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I stedet for at begrænse børns tid med iP-
ad’en bør forældre sætte sig ned og bruge 
iPad’en sammen med børnene.

Som forælder er det en god idé, at udforske 
iPad’ens muligheder sammen med dit barn. 
Her får du ni sjove og kreative apps.

SIDE 4
Stop iPad-forskrækkelsen. 
Det handler ikke om, hvor me-
get tid børnene bruger med 
iPad’en, men om, hvordan de 
bruger den, siger eksperter.



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

3iPAD OG BØRN



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

4 iPAD OG BØRN

DROP TIDSBEGRÆNS-
NING PÅ iPAD’EN

Stop iPad-forskrækkelsen. Det handler ikke om, hvor meget tid børnene bruger 
med iPad’en, men om, hvordan de bruger den, siger flere eksperter

Jonas Vester, jves@bt.dk og Lykke Wiborg 
Christensen, wib@bt.dk

Forældre, der har dårlig samvittighed 
over, at børnene bruger meget tid med iP-
ad’en, kan godt slappe af. 

Der er ingen grund til at tidsbegrænse bør-
nenes brug af iPad’en. Forældre bør i stedet 
introducere børnene til at bruge iPad’en mere 
kreativt – og selv bruge iPad’en sammen 
med børnene. Det mener flere forskere, som 
arbejder med børn og digitale medier.

Stine Liv Johansen er medieforsker på 
Aarhus Universitet. Hun forsker i brugen af 
digitale medier og mener, at iPad’en får skyld 
for mere, end den kan bære.

»Der er ikke videnskabeligt belæg for at 
sige, at børn bliver bremset i deres udvikling 
på grund af tablets. Hvis børnene er meget 
alene, så er det snarere, fordi børnefamili-
erne ofte har en meget travl hverdag. Det er 
for simpelt kun at skyde skylden på iPads.«

IPad’en kom i handlen i november 2010, og 
siden er der kommet et væld af tablets. Men 
der er endnu ikke lavet egentlig forskning i, 

Børnehuset Nyrup sætter ikke tidsbegrænsninger på børnenes brug af tablets, så længe 
de er med til at skabe socialt fællesskab.            Foto: Niels Ahlmann Olesen
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5iPAD OG BØRN
hvad de mange tablets betyder for børns leg 
og udvikling.

Ifølge medieforskeren er iPad-debatten 
den samme debat, vi har haft altid.

»IPad-debatten er et symptom på et mere 
overordnet problem, nemlig at for mange 
børn sidder stille og er i dårlig form,« siger 
Stine Liv Johansen.

Advarer mod pacificering
Børnerådet offentliggjorde for nylig en under-
søgelse, som viser, at to ud af tre børn hel-
lere vil spille på iPad end lege sammen med 
nogle børn, de kender. Denne undersøgelse 
har fået flere psykologer til at råbe vagt i ge-
vær.

Psykolog Osman Skjold Kingo fra Aarhus 
Universitet forsker i små børns hukommelse. 
Han siger, at det med iPad’en er blevet nem-
mere for forældrene at pacificere børnene.

Ifølge Osman Skjold Kingo tyder meget på, 
at man skal passe på børns brug af iPad.

»Ud fra en almen viden om børns udvik-
ling kan man være bekymret for, at børn ikke 
får trænet den autobiografiske hukommelse, 
som er evnen til at huske, hvad man selv har 
oplevet. Den type hukommelse trænes ved 
at tale med de voksne om barnets oplevelser. 
Jo mere tid med forældrene, hvor barnet for-
tæller, hvad det har lavet i løbet af dagen, des 
bedre bliver barnet til at huske det, det har 
oplevet i sit liv,« siger Osman Skjold Kingo.

Kim Byrding er pædagogisk it-konsulent 
i Egedal Kommune. Han har skrevet bogen 
‘Digital dannelse i dagtilbud’, og han mener 
ikke, man skal lave tidsbegrænsninger for 
børns brug af iPads.

»IPad’en skal ikke styres på tid, ligesom 
legen heller ikke styres på tid. Hvis man vil 
sætte grænser, er det bedre at lave aftaler 
for, hvornår man ikke bruger iPad’en. Men 
siger man nej, må man også byde ind med 
noget andet,« siger Kim Byrding og under-
streger:

»IPad’en er meget mere end spil, og den 
gør ikke noget ondt eller godt i sig selv. Det 
handler om, hvordan man bruger den.«

Begrænsning for små børn
Stine Liv Johansen er enig i, at man ikke skal 
have så meget fokus på, hvor mange timer 
og minutter barnet bruger på iPad’en.

