
Sådan opstod landets bedste sove-app til børn

Det begyndte med en forælderfest og resulterede - med nogle bump på vejen - i en 
app, der effektivt og med nærhed giver børn den bedste afslutning på dagen. 

Dette er en historie om at skabe noget helt fantastisk ud fra et lidt tvivlsomt udgangspunkt. Vi var 
nemlig dybt inde i natten til en særdeles våd forælderfest, da vi kom til at tale om, hvor 
frustrerende det var at få vores børn lagt i seng. Det viste sig, at vi var endt med samme strategi 
efter at have prøvet alt mulig andet: Vi fandt selv på godnathistorier og gav vores børn hovedrollen 
i dem. Så havde vi pludselig deres fulde opmærksomhed, og de blev langt mere medgørlige. 

To år - og en hel masse hårdt arbejde - senere havde vi skabt vilter.dk, hvor flere end 15.000 
børnefamilier læste vores personliggjorte godnathistorier, hvor barnet fik hovedrollen sammen 
med vores figur, drømmepiloten Vilter Ørngot. Vi var pavestolte. Med over 100 femstjernede 
anmeldelser og rosende ord fra førende børneeksperter såsom familieterapeuten Lola Jensen og 
børnepsykologen Margrethe Brun Hansen havde vi fundet en effektiv nøgle til at få børn sendt til 
drømmeland på en positiv måde. 

Men vi havde stadig kun løst halvdelen af den udfordring, vi havde sat os for at løse. Vi ville gøre 
det nemmere og sjovere at få børn til at gå i seng og falde i søvn, men vores historier kom først på 
banen, når børnene allerede lå i deres seng. Hvad med alt det inden da? Altså protesterne, raseriet, 
tidsudtrækningen og følelsen af, at den afslutning på dagen, der skulle være en stjernestund 
mellem forælder og barn, i stedet blev kilde til frustration for alle. Den udfordring kender alle 
forældre, og derfor findes der uhyrligt mange gode (og velmenende) råd om, hvordan man skaber 
det gode putteritual. Så hvad skulle vores bidrag være - og hvordan sikrede vi, at det faktisk gjorde 
en forskel? 

Vi kiggede først lidt på, hvad der fandtes af værktøjer i forvejen. Der var en del tilbud om 
meditation, mindfuldness, yoga og særligt afslappende lyde, men der var ikke noget sjovt og slet 
ikke noget, der mindede om vores fantasifulde univers med Vilter Ørngot. Og så manglede der et 
værktøj, som kunne tage ansvaret for at overbringe den kedelige besked om, at “nu er det 
altså sengetid”, væk fra forældrene. For det er der, problemerne som regel 
begynder. Børn vil per definition hellere være vågne end sovende, så 
overgangen skulle serveres med gelinde spædet op med solide mængder 
humor og eventyr. Derfor vidste vi, at vi var nødt til at bygge en app. Med en 
app kunne vi nemlig sende en sjov, personliggjort besked til barnet fra vores 
Vilter, som fortalte, at putteritualet begyndte nu. 

Men der skulle mere til. Vi skulle også gøre det sjovt at få nattøj på, tisse, 
børste tænder og alt det andet. Dog ikke for sjovt, så barnet blev alt for 
gearet op. Og ikke noget, der betød, at barnet skulle se en masse ind i en 
skærm lige før sengetid. Det ville virke kontraproduktivt. Så vi slog os 
sammen med to med god forstand på EDB, Peter Kær og Stefan Kiehn 
Rossell. Sammen har vi nu skabt et magisk, interaktivt 



afkrydsningssystem, hvor barnet kan aktivere en sten, hver gang en opgave er løst - for eksempel 
at tage nattøj på. Dermed bliver det en leg at blive klar til at sove, og præmien er selvfølgelig en af 
vores mange godnathistorier med barnet i hovedrollen - sammen med Vilter. For at sikre, at 
barnet faktisk falder i søvn eller i hvert fald til ro slutter hver historie med, at barnet falder i søvn i 
sin egen seng til lyden af Vilters helt særlige godnatmelodi. 

Tilbagemeldingerne fra forældre og børn er fantastiske! Vi har fået så mange rørende beskeder, 
der blandt andet beskriver, hvordan timelange putteritualer fulde af frustrationer nu er vendt til 
den rolige nærvær, som alle børn fortjener, og alle forældre trænger til. Vilters app får faktisk børn 
til at sove hurtigere. Uden tårestriber på kinderne og raseri i kroppen.  

Næste skridt er at få udbredt Vilters app til alle de forældre i landet, der godt kunne bruge lidt 
hjælp til at skabe en bedre afslutning på dagen. Og derefter millioner af forældre i andre lande, der 
kæmper med samme udfordring. Vi er kommet fint fra start - og langt længere, end vi havde 
turde drømme om dengang til forælderfesten, da vi første gang begyndte at tale om, hvordan vi 
kunne gøre det sjovere at lægge børn i seng. Forhåbentlig ender drømmen godt. 

Kontakt 
Skriv eller ring os for interview, fri adgang til  appen og yderligere billedmateriale.
Anders Larson, medstifter - anders@vilter.dk  26177298
Lars Henriksen, medstifter - lars@vilter.dk  5120 7360 
Billedmateriale og mere info på vilter.dk/presse 
Vilters Godnathistorier i App Store: apps.apple.com/dk/app/vilters-godnathistorier/id1510791873 
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