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Flertalet appar som nämns här riktar sig till yngre barn. Några 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 App Store, 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-kods-
läsare (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 App Store/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 
App Store/Google Play där du kan läsa mer om appen. För att köpa appen måste du 
aktivt genomföra köpet i App Store/Google Play. 

Tips på gratisappar för att läsa QR-koder 

QR Reader for iPhone  QR Code Reader (Android) 

 

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 detta. 
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Ordförråd, ordkunskap och benämning 
Pekbok för barn  
 

Innehåller djur, fordon, musik, frukt, kläder, färg, saker 
hemma + gissa vad: välj rätt av fyra alternativ. Inspelat tal 
säger namnen på föremålen. Enkel och utförlig. 
Språkförståelse kan övas med Gissa vad-sidorna, vilket är 
mycket bra. Finns på flera språk.  

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.5 
30:- (gratisversion finns)  
iOS 5.1.1 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

Sound Touch – Pekbok för de yngsta barnen 
 

Trycka/hända-app med olika bilder på samma djur + 
djurläten och andra föremål (fordon, instrument).  
Finns även Sound Touch 2 med mer innehåll och Video 
Touch med videor. Bra med flera bilder för samma ord för 
ökad generalisering av begreppen. 

App Store 

Google Play 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

4.41 
55:- (gratisversion finns)  
iOS 9.3 eller senare 
iPhone, iPad, iPod Touch 

3.50 
65:- (gratisversion finns) 
Android 3.0 
eller senare 

Stora Pekboken 

 

Djur, djurungar, färger, fordon, frukt och grönsaker. Bra 
innehåll och extra plus för sidor där barnet ska peka ut rätt 
bild på uppmaning. Appen finns för flera språk vilket är bra. 

App Store 

Versioner: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

2.1 
30:- 
iOS 9.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

  

App Store 

App Store 

App Store 

Google Play 
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Minilobes Ordkronan, Bildlådan, Lilla Språklådan  
 

Ordkronan övar ordförståelse, peka på rätt bild av fyra. 
Totalt finns 200 ord för vardagsbegrepp att öva på. I 
Bildlådan utforskas bilder indelade i olika kategorier: djur, 
kläder, mat, möbler, leksaker, verktyg, fordon och musik. 
Tecknade bilder i fina appar för små barn. 
Lilla Språklådan övar olika färdigheter som antal och 
siffror, bokstäver, färg och form, lägesbegrepp, kroppen och 
känslor på ett trevligt sätt. Man får även öva att svara på 
frågor och berätta om sig själv, t ex sitt namn, ålder, var 
man bor och vilken mat man tycker om. En bra övning som 
kan locka till tal och samspel. ”Jag är född på månen, var är 
du född? När någon fyller år säger Miniloben: Grattis på 
födelsedagen! Kan du säga Grattis på födelsedagen?” 
 
 
 
 
  

App Store 
Ordkronan 

Bildlådan 

Google Play 
Ordkronan 

Bildlådan 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.3 / 1.5 /1.1 
Gratis 
iOS 9.0 
iPhone, iPad, iPod Touch  

1.2 / 1.2 / 1.1 
Gratis 
Android 2.3  
eller senare 

Beck och Bo 

 

Beck och Bo en interaktiv pekbok i fina miljöer som man 
bygger upp själv, nästan alla bilder 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. 

App Store 

Google Play 

Version:  
Pris:  
Fungerar 
till: 

2.4.4 
30:- 
iOS 8.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

2.4.2 
36:- 
Android 4.0.3 
eller senare 

 

App Store 

App Store 

Google Play 

Google Play 



5 
 

Tittut för småbarn 

 

Rolig och lärorik app för barn mellan 1-3 år. I bild och ljud 
kan barn lära sig förstå och benämna ord på ett roligt och 
sätt. En stor mängd djur, fordon och musik-instrument 
finns att bekanta sig med. Extra plus för att Var är?-
uppgifter ingår. 

