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Baggrund: 

Vi har et forholdsvis nyopstartet specialtilbud for 5 børn med generelle 
indlæringsvanskeligheder. Disse børn har bl.a. behov for en struktureret hverdag, og det var 
vores antagelse at iPads, som læringsredskab, kunne skabe bedre mulighed for trivsel, 
læring og udvikling i et inkluderende perspektiv. Specialtilbuddet er en del af en almen 
daginstitution og børnene er 3-5 år. 
 
Børnene i vores specialtilbud er udfordret både fysisk, psykisk og socialt. Dette kommer 
f.eks. til udtryk i form af: 
 

• Manglende selvregulering af arousal 

• Koncentrationsbesvær 
• Sløvhed 

• Sensitivitet 

• Uro i kroppen 

• Aggressiv adfærd 
• Tilbagetrukket adfærd 

• Utryghed. 

• Nedsat grov- og finmotorik 
• Nedsat syn 

• Manglende kropsbevidsthed 

• Manglende eller uhensigtsmæssig social interaktion/relationer med andre børn 

• Ikke-alderssvarende sprog m.m. 
 
Børnene er meget forskellige med hver deres udfordringer, og de har derfor også brug for at 
blive mødt på forskellige måder.  Med brugen af IPads som læringsredskab, havde vi en 
forventning om bedre at kunne støtte børnene i en hverdag, der giver mening.  
 

Formål: 

Formålet med brugen af iPads var: 
 

• at skabe struktur og forudsigelighed  

• at støtte dem i at fastholde en aktivitet 

• at støtte dem i motorisk udfoldelse  
• at støtte dem til en tydeligere kommunikation 

• at lære og udvikle sig gennem leg 

• at skabe rolige pauser med mulighed for fordybelse 

• at skabe flere positive sociale interaktioner 
• at kunne indgå i fællesskaber og samspil med andre 

• at støtte dem i at kunne behovsudsætte 
 
Formålet har IKKE været at underholde børnene med spil. 
 
 

Forventede gevinster:  

• Færre daglige konflikter 

• Øget koncentration og fordybelse 
• Øget deltagelse og fastholdelse i aktiviteter. 
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• Øget forståelse for det sociale samspil. 
 
 
 

Valg af teknologi: 

 

• 6 stk. apple IPad air 2 med LTE/4G. 
• 6 Covers af Kensington SafeGrip Rugged Case & Stand til en samlet værdi af 1980 kr. 

• 1 Logitech tastatur til 599 kr. 

• Apps: 
Go talk now til 699 kr. 
Scan how til 0 kr. 
Odin script til 59 kr.  
Book creator til 45 kr. 
Time timer til 45 kr. 
Rytmiktæppe-appen fra Tip Tap Tudse til 0 kr. Tæppet koster 4.750 kr.  
Hit med lyden til 0 kr. 
Tegnapp til 0 kr. 

• 6 Internetabonnementer. 
• ITunes værdikort til en samlet værdi af 2500kr.  

• 5 stk. hørebøffer. 
 
 

VTV vurdering: 
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Område: Kategori: 

Spørgsmål: (Svar: 
Ja=2, Delvist=1, 
Nej=0) 

Svar 
(2,1,0) 

Teknologi Funktionalitet: Kan teknologien det, 
som det forventes, at 
den skal kunne? 

2 

Fungerer teknologien 
hver gang den anven-
des? 

2 

Bruger-
venlighed: 

Er teknologien  let og 
intuitiv at anvende? 

1 

Er manualer go-
de/instruktionen været 
god? 

1 

Økonomi Investering: Kan teknologien be-
nyttes uden ressource-
tung kompetence-
udvikling? 

1 

Kan teknologien be-
nyttes uden ombyg-
ning/indkøb af andre 
produkter? 

0 

Drift: Gør teknologien os 
mere effektive? (kan vi 
levere mere med de 
samme ressourcer el-
ler levere det samme 
med færre ressourcer) 

1 

Erstatter teknologien 
andre tilbud eller an-
den teknologi? 

2 

Borger Værdi: Er borgerne mere 
selvhjulpen med bru-
gen af teknologien 
og/eller giver det bor-
gerne flere mulighe-
der? 

2 

Er teknologien årsag til 
levering af bedre kvali-
tet af ydelsen? (f.eks. 
livskvalitet, øget vær-
dighed, integritet, in-
klusion, kommunikati-
on m.v.) 

2 

Anvende-
lighed: 

Opfylder teknologien 
et behov hos borge-
ren? 

