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Dette working paper beskriver udviklingen af et koncept for appformidling i folkebiblioteket. Appformidling er en ny 

formidlingsform og der findes ikke eksisterende koncepter for formidling af denne medieform. Nedenfor beskrives 

projektgruppens arbejde med at udvikle et koncept.  

 

Projektet Børneapps – App-formidling til børnefamilierne  
De tre samarbejdspartnere Gentofte Bibliotekerne, Stadsbiblioteket Lyngby og Odense Bibliotekerne udgør et 

konsortium i kulturstyrelsesprojektet: ”Børneapps – App-formidling til børnefamilierne” (2016-2017), se 

www.odensebib.dk/side/boerneapps-app-formidling-for-boernefamilier. Projektets mål er at udvikle et ”koncept for app-

formidling”, der kan kvalificere biblioteker i at håndtere opgaven med at udvælge, vurdere og formidle kvalitet om apps 

til bibliotekets brugere. Målgruppen for projektet er ifølge projektplanen: ”børn mellem 0-6 år og deres forældre. 

Sekundær målgruppe er lærere og pædagoger der beskæftiger sig med børn i den pågældende aldersgruppe.” Man 

kunne her tilføje, at målgruppen i første omgang er bibliotekssektoren selv, da det er den der skal kvalificeres til i at 

udvælge, vurdere og formidle. Baggrunden for projektet er ifølge projektansøgningen:  

 

”Der er en generel efterspørgsel fra borgerne om facilitering og sortering af den store mængde apps der 

findes på mange forskellige platforme. Ikke mindst børnefamilier har i dag en meget travl hverdag og det 

kan derfor være svært at finde tid til at sætte sig ind i de tusindvis af apps der konstant kommer på 

børneområdet. Der er i høj grad behov for faglig blåstempling fra en kilde, som ikke har kommercielle 

interesser. Apps er kommet for at blive og er en naturlig del af børns digitale dannelse. Bibliotekerne skal 

afspejle brugernes medieforbrug og skal også beskæftige sig med apps. Projektet giver danske 

børnefamilier kvalificeret, ikke-kommerciel udvælgelse og vurdering af tusindvis af apps, der findes til børn 

https://www.odensebib.dk/side/boerneapps-app-formidling-for-boernefamilier
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mellem 0-6 år, både til leg og læring. Biblioteket indtager en aktiv rolle i formidling af indholdet i børne-

apps.”  

 

Projektets leverancer er konkret: 

- at udvikle en række kriterier for at udvælge bestemte apps til formidling 

- at udvikle en skabelon til anmeldelser af apps, der kan anvendes af biblioteker på nationalt plan 

- at foretage en række eksempler på anmeldelser som demonstrer konceptets brug 

- at udvikle en folder, der beskriver anmeldelsesskabelsen og en vejledning for dens brug 

 

Projektets forløb 

Projektet er organiseret i en arbejdsgruppe med repræsentanter for de tre samarbejdspartnere og en følgeforsker fra 

Syddansk Universitet. Arbejdsgruppen har organiseret deres arbejde i følgende fire faser:  

1. Vidensfase. Indsamling af eksisterende viden om evalueringsdesign og evalueringskriterier til vurdering af apps 

med input fra formidlere og producenter som fx Ramasjang og Lego.  

2. Konceptudviklingsfase. Udvikling af prototypen ”koncept for app-formidling”, herunder kriterier til udvælgelse 

og vurdering, design af skabelon (+ evt. vejledning), koncept for formidling og formidlingsplatform og evt. ideer 

for spredning og implementering af kriterier og skabelon 

3. Testfase. Afprøvning af koncept og efterfølgende justering/redesign 

4. Udbredelsesfase. Afholdelse af kursusdag, folderproduktion og lancering af konceptet på BPI 

(Biblioteksproduceret Indhold)  

Disse fire faser er indbyrdes afhængige, hvilket kan ses af nedenstående kaskademodel: 

 

 
 

