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Flertalet appar som nämns här riktar sig till yngre barn. Många går däremot utmärkt
att använda även för ungdomar och äldre personer. De är markerade med lämpar
sig även för ungdomar och vuxna.
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 vips! 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.
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Spåra och forma bokstäver
Skrivguiden
Bra app för att träna på att ”spåra” bokstäver (både
gemener och versaler), siffror och mönster med fingret.
Det finns även möjlighet att träna på att skriva ord.
Appen har talsyntes på flera språk, bl a på svenska.
Bokstävers namn och ljud spelas upp. Bokstäverna å, ä,
ö saknas men kan läggas till genom att skapa en egen
lista under ”mina ord”. Det är bra och möjliggör övning
av ord utifrån personliga behov.

Version:
Pris:
Fungerar till:

4.2
59:iOS 10.3 eller senare
App Store
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

Google Play

Beror på enheten
43:Beror på enheten

LetterSchool
I denna app finns också möjlighet att öva på att
”spåra” bokstäver (både gemener och versaler) och
siffror med fingret. Appen har svenskt tal, bokstävernas namn sägs men ljudas inte. Finns på svenska och
engelska.

App Store

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar till:

3.9
85:App Store
iOS 9.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

2.0.0
75:Android 4.0.3
eller senare
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Bogga alfabet svenska
I denna app kan man måla bokstäver med fingret
och lyssna till hur bokstavsljudet eller bokstaven
låter.
Det finns även möjlighet att bygga ord av de målade
bokstäverna. Du kan välja om du vill öva gemener eller
versaler och vokalerna och konsonanterna har olika
färger.

Version:
Pris:
Fungerar till:
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1.0.2
50:iOS 9.0 eller senare
App Store
iPad, iPhone, iPad Touch

1.0.0
41:Android 4.0
eller senare

App Store

Google Play

Öva ljud och bokstavskoppling
Knäck läskoden

Version:
Pris:
Fungerar till:

Appen är ett verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Tanken är att man ska få träna både på bokstävers ljud och form och grundförutsättningarna för läsning: hur bokstäver och ljud hör ihop. Bra
övningar med bokstäver, ord och nonsensord som ska
kännas igen, läsas och skrivas. Bra ljudstöd finns.

App Store

Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.

Google Play

1.7
50:iOS 8.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

1.7
47:Android 4.1
eller senare

Ljudlek
I appen får man lyssna efter språkljud på ett lekfullt sätt. Ljuden kopplas både till bokstäver och till
bildsymboler där ex. ljudet S finns illustrerat som en
orm. Innehåller övningar där man får lyssna efter
första eller sista ljudet i ord eller om ord låter lika eller
olika. Övningarna har stegrande svårighetsgrad.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.4.2
85:iOS 9.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

App Store
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ABC StarterKit
ABC StarterKit är ett interaktivt spel för att lära sig alfa- App Store
betet, spåra och forma bokstäver, öva på små och stora
bokstäver, koppla ihop bokstav med bokstavsljud och
öva att skriva ord. Flera bra uppgifter där bokstäver
kopplas till ett ord och vilket ljud ordet börjar på. I
skrivövningen visas en bild där man lyssnar på ordet
och sedan försöker stava till det. Ljudstöd hjälper till att Google Play
höra vilka ljud som finns i ordet och i vilken ordning de
kommer. Varierad och innehållsrik app där det går att
välja svårighetsgrad på övningarna.

Version:
Pris:
Fungerar till:
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1.2.2
25:iOS 8.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

1.02
34:Android 4.0 och
senare

Bornholmslek
Appen bygger på Bornholmsmodellen och innehåller
Rimlek, Hur låter orden? Bygga ord och Lyssna.
Svårighetsgraden och uppgifternas innehåll kan varieras. Bra app för att öva den fonologiska/ljudmässiga förmågan.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.

Version:
Pris:
Fungerar till:

3.1.2
85:iOS 9.0 eller senare
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

App Store

Google Play

3.1.0
75:Android 5.0
eller senare

Poio
Poio är en app som övar ljud och bokstäver och hur de
sätts ihop till ord, meningar och så småningom text.
Upplägget är som en intuitiv spelmiljö där användaren
börjar på en enkel nivå och genom att lyckas tar sig
vidare till mer avancerade funktioner. Spelet är tänkt för
barn mellan 4 och 9 år, och anpassar sig efter varje barns
nivå och resultat i övningarna.

