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Datatekets app-lista:

Utbudet på applikationer, appar, för olika ändamål är stort och varierande. Med vidstående
lista blir det förhoppningsvis lite lättare att hitta i djungeln av applikationer. Listan är
uppbyggd utgående från applikationer som fungerar i Apple-produkter. En del av
applikationerna finns också för androidapparater. Listan är föränderlig och uppdateras
regelbundet.

Informationen på listan är sammanställd av information som finns på appstore. I det här
skedet finns ingen betygssättning av apparna med, men i takt med mera
användarerfarenheter och information från användare (barn, lärare, föräldrar och inom
olika terapier) kan vi eventuellt uppdatera listan med respons. Prisuppgifterna på denna
lista är inte enhetliga och är angivna i både svenska kronor, euro och dollar.

Vid applikationerna finns en länk via vilken man kommer åt mera information om just den
appen.

Apparna är indelade i olika grupper, mera för användarvänlighetens skull än för att de
nödvändigtvis alltid hamnat i rätt grupp.
Grupperna är:

Lek och lär, Passar ihop, Pussel-Minne, Läsa-Skriva, Matematik Miljö-Natur,
Allmänt, Skolverktyg, Hjälpmedel, Klockan, Sång & Saga, Rita-Måla, Rollekar,
Finmotorik och Känslor.

Läs mera om datatekets verksamhet: http://www.folkhalsan.fi/resurscenter

Alla synpunkter på listan mottages med tacksamhet:
datateket(at)folkhalsan.fi
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LEK OCH LÄR

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
NalleMix 1  / 1,59€
NalleMix 1 är en pedagogisk app enligt grundläggande förskolepedagogik med bra
kunskapsinnehåll för lek- och sysselsättning i såväl förskola som i hemmet. Bilderna är rikt
illustrerade och håller hög kvalitet. Beröm och instruktioner sker givetvis på svenska. Allt i
allt en både lärorik och rolig app för ditt barn!
http://itunes.apple.com/se/app/nallemix-1/id454449584?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
NalleMix 2 / 1,59€
I NalleMix 2 kan barnen sysselsätta sig i timmar med att bygga upp sina egna bilder i fyra
olika miljöer. Man kan dekorera hus och trädgård, bygga sin stad, möblera vardagsrum
och möblera kök. Många underbara bilder och animationer med en nalle som ger
instruktioner på svenska. Här lär sig barnen att iaktta färger, storlekar, riktningar,
positioner och lär sig begrepp som framför - bakom, över - under och mycket mera.
http://itunes.apple.com/se/app/nallemix-2/id455981824?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Vem där? / 0,79€
Vem där?
Vem där? är en animerad pekbok/bilderbok som syftar att underhålla och överraska! Den
vänder sig till personer som befinner sig på en tidig nivå. Passar från 2 år och upp och
innehåller 38 olika händelser.
Detta är en ”trycka -hända” app med bilder gjorda av Kristina Grundström, känd
barnboksillustratör. Den fungerar så att ett tryck var som helst på skärmen startar en
animation. Den tränar därför orsak -verkan på en tidig nivå. Appen startar med en
menyskärm med musik. Därefter visas en svart skärm med ett ”titthål” på övningen. Med
ett tryck var som helst på skärmen får man se bilden och ytterligare ett tryck startar
animationen. Tonsättare Victoria Borisova- Ollas har gjort en del av musiken.
Passar alla språk!
http://itunes.apple.com/se/app/vem-dar/id513970492?mt=8

Kompatibel med iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (tredje
generationen), iPod touch (fjärde generationen), iPod touch (5:e generationen) och iPad.
Kräver iOS 4.3 eller senare.
Hippi 1 / 22 kr
Hippi 1 består av sex olika sorters ”trycka – hända” övningar. Appen avser att skapa ett
intresse av vad som händer på skärmen, träna uppmärksamhet, förstå orsak och verkan
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samt öva användandet av surfplatta. Bilderna är tydliga och appen vänder sig till yngre
såväl som äldre användare som står på tidig nivå.
https://itunes.apple.com/se/app/hippi-1/id562217677?mt=8

Kompatibel med iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (tredje
generationen), iPod touch (fjärde generationen), iPod touch (5:e generationen) och iPad.
Kräver iOS 4.3 eller senare.
Hippi 2 / 22 kr
Hippi 2 består av sex olika sorters övningar. Övningarna avser att träna att se detaljer,
höra ett ord och att sedan koppla det till en bild, minnet och uppmärksamhet. Bilderna är
tydliga och appen vänder sig till yngre såväl som äldre användare som står på en tidig
nivå.
I appen finns bl.a. vanligt memospel, finna alla av en sort, hitta andra halvan, höra ett ord
och finna rätt bild. I Hippi 2 finns 3 olika svårighetsgrader
https://itunes.apple.com/se/app/hippi-2/id562219981?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Scratch a sketch Lite / Gratis
Scratch A Sketch erbjuder ett bra sätt att uppmuntra hand-öga koordination. Genom att
dra med fingret på skärmen växer en bild fram.
http://itunes.apple.com/se/app/scratch-a-sketch-lite/id394133612?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver programuppdatering för iPhone 3.2.
Touch & Learn  2 svenska / 0,79€
Trycka på bilder och höra vad det är.
http://itunes.apple.com/se/app/touch-learn-2-svenska/id420691708?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Touch Trainer / 3,99€
Trycka - hända
http://itunes.apple.com/us/app/touch-trainer-autism-special/id424128577?mt=8

Kompatibel med iPad.
Baby Finger / Gratis
Trycka - hända
http://itunes.apple.com/us/app/baby-finger-hd/id407552495?mt=8
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Kompatibel med iPad.
Let’s build a Bedroom / Gratis
Möblera ett rum enligt instruktioner. Textanvisning eller auditiv anvisning men båda på
engelska.
http://itunes.apple.com/fi/app/lets-build-a-bedroom/id426309492?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Clean Up: Category Sorting / Gratis
Kategorisering och sortering. Spelarna måste "städa upp" genom att sätta 75 fotografiska
bilder av leksaker, mat och kläder i en kundvagn, ett kylskåp eller en leksakslåda. Korrekta
svar får visuell och auditiv respons.
http://itunes.apple.com/us/app/clean-up-category-sorting/id404057271?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver programuppdatering för
iPhone 3.0
Bondgården / 0,79€
Lyssna på läten och identifiera ritade djurbilder. På Bondgården finns följande djur: Ko,
Gris, Får, Anka, Häst, Tupp, Get och Åsna.
Bondgården innehåller två olika lägen:
"Titta-läget" med stora, färgglada bilder på djuren. Tryck och lyssna hur de låter.
I "Spel-läget" ber en röst barnet peka på ett av fyra olika djur. Väljer man rätt fortsätter
spelet med fyra nya bilder.
Prova också våra andra populära barnspel "Savannen" och "Mina Första Ord".
http://itunes.apple.com/se/app/bondgarden/id373949996?mt=8