Vidensfase

•Forskeren
•Producenter
•Andre 

formidlingssites

Konceptudvikling

•Principper
•Kategorier
•Design af 

skabelon

Testfasen
•Test
•Redesign

Udbredelse

•Folder 
•Seminar
•BPI-modul
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Vidensfase 
I vidensfasen har arbejdsgruppen oparbejdet viden om hvad apps er, hvordan de kan karakteriseres og forstås ud fra 
forskellige synsvinkler – forskningsmæssigt og produktionsmæssigt. 
Når man skal formidle gode apps til børn, er den pædagogiske udfordring er at finde ud af, hvad apps er, hvilken 
potentiale apps har for børns udviklign og hvilke apps der er relevante for målgruppen.  
En app er en forkortelse for ’applikation’ og er et lille program, der via nettet hentes ned på eksempelvis en smartphone 

eller tablet-computer.  

Kriterier er derfor et vigtigt omdrejningspunkt for at kunne sortere og forholde sig kritisk.  
 

Ifølge Søren Gundelach, som er en initiativtageren til hjemmesiden www.lege-apps.dk skelnes mellem forskellige  

kategorier af apps: 

 Underholdningsspil (leg) 

 Læringsspil (også kaldet ’edutainment’, hvor der øves færdigheder) 

 Kreative værktøjer (Book Creator, iMovie m.fl.), hvor barnet og den voksne bliver producenter. 

 Administrative værktøjer (f.eks. tekstbehandlingsprogrammer) 
 
Børn interaktion med app åbner for forskellige aktiviteter afhængig af appens gameplay. På grundlag af en undersøgelse 

af forskellige app kan man pege på forskellige typer gameplays for børn, som både omfatter underholdsspil, læringsspil 

og kreative værktøjer:  

 Rejsen, fx Roadtrip 

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

 

Apps – mellem leg og læring  
Psykologen Knud Illeris ((Illeris 2015) beskriver mennesker i forskellige livsaldre karakteriseret ved forskellige 

livssituationer og livsorienteringer. Illeris skelner mellem fire faser af livsorientering: barndom, ungdom, voksenalder og 

den modne alder. Barndommen er karakteriseret ved at barnet vil udvikle sig og erobre verden. Typisk foregår denne 

”erobring” af rammer, som er sat af de vokse, men samtidig er der også mange andre arenaer udenfor voksenlivets 

kontrol, hvor der kan foregår en række aktiviteter og etableres relationer. Traditionelle arenaer er familier, kammerater 

og institutioner, som på hver måde påvirker, socialiserer og interagerer med børn gennem deres opvækst. Men en 

fjerde arena kan man kalde mediearenaen. Det er en arena hvor børn underholdes, spiller computer, læser bøger, ser 

film, hører fortællinger og gennem sociale medier kan være social og interagere med andre.  

 
 

http://www.lege-apps.dk/
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Gennem børns deltagelse i og interaktion med medie kan de indoptage og forholde sig til en mænge impulser og her 

udvikle både sproglige, sociale og motoriske læreprocesser. Apps har derfor som alle andre medieprodukter som bøger, 

tv og computerspil en socialiserende indflydelse på børns udvikling. Apps er er ikke neutrale medier, men de indgår i 

børns livs- og kulturform, som ressourcer for leg og læring. Legeforsker Flemming Mouritsen (Mouritsen and Odense 

Universitet Center for Kulturstudier 1996) skelner mellem tre former for kultur:  

 Kultur for børn, hvor fx medier er produceret af voksne og som sætter præmissen for børns leg som de 
interagerer med på forskellig vis  
 Kultur med børn, hvor medier er produceret af voksne sammen med børn 
 Kultur af børn, hvor fokus er på børnenes egen skabelse af kultur ud fra egen interesser, motivation og 
drivkræfter, som den fx kommer til udtryk i lege. 

 
Børns interaktion med apps kan med sige er et eksempel på kultur for børn. Selvom det er app-produktet der sætter 
præmisser for børns interaktion, er de ikke med til at diktere børns interaktion.  Howard Gardner og Katie Davis har 
udgivet bogen ”The App generation”, med undertitlen ”How Today's Youth Navigate Identity, Intimacy, and Imagination 
in a Digital World” (Gardner and Davis 2013). De er optaget af at karakterisere den første generation der bruger tablets 
og apps fra helt små, og de beskriver børns app-brug i relation til kategorierne: identitet, intimitet og fantasi. De peger 
her på, at børn kan karakteriseres i forhold til om de er app-hængige eller app-engagerede.   
 