»Nogle spil kræver fordybelse, og at man 
spiller lang tid ad gangen. Det skal man også 
give børnene lov til at prøve. Hvis vi behand-
ler iPad’en som fredagsslik, så bliver den 
også noget særligt. Hvis den bliver noget al-
mindeligt, så går barnet heller ikke ‘i flitsbue’, 
når de ikke må få den.«

Osman Skjold Kingo går derimod ind for en 
begrænsning.

»Man bør lave en form for begrænsning. Jo 
yngre børn, des kortere tid skal de have en 
iPad i hænderne.«

Psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard hol-
der foredrag om små børn og iPads. Hun me-
ner, børns leg med iPad’en skal begrænses.

»Der er en masse udviklingsmæssige 
opgaver, som små børn skal igennem, som 
ikke bliver løftet særlig godt gennem leg med 
iPads. De udvikler ikke deres motoriske ev-
ner på samme måde som ved leg i virkelig-
heden.« siger Camilla Carlsen Bechsgaard.

Sæt dig ind i hvad barnet bruger iPad’en 
til. Spørg med oprigtig interesse om, hvad 
barnet laver. Få barnet til at vise dig, hvor-
dan man spiller spillet. Tal om spillet/akti-
viteten.

Gør noget med iPad’en sammen med bar-
net. Vis barnet, at verden er større end 
spil-kategorien i App-store.

Kig på, om barnet har en problematisk 
brug af iPad:

 ● Er barnet for lidt fysisk aktivt?

 ● Er barnet for meget alene?

 ● Fravælger barnet at være sammen 
med andre børn?

DEN GODE BRUG AF IPADS
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SPIL iPAD MED  
BØRNENE
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7iPAD OG BØRN
Lykke Wiborg Christensen, wib@bt.dk

I stedet for at begrænse børns tid med iP-
ad’en bør forældre sætte sig ned og bru-
ge iPad’en sammen med børnene.

Forsker i undervisningsudvikling og digitale 
medier på Aarhus Universitet Klaus Thestrup 
mener, at forældrene skal bruge mere tid 
sammen med børnene, mens de spiller iPad.

»Forældrene skal se på, hvad det er, bar-
net egentlig er optaget af, og sætte sig ind i 
spillene. Lyt til dem og tal med dem om spil-
lene. Men far og mor bør også træde i ka-
rakter og være med til at vise børnene, hvad 
iPad’en også kan bruges til. Vise børnene, 
hvordan de kan bruge YouTube og Instagram 
og tegne sammen via Google Drawings,« 
siger Klaus Thestrup, som understreger, at 
iPad’en ikke er en lukket verden, men et sted, 
hvor børnene kan møde andre i en fælles di-
gital verden.

I stedet for at begrænse og bestemme, 
hvor meget 

iPad’en må bruges, skal de voksne vælge, 
hvordan apparatet skal bruges. Men for at 
kunne det er det altafgørende, hvilke mulig-
heder den voksne selv kan se.

En verden af muligheder
Medieforsker på Aarhus Universitet Stine Liv 
Johansen forsker i brugen af digitale medier.

»Forældrene skal komme ind i kampen. Vi 
skal som forældre sætte os ned og spørge 
børnene, hvad der er fedt ved det spil, de 
spiller. Vi skal tale med børnene om det og 
sætte os ind i det. Finde nogle gode, kreative 
apps og vise barnet, hvordan det skal bruge 
dem. På den måde er iPad’en ikke noget bar-
net altid sidder alene med,« siger Stine Liv 
Johansen.