Kompatibel med Ipad. Kräver iOS 4,1 eller senare.
Peekaboo Barn for iPad / 1,59€ + svenska 0,79€
Trycka - hända
http://itunes.apple.com/us/app/peekaboo-barn-for-ipad/id465731441?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Caboose - Learn Patterns... /  15 kr
Fylla i mönster, färg eller siffra.
http://itunes.apple.com/us/app/caboose-learn-patterns-sorting/id413839480?mt=8
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Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad.Kräver programuppdatering för
iPhone 3.1.3
Titta på djur / 7 kr
Pekbok utan ljud
http://itunes.apple.com/se/app/pekbok-titta-pa-djur/id414441882?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
MegaMix Retro
MegaMix Retro är en svenskproducerad app som innehåller 6 olika retroinspirerade
pysselaktiviteter med kunskapsinnehåll för barn från 3 år. Passar för lek och sysselsättning
i såväl förskola som i hemmet. Bilderna är färgglada och tydliga.
Passar alla språk
http://itunes.apple.com/se/app/megamix-retro/id533391709?mt=8

Appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Pettsons uppfinningar / 15 kr
I det här kluriga spelet ska du hjälpa till att göra färdigt de finurliga uppfinningarna. Det
gäller att lista ut vilka föremål som ska vara med och vilken funktion de ska ha. Dra
föremålen till sin rätta plats och uppfinningen drar igång! När du klarat en uppfinning får du
ett kugghjul som belöning. Om du klarar alla uppfinningarna öppnas en specialuppfinning
som får Findus att flyga ut i rymden!
- Totalt finns det 27 uppfinningar att klura ut, några lite enklare, några lite svårare.
- Det finns möjlighet att spela med eller utan fejkobjekt.
- Du kan välja om Pettson och Findus ska prata svenska, engelska eller tyska.
https://itunes.apple.com/se/app/pettsons-uppfinningar/id524685220?mt=8

Kompatibel med iPod touch, iPad och iPhone. Kräver iOS 3.1.3 eller senare.
Labyrinth 2 / 4,99$
Labyrint 2 är en rolig labyrintapp med olika svårighetsgrader och olika moment som ökar
kravnivån.
http://itunes.apple.com/us/app/labyrinth-2/id307758884?mt=8
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Utvecklad för både iPhone och iPad.
123 Domino / Gratis
I detta domino spel ingår 28 övningar av vilka de sju första är gratis. Övningarna blir
progressivt mer utmanande.
http://itunes.apple.com/us/app/123-domino/id426899768?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Stora Pekboken / 7 kr
Med 83 vackra, tydliga och högupplösta bilder, vilka är fördelade i sex kategorier, tillåts de
minsta att lära sig sitt modersmål på ett roligt och interaktivt sätt! Appen kommer med
möjligheten att byta språk, hela åtta språk omfattas
http://itunes.apple.com/se/app/stora-pekboken/id409705030?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Sort it out 1 / Gratis
Spelet består av 12 “spelplaner” och varje ”plan” har tre kategorier enligt vilka man skall
sortera föremål.
https://itunes.apple.com/app/sort-it-out-1/id501939025?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Sort it out 2 / Gratis
Spelet består av 12 “spelplaner” och varje ”plan” har tre kategorier enligt vilka man skall
sortera föremål.
https://itunes.apple.com/app/sort-it-out-2/id501952788?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Build it up / Gratis
“Build it up” tränar visuell perception. Appen innehåller tolv olika bilder som man skall
sortera i logisk ordning eller bygga till en helbild.
https://itunes.apple.com/app/build-it-up/id421839260?mt=8
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Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Match it Up 1 / Gratis
Med denna app övas visuella färdigheter. Varje spelplan har en central bild omgiven av 7
relaterade bilder. En av de omgivande bilderna matchar den centrala. Målet med spelet är
att hitta den matchande bilden ur omgivande bilderna och dra den till centrum för att
överlappa den centrala bilden.
https://itunes.apple.com/app/match-it-up-1/id421840435?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.2 eller senare
Match it Up 2 / Gratis
Med denna app övas visuella färdigheter. Varje spelplan har en central bild omgiven av 7
relaterade bilder. De relaterade bilderna kan vara en del av det som syns i mitten, en
komplettering eller en förminskad/förstorad variant av det centrala föremålet eller felvänd
bild. Målet med spelet är att hitta den matchande bilden ur omgivande bilderna och dra
den till centrum.
https://itunes.apple.com/app/match-it-up-2/id421841614?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Match it Up 3 / Gratis
Med denna app övas visuella färdigheter. Varje spelplan har en central bild omgiven av 7
relaterade bilder. Målet med spelet är att hitta den matchande bilden ur omgivande
bilderna och dra den till centrum. Den matchande bilden är något som hör ihop med den
bild som visas i mitten,
https://itunes.apple.com/app/match-it-up-3/id421842311?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Maze Game 1 / Gratis
Med denna app går det att träna barnets spatiala orienteringsförmåga. Appen innehåller
tolv olika labyrinter.
https://itunes.apple.com/app/maze-game-1/id524056604?mt=8
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Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Maze Game 2 / Gratis
Med denna app går det att träna barnets spatiala orienteringsförmåga. Appen innehåller
tolv olika labyrinter.
https://itunes.apple.com/app/maze-game-2/id550875334?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Series 1 / Gratis
Appen består av tolv olika spelplaner och I varje gäller det att sortera fem bilder I en logisk
serie från få till flera, liten till store och kort till lång.
https://itunes.apple.com/app/series-1/id501937796?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.2 eller senare
Series 2 / Gratis
Appen består av tolv olika spelplaner och I varje gäller det att sortera fem bilder I en logisk
serie från få till flera, liten till store och kort till lång.
https://itunes.apple.com/app/series-2/id501938262?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Series 3 / Gratis
Appen består av tolv olika spelplaner och I varje gäller det att sortera fem bilder I en logisk
serie från få till flera, liten till store och kort till lång.
https://itunes.apple.com/app/series-3/id501938365?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Memo Game / Gratis
En klassisk memory-app till vilken man kan spela in egen auditiv respons till bilderna.
https://itunes.apple.com/app/memo-game/id477441975?mt=8
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Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
What’s diff 1 / Gratis
12 olika övningar som alla innehåller 4 uppgifter och det gäller att av fyra föremål välja
vilket som inte hör ihop med de övriga.
I denna app är skillnaderna ganska tydliga.
https://itunes.apple.com/app/whats-diff-1/id500644706?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
What’s diff 2 / Gratis
12 olika övningar som alla innehåller 4 uppgifter och det gäller att av fyra föremål välja
vilket som inte hör ihop med de övriga.
I denna app skiljer sig bilden främst genom en komplicerad visuell skillnad eller en
begreppsmässig skillnad
https://itunes.apple.com/app/whats-diff-2/id500644920?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
What’s diff 3 / Gratis
12 olika övningar som alla innehåller 4 uppgifter och det gäller att av fyra föremål välja
vilket som inte hör ihop med de övriga.
I denna appa skiljer sig bilderna på grund av främst begreppsmässiga skillnader och fina
visuella skillnader.
https://itunes.apple.com/app/whats-diff-3/id500645929?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 3.2 eller senare
My Mosaic / Gratis
Min Mosaik hjälper att utveckla visuell uppfattning och tränar öga-hand koordinationen.
Det finns tolv modeller av färgade prickar. Målet med spelet är att kopiera bilden genom att
dra de färgade prickarna från paletten och placera på rätt ställe i de tomma punkterna i
centrum.
https://itunes.apple.com/app/my-mosaic/id468020990?mt=8
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Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
MatrixMatch 1 / Gratis
MatrixMatch hjälper till att utveckla visuell perceptionsförmåga, såsom visuell
diskriminering. Det hjälper även till att utveckla uppmärksamhetsförmåga och
koncentration, rumsuppfattning samt klassificering- och kategoriseringsprinciper. Vidare
hjälper det till att utveckla exekutiva funktioner, såsom planering och uthållighet.
Varje spelbräda har en matris med 5x5 former. Spelets mål är att arrangera matrisen.
Varje kort består av en kombination av former från den horisontella raden ovanför och den
vertikala raden på sidan. För att arrangera matrisen ska varje kort dras in till den punkt där
den horisontella raden och den vertikala spalten möts.
https://itunes.apple.com/us/app/matrixmatch-1/id479233497?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
MatrixMatch 2 / Gratis
MatrixMatch hjälper till att utveckla visuell perceptionsförmåga, såsom visuell
diskriminering. Det hjälper även till att utveckla uppmärksamhetsförmåga och
koncentration, rumsuppfattning samt klassificering- och kategoriseringsprinciper. Vidare
hjälper det till att utveckla exekutiva funktioner, såsom planering och uthållighet.
Varje spelbräda har en matris med 5x5 former. Spelets mål är att arrangera matrisen.
Varje kort består av en kombination av former från den horisontella raden ovanför och den
vertikala raden på sidan. För att arrangera matrisen ska varje kort dras in till den punkt där
den horisontella raden och den vertikala spalten möts.
https://itunes.apple.com/us/app/matrixmatch-2/id468021471?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Träffa djuren – Interaktiv pekbok / 15 kr
http://itunes.apple.com/se/app/traffa-djuren-interaktiv-pekbok/id465644663?mt=8
Träffa djuren är en interaktiv pekbok med fokus på att lära ut djurläten samt djurnamn i
skrift och utta. Det ingår 28 djur fördelade på 4 olika miljöer; skogen, bondgården,
savannen och havet.
I "Träffa djuren" kan man förutom svenska även välja andra språk; engelska
(amerikanska), engelska (brittiska), spanska, franska och tyska. Detta gör att "Träffa
djuren" även fungerar för barn och ungdomar som vill lära sig ett annat språk.