Version:
Pris:
Fungerar till:

5.0.9
229:iOS 10.0 eller senare
iPhone, iPad & iPod Touch

App Store

App Store

Google Play

5.0.9
199:Android 5.0
eller senare
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ABC-klubben
I ABC-klubben kan man öva på att läsa och stava med
hjälp av olika övningar: Hitta och klicka på ordet,
Alfabetet, Skriv ordet och Vilket bokstavsljud
hör du?
Appen är uppdelad i sju delar med ökad svårighetsgrad
och olika fokus. Två delar övar ljud/fonologisk förmåga
på ett både roligt och lärorikt sätt.

App Store

Google Play

Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.

Version:
Pris:
Fungerar till:

1.3.4
35:- (gratisversion finns)
iOS 6.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

1.3.8
30:Android 4.0
eller senare

Google Play

Bokstavslek
App Store
Bokstavslek består av tre olika delar där spelaren kan
öva att lyssna på första ljudet i ett ord, höra vilken
bokstav som fattas i ord samt stava till ord. Man kan
välja olika inställningar och svårighetsgrad utifrån kunskap om bokstäver, eller om det behövs extra stöd med
bilder. Det är mycket bra, liksom att övningar där ett
bokstavsljud ska identifieras gäller olika positioner i ord:
först, i mitten och i slutet. Det befrämjar ljudmedvetenheten. Appen finns på tio språk: svenska, norska,
danska, tyska, engelska, spanska, italienska, polska,
portugisiska och holländska.

Version
Pris:
Fungerar till:
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1.2
50:iOS 9.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

Ordens magi
I denna app får spelaren träna på att sätta ihop bokstäver, skapa ord, lyssna på dem och öva på stavning. Appen har talsyntes som uttalar bokstäver/
bokstavsljud och skrivna ord.

App Store

Man kan även göra egna ordlistor för att öva stavning,
t ex dubbelteckning, stj, tj-ljud. Flera bra inställningsmöjligheter.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Version:
Pris:
Fungerar till:

3.0
69:iOS 8.0 eller senare
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

Bokstamera
Bokstamera är en app som visar hur bokstäver bildar
ord. På skärmen visas ett ord i taget. Tryck på bokstäverna i ordning och du ser och hör ordet växa fram på
skärmen.

App Store

I appen finns 40 ord som slumpmässigt presenteras
med fotografier. Bokstäverna visas som versaler. Man
kan välja mellan att höra bokstävernas ljud eller
namn vilket är bra.
Version:
Pris:
Fungerar till:

2.2
Gratis
iOS 9.3 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

Spel-Ett
Ännu en app som övar på kopplingen med bokstav och
ljud. Lekfullt i spelliknande miljöer som kan locka och
motivera att arbeta vidare. T ex visas bokstäver och man
hör ett bokstavsljud som ska paras ihop med rätt bokstav. Övningar kan vara att panga ballonger med bokstäver på, gräva i jorden efter bokstäver och annat. Små
och stora bokstäver kan väljas. Vartefter man lyckas och
lär sig mer delas poäng och belöningar ut som kan
användas i spelet. Småningom börjar man även öva på
att läsa kortare ord. Spel-Ett finns även som gratis
datorprogram för Windows och Mac-dator.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.0
Gratis
iOS 6.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

App Store

Google Play

1.0.4
Gratis
Android 4.1 och senare

Google Play
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Sammanljudning av bokstäver (ljudsyntes)
Bokstavspussel
Appen tränar förmågan att skriva ord genom att en
bild visas och ordets bokstäver ligger huller om buller
och skall placeras i rätt ordning. Alla bokstäver ljudas
med tydlig röst.

App Store

Belöning ges efter varje avslutad uppgift, eller kan väljas
bort. Det går att lägga till egna bilder, bilda egna ord och
spela in ljud. På så vis utökas appens omfång och möjligheter. Det går till exempel att bilda meningar och öva på
flera språk.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.9.1
50:iOS 9.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

ABC-spelet
App Store
I appen tränas också förmågan att koppla ihop bokstäver med bokstavens ljud. Barnröster leder övningen:
”kan du hitta ett O, försök att hitta ett N” osv. Därefter
ska barnet skriva ord som visas med bilder: ”kan du
skriva fot?” Bokstäverna ljudas vid val och ordet läses ut.
Gör man fel är det bara att prova igen. Uppgifterna upprepas vid behov om man trycker på en symbol. Det går
att välja på att öva och spela för att få poäng. Bra och
rolig app för yngre barn och andra som behöver öva på
tidiga färdigheter.

