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Vad är det här?

Rutan med svart och vitt mönster här ovan är en QR-kod. QR-koder är ett sätt att hitta till en
specifik webbsida. QR-koden innehåller helt enkelt webbadressen och du slipper söka i
Appstore, Google Play eller skriva in en lång webbadress. Vi har lagt in sådana i broschyren
för att det ska vara lätt att hitta till rätt app.
För att kunna använda dig av QR-koderna måste du först ladda ner en QR-kodsläsare (en app
för att läsa QR-koder). När du har gjort det startar du QR-kodläsaren i din surfplatta/
smartphone och riktar kameran mot QR-koden i broschyren och då öppnas Appstore/ Google
Play och du dirigeras till rätt app där. Observera att du inte gör något köp i och med att du
scannar QR-koden, du bara öppnar rätt sida i Appstore/Google Play där du kan läsa mer om
appen. För att köpa appen måste du aktivt genomföra köpet i Appstore/Google Play.
Tips på appar för att läsa QR-koder
QR Reader for iPhone (finns gratisversion)

QR Code Reader (Android) (gratis)

Vilken version av operativsystem fungerar appen med?
När vi anger vilken version av operativsystemet (iOS, Android eller Windows) som appen
fungerar med är det oftast den eller senare versioner. Om något annat gäller, t ex att appen
inte fungerar med nyare operativsystemsversioner, anges det.

Orsak och verkan
Tittut för småbarn
I bild och ljud ges här möjligheten att lära sig tala på ett
roligt och interaktivt sätt. En uppsjö av motorfordon,
djur och musikinstrument finns att bekanta sig med.
Alla djur och fordon har gömt sig, genom att klicka på
skärmen avslöjas vem som gömmer sig och en rolig
animation spelas upp, samtidigt som en röst säger vad
objektet föreställer.

App store

Appen är uppdelad på följande kategorier:

Google Play








Bondgården
Skogen
Savannen
Garaget
Musikscenen
Gissa Bild

I Gissa Bild visas tre olika bilder och en röst frågar var
en viss bild finns, t ex ”var är grisen?”. Pekar barnet på
rätt bild visas en rolig animation och en röst säger vad
bilden föreställer.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.5
50:- (låser upp hela appen)
iOS 7.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

Beror på enhet
40:-/del
Beror på enhet

Google Play

Sound Touch
Sound Touch är en pekapp som innehåller ritade bilder
och fina fotografier inom kategorierna djur, fordon,
musikinstrument och hushållsartiklar. Inom varje
kategori finns 12 olika val.
Man kan anpassa appen genom att göra egna
inställningar, välj mellan 35 olika språk, antal bilder
mm, detta görs i enhetens inställningar.
Om man vill prova appen finns det en Lite-version som
är gratis att hämta.

Version:
Pris:
Fungerar till:

4.35
59:iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

3.50
59:Android 3.0
eller senare

App store

Google Play

Google Play

Video Touch – filmer med djur
Peka – titta på en kort film. Appen innehåller tolv olika
djur, bakom varje djur döljer sig fyra olika filmer om
samma djur. Filmerna är c:a 10-15 sekunder långa.

App store

Man kan välja mellan 19 olika språk, detta gör man i
enhetens inställningar.
Google Play

Version:
Pris:

Fungerar till:

3.11
Gratis
(i appen kan man köpa
ytterligare fem kategorier
för 50:-/styck)
iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

2.34
Gratis
(i appen kan man köpa
ytterligare fem kateogier Google Play
för 24:-/styck)
Android 4.03
eller senare

Småbarnsljud 123
Appen Småbarnsljud 123 är en pekapp som innehåller
ritade bilder och fotografier inom kategorierna husdjur,
vilda djur, musikinstrument, fordon, saker hemma och
utemiljöer. Inom varje kategori finns 12 olika val. I
inställningarna går det att välja om man vill se en text
på det som visas och att en röst läser upp texten eller om
man vill höra hur föremålet låter.