App Store 

Google Play 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.5 
30:- Gratisversion finns 
iOS 7.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

1.0.8 
29:- 
Android 2.2 
och senare 

Peekaboo Barn 

 

En tittut-app för de yngsta barnen, 0-2 år. I en livlig lada 
väntar och låter olika djur på att titta fram och överraska ditt 
barn. Försök att gissa vilka de är: knacka på dörrarna för att 
få reda på svaret! Kul! Talstöd finns på flera språk och man 
kan även göra egna inspelningar av tal. 

App Store 

Google Play 

 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

5.5.0 
30:- 
iOS 5.1.0 och senare 
iPhone, iPad, iPod Touch 

1.1.9 
20:-  
Android 2.3.3 

Småbarnsljud 123 
 

Titta, tryck och lyssna: 360 ljud och bilder av djur, musik-
instrument, fordon mm. Klicka på en ritad bild (t ex av en 
tupp) för att se ett foto av föremålet, få namnet uppläst och 
se ordet skrivet.  

App Store 

 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

2.5 
30:- (gratisversion finns) 
iOS 8.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

  

App Store 

App Store 

Google Play 

Google Play 

App Store 
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Pussel, lotto, olika begrepp 
Mitt eget pussel 

 

Pussel-app där man lätt kan skapa pussel med egna bilder. 
Enkelt och trevligt. Antal pusselbitar kan varieras från 4, 6, 
9 eller 12 bitar. Även denna app finns för många olika språk. 
  

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.2 
Gratis, köp inuti app 
iOS 8.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

Fantastiska pussel 123 
 

Bra pussel för att öva ordförråd. Svenskt tal och flera andra 
språk. Svårighetsgrad kan varieras från enkel till svårare. 
Finns också enklare gratisversioner. 

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

3.4 
Gratis 
iOS 6.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

  

TinyHands School (Lotto) 
 

Lotto med vanliga föremål: kläder, frukt, leksaker, djur, 
mat, fordon, former, färg. Fina tydliga bilder men inget 
ljudstöd. Passar för gemensamt spel där en vuxen person 
berättar och benämner bilderna. Inget talstöd finns. 

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

2.5.1 
29:- (gratisversion finns)  
iOS 8.1 
iPad 

 

  

App Store 

App Store 

App Store 
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Begrepp – färg, antal, storlek, form och lägesord 
Färger och fordon 

 
 

 

Bygg bilar i olika färger och lär in begrepp. Kör flygplan och 
lär in färger. Följ muntliga instruktioner och leta fordon i 
olika färger som försvunnit. Bra och trevlig app som även 
övar språkförståelse (följa instruktioner). 

App Store 

Google Play 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.3.0 
45:- 
iOS 9.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

1.0 
40:- 
Android 2.3  
eller senare 

Little Digits fingerräkning 

 

Räknar antal fingrar du håller mot surfplattan. Ett genialt 
enkelt sätt att skapa medvetenhet om antal och siffror. Lite 
som leken ”Bulleribock” med fingrar på ryggen. 

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

2020.3 
30:- 
iOS 9.0 
iPad 

 

  

App Store 

App Store 

Google Play 
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Räkning för småbarn 123 

 
  

Lär dig siffror och pekräkna mellan 1-20. ”Hur många 
hundar ser du?” När man pekar på föremålen sägs siffrornas 
namn och orden visas. Bra app för att öva antal och lära sig 
vad siffrorna ”heter”. Innehåller femton olika språk att välja 
mellan. 

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

3.3 
11:- 
iOS 6.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

Minilobes – 123 

 
 
  

Appen övar tidig sifferkunskap, vad siffrorna ”heter”, antals- 
och mängduppfattning, t ex ”vilket tal är minst av 2 och 5”, 
där siffror visas och mängden anges av olika många 
ballonger. Även talraden övas, att sätta in siffran 3 i en följd 
av andra siffror. Man kan öva på tal från 1-12 och välja 
svårighetsgrad utifrån behov. t ex börja med uppgifter på 1-
3, 4-6 osv. Trevlig app som har talstöd, vilket gör att barnet 
kan arbeta självständigt, eller med stöd. 

