
Bruk av nettbrett med småbarn 
Det å bruke apper med små barn er mye omdiskutert og ikke noe jeg skal gå dypt 
inn i her. Dette er ment som en guide med mine erfaringer om det å bruke apper 
sammen med babytegn. 

Jeg ser både fordeler og ulemper med bruk av nettbrett, og tenker at hver familie må selv finne 
en god balanse for seg. Det som har vært viktig for meg med bruk av nettbrett er tidsbegrensning 
og at jeg er tilstede og deltar i den form for lek. Det er også viktig at nettbrett ikke erstatter annen 
naturlig lek, motoriske utfordringer og kommunikasjon. 

Det finnes flere morsomme, gode og pedagogiske apper som legger til rette for læring for også 
små barn. Allikevel kan en grei «regel» være å ikke begynne tidligere enn rundt 1år. Det finnes 
også apper som kan være til hjelp for foreldre for å lære seg å bruke tegn. Vær obs på å ikke 
bruke amerikanske apper da de er på amerikansk tegnspråk. Tegnene i norske tegnspråk apper 
kan også avvike noe fra de tegnene vi normalt bruker i 
babytegn.  

Jeg vil understreke at hver enkelt familie må finne sin 
balanse på når og hvor mye dere vil bruke nettbrett. 🙂  
Dette er noen av appene vi har likt å bruke. 
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Tips til apper du kan bruke kombinert med babytegn eller som inneholder tegnbruk.
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TEGNORDBOK MINI 
Utgiver: Statped apps 

Pris: gratis

1

OLE OG MIA 
Utgiver: Statped apps 

Pris: 22kr for 7 apper

2

ALF PRØYSEN PÅ 
TEGNSPRÅK 

Utgiver: Statped apps 

Pris: gratis
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Praktisk app for deg som vil 
lære tegn. Appen inneholder 
1000 tegn. Vær oppmerksom 
på at noen av tegnene kan 
variere fra tegnspråk til 
babytegn.

Sju små digitale bøker om Ole 
og Mia. Hverdagslige situasjoner 
som barnet kan kjenne seg igjen 
i. Her kan man velge tegn til 
tale eller tegnspråk og tekst eller 
tale. Super app å repetere og 
lære tegn for både for store og 
små.

Bli med Karsten og Petra på 
eventyr også på tegnspråk! Denne 
appen passer nok best for større barn 
som har brukt babytegn en stund. 
Eller for deg som forelder som ressurs 
for å lære deg tegnene for å lese 
Karsten og Petra bok for barnet ditt 
med tegn selv. 

KARSTEN OG PETRA 
Utgiver: Statped apps 

Pris: gratis
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En app med flere sanger og 
fortellinger av Alf Prøysen. 
Sangene er fremført og 
presentert på en kreativ og 
morsom måte. Sønnen min kan 
se de om igjen og om igjen. Se 
gjerne sangene sammen og lær 
dere nye tegn begge to.
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Lag mat til fire forskjellige karakterer. 
Inneholder ikke tegn, men en fin app å 
bruke tegn til. Her kan man blandet 
annet lære hva katten liker å spise eller 
ikke, tilberede mat på forskjellige 
måter. Tegn som steke, koke, liker, liker 
ikke, katt, ku, gutt og jente passer godt 
samt tegn for den ulike maten.

Jeg heter Christina og jeg er 
lidenskapelig opptatt av å hjelpe 
deg med å lære og å bruke 
babytegn, slik at du kan 
kommunisere med barnet ditt på en 
enklere måte og redusere stress og 
frustrasjon i hverdagen! 

SYNG 
Utgiver: Storm Films AS 

Pris: 44kr

TOCA KITCHEN 
Utgiver: Toca Boca AB 

Pris: 33kr
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Denne appen passer faktisk helt fra 0 
år. Her får du flere norske barnesanger 
presentert på en visuell og god måte. 
Du kan bruke den enten bare som 
«bakgrunns» musikk til at du synger og 
bruker tegn selv eller når babyen blir 
litt større og kan trykke selv så kan 
dere synge med tegn sammen til 
sangene.
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