Hun foreslår, at forældrene lærer børnene 
at bruge 

iPad’en mere kreativt. 
»De større børn kan producere videoer og 

have deres egen YouTube-kanal, og de kan 
med Book Creator lave en bog om det, som 

interesser dem.«
Kim Byrding er pædagogisk it-konsulent 

i Egedal Kommune. Han har skrevet bogen 
‘Digital dannelse i dagtilbud’, og han mener 
også, at forældrene i højere grad bør påvirke 
børnenes brug af 

iPad’en.
»Børn skal lære at begå sig i en digital 

verden. Det er et stereotypt billede, at tab-
lets kun er noget, der pacificerer. Der findes 
mange gode aktiviteter. Børn samarbejder 
over nettet. De bruger kameraet til at lave 
små film, hvor de arbejder med krop og be-
vægelse. Undersøger naturfænomener, ma-
ler oven på billederne, laver digitale bøger og 
laver lyd til billeder, hvor de fortæller, hvad de 
har oplevet.«

Hvis forældre 
udforsker iPad’ens 
muligheder sam-
men med barnet, 
er der meget at 

vinde
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kreative apps
9 sjove og  

Her er ni apps, 
forældre kan 

bruge sammen 
med børnene

Kilder: Kim Byrding, 
Børnehuset Nyrup
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DRAWING TOGETHER!
Har man mere end én iPad til rådighed, 
kan børn og voksne prøve kræfter med 
Drawing Together! Her samarbejder 
man om at tegne over nettet. Det, den 
ene tegner, kan også ses på den an-
dens iPad og vice versa. Det udfordrer 
virkelig samarbejdet og styrker kom-
munikationen.

iMOTION
Stopmotion er et sjovt voksen/
barn projekt. Det er en langsom-
melig proces, så lav små scener. 
Tag et billede, flyt på figurerne 
(evt. legofigurer/figurer af ler) og 
tag et nyt billede, man kan også 
optage barnet, der hopper eller 

MINECRAFT
Minecraft er kendetegnet ved, at det er 
dig, der skal skabe universet – bygge alt! 
Det vil sige, at det er dig, der en den krea-
tive. Man kan spille sammen og bygge 
sammen, men selvfølgelig også ødelæg-
ge de ting der er bygget. Man kan altså 
være en god ven eller det modsatte. Vælg 
’creative’ verdenen til de mindre børn. Her 
er der ingen monstre/zombier, som der er 
i ’survival’-verdenen.

MONKEY JAM
Monkey Jam er som iMotion også et 
program til at lave små stopmotion-
film med legofigurer, ler eller andre 
figurer.
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PAPER BY 53
Paper by 53 er en fantastisk 
tegne/maleapp, hvor børne-
ne kan tegne med forskel-
lige redskaber. Lav jeres 
egne små notesbøger med 
tegninger og malerier. 

REVERSER
Optag video og afspil det 
baglæns i appen Reverser. 
Få barnet til at kaste en sten 
i vandet og se den flyve op 
af vandet og tilbage i hån-
den, når I ser videoen bag-
læns. Hop baglæns ned fra 
en stor sten eller lignende 
og oplev, hvordan man nu 
kan trodse tyngdekraften 
som en anden superhelt.

SKRIV OG LÆS
I Skriv og læs laver børnene 
deres egne bøger, sammen 
med en voksen. Børnene bør-
neskriver, herefter kan den 
voksne voksenskrive i feltet 
nedenunder. Husk ikke at på-
pege fejl, motiver barnet til at 
udtrykke sig selv. Det er også 
muligt at indtale sin fortælling 
ind i bogen. Lad børnene for-
midle egne oplevelser.

FOTOSPILLET
Lav i fællesskab jeres eget vendespil 
med fotos og arbejd med virkeligheds-
nære begreber som farver, tal, bogstaver 
og hverdagssituationer. Fotospillet giver 
mulighed for at lave egne brikker af de 
billeder man tager. 

INSTAGRAM
Socialt medie, som er nemt at bruge for børn, 
fordi man deler fotos og video og ikke tekst. 
Tag sammen med dit barn billeder fra bar-
nets hverdag - for eksempel hvordan I laver 
aftensmad, eller når I går en tur i skoven eller 
på stranden - og del billedet med venner og 
bekendte. Det er nemt at følge og like andres 
billeder.
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HER ER DER FRI 
TABLET-LEG

Jonas Vester, jves@bt.dk

Tablets og iPads er i stigende grad ble-
vet en fast bestanddel i børns liv, og det 
har pædagogerne i Børnehuset Nyrup i 
Nordsjælland også mærket til de seneste 
tre-fire år. 