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Random Touch / 0,99 $
Trycka – hända. Tryck på skärmen med så många fingrar som du vill och få fram
slumpmässigt valda föremål. Och höra slumpmässigt valda ljud. Det går att dra runt
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föremålen på skärmen. När skärmen är full töms den så att det finns utrymme för fler
bilder. Det går att tömma skärmen även genom att skaka iPaden.
https://itunes.apple.com/app/random-touch/id440480280?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare
iSequences / 2,99$
Sammanlagt 100 sekvenser är samlade i denna app. och 6 tecken har utformats för att
låta ditt barn som kul samtidigt öva:
- Vardagliga aktiviteter som att borsta tänderna, tvätta händerna, klä eller går till sängs,
- Roliga aktiviteter som att gå till stranden, på bio eller idrotta,
- Dagliga situationer som att ta bussen, gå till doktorn, köpa bröd eller bli blöt i regnet.
- Känslor som glädje, sorg, överraskning eller vara rädd.
I inställningar går det att välja vilka sekvenser som är aktiva.
https://itunes.apple.com/us/app/isequences/id506624913?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Activity-Puzzle (by Happy Touch games for kids) / Gratis
5 ”världar” med fem pussel I varje. Alla pussel är 9-nitars pussel där bitarna är kvadrater.
Det går att lägga pussel genom att lägga lika på lika ekller utan bakrgrundsbild.
https://itunes.apple.com/fi/app/activity-puzzle-by-happy-touch/id488719766?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Activity Memo (by Happy Touch games for kids) / Gratis
5 ”världar” med fem pussel I varje. Alla pussel är 9-nitars pussel där bitarna är kvadrater.
Det går att lägga pussel genom att lägga lika på lika ekller utan bakrgrundsbild.
https://itunes.apple.com/pk/app/activity-puzzle-by-happy-touch/id489495929?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Safari Spot the Difference / Gratis
Hitta skillnaderna i safari bilder. Ett brett utbud av bilder i safari tema och med rätt små
detaljer att upptäcka.
https://itunes.apple.com/us/app/safari-spot-the-difference/id420654402?mt=8
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Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Activity Spot the Difference! / Gratis
Finn felen. I fem miljöer finns det sammanlagt 70 bilder och fem olika svårighetsgrader,
dvs finn 1,2,3, 5 eller 7 fel.
https://itunes.apple.com/se/app/activity-spot-difference!/id497923302?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Activity Memo / Gratis
En memory-app där det går att välja mellan 2, 3, 4, 6 eller 10 par.
https://itunes.apple.com/us/app/activity-memo-by-happy-touch/id495140778?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 3.2 eller senare.
DrawRace 2 HD / 2,69 €
En unik, touch-baserade racing spel utvecklat av RedLynx, skaparna av Trials HD, DrawRace 2: är
Racing utvecklades banbrytande uppföljaren till den kritikerrosade DrawRace och förbättrar sin
föregångare på alla sätt, från införandet av en ny turbo-knapp, en mängd online-alternativ och nya,
mycket detaljerade 3D-spår.
https://itunes.apple.com/fi/app/drawrace-2-hd/id433128163?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.2 eller senare.
Amazing Alex HD / 2,99$
Skapa olika kedjereaktioner för att lösa små problem.
https://itunes.apple.com/us/app/amazing-alex-hd/id524334658?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
I Hear Ewe - Animal Sounds for Toddlers / Gratis
En enkel app med 24 olika autentiska djurläten och 12 olika ljud fordon. Ljudet hörs då
man knackar på en bild på ett djur eller ett fordon. Har man aktiverat ”verbal beskrivning”
får man höra vad det är för djur eller fordon.
Språk: engelska, kinesiska, tyska, japanska och spanska.
https://itunes.apple.com/us/app/i-hear-ewe-animal-sounds-for/id304093970?mt=8
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Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
My First App Vehicles / 1,99$
Tre spel med fortsakffningsmedel som tema. Pussla ihop 2,3,4 eller 9 pusselbitar till ett
fordon. Bitanra kan ligga rätt vägg eller vara roterade.
I ”rullsåpelet” gäller det att hitta vilka bitar som hör ihop. Bygg din bil genom att matcha
fram och bak.
I ”kulspelet” skall en kula rullas in i hål på bilden.
https://itunes.apple.com/us/app/my-first-app-vehicles/id473050595?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
SoundTouch / 4,99$ (finns i lite version, dvs gratis)
Appen är indelad i sex olika kategorier med tolv olika bilder och ljud till dem. Kategorierna
är djur, vilda djur, vilda fåglar, fordon, instrument och hushåll.
Tryck på en bild, och en verklig bild av objektet dyker upp, tillsammans med ljudet den gör.
Tryck på bilden någonstans, och den försvinner.
https://itunes.apple.com/us/app/sound-touch/id348094440?mt=8
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BOKSTÄVER