App Store 

 

Google Play 

 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.3 
Gratis 
iOS 7.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

1.1 
Gratis 
Android 2.3  
eller senare 

På och i 

Enkel och bra app för att öva lägesord som i, på, framför, 
bakom, över och under. Upplägget är att man flyttar figurer 
till olika lägen: på ett hus, en studsmatta, i en snögrotta. I 
ett moment får man lyssna på en berättelse och ange rätt 
position för att komma vidare och höra ännu mer.  
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna. 

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.0.1 
20:-  
iOS 5.1.1 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

  

App Store 

App Store 

App Store 
Google Play 
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Spökbus 

 

Tre spel där man på olika vis övar lägesord/prepositioner på 
svenska. Gömma nyckel, lek kurra-gömma och gå i en 
labyrint full av spöken! Rolig, fint utformad och mycket 
användbar. Man kan välja svårighetsgrad och vilka lägesord 
som ska övas utifrån vad som är barnets behov. 

App Store 

Google Play 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.1.1 
40:-  
iOS 6.0 
iPad 

1.0.1 
40:-  
Android 4.0  
eller senare 

Aja & Bajja Lek  

 

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

App Store 

 

Google Play 

 

Version:  
Pris:  
Fungerar 
till: 

1.1 
30:- 
iOS 6.0 
iPhone, iPad & iPod Touch 

1.0 
20:- 
Android 2.3 
eller senare 

  

App Google Play 

App Store Google Play 
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Begrepp och motsatsord 
Monsterlandet 1 och 2  

 

Monsterlandet 1 tränar vanliga motsatsord som 
stor/liten, glad/ledsen, lång/kort, varm/kall. Övningarna 
utförs genom att sortera, para ihop och undersöka orden. 
Svårighetsnivån och vilka ord som ska övas kan väljas. 
Monsterlandet 2 passar barn som nått längre i 
språkutvecklingen och behöver öva fler ord och begrepp. 

App Store 

Google Play 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.3.0 
45:- 
iOS 5.1.1 
iPad 

1.0.3 
40:- 
Android 2.3  
eller senare 

Motsatslek 

 

App som övar motsatsord i form av lottospel eller bolljakt. 
50 motsatsord ingår och kan varieras i antal och 
svårighetsgrad  på ett bra sätt. Spel med egna övningar kan 
sparas för specifik och riktad träning. En ordbok med alla 
ordpar finns för den som har hjälp av bildstöd. 
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.  

App Store 

 
 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.1.1 
30:- 
iOS 9.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

  

  

App Store 
Google Play 

App Store 
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Kategorisera och sortera 
Nallemix 1 och 2 
 

Sortera föremål (blommor, svampar, fåglar, köksprylar, 
frukter mm) och välj vilken bild som ska bort (inte passar 
in). I Nallemix 2 kan man bygga och möblera med föremål i 
miljöer och rum. Trevlig och bra app. 

App Store 
Nallemix 1 

Nallemix 2 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.3 / 1.3 
30:- styck 
iOS 8.0 / 4.3 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

Sakletaren - Kategorier 

 

Med Sakletaren - Kategorier får barnet öva saker som hör 
ihop just för att de är samma typ, dvs kategorier. Sakerna 
som hör till en viss kategori ska hittas och plockas upp. Det 
kan vara frukter, då man hitta till exempel päron, äpple och 
banan. Eller kläder för att hitta mössa, byxor, tröja och skor. 
Appen är i första hand till för förskolebarn som behöver stöd 
i språkutvecklingen. Det går att variera svårighetsgraden i 
övningarna och att välja text vid sakerna, vilket är bra för 
den tidiga lästräningen.  

