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               Det är Babba, babba babba  
   babba ba. Och det är Bib- 
            bi, bibbi bi. Här kommer  
                Bobbo, bobbo bobbo bo,  
                  som kör i kör. 

             De färgglada figurerna med  
   namn som Babba och  
                Bibbi har intagit många  
                                          små barns hjärtan, och det  
                                           finns väl inte en småbarns-
förälder som inte känner till Babblarna. I form av 
musikvideor, appar och spel har de strömmat genom 
mängder av telefoner, paddor och datorer.

Utvecklingen går fort och allt fler av de allra 
yngsta använder skärmar. Statens medieråds senaste 
siffror visar till exempel att 38 procent av 0–1-åring-
arna använder dator eller surfplatta och att 26 pro-
cent spelar spel. 

– Det digitala omfattar även de allra minsta i väl-
digt hög grad. Vi ser också att små barn använder 
paddor i stället för datorer. De tittar på roliga klipp 
och spelar små enkla spel, säger Ewa Thorslund, 
 direktör på Statens medieråd.

Undersökningen ”Småungar och medier” som 
siffrorna är hämtade från genomfördes under 2014 
så förmodligen är användningen högre i dag. Och 
man kan anta att den kommer att fortsätta öka, 
 menar Ewa Thorslund.  

BÖR MAN VARA OROLIG för detta? Nej, säger  Elza 
Dunkels som är docent i pedagogiskt arbete på 
Umeå universitet och forskar om unga och inter-
net. Enligt henne finns ingen forskning som visar 
att det är dåligt att använda skärmar – oavsett ålder. 

– Känslor och åsikter om att små barn och skär-
mar inte hör ihop kan finnas, men det finns inget att 
basera en åldergräns på. När de är så små att de inte 
har glädje av det är det poänglöst, men man behöver 
inte ens kunna sitta för att kunna ha glädje av en 

Skärmtid för småbarn?
Babblarna, pekboksappar och digitala skallror. 
Telefonen och paddan är full av nöjen för de allra yngsta. 
Men hur ska de små närma sig tekniken på bästa sätt?

Av Åsa Kahn

skärm. Babblarna är ett sådant exempel, säger hon.
Av samma anledning tycker hon inte att det 

finns någon anledning att begränsa det lilla barnets 
skärmtid mer än man begränsar andra saker.

– Vuxna styr alltid över barn. Om man upptäcker 
att ett barn är känsligt för att sitta vid skärmen är det 
klart att man går in och experimenterar. På samma 
sätt som om man har märkt att det blir trassel om 
barnet inte går och lägger sig vid en viss tid.

Det finns många som är kritiska mot små barns 
skärmanvändning, och bland annat sägs skärmarna 
försämra synen och språkutvecklingen. Elza  Dunkels 
menar dock att motståndet är en känslomässig reak-
tion mot något nytt som är svårt att förstå. Om man 
tittar bakåt i historien kan man se att samma skepsis 
mött många fenomen, som hårdrocken och boken.

– När boken introducerades under antiken var 
det talade ordet det viktiga. Då varnade man för att 
ungdomen skulle förslappas när de kunde slå upp 
något i en bok. Det var inte riktig kunskap. 

– Det är intressant att boken mottogs så. I dag är det 
den finaste representationen på kultur och kunskap.

Hon liknar också dagens situation med forskning 
som i järnvägens barndom konstaterade ”railway 
spine”. I dag tycker vi att det är fånigt, eftersom vi 
förstår järnvägens poänger, menar hon.

– Dit kommer vi komma med skärmar också. 
Visserligen kommer fler behöva glasögon, men vi 
kommer kunna sätta det i relation till fördelarna.

ATT ORIENTERA BLAND ALLT DET DIGITALA inne-
hållet för små barn kan vara svårt. Några som  tagit 
sig an utmaningen att vägleda i appdjungeln är 
 Pappas appars redaktion, som förutom grundaren 
Daniel Wieselberg består av ett 20-tal föräldrar som 
testar appar med sina barn. En av dem är Fredrika 
Bursell som är trebarnsmamma och BVC-sköterska.

– Det har skett en jätteutveckling och det är inte 
alla som har hängt med. Det är verkligen en djungel 
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Sound Touch
En omfattande och lättanvänd pekboks-
app med totalt 360 bilder på bland annat 
djur, instrument och fordon. Det finns 
flera versioner av varje motiv, och bar-
net får höra vad bilden föreställer och 
hur det låter. 

”Det jag gillar med den här appen är 
den är så lättanvänd och att det finns så 
många bilder och ljud av hög kvalité – och 
på många språk. Det tar lång tid innan 
barnen tröttar”, skriver Pappas appar i sin 
recension.

Knacka på!
Anna Clara Tidholms älskade bok finns 
sedan några år tillbaka även som app. I 
stället för att knacka i boken och själv 
bläddra, öppnas här dörren av sig själv 

Sago Mini Sound Box
Sago Mini står bakom en rad barn-
appar. För de allra minsta finns Sound 
Box som tar vara på barnens intresse för 
ljud och toner. Det handlar om färg-
glada bollar som rullar över skärmen 
och  låter på olika sätt när de nuddar 
botten eller varandra, eller när barnet 
trycker på skärmen.

5 bra appar för de minsta

och det är viktigt att kunna vägleda rätt. Det gäller 
att inte se det svart eller vitt. Det finns jättemycket 
bra, säger hon.

För att barnets upplevelse ska bli så bra som möj-
ligt finns flera saker att tänka på. En sak är att alltid 
välja appar som är anpassade efter barnets ålder. 

– Apparna ska inte ha för mycket intryck, det ska 
vara lugna appar. Annars kan det lätt bli för  mycket 
på en gång och för mycket för hjärnan att hantera. 
Det kan vara stressande och skrämmande, säger 
Fredrika Bursell. 