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
LetterSchool / 2,99$
Tränar hur bokstäver och siffror skrivs.
OBS. appen talar engelska och således saknas å, ä och ö.
https://itunes.apple.com/us/app/letterschool/id435476174?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Lekplats HD3 – ABC edition / 28kr
Appen tränar bokstäverna och hur de skrivs. Det går att välja om man vill höra
bokstavsnamnet eller bokstavsljudet.
Språk bl.a. engelska och svenska.
https://itunes.apple.com/se/app/lekplats-hd3-abc-edition./id574794981?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Fonemo / 28kr (obs varje bokstav kostar)
Fonemo är ett verktyg för barn med tal- och språksvårigheter. Med Fonemo kan man träna
till exempel språkljuden r och s på flera olika sätt. För att göra övningarna med språkljud
roliga fungerar Fonemo som ett spel och att säga orden högt är en del av spelet. Du kan
spela in barnets uttal och tillsammans kan ni lyssna på hur det låter.
https://itunes.apple.com/se/app/fonemo/id479865534?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Learn Swedish Alphabet /15kr
Med det här programmet kan barn lära sig att lyssna och känna igen bokstäver.
https://itunes.apple.com/se/app/learn-swedish-alphabet/id449453393?mt=8
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PASSAR IHOP

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Little Matchups / 0,99$
Matcha och lär dig om djur, frukt, grönsaker och mer. Kombinera bl.a hela frukter och
grönsaker  med skurna.
Det går att välja vilka kategorier som skall vara aktiva. Appen är på engelska, men man
kan spela in eget ljud och redigera övningarna.
http://itunes.apple.com/us/app/little-matchups-matching-game/id443843013?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Things that go together  / Gratis
Para ihop sådant som hör ihop. Det finns 15 olika kategorier och det går att välja hur
många kategorier som är aktiva. Man kommer åt att se vilka par som förekommer i de
olika kategorierna och det går att välja minimi- och maximiantal för föremål som skall
paras ihop Alternativen är 1, 2, 3, 4, 6 eller 8.
http://itunes.apple.com/us/app/th,ings-that-go-together/id490647359?mt=8

Kompatibel med iPad.
What GoesTogether / 1,59€
Vad passar ihop.
Vardagliga föremål skall kombineras med rätt föremål bland tre alternativ. Det går inte att
göra begränsningar eller justeringar och bildurvalet är inte så brett.
Språk: engelska.
http://itunes.apple.com/se/app/what-goes-together/id420970889?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
What’s that sound /
Lära sig att identifier ljud. Med appen tränar man auditiv diskriminering och att kombinera
ljud med rätt objekt. Det går inte att justera innehållet i appen.
Språk: engelska
http://itunes.apple.com/us/app/whats-that-sound-learning/id414716186?mt=8
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PUSSEL-MINNE

Kompatibel med iPad och kräver iOS 4.2 eller senare.
Photo Memory Lite / Gratis
Foto Minne Lite är ett memory-spel med egna bilder som spelkort.
För att spela Foto Memory Lite behövs minst åtta bilder i foto katalogen på iPaden.
http://www.apple.com/se/itunes/affiliates/download/

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Elefantminne: Kan du memorera detta? / 1,59€
En mångsidig minnesträning. Det går att välja mellan sifferserier eölelr bokstavsserier
samt en blandning av dem. Likaså kan man välja färg-eller symbolsekvenser samt även ett
kryssmönster i ett rutsystem, Det går att välja inlärningstid, dvs hur länge modellen visas
(1-60) serier samt sekvensens längd (1-17) och speltid (2-100), dvs hur många sekunder
man ha rtid på sig att ange svaret.
http://itunes.apple.com/se/app/elefantminne-kan-du-memorera/id415872886?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
FotoMemoryspelet / 1,59€
I appen finns tre färdiga spel i vilka man kan välja svårighetsgrad (3. 4. 6 eller 10 par).Det
går också att lägga in egna bilder med ljud.
http://itunes.apple.com/se/app/fotomemoryspelet/id481462843?mt=8