App Store 

 

Google Play 

 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.0.2 
45:- provversion finns 
iOS 9.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

1.0.2 
25:- gratisversion finns 
Android 4.1 och senare 

  

App Store 

App Store 
Google Play 
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Sort it out 1 och 2 

 
 

  

Här sorterar man mellan fler bilder och olika alternativ. 
Inget språkstöd finns, därför bör en person sitta med 
barnet, samtala och benämna föremålen. Bra app för att 
resonera om begrepp, ställa frågor mm. 
 
Trevlig app för yngre barn, två år och äldre, där man 
sorterar före¬mål (djur, mat, leksaker, fordon, leksaker, 
kläder mm), ett i taget. Ren och tydlig uppbyggnad. Inget 
talat språkstöd finns, därför bör en person sitta med barnet 
för att samtala, benämna och beskriva föremålen. 

App Store 
Sort it out 1 

Sort it out 2 

Version: 
Pris: 
 
Fungerar 
till: 

6.4 /5.0, 8.1 
30:-  
(gratisversion finns) 
iOS 10.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

Little Matchups – The Matching Game for Toddlers 

 

Liknande men inte identiska bilder matchas ihop. Bra för 
generaliseringsförmågan och att förstå vad en kategori är, 
likhet mellan begrepp. Inget talstöd men man kan spela in 
eget tal och ge instruktionen: ”vilka är lika/olika?” eller 
benämna föremålen. Bra app med utvecklingsmöjligheter.  
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna. 

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

2.0 
9:-  
iOS 8.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

  

App Store 

App Store 
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Lyssningsövningar, ljud- och talträning 
Touch the sound 

 

Vad är det som låter? Peka på rätt bild. Utmärkt app för att 
öva ordkunskap och språkförståelse. Bra och 
anpassningsbar. Det går relativt enkelt att lägga till och ta 
bort bilder och ljud och göra egna övningar.  
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna. 

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

2.0 
10:-  
iOS 8.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

Träna tal spel för barn 

 

Målet med spelet är att träna upp tal och logiskt tänkande 
för barn mellan fyra-sju år. Varje uppgift visar en sekvens av 
bilder som bildar en berättelse. Bilderna har blandats och 
barnet ska placera dem i rätt ordning och berätta en 
berättelse. Man kan inte spela in eget tal, därför bör en 
vuxen göra övningarna tillsammans med barnet. Det går att 
välja olika svårighetsgrader, vilket är bra. 

Google Play 

 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

 
2.1.0 
Gratis, köp inuti app 
Android 4.4 

ChatterPix Kids 

 

En annan kul app där du kan spela in din röst som får ett 
djur, ett föremål eller ett foto på dig själv att prata! Välj en 
bild ur appen eller ta ett eget foto med kameran, rita en mun 
på bilden och spela in ett meddelande som får figuren att 
röra på munnen och prata. Beskriv bilden eller säg nåt 
helknasigt som får dig och omgivningen att gapskratta. 
Meddelandet kan vara trettio sekunder långt. 

App Store 

 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.3.7                                        
Gratis 
iOS 9.0 
iPad, iPhone, iPod Touch 

 

  

App Store 

Google Play 

App Store 
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Voki for Education 

 
 

 

Rolig app för att öva tal och beskrivande förmågor. Man 
väljer en avatar som sedan kan utrustas med olika 
ansiktsuttryck, frisyr och hårfärg, kläder, tillbehör, 
bakgrundsbild och mycket mer. Egna bilder kan läggas till 
från bildrullen eller kameran. Spela därefter in ett 
meddelande med din egen röst eller använd talsyntes som 
berättar vem du eller avataren är och gillar att göra. Låt 
fantasin styra vad som händer i appen och vad du vill säga 
och berätta! De skapade avatarerna kan sparas och delas via 
mail, molntjänster och sociala medier. 
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna. 