App store

Amazon

Version:
Pris:
Fungerar till:

2.5
35:iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

2.1
27:Android 4.03
eller senare

Stora pekboken
I appen finns 83 fotografier i sex kategorier; djur,
djurens ungar, på zoo, fordon, färger samt frukt & grönt.
När man pekar på bilden hör man vad bilden föreställer
och ser ordet i text. Man bläddrar genom att svepa över
skärmen.
Förutom pekboksdelen finns två spel, Memory och
Hitta, där man kan öva på appens bilder. Appen finns på
sex olika språk; svenska, engelska, franska, spanska,
norska och polska.
Version:
Pris:
Fungerar till:

2.1
25:iOS 9.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

App store

Färg och form
Finger Paint with sound
En enkel app där man får feedback direkt när man rör
skärmen, i form av både ljudintryck och färgintryck.
Det går att använda tre olika delar; rita, rita med
ljudmelodi eller rita med ljudeffekt.

App store

Man kan också välja om man ska kunna använda
flertryck (multi touch) eller bara trycka med ett finger
(single touch).
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.3.1
Gratis
iOS 6.0
iPad

App Store

Kidoko Baby Paint
Appen Kidoko Baby Paint är en målarapp med bra
kontraster och flera inställningsmöjligheter. Lägga till
eller ta bort ljus och ljudeffekter, stänga av
bakgrundsmusiken och välja ifall man vill att
papegojan Kodiko ska synas eller ej.
Version:
Pris:
Fungerar till:

4.1
Gratis
iOS 9.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App store

App Store

Sago Mini Doodlecast
I appen ritar man bilder samtidigt som ljudet spelas in.
Efteråt spelar man upp inspelningen som en video som
man kan titta på om och om igen.
Man kan välja att rita fritt eller få inspiration genom
ett trettiotal färdiga mallar där en fråga ges till bilden.
I enhetens inställningar kan man göra vissa
anpassningar av appen, t ex begränsa längden på de
inspelade videorna.
Version:
Pris:
Fungerar till:

2.9
50:iOS 7.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

App store

Sortera och kategorisera
NalleMix 1 – sortera och kategorisera
Appen innehåller tre delar; Sortera in föremål i rätt
låda, Vad ska bort och Dominotåget. I övningarna
Sortera och Dominotåget måste man dra föremålen till
rätt plats i övningen och i Vad ska bort trycker man på
rätt sak.

App store

Det går att ställa in olika svårighetsgrad. Inuti appen
kan du välja mellan tio olika språk, bl a svenska,
engelska och spanska.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.3
35:iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

Tiny Hands sorting 1, 2, 3
Tre olika appar där man övar att sortera utifrån olika
begrepp: storlek, form, färger, årstid, dygnstid.
Trevliga appar med tydlig utformning. Inget språkstöd
finns, därför är det bra med vuxenstöd till barnet.
Finns också i paketlösningar.
För Android finns en motsvarande gratisapp som heter
Sorting n Learning game 4 kids.

App store

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar till:

2.5.1 / 3.0.1 / 2.5.1
50:- styck (gratisversion finns)
iOS 8.1
iPad

2.6.1
Gratis, köp inuti app
App Store

Android 2.3.3
eller senare

Google Play

Minilobes – Vilken ska bort?
I appen Vilken ska bort övar man sig på kategorisering,
förstå vad som hör ihop och inte. Appen innehåller tre
olika svårighetsnivåer med övningar som består av fyra
föremål där man ska trycka på det föremål som ska
bort.

App store

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar till:

1.5
Gratis
iOS 7.0
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

1.1
Gratis
Android 4.1 och senare

Google Play

Minilobes – Huset
I appen Huset får man gå runt i ett hus och i
trädgården och undersöka olika föremål som finns, när
man trycker på ett föremål får man höra vad det är och
en text visar ordet. Samtidigt visas det fyra olika bilder
av föremålet så att man kan se att t.ex. en fjäril kan se
ut på olika sett. Det finns även fyra minispel i appen:
gissa vad, sortera, vad hör ihop och uppdraget.