2 

Ønsker borgerne at 
anvende teknologi-
en/modtage ydelsen 
via teknologien? 

2 
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Organi-
sation 

Ledelse: Er der ledelsesmæssig 
opbakning til brug af 
teknologien? 

2 

Understøtter teknolo-
gien gode arbejdsgan-
ge? 

2 

Personale: Er teknologien årsag til 
et forbedret arbejds-
miljø? 

2 

Er der motivation for at 
bruge teknologien? 

2 

 

Teknologi: 

Funktionalitet:  

Teknologien opfylder generelt vores krav og ønsker. Vi kan se at børnene bliver hjulpet og 
støttet i deres hverdag. Brugen af de forskellige apps, tilegnet børnenes individuelle behov, 
giver dem tryghed, ro, sansestimulering, succesoplevelser, visuel struktur, øget mulighed 
for kommunikation m.m. At finde den rette app til at dække det enkelte barns behov, har 
dog været en udfordring, da der findes virkelig mange apps at vælge imellem. Når de rette 
aps er fundet, opfylder teknologien alle vores krav og behov med de apps, der er til 
rådighed. 
 
Grundet medarbejdernes og ledelsens manglende kendskab til selve iPadens kunnen, har 
det været en udfordring at få styr på opsætningen af dem. Det har været vanskeligt at finde 
hjælp til, om der skulle laves et eller flere Apple id og hvad der juridisk set er korrekt at 
gøre.  
 
Ligeledes har vi været i tvivl om vi måtte benytte familiedeling som institution ifølge 
gældende jura. Vi startede med ét Apple id, men lavede det senere om til flere Apple id’er, 
for at kunne benytte familiedeling. Men så blev vi udfordret på, at vi pludselig blev bedt om 
at tilknytte et betalingskort, som institutionen ikke har før vi kunne købe apps. 
 
Vi er fortsat meget udfordret på, hvad der er den korrekte opsætning bl.a. i forhold til 
antallet af Apple id’er og hvordan vi henter, deler og begrænser de apps, som vi ønsker at 
have på de forskellige iPads. Manglende kendskab til iPads og manglende tekniske 
servicemedarbejdere i institutionen giver anledning til frustration hos medarbejderne, særligt 
når man kan se barnets udviklings- og læringspotentiale med teknologien. 
 
Selve iPaden har fungerer dog hver gang den skal bruges og er stabil i drift. Men vi er 
udfordret på at det kræver meget viden, læring, forberedelse og tid, for at udvælge og 
kunne benytte de forskellige apps optimalt. Det kræver at personalet laver et stort 
forarbejde og sætter sig godt ind i alle de forskellige apps, for at de fungerer og giver 
mening for barnet. 

Brugervenlighed:  

Børn og personale finder selve iPadens brugerflade nem at betjene. Børnenes motivation 
for arbejde og læring med iPads er tydelig. Den er nem at sætte begrænsninger på, så 
brugen af indholdet styres af en voksen, ift. den ønskede pædagogiske aktivitet og læring. 
Ved tre hurtige tryk på homeknappen kommer man ind i ”forenklet adgang” og her har du 
mulighed for at låse den app der benyttes eller dele af den. Dette betyder at den voksne 
styrer hvilken app barnet benytter- barnet kan ikke komme ud af appen, med mindre at den 
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voksne godkender det. I forenklet adgang har man også mulighed for at tidsbegrænse, 
således at man styrer hvor lang tid barnet skal/kan bruge iPad’en.  
 
Med personale der privat benytter Android og ikke benytter en iPad eller iPhone har der 
været brug for ekstra ressourcer til at lære om betjeningen. For at finde vej I den store 
jungle af apps har vi fået et aktions-kursusforløb af Pædagogisk konsulent for IT, medier og 
billedkunst, Helle Damgaard Melin fra UCSJ (University College Sjælland). Både 
medarbejdere og ledelse har deltaget på dette forløb og til stor gavn. Helle har hjulpet os 
med at opfylde børnenes behov ved hjælp af div. apps. Hun har introduceret os for mange 
forskellige apps, og vi har så vurderet hvad vi ville arbejde videre med.  
Efterfølgende er de afprøvede apps blevet evalueret (se nedenfor). 
 
Der findes vejledninger på nettet om hvad de forskellige apps tilbyder, og hvilke behov de 
kan opfylde, og der er som regel også manualer til alle apps, men ofte så får du dem først, 
når du har hentet/købt appen. Kvaliteten af disse manualer er meget svingende. 
 