App Store 

 

Google Play 

 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

5.9.5 
Gratis, köp inuti app 
iOS 10.0 
iPad, iPhone, iPod Touch 

3.0 
Gratis, köp inuti app 
Android 4.4 
eller senare 

Fonemo/Fonemixo Pro  

 

Spela memory och öva uttal av bokstavsljud: s, r, k, p, l, k, t, 
u, v, y, b, d, e, f, g, i, stj, tj, ng, rn, rd, rs, rt. Spela in och 
jämför ditt eget uttal. Man kan variera ljudposition, välja 
svårighetsgrad och spelsätt. Två personer kan spela mot 
varandra och även sitta på varsin sida av plattan och arbeta 
växelvist. Finns i olika versioner och med bilder som kan 
benämnas eller bli delar i en berättelse. På svenska, norska, 
engelska.  

App Store 
Fonemixo Pro 

Google Play 
Fonemixo Pro 

Version: 
Pris: 
 
Fungerar 
till: 

4.0.7 / 3.0.2 
Fonemo 20:- för varje ljud 
Plus (alla ljud) 249:-  
Ios 8.1 / 6.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

2.0.2  
249:- (Pro, alla ljud) 
 
Android 4.0  
eller senare 

 

  

App Store 
Google Play 

App 

Google Play 
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Voxpix 

 

Trycka-hända-app som styrs med rösten. Säg ett ljud och ett 
föremål kommer inflygande på skärmen från sidan. Appen 
kan användas för att öva ett specifikt ljud, även om ingen 
skillnad görs mellan vad som sägs och vilket föremål som 
visas. Ändå enkel men trevlig app. 

App Store 

Google Play 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.6.7 
20:- 
iOS 6.0 
iPad 

1.01 
20:- 
Android 4.0 
eller senare 

Ljuda med Boo!  

 

Appen övar uttal av språkljud. Särskilt riktar den sig till 
barn med ljudmässiga svårigheter och med artikulation. 
Grodan Boo visar hur ljuden uttalas, och kort med bokstäver 
på dras till två rutor och bildar ord eller stavelser. Man kan 
spela in eget tal och jämföra sitt tal med Boos. I en övning 
får barnet lyssna och avgöra vilket bokstavsljud Boo säger.  

App Store 

Google Play 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.5.2 
119:- (gratisversion finns) 
iOS 9.3 
iPhone, iPad, iPod Touch 

1.4.0 
129:-  (gratisversion finns) 
Android 4.1 
eller senare 

  

App Store 
Google Play 

App Store 
Google Play 
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Öva på flera språk 
Språkkista 2 

 

Språkkista 2 är en andraspråksapp med 300 vardagliga ord i 
tio kategorier på 24 olika språk. Barnet växlar snabbt mellan 
sitt modersmål och andraspråk och kan använda bilder för 
att navigera. Appen innehåller svenska, norskt bokmål, 
nynorsk, engelska, polska, vietnamesiska, turkiska, ryska, 
arabiska, urdu, farsi, kurdiska (soranî), tamil, somaliska, 
ahmariska, persiska (dari), tagalog, litauiska, thai, tigrinja, 
pashto, burmesiska, oromo, kurmandji. 
Mycket rik app som möjliggör samtal och utveckling av den 
språkliga förmågan på flera språk samtidigt. Man kan bygga 
ut appen genom att lägga till egna bilder, inspelat ljud och 
nya ord, vilket ger appen ännu fler utvecklingsmöjligheter. 

App Store 

Google Play 

 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.7.4 
199:- 
iOS 12.1 
iPhone, iPad, iPod Touch 

1.2.1 
239:-  
Android 4.4 
eller senare 

Svaapp 

 

App som övar hör- och läsförståelse på ett antal olika språk: 
svenska, dari, engelska, somaliska, arabiska, grekiska, 
spanska, danska, norska, bulgariska, serbiska och polska. 
Ett antal texter med bildstöd ingår. Man kan välja att lyssna 
och se texten, enbart lyssna eller läsa. Förståelsen prövas 
med frågor som kan besvaras muntligt, skriftligt eller med 
flervalsalternativ. Eget material kan skapas för att öva 
ordkunskap, läsning och annat. Mycket användbar app som 
är unik i sitt slag.  