Kompatibel med iPad och kräver iOS 3.2 eller senare.
PhotoTile HD / Gratis
Välj en bild från den medföljande uppsättningen av över 70 pusselbilder eller välj från ditt
bildbibliotek. Välj en svårighetsgrad och blanda (shuffle) eller blanda och rotera (shuffle
and rotate) så att bildens bitar kommer fel. Sedan gäller det att flytta/svänga på bitarna så
att bilden blir hel igen. och slumpmässigt rotera fotot plattor.
http://itunes.apple.com/us/app/phototile-hd/id399109487?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Animal Puzzle+ / Gratis
Pussel / inpassningspussel med djurmotiv.
Totalt finns det 26 pussel som finns i 3 olika pussel-varianter och svårigheter.
http://itunes.apple.com/us/app/animal-puzzle+/id504126330?mt=8
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Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Farm Flip – Memor Match for Kids / Gratis
Ett djurmemory med djurens läten.
http://itunes.apple.com/us/app/farm-flip-memory-match-for/id380346867?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad

Pettsons Memo / 15 kr
I det här spelet kan du spela memory med Pettson och Findus. Det finns sex olika
spellägen; vanligt memory, antalmemory, räknememory, ljudmemory, funktionsmemory
och minnesmemory. Det går att spela ensam, mot en kompis eller mot Pettson! Det finns
tre olika svårighetsgrade (5, 10 eller 15 par).
http://itunes.apple.com/se/app/pettsons-memo/id521097650?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.0.1 eller senare.
Mamma Mu & Kråkan memo / 3.99 $
Ett klassiskt memory-spel med bilder från Mamma Mu-böckerna. Varje par har ett ljud.
https://itunes.apple.com/app/mamma-mu-krakan-memo/id465035995?mt=8



Folkhälsans datatek 21.1.2013

18 / 47

LÄSA – SKRIVA

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Stavningslek / 2,39€
Stavningslek lär ut stavning av mer än 300 substantiv, på nio olika språk, i varierande
svårighetsgrader. Här tränar barnen att skriva ord på ett lekfullt och roligt sätt.
Stavningslek är utvecklad enligt grundläggande läsinlärningsmetodik. Appen använder
ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn
skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.
http://itunes.apple.com/se/app/stavningslek/id486849628?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Lyssna och läs
Lyssna och läs är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut mer än 350 substantiv
på 10 olika språk! Här kan alla träna på svenska, engelska, tyska, danska, norska,
italienska, spanska, portugisiska, polska och holländska!
I appen ingår sex olika delar; begreppsträning, alfabetsträning, kombination av ord och
bild, läsa ord, identifiera initialljud
Följande 6 delar ingår i appen:
Begreppsträning;
Ett antal bilder presenteras och ett ord sägs. Man pekar därefter på den rätta bilden.
Denna del är mycket bra när man vill lära sig ord på olika språk. För de mindre finns det
belöningar och överraskningar i form av nallar.
Alfabetet;
I Alfabetet tränar man bokstäverna i alfabetet genom att höra dess namn. Både stora och
små bokstäver ingår. Även här finns belöningar och överraskningar i form av nallar.
Ord och bild;
I denna del presenteras ord med bildstöd vilket gör övningen utmärkt för de som vill lära
sig ett nytt språk. Rätt svar belönas genom att en bild avtäcks.
Läsa ord;
Här visas ord utan bilder vilket skapar en ren ”lyssna-läs” övning. Tiden mäts och man får
stjärnor beroende på hur snabb man är.
Börja lika;
I Börja lika används ord med samma begynnelsebokstav vilket gör det lite svårare att finna
rätt.
Rätt ord;
En bild visas och det gäller att hitta det rätta ordet bland flera ord. Vid rätt val visas enbart
bild och rätt ord för att förstärka inlärningen. Antal visade ord styrs av inställningsknappen
med rutor.
Svårghetsgraderna;
Nivå 1 lär ut enstaviga ord utan konsonantförbindelse såsom bil, sol och tåg.
Nivå 2 lär ut tvåstaviga ord utan konsonantförbindelse såsom kaka, myra och låda.



Folkhälsans datatek 21.1.2013

19 / 47

Nivå 3 lär ut ord med konsonantförbindelser såsom blad, stol och bord.
Nivå 4 lär ut lite svårare ord såsom apelsin och blomma.
Nivå 5 lär ut en blandning av svåra och lätta ord.
Språk: svenska: engelska, tyska, norska, danska, italienska, spanska, polska, portugisiska
och nederländska.
Inställningarna sparas tills nästa gång appen startar.
http://itunes.apple.com/se/app/lyssna-och-las/id544363594?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Bokstavslek / 22 kr
Bokstavslek innehåller mer än 300 substantiv på både svenska och engelska.
Bokstavslek är utvecklad enligt grundläggande läsinlärningsmetodik - ljudningsmetoden.
Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler.
Appen främjar språklig medvetenhet genom kunskap om bokstäverna, hur de låter och hur
man använder dem för att stava till ord.
Bokstavslek finns tre olika övningar med inställningar i varje del.
I den första delen tränas ordets begynnelsebokstav. I inställningarna kan väljas om man
sedan vill se ordet skrivet eller som en bild.
I den andra övningen tränar man att stava till ord. I inställningarna kan man välja mellan att
få ett tangentbord på skärmen eller ett antal bokstäver att välja mellan.
I den tredje övningen saknas en bokstav i ordet. Det går via inställningarna att välja om det
skall vara den första bokstaven, en bokstav i ordet eller  den sista bokstaven som saknas.
Det går även att välja alternativet ”olika positioner” för saknad bokstav.
https://itunes.apple.com/se/app/bokstavslek/id586236543?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Ordens magi - Flyttbara bokstäver + stavningstest /  3,99€
Bygga valfria ord med ljudande bokstäver eller stava till ord. Appen är indelad i två
övningarn. I den första delen kan man skapa egna ord och meningar. Medan man skriver
hör man bokstäverna och ordet/meningen läses upp.
I den andra delen skall man skriva det ord som sägs.
http://itunes.apple.com/se/app/ordens-magi-flyttbara-bokstaver/id503881076?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad.Kräver programuppdatering för
iPhone 3.0
Hänga gubbe / Gratis
Ordlek – gissa ordet
En klassisk ordlek som är både lärorik och rolig för alla åldrar. Väljer dua tt spela ensam
går det att välja mellan lätta- eller svår nivå. Det finns över 500 ord i appen.
Det går också att spela med en kompis. Då kan man själv skriva det hemliga ordet, som
kompisen sedan får gissa.