Version:
Pris:
Fungerar till:

1.4
Gratis
iOS 8.0
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

App store

Google Play

1.2
Gratis
Android 4.1 och senare

Google Play

Pussel och memory
Mitt eget pussel
En enkel pusselapp där man skapar pussel utifrån egna
bilder. Man väljer om man vill använda 4, 6, 9 eller 12
bitar. När man pusslar får man både visuell och auditiv
förstärkning och när pusslet är färdigt ges belöning.

App store

Appen är gratis att ladda ner, men vill man använda
alla appens pussel måste man göra ett köp inuti appen.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.2
Gratis – med alla
pussel 40:iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

MyMemo
MyMemo är en memoryapp där man kan skapa
memorykort med egna bilder, text och tal. Man kan
välja att matcha två lika kort eller två olika kort med
varandra. Det sistnämnda är en bra funktion om man
vill använda appen till att öva på at associera olika
bilder eller ord-bild med varandra.
Det följer med fyra färdiga memoryspel. Man kan spela
med 6-20 kort. I appens inställningar väljer man
separat om man vill ha ljudeffekter, belöning och tal.

Version:
Pris:
Fungerar till:

20.0
40:iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

20.0
35:Android 4.0.3
eller senare

App store

Google Play

Google Play

Lärande lek
Undra om habiliteringen
Undra är en liten superhjälte som tar reda på saker
som barn med funktionsnedsättning undrar över. I
den här appen besöker hon habiliteringen. Appen
vänder sig till barn med funktionsnedsättning och
andra som är nyfikna. Följ med på en spännande
upptäcktsfärd tillsammans med Undra på
habiliteringen. Låt gärna barnet utforska appen
inför besöket. På detta vis får barnet en förförståelse
och kan känna igen sig under besöket.

App Store

Google Play

Undra-materialet har tagits fram av Habilitering &
Hälsa i Region Stockholm, tillsammans med
barnboksförfattaren och illustratören Jeanette
Milde, i samarbete med habiliteringar runt om i
Sverige.
Version:
Pris:
Fungerar till:

3.2.68
Gratis
iOS 8.0
iPhone, iPad, iPod Touch App Store

3.2.37
Gratis
Android 4.0
eller senare

Google Play

Hippi 2
Hippi 2 består av sex övningar där man kan välja
mellan tre olika nivåer. Appens grafik är
åldersneutral.
Övningarna består av att hitta andra halvan,
memory, välj rätt bild, hitta alla lika, och hitta
samma föremål. Man behöver inte dra och släppa
föremålet utan bara trycka på rätt alternativ. Inuti
appen kan du välja mellan tio olika språk, bl a
svenska, engelska, spanska och polska.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.1
12:iOS 9.3
iPhone, iPad
& iPod Touch

App Store

App store

Pinos bondgård
Pinos bondgård stimulerar och uppmuntrar barnen att
förstå betydelsen av bilder, stärker språkutvecklingen
och fantasin. Man får genom interaktiva övningar, som
kan upprepas gång på gång, hälsa på och sköta om
djur; grisen, hönsen, kossan, hästen och lammen.

App store

Det finns många roliga övningar att välja bland och
mycket att utforska. Appen innehåller inget talat språk,
men man får ändå tydlig feedback genom ljud och
ansiktsuttryck.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.0.2
Gratis
iOS 6.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

Radioapan – Banankalas!
Appen Radioapan – banankalas! innehåller åtta olika
minispel där man tillsammans med Radioapan och
hans vänner ska ordna till ett kalas. Man kan också
följa med till Radioapans lyssningshörna och höra på
sagor och sånger.

App store

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar till:

1.3.9
Gratis
iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

1.4.0
Gratis
Android 2.3
eller senare

Google Play

Radioapans kojträd
I appen Radioapans kojträd finns fem olika aktiviteter t App store
ex lyssningshörna, mata fåglar med popcorn, hjälpa till
och möblera och dekorera apans koja.

