
Gode apps til børn



Forord 
I denne folder har vi forsøgt at samle en god blanding af sjove 
og lærerige apps til glæde for både børn og voksne. Folderen 
indeholder apps til både Android tablets (Google Play) og iPad 
(App Store). Appsene er inddelt i vejledende aldersgrupper, 
men børn er forskellige, så prøv jer frem og fortvivl ikke - der er 
masser af gode apps til lige netop jeres barn. 

Vi anbefaler, at du sikrer din iPad eller tablet således at børnene 
ikke kan lave in app-køb.* I den forbindelse har vi samlet en 
række gode råd og fifs, til hvordan du bedst sikrer dig. Se 
bagsiden af denne folder. 

God fornøjelse!
Esbjerg Kommunes Børnebiblioteker 

*in app-køb – link/reklamer inde i spillet man kan klikke på og 
sendes der-fra videre til et evt. tilkøb. 



For de mindste 0-2:
Lego duplo zoo – Sjovt spil for de mindste med mange 
muligheder for at aktivere figurerne og klikke sig rundt i 
Zoo. Google Play og App Store. Gratis.

Toca monsters fra Toca Boca – To sultne monstre 
venter bare på at få mad. Kan de lide den blendede 
citron? Eller skal den bare skæres? Skal broccolien steges 
eller i mikroovnen? Google Play og App Store. Gratis.

Soundtouch el Soundtouch Lite - Fantastisk app 
for de helt helt små, hvor der er tegninger og billeder 
af dyr, køretøjer, musikinstrumenter og meget mere. 
Fungerer som en pegebog. Appen er oversat til 32 sprog, 
heriblandt dansk. Google Play og App Store. Gratis i 
Liteversionen. Fuld version 32 kr.

Itsy Bitsy Spider fra Duck Duck Moose – Duck 
Duck Moose laver farverige og sjove apps over kendte 
børnesange og meget mere. Desværre er de ikke oversat 
til dansk, men man kan slå sangen fra, så det kun er 
musikken, man kan høre. Barnet lærer hurtigt at trykke 
på de flotte og sjove figurer og synes, det er sjovt at se, 
hvad der sker. I samme genre findes Old MacDonald og 
Wheels on the Bus fra samme udvikler. Google Play og 
App Store. Ca. 11 kr.

Puslespillet fra Fusentasterne – Sjove og udfordrende 
puslespil for de mindste. Det er rigtig godt til at træne 
finmotorik og fylder en del mindre end eks. træpuslespil. 
Et lignende spil er Børnepuslespil fra Tailmind. Her er 
sværhedsgraden lidt lavere og barnet belønnes med 
lyde og animationer, når puslespillet er komplet. App 
Store. 13 kr. 



For de lidt større 1-3:
Dr. Panda Restaurant  fra Dr. Panda – Tag imod 
gæsterne ved døren, tag deres bestilling, lav maden i 
køkkenet, servér, ryd af og vask op. Du bestyrer her din 
egen lille restaurant til stor fornøjelse for barnet. Google 
Play og App Store. Gratis. Mulighed for tilkøb af fuld 
version.

Bamba Burger fra Mezmedia – Der er mange timers 
sjov i denne App. Lav din egen burger, bland din egen 
sodavand og skær dine egne fritter. Betal ved kassen og 
få en overraskelse med! Bamba Burger er et sjovt spil for 
børnene. I samme kategori og fra samme udvikler finder 
man Bamba Ice-cream og Bamba Pizza. App Store. Gratis

LEGO 4+ - Genialt køre- og byggespil. Barnet styrer en 
legobil og skal samle guldmønter sammen. Når alle 
mønterne i en bane er samlet, får man byggedele til nye 
køretøjer med forskellige egenskaber. Selv hvis det ikke 
lykkedes at samle mønter nok, får man en overraskelse i 
hver bane. Der er masser af god underholdning i denne 
app.  Google Play og App Store. Gratis.

LEGO DUPLO TRAIN – Har du en lille togfører 
derhjemme? Så er dette appen til jer. Den er enkel 
med sjove detaljer og små sjove puslespil undervejs. 
Holdbarheden er ikke overvældende, men appen er 
gratis. Google Play og App Store. Gratis.

Toca Hairsalon fra Toca Boca – Lad os sætte håret! 
Med denne fine app kan barnet afprøve sine evner 
som frisør og hele tiden følge med i, om kunderne er 
tilfredse med resultatet. Appen lover mange timers god 
underholdning i samme kvalitet som andre Apps fra 
Toca Boca. App Store.



For de større 4-6 år:
Læselopperne fra ABCity – Hjælp Iris med at få 
Spillopperne i de rigtige kasser ud fra bogstaverne 
på deres trøjer. De er hurtige og frække. Spillet har en 
progressiv sværhedsgrad og lærer børnene om bogstav-, 
tal- og symbolgenkendelse på en sjov og underholdende 
måde. App Store. Gratis i de første seks niveauer. 
Mulighed for tilkøb af resten af niveauerne for 13 kr. 

