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Evaluering	  af	  projekt	  ’App	  og	  aktiviteter	  til	  børn	  under	  gudstjenester’	  

Projektbeskrivelse	  (som	  beskrevet	  i	  ansøgningen):	  

Formålet med projektet har været at styrke børns oplevelse af gudstjenester og andre kirkelige 
handlinger gennem leg, læring og medinddragelse. Målet er at gudstjenesten skal være en god og 
lærerig oplevelse for børn, samtidig med at de får viden om kirken, kristendom og eksistentielle 
spørgsmål. I projektet er der udviklet en gratis læringsapp, til tablets og smartphones, som 
indeholder viden, quizzer mm.  
App’en er suppleret med en guide til præster med inspiration til, hvordan de kan bringe app’en i 
anvendelse i og uden for kirkerummet, til gudstjenester og i forbindelse med andre kirkelige 
handlinger.  

Projektet er sket i et tværfagligt samarbejde mellem Lyngby Kirke og Christianskirken i Kgs. 
Lyngby og en lærings- og spilkonsulent fra Amondo, samt børn fra en lokal skole. App’en er 
efterfølgende gjort tilgængelig for børn, familier og andre kirker og menigheder i Danmark gennem 
medier, arrangementer mv. 

Navn:	  Bevillingsmodtager: Amondo i samarbejde med Lyngby Kirke og Christianskirken. 

Emne:	  Udvikling af læringsapp til børn under gudstjenester	  

Målgruppe:	  	  
Primær målgruppe: Børn i alderen 7-13 år 

Sekundær målgruppe: Præster, forældre og bedsteforældre til børn i alderen 7-13 år. 

Tid,	  sted	  og	  aktør:	  	  
Tid (projektets varighed): Marts 2014 – april 2015 
Sted: App’en er udviklet og afprøvet i Lyngby Kirke og Christianskirken i Kgs. Lyngby og 
efterfølgende er app’en udbredt til resten af Danmark. 
Aktører: App’en er udviklet i en projektgruppe bestående af projektleder/lærings- og spilkonsulent 
Mette Wybrandt fra Amondo, sognepræst Kbf. Julie Katrine Goldschmidt fra Lyngby Kirke, 
sognepræst Lisa Tikkanen Pagh fra Christianskirken, og formidlingsmedarbejder Catherine Murphy 
fra Christianskirken. Undervejs har, vi inddraget ekspertbistand fra illustrator Carsten Madsen, 
layouter Rikke Alleslev fra Idéastronauterne og programmører fra HTML24. 

I hele udviklingsforløbet har vi løbende holdt børneworkshops for at sikre os at app’en passede til 
målgruppens behov, interesser og evner.  

Opnået	  støtte:	  Kr.	  375.000	  

Projektets	  formål	  (som	  beskrevet	  i	  ansøgning):	  	  
Formålet med projektet er at styrke børns oplevelse af gudstjenester og andre kirkelige handlinger 
gennem leg, læring og medinddragelse. Projektet skaber oplysning om Påskens betydning til børn 
gennem en app, som kan benyttes både i og uden for kirkerummet. App’en vil være tilgængelig for 
alle børn og familier i hele Danmark. 
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Projektets	  indhold:	  	  
I projektet har vi udviklet, afprøvet og udbredt en gratis læringsapp til børn under gudstjenester, der 
hedder ”Paulus – på opdagelse i kirken”. 

Paulus app’en, der blev lanceret op til påsken 2015, giver børn mulighed for at få viden om 
kristendom, og hvad der sker i kirken. Med en telefon eller tablet i hånden kan børn gå på opdagelse 
i kirkerummet, lære om dagens tekst under gudstjenesten og få rejst nogle store spørgsmål, familien 
kan tale om bagefter. 

App’ens indhold: 
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Vi har valgt at illustrationerne fra Det Nye Testamente skulle være i et nutidigt univers, for at 
målgruppen kan genkende Jesus i sig selv som deres samtidige. App’en skal være sjov at bruge og 
ikke skille sig for meget ud fra hvad børn ellers beskæftiger sig med, fx kører Jesus ind i Jerusalem 
på knallert palmesøndag, og under korsfæstelsen reagerer folkemængden med både vrede, hån, gråd 
og forbløffelse ved synet af ham på korset. 