Folkhälsans datatek 21.1.2013

20 / 47

Språk: svenska
http://itunes.apple.com/se/app/hanga-gubbe/id441609122?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Bokstavspussel / 2,39€
Öva att skriva ord
Appen innehåller 36 färdiga bokstavspussel och det går enkelt att skapa egna pussel och
dela med sig av dessa till andra. De färdiga pusslen är skrivna med gemener, men det går
att välja att enbart visa versaler.
http://itunes.apple.com/se/app/bokstavspussel/id490184877?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Ordbiten / 0,79
Öva (avancerat) ordförråd
Med den här appen går det att öva upp ordförrådet med över 5 000 svåra svenska ord
uppdelade i fyra ordklasser. Genom Ordbiten kan du kontrollera din ordkunskap, öva upp
ditt ordförråd eller helt enkelt bara tävla mot dig själv för nöjes skull.
Appen slumpar INTE fram svaren, utan är designad för att matcha orden mot sannolika
förklaringar så att du verkligen blir utmanad. Substantiv matchas alltså mot substantiv,
adjektiv mot adjektiv, osv.
Språk: svenska
http://itunes.apple.com/se/app/ordbiten/id367397063?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Spello / 0,79
Spello är spel för barn som lär sig att stava. Varje bild representerar ett ord och barnet
stavar ordet. Spello är gjord för barn 4-9. Olika kategorier av bilder, t.ex. djur, fordon eller
siffror och i varje kategori finns 10 ord. Sammanlagt innehåller Spello över 100 ord.
Det finns mer än 100 bilder i olika kategorier att välja mellan.
Språk: svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska, spanska, finska, turkiska och
tjeckiska.
http://itunes.apple.com/app/spello/id442153505

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Hitta ord / 7 kr
Bilda ord
Spelet går ut på att bilda ord utifrån ett rutnät med slumpgenererade bokstäver. Ju längre
ord desto fler poäng får du.
Det finns två svenska ordlistor att välja mellan. En som innehåller böjningar och en som
bara innehåller ord i grundform.
Det finns två svenska ordlistor att välja mellan. En som innehåller böjningar och en som
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bara innehåller ord i grundform.
http://itunes.apple.com/se/app/hitta-ord/id393763690?mt=8

Kompatibel med iPad och kräver iOS 3.2 eller senare.
Bokstavspelet / 2,30
I bokstavsspelet finns tre delar. I den första kan man träna alfabetet genom att välja en
bokstav, höra bokstavsnamnet och få ett ord på den bokstaven. I den andra delen gäller
det att identifiera begynnelsebokstav och i den tredje delen gäller det att skriva hela, eller
delar av ord. Lämpad för barn som är i början av sin läsinlärning.
Språk: svenska
http://itunes.apple.com/fi/app/bokstavspelet/id452410713?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Spelling Safari / 0,79
Läs- och skrininlärning
Språk: svenska ,engleska, spanska, tyska, portugisiska och franska
http://itunes.apple.com/se/app/spelling-safari/id405114989?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad.Kräver iOS 4.1 eller senare.
ABC-kul / 0,79
Öva alfabetet och siffrorna genom att gå ”från punkt till punkt”.
Att lära sig alfabetet (och siffror) är kul. Speciellt roligt blir det med ABC-kul där barn
mellan 2-6 år spelar punkt-till-punkt.
Färgglada lbilder växer fram när man kopplar samman bokstavs- och sifferprickar i rätt
ordning.
Spelet har givetvis bakgrundsmusik och ljudeffekter men också skojiga kommentarer av
barn och ledtrådar för att inte köra fast. Allt på svenska!
http://itunes.apple.com/se/app/abc-kul/id405017030?mt=8

Kompatibel med iPad.Kräver iOS 4.3 eller senare
Skolstil / 22 kr
Skrivprogram med bokstavsljud
Skolstil är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på
tangentbordet hörs bokstavsljudet
Talsyntes läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken.
http://itunes.apple.com/se/app/skolstil/id501307368?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Lär dig läsa / 0,79€
Matcha lätta ord till bilder
http://itunes.apple.com/se/app/lar-dig-lasa/id480364281?mt=8
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Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Djurkorsord / 15 kr
Korsord med "stumma" bokstäver
Djurkorsord innehåller 56 korsord med över 300 av de vanligaste orden barn lär sig stava i
början.
Korsorden i dom olika grupperna ökar i svårighet.
Korsorden är uppdelade i olika djurgrupper och i varje korsord går det enkelt att byta
mellan stora och små bokstäver, visa hela alfabetet eller bara de bokstäver som finns med
i korsordet, rensa korsordet och börja om eller gå till en ny bana
http://itunes.apple.com/se/app/djurkorsord-svenska-korsord/id511903728?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Lär sig läsa 2 / 22 kr
Läs- och skrivträning
(I en skrollningsövnig är alfabetet fel aåäbc...)
Lära sig läsa 2 innehåller 150 teckningar på enkla ord i 6 olika spel med ökande
svårighetsgrad. Lär sig läsa 2 innehåller också ett Inlärningsläge och fonetisk hjälp vid
skrivning.
Spelet är indelat i 3 grupper
På den lätta nivån gäller det att hitta rätt ord till rätt bild
På följande nivå gäller det matcha ihop 6 bilder och 6 ord rätt.
På svår nivå skall man skriva ord.
http://itunes.apple.com/us/app/lara-sig-lasa-2/id498115558?l=es&mt=8

Kompatibel med iPad.Kräver iOS 4.3 eller senare.
Stava djur / gratis
Stava till djur, enligt modell. Bokstavens namn samt färdigt skrivet ord talas ut.
http://itunes.apple.com/se/app/stava-djur-lite/id446097704?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Speciella ord / 105 kr
Speciella Ord lär barnen att känna igen skrivna ord, genom att använda bilder och ljud.
Speciella Ord har 4 spel med varierande svårighetsgrad, matcha bilder, ord eller båda. Du
kan spela in, radera och lägga till dina egna ord, bilder och ljud, med möjlighet till
synkronisering med dina andra Apple mobila enheter.
Speciella Ord kommer med 96 skrivna ord barn använder från deras tidiga ordförråd.
Språk: bl.a. svenska, engelska, spanska, franska och tyska
https://itunes.apple.com/se/app/speciella-ord/id451723454?mt=8
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Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Skrivis / 7 kr (Sanataiteilua fungerar även på finska)
Skrivis fungerar dels som pekbok och dels som skrivträning. Vid skrivning ljudas
bokstävern.
I skrivdelen finns fyra svårighetsgrader.
På den lättaste nivån finns inga extra bokstäver och en grön ring markera den bokstav
som skall väljas.
På följande nivå finns inte skrivstödet i form av markering för vilken bokstav som skall
väljas. Däremot blir bokstaven röd och flyttas inte in i ordet ifall man väljer fel bokstav.
Nivå tre är som nivå två med den skillnaden att det nu finns extra bokstäver. På nivå fyra
finns extra bokstäver och man har inget stöd för sitt skrivande.
Språk: svenska och engelska
https://itunes.apple.com/se/app/skrivis/id450121092?mt=8
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MATEMATIK