 
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 

 
Grundlæggende er apps ikke i sig selv determinerende for børns oplevelse, idet nogle børn vil have en forbrugende 
relation til apps og ikke være udfordret, hverken i forhold til deres identitet, intimitet eller fantasi. Og andre børn vil 
opleve en form for engagement i forhold til at udforske og afprøve forskellige apps muligheder og dermed skærpe deres 
fantasi og tænkning. Det samme perspektiv har medieforskeren Stine Liv Johansen - lektor i børns medier, Århus, 

som projektet havde besøg af. Hendes pointe er, at brug af tablets kan være lærerigt og socialt og altså have 

Børns 
arenaer

Familie

medier

Kammerater

Institution
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en positiv indvirkning på nogle børn, men samtidig vil det også have en negativ indvirkning på anden. Hun 

siger i et interview under overskriften ”Medieforsker: Børn kan lære en masse af tv og apps” (Holm and 

Madsen 2016):  

 
”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” 

 
I en undersøgelse med titlen How do young children engage with mobile apps? (Noorhidawati, Ghalebandi et al. 2015) 
har man undersøgt, hvad der engagerer børn (4-6 år) i deres interaktion med apps, hvad er det de lærer i brugen af 
apps? Man undersøger her ud fra tre parametre: 

 Kognitivt – hvilken viden udvikler de? 

 Motorisk – hvilke motoriske færdigheder udvikler de? 

 Følelsesmæssigt – hvilke følelser og værdier udvikler de? 
 
Kognitivt fandt man frem til at apps stimulerede børns opmærksomhed og deres evne til at huske, genkende og forstå 
apps. Det viste sig ved at de var gode til at aktivere interaktive funktioner, fx oplæsning og udnyttelse af appens 
muligheder for simulation. Endvidere skærpende app-brugen deres evne til at opfylde og realisere mål og herunder 
skabe mening ved at gennemføre opgaver: flytte interaktive billeder, navigere i appen, løse problemer 
Motorisk understøttede appens børns brug af gester i deres interaktion og de lærte hurtigt at trykke, trække, swipe. De 
udviklede således en hurtigt fortrolig og sikker håndtering af app.  
Følelsesmæssigt stimulerede appen to typer følelser: dels nogle positive følelser, hvor børnene følte sig underholdt. 
Disse positive følelser gav sig udslag i umiddelbar respons på oplevelser, hvor børn klapper og laver lyde.  
Men på den anden side også nogle negative følelser, som gav sig udtryk i følelser som kedsomhed, forvirring og 
frustration når spillene enten ikke var interessante nok eller spillene var for svære og børnene ikke magtede at 
gennemføre dem. 
 
Appens rolle som engagerende element i børns lege- og læringskultur hænder også sammen med deres design og 
udformning. Projektgruppen besøge her Lego og talte med deres kreative direktør Karsten Lund om, hvilke 
designprincipper som er centrale i udformningen af apps. Nogle af hans bud på designprincipper er: 

 Create to play. Det er vigtig at man er aktiv når man spiller, fx bygger noget eller kan interagere med 
gameplayet.  

 New challenges. Det er vigtigt at man kan blive ved med at lære nyt, nye funktionaliteter, nye udfordringer. Man 
kalder det også appointment gaming, dvs. hvis du bestiller noget nu så kommer det i morgen. Det er altså spil 
som lever videre, selvom du ikke spiller og som der kan tales om i skolegården (fx Hayday)  

 Synlig (visuel) og usynlig kvalitet (følelsen): Det er vigtigt at man ikke får det hele at vide fra starten, at der skal 
være noget som driver spilleren, nogle regler og udfordringer.  

 Størrelse. Hellere sjove mindre spil, end store der ikke er.  