Hugo Troll Race HD fra Hugo Games – Den kendte 
og elskede skærmtrold slår sig løs i dette actionfyldte 
spil, hvor det gælder om at styre Hugo forbi alle 
forhindringerne og samle guldmønter. Mor og far kan 
også blive bidt af en gal Hugo i dette spil. App Store. 
Gratis med mulighed for tilkøb af guldmønter i spillet. 

Lego Ninjago – Dette spil udnytter på fornemste vis 
iPadens vippefunktion.  Sammensæt din egen Ninjago 
og kæmp imod dagens modstandere i en snurretop 
på forskellige baner og vind guldpenge til at købe nye 
våben og udstyr til dine figurer. Spillet er mest henvendt 
til de ældste i aldersgruppen.  App Store. Gratis

Toca Builders – Sjovt og innovativt byggespil. Ved 
første indtryk kan det virke lidt svært og uoverskueligt 
at gå i gang med, men man fanger hurtigt, hvordan 
de forskellige figurer hver især kan bruges til at bygge 
huse, male dem og rive dem ned igen. App Store. Gratis i 
en begrænset periode. 

Pixeline Stjernehotellet  – Opbyg og administrer dit 
eget hotel. Tjen penge når gæsterne betaler og ved at 
spille minispil på Solø. Spillet er mest henvendt til de 
ældste i aldersgruppen, men kan også spilles af yngre 
børn sammen med mor eller far. App Store. Gratis med 
mulighed for tilkøb. 



Kendte universer:

Kendte universer er spil baseret på eksempelvis kendte 
børnefigurer eller verdener og hvor appsene indeholder 
mange spil og muligheder. 

Rasmus Klump fra Egmont – Rasmus Klump er en 
omfattende app, der indbyder til mange timers leg og 
spil for børnene. Appen er som udgangspunkt gratis og 
inde i appen, kan man tilkøbe film og musik og låse op 
for flere niveauer i spillene. Det er ikke nødvendigt at 
tilkøbe for at få glæde af appen. Den indeholder blandt 
andet: Søg og find, lav pandekager, malebog, vendespil, 
lydbøger, musik og Rasmus Klump filmene. Google Play 
og App Store. Gratis med mulighed for tilkøb.

Cirkeline fra Tomas Landgreen – Cirkeline er 
stor nostalgi for mange forældre, men hun er evigt 
relevant. Denne app er, ligesom Rasmus Klump, 
gratis med mulighed for tilkøb inde i appen. Der er 
mulighed for at spille musik, tegne, lave fyrværkeri, 
lege påklædningsdukke, spille vendespil, se Cirkeline og 
meget mere. App Store. Gratis med mulighed for tilkøb.

 

Ramasjang – Spændende og flot app, der indeholder 
spil med Bamse og Kylling, Hr. Skæg og Oline. Dermed 
henvender den sig til både de helt små og de lidt større 
børn. Er iPad eller tablet koblet på internettet, er det 
også muligt at se programmer fra Ramasjang i appen.  
Google  Play og App Store. Gratis.



Bøger: 
 

Cirkeline bliver til fra Rosinante og Co. – Historien 
om hvordan Cirkeline blev til og hvordan hun blev 
bedste venner med Frederik og Ingolf. App Store. 19 kr.

Hvorfor har man hår? Fra LizardFactory -  Fin lille 
historie. En dreng på fem år undrer sig over, hvorfor 
mennesker har hår og får en værre røverhistorie som 
svar. Google Play og App Store. Gratis.

Kender du Pippi Langstrømpe? Fra Gyldendal - Læs 
historien om hvordan Pippi flytter ind i Villa Villekulla og 
møder Tommy og Annika og alle de andre fantastiske 
karakterer, der befolker Pippis univers. Der er flere sjove 
interaktive overraskelser i denne bog app.  App Store. 
39 kr. 



Sådan sikrer du Ipad’en:
Gå ind under indstillinger
1. Tryk på generelt
2. Vælg en kode, du kan huske og tast den to gange
3. Tryk på ”Slå begrænsninger til”
4. Nu kan du vælge de ting, du synes, barnet ikke skal have adgang 

til.
5. For at forhindre sletning af apps, går du i iTunes, så ”Installering” 

og så ”Sletning”. Du kan til enhver tid slå begrænsninger fra igen 
ved hjælp af din valgte kode.

Sådan sikrer du din android tablet:
1. Åbn appen Google Play Butik.
2. Tryk på Menu > Indstilinger (menuikonet varierer, alt efter hvilken 

enhed du har).
3. Under “Brugerstyring” skal du markere afkrydsningsfeltet   ud for 

Adgangskode –Brug adgangskode til at begrænse køb.
4. Indtast din adgangskode, når du bliver bedt om den.

Hvis afkrydsningsfeltet Adgangskode allerede er markeret, er 
adgangskodebeskyttelse blevet tilføjet på din konto.
Efter du har markeret afkrydsningsfeltet Adgangskode, vil du blive 
bedt om at indtaste din adgangskode, før du foretager dit næste køb 
i Google Play. Når du er logget ind på din konto, vil du kunne foretage 
køb i Google Play i 30 minutter, uden at skulle indtaste din adgangs-
kode igen. Efter 30 minutter eller mere, vil du blive bedt om at logge 
ind på din konto igen for at foretage køb i Google Play.
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