Evaluering af de enkelte apps: 

Vi har været omkring rigtig mange apps. Nedenstående apps er dem vi har valgt at 
anvende i vores aktionslæringsperioder.  
 
Go Talk Now henvender sig til personer med manglende eller nedsat verbalt sprog. Appen 
er beregnet til at lave kommunikationsbøger, der kan anvendes i mange forskellige 
kommunikative situationer. Den er brugervenlig, god og flexibel. Der er mulighed for brug af 
tekst til tale, symboler, musik og video mm. Den kan erstatte en fysisk pecs-bog, og den 
giver mulighed for at være meget mere konkret i valgene/mulighederne. Denne app giver 
barnet mulighed for spontant at tage initiativ til kommunikation. Den hjælper barnet til at 
udtrykke sine egne ønsker og behov. Barnet vil dermed føle sig mere forstået og anerkendt. 
Appen er forholdsvis dyr. Den fås også i en gratis version, men denne er ikke 
anbefalelsesværdig, da det er en meget skrabet udgave. Vi bruger i øjeblikket en fysisk 
pecs-bog til et af vores børn, da denne var iværksat inden dette projekts opstart. Vi kan se 
mange muligheder med denne app, og fremadrettet vil vi benytte Go Talk Now, til børn der 
har behov for at pecse. 
 
Tegnapp er baseret på tegnsprog (og tegn til tale) og henvender sig til personer med 
kommunikationsvanskeligheder eller folk der arbejder med børn/voksne med 
kommunikationsvanskeligheder. Det er en ordbog der giver dig mulighed for at søge og 
finde de tegn du lige står og mangler. Disse tegn kan gemmes. Du får et billede af tegnet 
men kan også få en kort video, hvor en professionel tegnsprogstolk viser dig hvordan tegnet 
laves. Appen er meget brugervenlig og nem at navigere rundt i. Vi oplever at denne app 
giver os mulighed for at være endnu tydeligere i vores kommunikation over for barnet. 
Denne app er blevet en del af vores hverdag i specialtilbuddet. 
 
Book Creator giver mulighed for at lave en interaktiv bog med tekst, billeder, lyd, tale og 
tegninger. 
Vi bruger denne app til at øve sange med børnene. De har brug for visuelt at kunne følge 
med i sange, og med billeder der symboliserer teksten i sangen, hjælper det børnene til at 
kunne synge med. Vi oplever at børnene nu synger meget mere med, og sværhedsgraden 
af sangene er steget pga. denne app. Denne app vil vi fortsat benytte i vores specialtilbud. 
 
Hit med lyden hjælper til at fremme barnets forståelse for bogstaverne gennem lyden frem 
for navnet. Aktiviteterne i appen er bygget op omkring alfabetet, hvor hvert bogstav 
repræsenteres af et dyr f.eks. O= Ole orm. Ord og lyde bliver gentaget mange gange og 
dette motiverer vores børn til at sige både bogstavslydene samt ordene. Når børnene er 
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kommet igennem aktiviteterne er der en dame der siger ”godt klaret” på en sådan måde så 
vores børn får lyst til at fortsætte. Måske er det fortællerens stemme eller rosende ord der 
virker for vores børn. Appen er utrolig nem at arbejde med. Vi har dog oplevet at lyde og dyr 
ikke altid passer sammen. Denne app fanger i særdeleshed børnenes interesse, og vi kan 
se at børnene udvikler sig, hvorfor vi fortsat vil arbejde videre med den i vores specialtilbud. 
 
Scan How er en struktur-app der giver mulighed for at guide barnet visuelt i praktiske 
opgaver og dermed skabe overblik over dagen. Man kan lave personlige workflows som er 
målrettet den enkeltes behov. Med QR- koder der scannes når opgaven er løst, hjælper det 
barnet til at komme videre til næste opgave. Vores børn fandt denne app meget 
underholdene, men nok også så underholdene med at scanne koder, så de tabte 
koncentrationen. Der er et forholdsvis stort arbejde i at lave workflows og QR-koder, og vi 
fandt det uholdbart at barnet skal have iPaden med rundt til alle opgaver/aktiviteter. Det er 
ikke en app vi kommer til at arbejde videre med. 
 