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar till:

2.0.6
Gratis
iOS 7.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

2.0.7
Gratis
Android 5.0
eller senare

Google Play

Toca Birthday Party
I Toca Birthday Party kan användarna leka rollspel tillsammans genom att bjuda in till kalas. I appen tränas
samspel, turtagning och att göra val. Appen lämpar sig
bäst när en vuxen sitter tillsammans med barnet och
samtalar om innehållet t ex vem ska firas, vilken tårta
ska väljas, vad ska dukas fram, vem vill ha saft?
Motoriskt sker detta genom att trycka och dra objekt
med ett finger till en viss plats på skärmen.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.0.8
50:iOS 6.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

App store

Toca Tea Party
Toca Tea Party är en trevlig app där användarna kan
rollspela tillsammans och träna samspel, turtagning
och att göra val under en gemensam ”fikastund”.
Fikastunden förbereds genom dukning och därefter
börjar själva fikapartyt där det äts och dricks. En och
anna påtår kan det också bli. Appen uppmuntrar
användaren till delaktighet på flera sätt bland annat
genom många olika valmöjligheter. Appen är intuitiv,
lätt och rolig att använda.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.1.0
50:iOS 10.0
iPad

App store

App Store

Ajja & Bajja Lek
Träna prepositioner och ordförråd på ett lekfullt sätt. I
spelet får man göra en massa olika saker. Dels busiga
saker som att hoppa i soffan och hänga i taklampan.
Men även att ge dem saker att äta eller att gå på
toaletten/pottan. Ajja har också en liten snuttefilt som
heter Snutt som gömmer sig på många olika ställen i
de olika rummen. Den kan vara under, bakom,
bredvid, i, på osv. Här finns många tillfällen att träna
på de olika prepositionerna.

Version:
Pris:
Fungerar till:

1.1
35:iOS 6.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

1.0
20:Android 2.3
eller senare

App store

Google Play

Google Play

Beck and Bo
Beck and Bo en interaktiv pekbok i fina miljöer som
man bygger upp själv, nästan alla bilderna animeras.
Man får också prova på olika sorters väder och
årstider. I varje miljö kan man även titta närmare på
objekten och se bilder, text och höra hur de låter.
Passar bra att sitta tillsammans med barnet och prata
om innehållet. Man flyttar på sakerna genom att peka
och dra.

Version:
Pris:
Fungerar till:

2.4.4
35:iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

2.4.2
30:Android 4.0.3
eller senare

App store

Google Play

Google Play

Peg och Pog
Appen Peg och Pog är en interaktiv pekbok med åtta
olika miljöer där man efterhand som föremålen
kommer på skärmen bygger upp miljöerna. Det finns
även en del där man kan titta närmare på de olika
föremålen och höra vad det är och se en text på ordet.

App store

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar till:

1.5.0
35:iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

1.0.0
30:Android 6.0
eller senare

Google Play

My PlayHome
Ett interaktivt digitalt dockhus. Här kan man bl a välja
vilka familjemedlemmar som ska ingå, var man ska
leka och vad dockorna ska göra. Stimulerar fantasi och
kan ge möjlighet till språkinlärning. Appen lämpar sig
bäst när en vuxen sitter tillsammans med barnet och
samtalar om innehållet.
Det finns fler appar i samma serie, t ex My PlayHome
sjukhus och My PlayHome skola. I den senaste
versionen av appen finns det möjlighet att leka i
samma dockhus men på två enheter.

App store

Google Play

Microsoft St

Version:
Pris:
Fungerar till:

3.10.2
50:iOS 8.0
iPhone, iPad
& iPod Touch

App Store

3.10.3.31
38:Android
4.2 eller
senare

Google Play

—
25:Windows
10.0 eller 8.1

Pepi Bath 2
I Pepi Bath 2 får man lära sig om hygien som
handtvätt, gå på toaletten, badning och tandborstning.
Det finns också aktiviteter där man får tvätta och
stryka kläder och klä på sig.

