 
Børn skal bruge en app selv     = 4.09 
Børn skal lære fra en app         = 4.02 
Børn skal være aktive ved brug = 4.01 
Børn skal slappe af ved brug     = 3.25 
Børn skal være beskæftiget så jeg kan 
gøre andre ting                       = 2.80 

App skal være sjov at bruge        = 4.37 
App skal bruges uafhængig          = 4.21 
Børn vil forstå appens formål      = 4.08 
App skal trigge nysgerrighed       = 4.01 
App skal lære barnet nyt            = 3.74 
App skal støtte barnet i brug      = 2.98 
App skal få barnet til at slappe af = 2.69 



Bibliotekets formidling – set i et 
mediepædagogisk lys  

§  Mediekultur og mediesocialisering: Hvordan medier indgår i 
børn og unges hverdagsliv, og hvilken betydning de har for 
deres identitetsdannelse og sociale fællesskab 

§  Medieundervisning: Hvordan arbejdet om og med medier 
udvikles og tilrettelægges som læreproces 

§  Undervisningsmedier: Hvordan digital læremidler og digitale 
læringsplatforme udvikles og håndteres i en pædagogisk 
praksis 



Bibliotekets formidlingsopgaver 

It-kurser Bogcafe 

Video-
tutorials 

App-
formidling 

Ekspert-
formidling

Nærværende

Medialiseret

Anbefaling



Formidlingsstrategier 

Styrke bibliotekarprofessionens arbejde med vurdering og 
formidling af apps  
Formidlingsstrategi 
-  Udarbejdelse af koncept for anbefaling: Teaser – Beskrivelse - 

Vurdering – Fakta  
-  Tilbyde et sprog til anbefaling af apps: genrer, kriterier og 

kategorier 
-  Udarbejde en vejledning til bibliotekaren 
-  Videndeling som strategi – dele anbefalinger på BPI-modulet  
-  Opdyrke et nyt kulturelt felt for formidling og anbefaling  
-  Evt facilitere et børneunivers peer to peer anbefaling, biblo.dk + 

bookeater.dk –”Fede app-tips”; evt. pædagogunivers #bhvchat 
 