– Det är också bra med multitouch så att man kan 
trycka med flera fingrar samtidigt, och att flera kan 
trycka samtidigt. 

I appvärlden finns många möjligheter. Fredrika 
Bursell tipsar till exempel om pekbokskappar, där 
man kan trycka på föremålen för att höra hur de 

 låter, och om böcker där man själv påverkar histo-
rien utifrån vem som läser. Samtidigt tycker  Fredrika 
Bursell att man ska vara försiktig med skärmar för 
de allra minsta.

– Min åsikt är att de som är under ett år inte ska 
tillbringa jättemycket tid framför skärmen. Jag säger 
aldrig att man ska ha förbud, men man får tänka 
till lite extra. Jag tror att det kan bli lite för mycket 
intryck, säger hon. 

Som BVC-sköterska möter hon många föräldrar 
med funderingar om barnens skärmanvändning. Att 
ge några generella råd är dock svårt. 

– Det är så individuellt vad man har för förut-
sättningar och hur livssituationen ser ut. Det är allt 
från att man är livrädd för all elektronik, till att man 
använder skärmar alldeles för mycket så att det tar 
tid från annat. Vi ger individuella råd och så är det 
bra att samtala i grupp.

Hon och hennes kollegor på landets BVC-mot-
tagningar följer de riktlinjer som finns i Rikshand-
boken för barnhälsovård. Riktlinjerna beskriver att 
alla har olika förutsättningar och understryker den 
vuxnes roll för att dela, vägleda och begränsa det 
lilla barnets medieanvändning. Men det finns också 
information om att det är bra att tidigt tillbringa tid 
framför skärmen:

”Det är rimligt att anta att skärmtid under bar-
nets första år kan bidra till att utveckla neurologiska 
strukturer och förmågor som framtidens samhälle 
kommer kräva.”

när barnet knackat tre gånger. Dess-
utom innehåller sidorna animationer 
och ljudeffekter.

”Det här är verkligen en bok som gör 
sig perfekt som app, historien där man 
knackar på dörr efter dörr för att se vad 
som finns i nästa rum passar fantastiskt 
bra att göra interaktiv”, skriver Pappas 
appar.

Till vänster 

Elza Dunkels.

Foto Mattias 

Pettersson.

Till höger

Fredrika Bursell.
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Lilla serien
Lilla ska sova, Lilla klär på sig och  Lilla 
är sjuk är några av titlarna på dessa 
bokappar som kan anpassas efter  egna 

Barnvisor vol 1 och 2
En app med välkända barnvisor som Bä 
bä vita lamm och Imse vimse spindel. 
För varje sång finns ett videoklipp, där 
sången spelas upp tillsammans med 
 illustrationer och textrader.

”Appen är som gjord för de  yngsta 

För internetforskaren Elza Dunkels handlar 
 frågan om vuxnas delaktighet inte om att alltid vara 
med, utan om att finnas där. 

– Det är bra om vuxna är med någonstans i pro-
cessen, att de på något sätt lägger sig i. Men inte, som 
man ibland hör, att man alltid måste sitta med när 
barnet använder en skärm. Den tiden finns inte, och 
det är inte heller säkert att det är bra för barnet. Det 
handlar om att vara engagerad och intresserad och 
dela barnets kulturupplevelser.

Hon tycker också att det är tråkigt att många har 
dåligt samvete och känner att de fuskar sig ur situa-
tionen om de tar fram telefonen som tröst. 

– Det är någon sorts lutherskt ideal, ett duktig-
hetsideal. Den här typen av ideal drabbar de som har 
det sämst främst. Det drabbar inte par som har det 
bra och delar på uppgifterna, utan de som behöver 
avlastning. Det är jättetråkigt. 

Samtidigt visar Statens medieråds undersökning 
”Småungar och medier” att vuxna inte alltid finns där 
när det gäller skärmar. Man talar ofta med  barnen 
om böcker, filmer eller tv-program men mer sällan 
om datoranvändning och internet. Ett  problem, 
menar Ewa Thorslund från Statens medieråd. 

– Det beror förmodligen på att man känner sig 
tryggare i andra medier än i det nya. Då kanske man 
väljer det man förstår. Det är ett stort problem. 
 Barnen kan bli oerhört ensamma, säger hon.

Åsa Kahn
frilansjournalist

DET ÄR VIKTIGT ATT INTE använda skärmen som en 
barnvakt, menar Fredrika Bursell. Samtidigt som 
tycker inte tycker att man ska skämmas om man tar 
fram telefonen när barnet är ledset.

– Det är något man gör tillsammans, precis som 
när man läser en bok. Sedan är det inte skadligt att 
använda skärmen som barnvakt ibland om allt är 
kaos. Men man ska inte sätta på Babblarna vid varje 
måltid, säger hon.

”Sammantaget är det här en enkel 
men spännande app för barn från 0–2 
år där man kan använda hela handen för 
att få fram ljud och bilder.”

önskemål. Innan berättelsen sätter 
igång väljer man bland annat hur bar-
net i sagan ska se ut och vad hen ska 
heta. 

”Det finns många variationsmöjlig-
heter och det går att skapa figurer som 
är hyggligt lika spelaren själv. Vi upp-
skattar att utbudet av frisyrer,  kläder 
och accessoarer inte anpassas efter vil-
ket kön man angett på barnet.”

barnen. Alla barn som provat ger 
 tummen upp! Visorna är dessutom 
 lagom långa så att man inte hinner 
tröttna. Det är enkelt att sjunga med, 
då tempot inte är så fort.”

Apparna rekommenderas av 
Fredrika Bursell, från Pappas appars 
redaktion.
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