Version:
Pris:
Fungerar till:

1.6
12:App Store
iOS 8.0 eller senare
iPad, iPhone och iPod Touch

Alfavux
I appen tränas förmågan att skriva ord genom att en
bild presenteras och ordets bokstäver, som visas, skall
läggas i rätt ordning. Alla bokstäver ljudas och orden
läses upp. Appen har sex olika nivåer med stigande
svårighetsgrad och en sjunde nivå där alla ord finns med
och slumpas. Det finns också möjlighet att lägga in egna
ord och bilder på en åttonde nivå. Det är mycket bra och
ger appen utvecklingsmöjligheter.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Version:
Pris:
Fungerar till:
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1.1
50:iOS 6.0 eller senare
iPad

App Store

App Store

Helordsläsning
Speciella ord
Appen tränar förmågan att memorera hela ord.
Användaren tränar ord genom att matcha dessa med
bilder, text eller ljud. 96 bilder med ord ingår på 27 olika
språk, och det är även möjligt att lägga in egna bilder,
foton och spela in eget ljud. Det är enkelt och ökar
användningsområdet för appen som annars kan uppfattas
som tämligen kostsam för privatkunder.
Appen kan användas för läsinlärning med helordsmetoden och för att utöka användarens ordförråd.

Version:
Pris:
Fungerar
till:

4.4.1
239:iOS 8.2 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

Google Play

3.8.1
220:Android 4.1 eller senare

Google Play

ABC-bingo
I appen kan man träna både på att memorera hela ord App Store
och att avkoda ord. Användaren matchar ord och bilder
i ett bingospel. Man kan välja mellan versaler och
gemener och om man vill ha auditivt stöd eller ej. Det går
också att välja två olika svårighetsnivåer i spelet.
Google Play

Version:
Pris:
Fungerar
till:

1.1.1
25:iOS 5.1.1 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

(1.0.13
25:Android 2.2
eller senare)

Google Play
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Avkodning av ord
Happi läser
Appen passar personer som kan identifiera bokstavsljud
och är i början av läsinlärningen. Spelaren får se tre bilder och ett ord och ska sedan läsa ordet och välja rätt
bild. Det finns fyra svårighetsnivåer och åtta språk att
välja på: svenska, norska, danska, engelska, spanska,
italienska, franska och tyska.

App Store

Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Version:
Pris:
Fungerar
till:

4.1
35:iOS 6.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

Lyssna och läs
Lyssna och läs består av sex olika delar: Begreppsträning, Alfabetet, Ord och bild, Läsa ord, Börja
lika och Rätt ord. I alla delar ska man lyssna på ett ord
och välja rätt alternativ som visas på skärmen. Varierande
svårighetsgrad och antal bilder att välja på kan ställas in,
vilket är bra. Appen är avsedd för att öva helordsläsning
och ordigenkänning. Flera olika språk ingår: svenska,
norska, danska, engelska, tyska, italienska, polska,
spanska, portugisiska och nederländska.
Version:
Pris:
Fungerar
till:
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1.2
50:iOS 5.1.1 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

App Store

Lyssna och läs med interaktiva böcker
Hanna och Henri - Roboten
App Store
I denna bok får ditt barn möta Hanna och Henri som är
bästa vänner. De ska träffas och leka men först behöver de
lite hjälp av barnet som får sortera frukt och annat, välja
kläder åt Hanna 0ch vara med och bygga en robot! Berättelsen förs fram av berättarröst och text och roliga interaktiva moment där barnet blir aktivt och medverkande i
handlingen. Berättarrösten kan väljas bort om man vill
läsa själv eller tillsammans med en annan person. Text och
uppläsning finns på svenska och engelska. Hanna och
Henri – kalaset är en liknande app.
Version:
Pris:
Fungerar till:

2.0
35:iOS 6.1 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

Mulle Meck bygger en bil
App Store
Mulle Meck är en fixare som tillsammans med sin hund
Buffa bygger spännande saker. I den här boken sätter de
ihop en bil och barn får lära sig vilka delar bilen behöver
för att fungera. Appen består av berättelsen med text och
illustrationer och uppläsning av författaren. Bilderna är
animerade och det finns interaktiva inslag för barnen att
prova. Man kan välja att läsa text eller lyssna och få texten
markerad, vilket underlättar för tidiga läsare. Text och tal
finns på svenska, engelska och ryska.

Version:
Pris:
Fungerar
till:

1.0.7
35:iOS 7.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

Fler liknande ljudböcker finns hos Utbildningsradion:
https://urskola.se/Produkter/156824-Las-med-sagor/Visa-alla, t ex Här kommer
polisbilen, Gittan och fårskallarna och Nämen Benny.
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Stava
Happi stavar
Happi stavar är en korsordsapp där de spelare som kan
bokstäverna kan börja skriva ord och lära sig stava.
Innehåller 48 olika korsord i fyra svårighetsnivåer.