Tablets findes i børnehaven og vuggestuen, 
i hjemmet og hos bedsteforældre og lege-
kammerater. Derfor giver det ingen mening 
at sætte begrænsninger på, hvor meget tid 

børnene må bruge med tabletten. Det mener 
leder af Børnehuset Nyrup Eva Meyer.

»Tablets er en integreret del af børns hver-
dag i dag. Men hvis de bliver brugt som pas-
siv underholdning af børnene, så kan jeg 
godt forstå, at nogle eksperter er skeptiske 
over brugen,« siger hun.

Børnehaven Nyrup har en klar pædagogisk 
tilgang til de muligheder, iPads og tablets gi-
ver.

»Tabletten skal frem, hvis børnene kan 
være aktive i brugen af den. Så er den god til 

Børnehuset Nyrup arbejder bl.a. med iPad og og 
kameraer. Her er børnene i Børnehuset Nyrup i 
gang med at filme hinanden til en reklamevideo 
for børnehaven.          Foto: Niels Ahlmann Olesen
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12 iPAD OG BØRN
at skabe sociale relationer,« siger Eva Meyer.

I Børnehuset Nyrup bruger børnene tablets 
til at tage billeder sammen af hverdagen i bør-
nehaven og vuggestuen, og så beslutter bør-
nene i fællesskab, hvilke billeder Børnehuset 
skal dele på institutionens Instagram-profil. 
På den måde kan forældrene og børnene 
tale om dagen i børnehaven derhjemme.

Stadig perleplader og kridt
Der er dog aktiviteter, hvor tablets og iPads 
ikke fungerer særlig godt i børnehaven, un-
derstreger børnehavelederen.

»Hvis børnene skal lave perleplader eller 
tegne et selvportræt, så er det meget bedre, 
at de får perler eller farvekridt og papir i hån-
den og prøver sig frem. Det er vigtigt, at små 
børn får øvet eksempelvis finmotorikken, og 
derfor er vi meget bevidste om, at tablets ikke 
må blive en erstatning for det pædagogiske 
arbejde,« siger Eva Meyer.

For nylig har børnehaven arbejdet med 
musik som tema, og her blev børnene via 
YouTube interesseret i reggae-musik. Det 
har resulteret i en musikvideo, som børnene 
sammen med pædagog Pernille Geiker Ho-
ward selv har optaget på tablets og redigeret 
ved hjælp af app’en My Movie Maker.

»Det er op til os pædagoger at vurdere, 
hvornår iPad’en er relevant, men når de ek-
sempelvis sidder sammen og bliver enige 
om, hvilke klip der skal med i musikvideoen, 
så er iPad’en et enormt godt redskab,« me-
ner Pernille Geiker Howard.

Inddrag iPad’en i hverdagen
Det sker sjældent, at bekymrede forældre 
henvender sig til personalet om deres barns 
brug af tablets, men når det sker, er Eva Me-
yer klar med råd.

»Hvis forældre er nervøse over, at bar-
net som det første snupper iPad’en, når det 
kommer hjem, så plejer jeg at sige, at man 
ikke skal gå i panik og forbyde brug af iPad. 
Børn har også et behov for at koble af efter 
en lang dag i børnehaven. Det har vi voksne 
også, når vi kommer hjem fra arbejde. Og så 

handler det om at få iPad’en ind i hverdagen; 
hvis mor og far laver aftensmad, så lad bar-
net filme imens, så der bliver en dialog ud af 
det,« forklarer Eva Meyer.

Tabletterne i Børnehuset Nyrup har ikke 
installeret spil-apps, men børnene tager ofte 
deres egen iPad eller tablet med i børneha-
ven, som de kan spille på sammen med de 
andre børn.

»Vi vurderer selvfølgelig, hvordan barnet 
bruger tabletten. Nogle børn er generte, og 
der kan iPad’en være en måde til at få dem i 
kontakt med andre børn. Men hvis barnet iso-
lerer sig med sin tablet, så skrider vi selvføl-
gelig ind. Det er ikke anderledes, end hvis et 
barn havde sin bamse med, som det klynger 
sig til en hel dag,« siger pædagog Pernille 
Geiker Howard.

Her er et af børnene i Børnehuset Nyrup 
ved at optage et klip til den reklamefilm, 
som børnene laver om børnehaven.
         Foto: Niels Ahlmann Olesen