App Store 

Version: 
Pris: 
 
Fungerar 
till: 

2.4 
Prenumeration  
100:-/månad 
iOS 7.1 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

  

App Store 

App Store 

Google Play 



17 
 

Meningsbyggnad, samtal och berättande 
My PlayHome 

 

Flytta runt personer i olika miljöer, beskriv och prata till. 
Man kan gå till glassbaren, handla grönsaker, frukt och 
annan mat. Bra för att leka, följa instruktioner, öva 
ordförråd, antal, färger mm. Inget tal kan spelas in utan 
samtalet förs direkt med barnet under arbetets gång.   

App Store 

Google Play 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

3.12.0 
45:-  
iOS 8.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

3.12.0.37 
35:-  
Android 4.2  
eller senare 

Sago Mini Doodlecast – fånga en berättelse 

 

En fin och sinnrik app som spelar in ljud medan man ritar 
en teckning. Bygger på idén att barn pratar under sitt eget 
skapande och berättar vad de håller på med. När man är 
klar skapas en videofilm som spelas upp och visar både hur 
teckningen växer fram och vad barnet säger och berättar. 
Genialt och enkelt! 

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

2.9 
45:-  
iOS 7.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

  

App Store 
Google Play 

App Store 
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Imagistory 

 

Appen övar berättande till sex st färdiga bildserier. Man 
spelar in eget tal och kan sedan lyssna och dela sagan som  
videoklipp. Fina bilder, trevligt upplägg och bra övning att 
lära sig berätta och hålla en röd tråd.   

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.3 
40:- (testversion finns)  
iOS 9.0 
iPad 

 

Min Saga 

 

Även denna app övar berättande till färdiga bildserier, åtta 
stycken. Man spelar in sitt eget tal och kan sedan lyssna på 
berättelsen. Fem inspelningar kan göras till varje bildspel, 
på så vis kan berättelsen varieras. Det stimulerar fantasin 
och språkbruket. 

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.1 
20:-  
iOS 7.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

Toca Life: Vacation 

 

Förvandla varje dag till ett semesteräventyr! Skynda dig 
genom flygplatsen för att hinna med planet. Hoppa i en 
hotellsäng. Gräv efter skatter på stranden. Du kan spela in 
eget tal som beskriver vad som händer i leken. Kul och bra 
för att motivera barnet och utveckla berättarförmågan. Det 
inspelade skapas som videofil och kan sparas och delas.  

App Store 

 

Google Play 

 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.3 
40:-  
iOS 8.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

1.2                                         
40:- 
Android 4.4 och senare 

App Store 

App Store 

App Store 
Google Play 



19 
 

Berättande och samtal  
Book Creator for iPad / Story Creator / My Picture Books 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I Book Creator kan du skapa egna fotoalbum/böcker med 
bild, text, tal och videofilm. Albumet/boken kan exporteras 
och läsas i iBooks som pdf eller göras till en videofil.  
I Story Creator kan boken delas via e-post eller ett konto 
som skapas i appen.  
För Android finns appen My Picture Books som är 
mycket enklare än de andra apparna, men användbar. 
 
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna. 

App Store 
Book creator 

Story 
Creator 

Google Play 
My Picture 
Books 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

5.5.3 
Book Creator: 30:- 
iOS 13.0 eller senare 
iPad 

1.73  
My Picture Books: Gratis 
Android 4.4 och senare 

Version: 
Pris: 
 
Fungerar 
till: 

5.0 
Story Creator: 20:- 
(Pro, gratisversion finns)  
iOS 8.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

  

App Store 

App Store 

Google Play 



20 
 

Speciella berättelser 
 

I appen kan man skapa berättelser med bild, text och ljud. 
Den är mycket enkel att använda men ger ändå möjligheter 
till ett personligt och varierat innehåll. Varje sida kan ha en 
bild och ett inspelat meddelande på upp till 60 sekunder.  
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna. 