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
King of Math / Gratis
Mångsidig matematik.
Mattespel på svenska.
King of Math är ett mattespel i högt tempo med varierande problem inom olika områden.
Gratisversionen innehåller:
- Addition
- Subtraktion
- Blandat 1
Hela spelet kan köpas som ett engångsköp inuti appen och omfattar:
- Multiplikation
- Division
- Räknelära
- Bråk
- Geometri
- Potenser
- Statistik
- Ekvationer
- Blandat 2
http://itunes.apple.com/se/app/king-of-math/id473904402?mt=8

Kompatibel med iPad.Kräver iOS 4.0 eller senare.
Place Value / 0,79€
Öva talens platsvärde. En snurrande tavla visar upp tal med 2-4 siffror, beroende på vald
inställning, och det gäller att svara på frågan genom att trycka lika många fingrar mot
skärmen som det finns ental, tiotal, hundratal eller tusental.
Språk: engelska
http://itunes.apple.com/us/app/place-value/id460331001?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver programuppdatering för iPhone 3.2
Brown Stair / 1,59€
Bygga mönster. Med denna app kan man öva visuell diskriminering av dimensioner.
http://itunes.apple.com/se/app/a-montessori-sensorial-exercise/id417302030?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.0 eller senare.
Motion Math / 1,59€
träna bråk och procent.
Flytta fraktioner till rätt plats på tallinjen. Med appen tränas förmågan att uppfatta och
uppskatta bråk i flera former, decimaltal och procent.
http://itunes.apple.com/us/app/motion-math/id392489333?mt=8
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Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Place Vakue / 1,59€
Träna talens platsvärde.
Språk: engelska
http://itunes.apple.com/se/app/montessori-place-value/id408285618?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 5.1 eller senare.
Math Magic / 0,79
Tränar de fyra räknesätten.
Det går att välja minsta och största tal (1-100) som skall ingå i uppgifterna. Uppgifterna
visas och det erbjuds fyra svarsalternativ. Det går även att välja att svaret i subtraktioner
skall bli negativt.
http://itunes.apple.com/us/app/math-magic/id291478690?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 3.2 eller senare.
Math Puzzle / 2,39€
Tränar de fyra räknesätten.
Med appen gäller det att dra in rätt svar till rätt uppgift. Det finns 5 tal. Alla fyraräknesätten
kan övas, men svårighetsvariationerna är begränsade.
http://itunes.apple.com/us/app/maths-puzzle/id366154936?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 3.2 eller senare.
Sifferspelet / 1,59€
Introduktion till siffrorna. Lär dig räkna till 10 och 20. Räkna djuren och frukterna och välj
rätt siffra.
Språk: svenska
http://www.fusentast.se/

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
i Can Multiply (Mad Minute) / 1,59€
Multiplikationsträning
Tränar tabellerna 1-12. Det finns tre lägen I appen. Dels studera en tabell i taget eller med
diagram och dels en frågesport i vilken uppgifter med valda tabeller presenteras och rätt
svar bland fyra alternativ kan väljas på tid. Tiden kan lite justeras.
Ett bra sätt för barnen att ha roligt samtidigt som du
http://itunes.apple.com/us/app/i-can-multiply-mad-minute/id480197821?mt=8
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Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Timestables on 3 Big Wheels / 1,59€
Träna multiplikation.
Denna app innehåller tabellerna 1-12.
Det finns delar som lär ut tabellerna men även delar som tränar dem.
http://itunes.apple.com/app/id471823158

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad. Kräver programuppdatering
för iPhone 2.0
Math series / 0,79€
De första sifferserierna.
Det gäller att hitta den saknade siffran i en serie.
http://itunes.apple.com/se/app/math-series/id301019765?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Räkneråttan  / 1,59€
Siffrorna 0 till 10
Genom 6 olika steg lär barnen sig att räkna siffrorna noll till nio, samt addition, subtraktion
och större och mindre än.
Alla övningarna belönas med godis bitar och medaljer, men akta råttan som stjäler godis
bitarna om man inte hinner trycka på den tillräckligt snabbt.
Inställningar och statistik finns i den vanliga Settings appen, där man t.ex. kan ta bort
råttan och stänga av musiken.
http://itunes.apple.com/se/app/raknerattan/id494108476?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Mad Math 2 / 1,59€
Tränar de fyra räknesätten via bingo, välja tal som ger rätt svar eller via uppställning.
http://itunes.apple.com/se/app/mad-math-2/id363485649?mt=8

Kompatibel med iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (tredje
generationen), iPod touch (fjärde generationen), iPod touch (5:e generationen) och iPad.
Kräver iOS 4.3 eller senare.
SifferMix 1 / 1,59€
SifferMix 1 lär ut siffror och antal inom talområdet 1-till 9. Appen innehåller tre olika
övningstyper som på ett grundligt sätt lär ut sifferföljd och mängdträning samt att följa
instruktion. Man får även lära sig singular och plural på nära 120 ord när man räknar
föremålen som benämns samt lära sig när det skall vara ”en” eller ”ett”.
http://itunes.apple.com/se/app/siffermix-1/id497935962?mt=8
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Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver programuppdatering för
iPhone 3.0
Slice it! / 0,79€
Geometrisk lek. Dela in former i lika stora delar.
http://itunes.apple.com/se/app/slice-it!/id388116298?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.0 eller senare
I Practice Plus And Minus / 0,79€
Öva addiotion och subtraktion. Spelet presenterar två lekfulla sätt att öva addition och
subtraktion. Var och en av de två skärmarna innehåller en spiralbana med 5 uppgifter.
Storleken på siffrorna lätt kontrolleras i programmets inställningsskärmen.
Standardinställningen är för belopp upp till 20. Alla resultat i spelet är positiva tal.
http://itunes.apple.com/us/app/i-practice-plus-and-minus/id419065453?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver programuppdatering för
iPhone 3.0
Cloud Math Gratis /
Övar de fyra räknesätten. En bas app för att träna de fyra räknesätten. Det går att ställa in
svårighetsgrad och det gäller sedan att välja rätt svar bland olika alternativ.
Språk: engelska
http://itunes.apple.com/se/app/cloud-math-free/id346252217?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver programuppdatering för
iPhone 3.0
Freddy Fraction / Gratis
Jämför bråk, decimaltal och procent.
Hjälp Freddy att hitta sin väg tillbaka till sitt rymdskepp genom att kombinera bråk,
decimaler, och procentsatser.
http://itunes.apple.com/se/app/freddy-fraction/id320728417?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Mathris HD / 0,79€
Addition
Numrerade bollar faller ner och ditt mål är att förhindra att skärmen fylls. Bollar kan
elimineras genom att trycka på dem som tillsammans blir målvärdet. Det börjar med att
hitta bollar som ger summan 10. Målvärdet förändras under spelets gång.
http://itunes.apple.com/us/app/mathris-hd/id483067497?mt=8
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Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.1 eller senare
Mathris - A Math Game / 0,79€
De fyra räknesätten.
Ett Tetris-liknande spel för att lära sig siffror och bygga sina grundläggande matematiska
färdigheter.
Siffrorna faller som Tetris tegelstenar, men du kan bara ta bort tegelstenar genom att
matcha en fråga och ett svar (4 +2 med 6), fråga med en fråga som har samma resultat (4
+2 med 3 +3), eller två samma nummer (5 med 5). Math Tetris har fyra spellägen
(addition, subtraktion, division och multiplikation) och fyra teman (vinter, vår, sommar och
höst).
http://itunes.apple.com/us/app/mathris-a-math-game/id484580699?mt=8