App store

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar till:

1.2.1
50:iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

1.1,34
Olika beroende på del
Android 4.1
eller senare

Google Play

Barnvisor vol 1
I Barnvisor vol. 1 får man lära sig kända barnvisor med App store
hjälp av illustrerade videoklipp. Dessa innehåller sång,
musik och text. Appen är mycket enkel att använda.
Finns två ytterligare appar, vol 2 och 3, som kostar 20:/styck (iOS) respektive 9:-/styck (Android).

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar till:

1.5.2
25:iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

1.0
Gratis
Android 4.1
eller senare

Google Play

MusikA
Appen MusikA innehåller sånger och danser som man
kan lyssna och titta på. Appen inspirerar till att sjunga,
spela, dansa och röra på sig. Den innehåller också yoga
och viloövningar.

App store

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar till:

2.10
Gratis
iOS 9.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

2.0
Gratis
Android 5.0
eller senare

Google Play

Teckenskatten
Med Teckenskatten kan ni utforska tecken på ett
lekfullt och barnanpassat sätt. Teckenskatten finns i
flera varianter:
• Teckenskatten är flaggskeppet som innehåller
cirka 200 ord.
• Teckenskatten Mini är en slimmad version med
fyra av kategorierna som finns i Teckenskatten.
• Teckenskatten Gratis ger dig möjligheten att
prova appen först. Appen innehåller 20 ord som är
ett smakprov av alla orden som finns i
Teckenskatten.
• Vårtertecken - ord på temat vår.
• Sommartecken - ord på temat sommar och midsommar.
• Vintertecken - ord på temat vinter och jul.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.4.1
Gratis – 169:- beroende
påvilken del du vill ha
iOS 6.0
iPad

App store

QR-koden tar
dig till
producentens
webbsida,
därifrån kan
du gå till
AppStore för
den del du
vill ladda ner

App Store

Little Digits
Räkna med fingrarna och upptäck siffrornas värden.
Little Digits är en färgglad och underhållande app som
med hjälp av multi-touch lär barn att räkna från noll
till nio. Svenskt tal.

Version:
Pris:
Fungerar till:

2020.3
35:iOS 9.0
iPad

App Store

App store

Räkning för småbarn 123
I Räkning för småbarn får man upp ett visst antal
likadana saker som man skall räkna. När man trycker
på respektive sak får man hjälp av en svensk röst att
räkna från ett och uppåt. Man kan trycka på sakerna i
vilken ordning som helst. Som mest kan man räkna till
tjugo. Det finns inställningsmöjligheter där man kan
välja antal och språk m m.
Version:
Pris:
Fungerar till:

3.3
12:iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App store

App Store

Bogga alfabet
Uppmuntrar till kreativ lek med alfabetet och är ett
roligt sätt att presentera bokstäverna, hur de ser ut,
deras namn och vad de heter. Man väljer en bokstav
och färglägger den, bokstäver man färglagt placeras i
kylskåpet och när man vill, kan man sedan bilda egna
ord på en tavla. Det finns även möjlighet att ta bilder
med en kamera på det man skrivit. Det är lätt att förstå
sig på appen och det finns en bra beskrivning av vad
man kan göra i den bakom föräldraknappen.

Version:
Pris:
Fungerar till:

1.0.2
50:iOS 9.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

1.0.0
41:Android 4.0
eller senare

App store

Google Play

Google Play

Story Creator
En app där man skapar egna böcker utifrån intressen
och behov. Man kan lägga in egna bilder, skriva en
kortare text, spela in eget ljud, rita. Story Creator är
enkel att använda. Man sveper fram bladen eller ställer
in på autoplay för att titta i dem.

Version:
Pris:
Fungerar till:

5.0
Gratis
iOS 8.0
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

App store

Obs!
Denna broschyr innehåller ett urval av appar som
personal på Habiliteringens resurscenter har
sammanställt. Vi ger ingen garanti för att
sammanställningen är heltäckande, det går säkert
att hitta mer inom området.
Apparnas innehåll, version och pris kan ändras och
uppdateras och ibland också sluta fungera. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen och senaste
versionen av sammanställningen finns att ladda
ner från vår webbsida.

www.habilitering.se/resurscenter