App Store 

Google Play 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

3.2.4 
219:- 
iOS 8.2 
iPhone, iPad, iPod Touch 

2.0.1 
219:- 
Android 4.1  
eller senare 

Ritprata 2 

 

Ritprata är ett mångsidigt verktyg för att skapa sociala 
berättelser och seriesamtal på ett lekfullt och motiverande 
sätt. Kombinera foton, teckningar, text och ljudinspelningar 
för att reda ut missförstånd, förstå vardagliga händelser och 
sammanhang som till en början kan verka svårbegripliga. 
Att ritprata kan visa hur andra personer upplever en 
situation och öka förståelsen för olika synsätt på omvärlden.  

Lämpar sig även för ungdomar och vuxna. 

App Store 

Version:  
Pris:  
Fungerar 
till: 

2.6 
75:- 
iOS 8.0 
iPad 

 

  

App Store 

App Store 

Google Play 
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Grammatik, synonymer, komparation mm 
De eller Dem 

Appen övar, precis som det låter, om de eller dem ska 
användas i meningarna. Man kan välja på träna- eller 
tävlingsläge och försöka få så många rätt som möjligt. Enkel 
app som övar precis det den utger sig för att göra.  
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna. 

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.1.1 
10:- 
iOS 8.0 eller senare 
iPhone, iPad & iPod Touch  

 

Ord i fokus 

 

Bra app för lite äldre barn och personer som kan öva på ord-
kunskap, synonymer med ord och bildstöd. Bild och ord, 
bild och ord/synonymer ska matchas ihop. Ljudstöd finns 
och man kan ställa in hur snabbt ord och bilder ska visas för 
att variera svårighetsgraden. 
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna.  

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

1.0.1 
30:-  
iOS 8.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

Mambo 

 

Mambo övar grammatik på olika vis: ental och flertal, 
böjning av adjektiv (störst, minst, smalast osv), lägesord 
(över, under, i, på osv) och kategorisering av begrepp (vad 
ska bort?). Övningarna sker i lekfull form på ett bra och 
roligt vis. Appen riktar sig till barn mellan 3-6 år men 
fungerar även för äldre barn och övar olika delar av språket. 

App Store 

Version: 
Pris: 
 
Fungerar 
till: 

1.3.5 
Gratis, köp inuti app för  
fler övningar. 75:- för alla.  
iOS 9.0 
iPad  
(Finns även på engelska, Voca Play) 

 

  

App Store 

App Store 

App Store 
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Skapa eget material 
Bitsboard Flashcards & Games 

 

Innehållsrik app för att skapa eget material (med text, bild, 
ljud, video) som kan användas till olika övningar: memory, 
lotto, kategorisering och annat. Goda möjligheter att göra 
material för att öva begrepp, språk, ordförståelse, uttal, 
grammatik, minne, läsning och stavning mm.  
Lämpar sig även för ungdomar och vuxna. 

App Store 

Version: 
Pris: 
Fungerar 
till: 

40.3 
Gratis  
iOS 9.0 
iPhone, iPad, iPod Touch 

 

  

App Store 
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Guidad åtkomst (iPad/iPhone) 

Använd funktionen Guidad åtkomst i iOS (iPad/iPhone) och lås en app 
under arbetets gång.  
Finns i Inställningar/Hjälpmedel/Allmänt/Guidad åtkomst. 
Aktiveras genom att trycka på hemknappen tre gånger och ange en lösenkod. 
Tryck sedan på Starta så låses appen. Du kan även rita cirklar runt delar på 
skärmen du vill avaktivera, t ex webblänkar, reklam och annat. 
Stäng av Guidad åtkomst genom att trycka på hemknappen tre gånger och 
ange lösenkoden.  
 
Var noga med att minnas koden, annars låses hela iPaden! 
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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 upp-
daterar kontinuerligt informationen och senaste 
versionen av sammanställningen finns att ladda 
ner från vår webbsida. 

 

                www.habilitering.se/resurscenter 

 