 Brugervenlighed. Det er vigtigt at det er let at komme i gang med et spil – princippet No barrier entry. 
 

Spørgsmålet er så, hvordan man kan beskrive apps og karakterisere gode apps. Folkene bag www.lege-apps.dk er 
et panel af pædagogiske fagpersoner, der udvælger gode apps til børn og samtidig sættes fokus på den pædagogiske 
værdi af digitale medier. Fagpanelet består af syv fagpersoner, der alle har et indgående kendskab til børn, apps og 
iPads. Arbejdsgruppen har udformet følgende bud på kriterier for vurdering af legeapps til børn fra 0-6 år, som har 
været tilgængelige på deres hjemmeside (ikke længere aktiv): 
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 Børnene kan skabe og producere 
Børnene kan skabe sig selv, lave fortællinger, reflektere sin identitet, danne relationer, finde viden 

 Legeværdi 
Børnene kan lege “som om”-lege og “hvad nu hvis”-lege. Både rollelege og regellege 

 Læringsværdi 
Børnene kan tilegne sig viden om verden, om fænomener, om relationer. 
Børnene bliver inviteret til at tilegne sig viden om hvordan man tilegner sig viden. 

 Social værdi 
Børnene kan styrke de sociale relationer til børn og voksne.  Den sociale værdi handler både om det der foregår 
på iPad’en og det der foregår rundt om iPad’en, når børnene er igang 

 Håndværket 
App’en er gennemarbejdet og godt håndværk. Dvs. med inspirerende tegninger og fotos. Der er medrivende 
spændende lyde, der understøtter appens indhold. Der er meget høj grad af interaktivitet, positiv respons 
progression i spænding, lege- og  læringsbrug. 

 Æstetisk værdi 
Børnene får indtryk, der er med til at sætte kreative og fantasifulde lege- og læreprocesser i gang 

 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? Ikke-dansk stiller krav til børnene – afhængigt af app’en, af sproget, af 
børnene og de voksne. Dette kriterium er særlig vigtigt ift børn med et andet modersmål end dansk. 

 Pris struktur 
App’en 
– Er gratis 
– Er gratis (prøve) med indlejret mulighed for tilkøb 
– Er gratis med indlejrede reklamer, links 
– Koster et rimeligt beløb (value for money?) 

På grundlag af disse forskellige vidensinput begyndte arbejdsgruppen at udvikle et koncept for app-formidling.  
 

Konceptudviklingsfasen 
Konceptudviklingsfasen handler om at udvikle: 

• Principper for formidling 
• Kategorier for beskrivelse  
• Design af skabelon 

 
For at udvikle principper må man første beskrive hvad målet med appen er. Målet i projektet er generelt at: 
 

 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 

 
Der peges her på fire målgrupper: forældre, pædagoger, bibliotekarer og børn. I projektet blev målet centreret om 
forældrene og at udvikle deres viden og kendskab til apps målrettet børn mellem 0-6 år. En anden målgruppe kunne 
være pædagoger, som jo også står som gatekeeper i forhold til at formidle og vejlede børn i deres valg af apps. De 



7 
 

flerfoldige målgrupper understreger her at appformidling er kompleks formidling, hvilket synliggøres ved nedenstående 
figur: 
 
 

 
 
Ovenfor er beskrevet hvordan apps indgår i børns legekultur og faktisk også ses som værdifulde produkter i forhold til at 
udvikle kognitive, motoriske og følelsesmæssige kompetencer. Endvidere kan man sige, at børn også skal guides i deres 
valg og her er forældre en vigtig vejlederinstans. Forældrenes rolle er at de skal klædes på til at vide noget om apps, at 
kunne deltage og tale med børn om deres apps, at de skal udvikle en interesse og nysgerrighed i forhold til børns brug af 
apps og endelig at de skal kontrollere app, jf. overskriften på en artikel i BT fra 7/3 2011: ”App kostede otte-årig 10.500 
kr. på en halv time”. Forældre har således en vigtig rolle som gatekeeper og vejlede og guide børn i brug af apps. I en 
undersøgelse A parental perspective on apps for young children (Broekman, Piotrowski et al. 2016) blev der foretaget en 
undersøgelse af hvad forældrene til børn i 3-7 års-alderen mente om, hvad deres behov for børns app-brug var og hvad 
de mente at børnenes behov for app-brug var. I undersøgelsen er 1=ikke vigtigt, 5=meget vigtigt. Tallet er her et 
gennemsnit udregnet på grundlag af en Lickert skala:  
 