Odin script er en struktur-app der er velegnet til at skabe overblik over forløbet i alle former 
for rutiner i dagligdagen. Man kan benytte de gratis billeder der er til rådighed, købe sig til 
flere billeder eller sætte sine egne billeder og tekst ind. Der er også mulighed for oplæsning 
af teksten. Appen kræver en del forarbejde, inden barnet kan benytte sig af den, men til 
gengæld kan man lave hvert trin i rutinen yderst detaljeret. Netop muligheden for detaljerne 
gør den store forskel fra de fysiske piktogrammer. Vi har lige nu ikke brug for en struktur-
app, der er så detaljeret som denne, men vi vil bruge den fremover, når vi modtager børn, 
der har det behov. 
 
Time Timer er en app der giver en bedre tidsforståelse og mindsker stress. Det er et 
nedtællings-ur der viser i grafisk form, hvor meget tid der er tilbage, uden at barnet skal 
være i stand til at aflæse klokken. Det hjælper os til at kunne forberede børnene på et skift, 
at noget er ved at slutte og noget nyt skal begynde. Denne app får vores varmeste 
anbefaling. Den er gratis og yderst nem at bruge, og samtidig til stor gavn for vores børn. Vi 
bruger denne app jævnligt i specialtilbuddet. 
 
Rytmiktæppet fra Tip Tap Tudse hjælper børnene til at finde bevægelsesglæden frem. Der 
er ti musik/motoriklege i tæppet og man bruger en app til at scanne billederne på tæppet, så 
tæppet bliver ”levende” på iPad’en i form af små tegnefilmshistorier. Tæppet og appen er 
yderst effektiv til at motivere børnene til bevægelse, og der er virkelig gode instruktioner 
med i form af en bog, med god beskrivelse af legene/bevægelserne og musikkens noder. Vi 
bruger jævnligt tæppet og appen der hører til. 
 
   

Økonomi: 

Investering: 

For pædagoger med erfaring på området vil udveksling af viden og erfaring måske være 
nok, men for en personalegruppe hvor arbejdet med iPads er fremmed, er der behov for 
opkvalificering af medarbejderne for at kunne benytte teknologien fuldt ud og dermed få den 
størst mulige gevinst for børn og voksne.  
 
Man bør overveje at ansætte en teknisk medarbejder i en periode til opkvalificering af 
medarbejdere og håndtering af opsætning. Den dyreste investering i dette projekt har været 
tiden der er brugt på oplæring. Vi har ikke et tal på hvor meget tid vi har brugt, men vi ser 
det dog som en god investering i noget der gerne skulle komme både børn og personale til 
gode på længere sigt. 
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Der er behov for at købe covers, tastaturer, apps, simkort, høretelefoner for at få udbytte af 
teknologien. Nutidspriser på disse er anført i afsnittet om valg af teknologi ovenfor. 
 

Drift: 

I starten kræver det mange ressourcer, da effektiviteten afhænger af et pædagogens 
kendskab og erfaring med forskellige apps. Vi oplever ikke at det frigiver ressourcer, men til 
gengæld øges børnenes nysgerrighed og motivation til at lære, og på den måde gør 
teknologien os mere effektive.  
 
 

Borger: 

Værdi: 

Vi oplever at børnene bliver mere selvhjulpne, bl.a. med hjælp af struktur-apps. Børnene 
finder mere ro med bl.a. lærings-apps, hvilket betyder at de kan blive længere i en aktivitet. 
Vi har købt et rytmiktæppe, der benyttes gennem en bevægelses-app og børnenes 
motivation og lyst til bevægelse/træning er øget, hvilket betyder at motorikken trænes og 
barnets kropsbevidsthed øges.  
 
Vi oplever bl.a. at vi med kommunikations-apps hjælper børnene til bedre at kunne udtrykke 
deres behov, følelser mm.  Børnene finder fællesskaber, ro, motivation, lyst, 
succesoplevelser, struktur osv. og konflikterne og udfordringerne i deres hverdag mindskes. 
 

Anvendelighed: 

IPaden og de forskellige apps fanger børnenes interesser og vi kan ved individuelle apps, 
støtte børnene i den udvikling, som vi kan se vil gavne barnet. Brugen af iPad og diverse 
apps opleves af børnene som leg frem for krav.  Vi oplever at børnene er meget motiverede 
for at bruge teknologien. 
 
 

Organisation: 

Ledelse: 

Der har været stor opbakning fra ledelsen side ift. tid, vidensdeling mm. På trods af, at det 
har krævet meget tid ift. forberedelsen af de enkelte apps, end først antaget. 
 