App’en er opkaldt efter Paulus, fordi den skal gøre kristendommen forståelig for børn, og Paulus 
var en af de vigtigste personer i udbredelsen af den kristne tro og forfatter til store dele af Det Nye 
Testamente. Vi har valgt et får som den gennemgående figur i app’en, fordi Jesus er hyrden, og 
fåret er symbol på alle mennesker. 

Vi har udviklet en guide, som giver præster m.fl. inspiration til, hvordan de kan præsentere app’en i 
kirken. Under info-knappen på forsiden af app’en findes et bogmærke om app’en, der kan printes 
og have en fast plads i salmebøgerne, eller kirketjeneren kan give det til børnene og deres familier 
ved kirkedøren.  

App’en kan også bruges i undervisningen af konfirmander og minikonfirmander. De skæve og 
nutidige illustrationer kan åbne for mange samtaler om religiøse og universelle emner.   

Erfaringer	  og	  resultat:	  	  
App’en er blevet taget godt imod både blandt børn, forældre og præster, og har allerede nu flotte 
besøgstal. Siden lanceringen d. 27. marts har app’en haft 5.000 besøg fra 3.500 forskellige 
besøgende/brugere med i alt 44.000 sidevisninger. 

Derudover har app’en fået fin omtale i både pressen og gennem de kirkelige 
kommunikationskanaler (se afsnittet ’Læs om projektet her’) 

I projektgruppen har vi været bevidste om, at det kan ses som kontroversielt, at børn bruger 
telefoner og tablets under gudstjenesten, men indtil nu er vi kun blevet mødt med begejstring fra 
både præster, forældre og børn. Testfamilien, der har afprøvet app’en under en gudstjeneste, 
vurderede at den gjorde det mindre forstyrrende at have børn med i kirke end normalt. 

Vi har i projektgruppen gjort os mange erfaringer under udviklingen af app’en. Det har været en 
spændende og lærerig proces, hvor vi har arbejdet på at få børns behov og vaner, formidling, 
teologi, teknik, illustrationer og økonomi til at gå op i en højere enhed. Ved at inddrage børn 
løbende i processen har vi sikret, at vi hele tiden udviklede app’ens indhold og funktioner i 
børnehøjde, da børn bruger tablets og smartphones meget forskelligt fra voksne. 
Udviklingen af læringsapp’en har været mere tidskrævende end forventet, og alle i projektgruppen 
er endt med at lægge en del interessetimer i projektet. For at få mest muligt for de bevilligede 
midler, valgte vi at app’en skulle være en webapp, hvilket betyder at den kræver internetadgang og 
hentes i en browser i stedet for App Store og Android Market. 
Alt i alt har det været et vellykket, spændende og lærerigt projekt, og vi har fortsat mange idéer til, 
hvordan Paulus app’en kan videreudvikles, og vi håber på at kunne finde økonomiske midler til at 
udvikle en version 2 af app’en. 
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Læs	  om	  projektet	  her:	  	  
Link til app’en Paulus: www.paulus.dk 
App’ens infoside: paulus.dk/start-side/info/ 

Guide (målrettet præster): http://paulus.dk/wp-content/uploads/2015/03/guide-til-appen-paulus.pdf 
Bogmærke til salmebøger om app’en: paulus.dk/wp-content/uploads/2015/02/bogmaerke-paulus-
app.pdf  
TV indslag i DR Ultra Nyt: 
www.dr.dk/Ultra/ultranyt/Wauw/Artikler/2015/Marts/20150326131658.htm 
Artikel i Stiftsmagasinet, Helsingør Stift: 
issuu.com/madsenand/docs/stiftsmagasin_april_01_2015_16_side 
Konfirmandcenter.dk: www.konfirmandcenter.dk 

Presseinfo på Amondo.dk: www.amondo.dk/wordpress/paulus-app 
 

 
Systemkrav til app’en Paulus: 
Paulus app’en er en gratis webapp og kræver internetforbindelse. Den hentes via en internetbrowser på 
www.paulus.dk 
Browsere: Chrome, Safari (app’en er en gratis webapp og downloades via en internetbrowser på 
www.paulus.dk. App’en kan ikke hentes via App Store eller Android Market) 
Styresystemer: Android 5, iOS8 og højere 
Skærmstørrelse: App’en er optimeret til smartphones og tablets 
 