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 

 
Forældrenes behov er grundlæggende at brug er app er til underholdning, men børn må også gerne lære noget. 
Endvidere er en app ikke en barnepige og børn skal lære at bruge appen selvstændigt. Forældrenes vurdering af 
børnenes behov for brug af appen er, at den er til underholdning og længere nede af listen er synspunktet at børn også 
gerne må lære noget. Men overordnet skal appbrugen ifølge forældrene mere stimulere børns legekultur end deres 
læring.  
 

Bibliotekaren
• Hvad skal 

bibliotekaren lære 
at gøre for at 
formidle?

Forældre

• Hvem er 
forældreren, hvad 
skal de bruge 
anbefalingen til og 
hvad er deres 
behov? 

Børn
•Hvem er børnene 
– hvad skal de 
vide/støttes i - og 
hvad er deres 
behov for viden?
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I dette projekt er den primære formidler om apps bibliotekaren. Bibliotekets formidling kan i et et mediepædagogisk lys 
ses på tre måder (Hardersen 2016): 

 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 digitale læremidler og digitale læringsplatforme udvikles og håndteres i en 
pædagogisk praksis 

 
Perspektiver for biblioteker formidling er her medieundervisning eller medieoplysning med blik for hvordan apps indgår 
i børns hverdagsliv. Det er en medieoplysning, der bygger på særlige mål og principper for, hvordan formidling til 
pædagoger og forældre om børneapps kan foregå. Disse mål og principper er ikke eksplicit udformet i projektet, men 
kan efterfølgende formuleres således:  

 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 

 Udvikle målgruppens sprog om apps og deres funktioner 

 Styrke bibliotekarprofessionens arbejde med vurdering og formidling af apps gennem udarbejdelse af 

formidlingsstrategier, skabelon og vejledning 

 

Formidling omfatter indenfor en biblioteksdidaktisk ramme kommunikative aktiviteter, som er karakteriseret ved at en 
formidler, formidler noget (viden og erfaringer) til nogen (Balling 2011, Hansen 2016). For at styrke bibliotekarens 
professionelle formidling er der i projektet arbejdet med forskellige tiltag:  

 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 

 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 

 
Projektets konkrete resultat består i udarbejdelsen af en skabelon og vejledning til bibliotekarer, der bidrager til udvikle 

bibliotekssektorens formidlingsopgave (se bilag 1). For pædagoger og forældre kan appformidling bidrage til at formidle 

om eksistensen af og kvaliteten i forskellige børneapps. Børneapp er eksemler på mange de digitale tilbud som børn 

benytter sig fra de er helt små. Børn er også mediebrugere og apps spiller en central rolle i både underholdning, leg og 

læring. Gennem appformidling bidrager biblioteket til at klæde pædagoger og forældre på i forhold til at introducere og 

vejlede børn i brug af apps og styrker således de voksne til at håndtere samspillet med børn og medier og til at opbygge 

et fællesskab omkring børns mediebrug. Forældrene får også indsigt i børns digitale liv og medieverden og kan udvikle 

en forståelse af, hvad apps kan og hvad deres kvalitet er. De voksne har således mulighed for at bidrage til at børnene 

udvikler sig som reflekterede mediebrugere.  

Projektet har dermed ikke blot bidraget til at løfte en særlig formidlingsopgave af et bestemt kulturprodukt rettet mod 

konkrete brugere, men også bidraget til at udvikle et koncept for formidling, der kan integreres i folkebibliotekernes 

formidlingsopgaver og inspirere til at udvikle strategier for medie- analyse, -vurdering og -formidling af lignende 

kulturprodukter til andre målgrupper. 
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