Ledelsen ønsker også at blive opkvalificeret ift. bedre at kunne støtte medarbejderne i 
arbejdet med iPads og apps fremadrettet. 
 

Personale: 

Medarbejdernes arbejdsmiljø er blevet forbedret på den måde at arbejdet og udviklingen 
med apps giver større mulighed for læring, trivsel og udvikling hos børnene og dermed 
større faglighed og arbejdsglæde hos medarbejderne. Det giver arbejdsglæde at gøre en 
forskel. 
 
Medarbejderne ønsker at lære og udvikle sig. Både inden for iPadens generelle muligheder 
og brugerflade og også i arbejdet med at dykke ned i de forskellige apps og lære så godt at 
kende, at det giver mening at bruge dem i forhold til tidsforbruget kontra gevinsten. 
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Konklusion:  

Projektperioden har generelt været rigtig lærerig og god for både børn og medarbejdere. Vi 
kan se at brugen af iPads og specifikke apps til målgruppen og børnene forbedrer børnenes 
læring, trivsel og udvikling. Det giver dem en tydelig og struktureret hverdag, skaber ro, 
fællesskaber og succesoplevelser. Vi oplever færre konflikter, øget koncentrationsevne, 
øget deltagelse og fastholdelse i en aktivitet samt øget forståelse for det sociale samspil. 
 
Der er mange meninger om brugen af iPads og apps i en daginstitution/specialtilbud. For os 
handler det om, at vi kan se store gevinster ved brugen af disse. Som pædagoger er det en 
selvfølge for os, at arbejdet og indholdet på iPadene er fagligt begrundet og udvalgt. Vi 
arbejder ikke med underholdnings-spil, men vurderer fagligt, hvad barnet har behov for af 
støtte, træning, udvkling, læring mm. Det er derfor også en kæmpe fordel at vi kan 
kontrollere hvad iPaden bliver brugt til, også når vi ikke lige er ved siden af barnet. Her er 
”forenklet adgang” en genial metode. ”Forenklet adgang” findes ikke på Android eller 
windows-tablets, hvorfor de ikke kan anvendes til formålet. 
 
Vi vil fortsat anvende iPads med lærings, kommunikations- og struktur-apps til børnene i 
vores specialtilbud. Vi har bestilt en projektor til specialtilbuddet, for at styrke fællesskabet 
og inklusionen endnu mere i arbejdet med iPads/apps. Med en projektor kan alle børnene 
f.eks. se den hjemmelavede bog i Book creator, ligesom skærmen kan bruges til dialogisk 
læsning og dermed skabe grobund for yderligere kommunikation og fællesskab.  
 
Vi kan se at gevinsten er stor, og vi vil derfor arbejde med også at udbrede det til resten af 
vores almene institution. 
 
 

Anbefalinger: 

Vi vil klart anbefale andre at arbejde med iPads og special-apps til andre 
institutioner/specialtilbud. Her vil vi dog gøre opmærksom på, at et godt forarbejde omkring 
at lære iPadens brugerflade grundigt at kende er en stor fordel. Vi anbefaler at man har en 
teknisk kompetent medarbejder ansat i opstarten eller har kontakt til en, der kan træde til, 
når behovet opstår så man kommer hurtigt i gang og personale og ledelse kan blive 
opkvalificeret til at håndtere teknologien.  
 
Når kendskabet til iPaden er på plads, kan man dykke ned i arbejdet med de forskellige 
apps. Her vil vi klart anbefale et struktureret aktionslæringsforløb, evt. med en kompetent 
konsulent som Helle Damgaard Melin, da det ellers kan være en jungle at finde rundt i alle 
de apps, der findes. Man skal først afgrænse barnets behov, finde en app der opfylder 
barnets behov, teste og afprøve appen for til sidst at evaluere appen. Vejledningen til at 
finde de rette apps, har været en stor og afgørende hjælp.  
 
Vi anbefaler afprøvning/test af èn app ad gangen, da projektet ellers kan blive 
uoverskueligt. Det kræver tid og energi at arbejde med apps, så vi anbefaler at man virkelig 
går i dybden med den app man vælger, og først når der er helt styr på den, går videre til det 
næste app.  
 
De fleste apps fås i flere versioner. Vi anbefaler som udgangspunkt ikke de gratis versioner, 
der hvor der også tilbydes versioner der koster penge. Det er vores oplevelse at det hver 
gang har været givtigt at købe den udvidede/pro version, så man med appen er i stand til at 
lave et ordentligt fagligt stykke arbejde, der giver mening for børnene.  
 