App Store

Det går att ändra inställningen så bokstäver visas,
uppgiften blir då att dra rätt bokstav till rätt plats.
Bokstäverna ljudas. Appen finns på nio språk förutom
svenska
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Version:
Pris:
Fungerar till:

4.1
35:iOS 6.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

Happi & Ordtjuven
En Ordtjuv är lös i staden och stjäl alla ord och
bokstäver. Nu måste du hitta alla gömda ord innan
Ordtjuven tar dem så blir detektivjobbet ditt! Happi &
Ordtjuven är ett spel där det gäller att vara snabb för att
vinna.
Spelet består av två delar; ordletning och
detektivutmaning eller återerövring av stulna ord. Det
finns 24 omgångar i spelet men varje omgång slumpas
alltid fritt vilket gör att det alltid blir en ny
spelupplevelse. Appen finns på nio språk.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Version:
Pris:
Fungerar till:
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2.02
35:iOS 6.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch

App Store

Trilo stavar
Trilo Stavar är en läs- och skrivapp avsedd för att
uppmuntra barn att ljuda, skriva och läsa hemma, i
förskoleklass och tidiga skolår. Upplägget är som ett
spel där man får poäng när moment klarats. För
poängen kan man flyga runt i spelet och uppleva saker!
Övningarna bygger på ljudningsmetoden där man ska
skriva ett ord till en bild och dra rätt bokstav till rätt
plats i ordet. Bokstäverna ljudas som stöd. Rolig och
fint komponerad app som finns på svenska och
engelska.
Version:
Pris:
Fungerar till:

App Store

4.1
35:iOS 6.0 eller senare
iPad, iPhone, iPod Touch
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Läsförståelse
Läs och förstå
Läs och förstå övar enkel läsning och läsförståelse. Appen har fyra olika delar – Frågor, Rätt
mening, Dra rätt bild och Välj rätt slut. Den finns på
nordiska språk. Man kan även skapa eget material
att öva med.

App Store

Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.30
69:iOS 8.0 eller senare
iPhone, iPad, iPod touch

App Store

Lära läsa
Appen tränar enklare läsförståelse av meningar.
Man läser en mening och väljer rätt bild av fyra
alternativ. Det går att få texten uppläst vilket är bra
för tidiga läsare. Finns på elva olika europeiska
språk: svenska, engelska, spanska, franska, tyska,
italienska, portugisiska. norska, danska, finska och
baskiska.
Version:
Pris:
Fungerar till:

App Store

3.1
35:iOS 9.0 eller senare
App Store
iPhone, iPad, iPod Touch

Jag läser
I appen får man öva mer utvecklad läsförståelse
av meningar. En mening ska matchas med rätt
bild av fyra alternativ i olika övningar: t ex ”vilket
ord saknas”, ”sant eller falskt” eller meningsmemory. Svenska, finska, norska, danska och
engelska ingår som språk.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Version:
Pris:
Fungerar till:
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1.3
35:AppStore
iOS 8.0 eller senare
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

Skriv ord och text med ljudstöd
Skolstil 2
Skolstil 2 är en skrivapp där bokstäverna ljudas
och ord och meningar läses upp efterhand. Det går
även att få hela texten uppläst. Känslan när man använder appen är att man skriver i en vanlig ordbehandlare. Det är också möjligt att infoga en bild
till texten, t ex för att skriva och berätta utifrån ett
fotografi. Det är mycket bra och kan sätta fart på
fantasin och uttrycksglädjen. Skriv om en utflykt till
skogen, ett sommarlov eller om dina husdjur!

App Store

Google Play

Det finns även en version Skolstil 3. Skillnaden är att
den använder den inbyggda talsyntesen i enheten.
Det gäller enbart iOS-varianten av appen.
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Version:
Pris:
Fungerar till:

1.8.4
85:iOS 9.0 eller senare
App Store
iPad, iPhone, iPod Touch

2.4.0
37:Android 5.1
och senare

ASL – Skriva sig till läsning
Den här appen bygger på ASL-metoden – att skriva
sig till läsning. Det finns ett antal färdiga temaböcker som innehåller olika skrivuppgifter, det gör
det lätt att snabbt komma igång och arbeta.

App Store

Det går även bra att göra egna böcker med egna
bilder eller rita i appen. Under tiden man skriver
ljudas bokstäverna och när man skrivit ordet blir det
uppläst. Vill man höra hela texten går det bra, och
samtidigt markeras orden allt eftersom de läses upp.
Så övas läsförmågan på ett bra sätt. Skrivning ger
läsning!
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.
Version:
Pris:
Fungerar till:

2.3
85:iOS 9.0 eller senare
iPad

App Store
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Obs!
Denna broschyr innehåller ett urval av appar som
personal på Habiliteringens resurscenter har
sammanställt. Vi ger ingen garanti för att den är
heltäckande, det går säkert att hitta fler appar
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.
habresurscenter.slso@sll.se
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