Kompatibel med iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (tredje
generationen), iPod touch (fjärde generationen), iPod touch (5:e generationen) och iPad.
Kräver iOS 4.3 eller senare. Appen är optimerad för iPhone 5.
Motion Math: Hungrig fisk / Gratis...
Grunderna i addition, subtraktion och negativa tal.
Dina fiskar är hungriga på siffror. Du skall göra lämpliga svar genom att föra ihop två
siffror. Fisken äter upp rätt svar. Fortsätt mata dina fiskar för att vinna en nivå och låsa upp
nya färger och fenor.
http://itunes.apple.com/se/app/motion-math-hungrig-fisk/id483049169?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Motion Math Zoom / Gratis...
Placera tal på tallinjen. Tallinjen går att töja och zooma enligt behov så att även stora tal
kan placeras in på rätt ställe.
http://itunes.apple.com/us/app/motion-math-zoom/id451793073?mt=8

This app is designed for both iPhone and iPad
Cosmic Math / 7,00 kr
Tränar de fyra räknesätten.
Lös de fallande matematiska problem innan de når botten av skärmen. Ju fler
matematiska problem du löser, desto svårare blir det. Det finns tre svårighetsgrader i
appen.
http://itunes.apple.com/us/app/cosmic-math/id481363124?mt=8
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Kompatibel för iPad. IOS 3.2 eller senare.
Symmetry Shuffle / 1,99$
Appen tränar spatial förmåga genom att användaren utforskar linje och rotationssymmetri.
http://itunes.apple.com/us/app/symmetry-shuffle/id387650111?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.1 eller senare.
EZ Tangram / $ 1,99
Ett klassiskt tankespel.
https://itunes.apple.com/us/app/id337045045?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 5.0 eller senare.
Räkna : Djur / Gratis
Räkna: Djur lär ditt barn siffrorna på ett lekfullt sätt, med hjälp av djur och deras läten.
Övar talområdet 0-10.
Språk: svenska
https://itunes.apple.com/se/app/rakna-djur/id539357889?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.0 eller senare.
Math Mago / 0,99 $
I Math Mago gäller det att ur ett rutfält plocka ut två siffror som behövs för att man skall få
det angivna svaret. Det går att träna alla räknesätt i olika kombinationer. I rutfältet finns
siffroran 1-9
https://itunes.apple.com/us/app/math-mago/id337829560?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.2 eller senare.
Middle School Math HD / 2,99 $
Bland annat följande områden går att öva i denna app: Koordinatsystemet, kombinera svar
med rätt tabell, ordna heltal, decimaltal och tal i procentform i storleksordning, talens
platsvärde (språket begränsar),
Språk: engelska, ryska, spanska
https://itunes.apple.com/us/app/middle-school-math-hd/id439682332?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Pizza Fractions / Gratis
Sluimpmässigt valda bråk visas i form av en pizzabitar och det gäller att välja vilket bråk
bilden visar.
https://itunes.apple.com/us/app/pizza-fractions-beginning/id374084320?mt=8
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Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Babakus / 229,00 kr
Babakus är en modern räknare som förenar den västerländska räknestickan och den
österländska Abacus. Det är en metod för de som har dyskalkyli/specifika
matematiksvårigheter. På Babakus arbetar man enkelt med de fyra räknesätten: addition,
subtraktion, multiplikation och division.
https://itunes.apple.com/se/app/babakus/id514642679?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Appen är optimerad för iPhone 5.
Algebra Champ / Gratis
Öva ekvationer på fyra olika nivåer.
https://itunes.apple.com/us/app/algebra-champ/id398873050?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Math, age 3-5 / Gratis
Övar talområdet 0-10, sortering och matchning samt mönster, former och lite jämförelse.
Språk: Engelska, finska, franska, tyska och thailändska
https://itunes.apple.com/us/app/math-age-3-5/id471864743?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Math is fun: age 3-4 / gratis
Räkna och identifier siffror.
https://itunes.apple.com/au/app/math-is-fun-age-3-4-free/id505102216?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Abacus-Kids Can Count! / Gratis
Klassisk kulram
https://itunes.apple.com/us/app/abacus-kids-can-count!-by/id563815972?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
King of Math Junior / 1,99$
King of Math Junior är lämplig för åldern 6 och uppåt och introducerar matematik på ett
lättillgängligt och inspirerande sätt. Spelare uppmuntras att tänka själva och se
matematiska begrepp från olika vinklar genom att lösa problem på många områden.
https://itunes.apple.com/us/app/king-of-math-junior/id579528355?mt=8



Folkhälsans datatek 21.1.2013

31 / 47

MILJÖ-NATUR

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver iOS 5.0 eller senare. Appen
är optimerad för iPhone 5.
Min Geografi / 2,39€
Öva länder, huvudstäder och flaggor.
Lär dig namnen på länder och städer runt hela världen. Du kan även lära dig flaggorna för
alla stater och länder i världen då detta ingår i applikationen.
http://itunes.apple.com/se/app/min-geografi/id468706420?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver programuppdatering för
iPhone 3.2
Kvitter! Fågelmelodier i Nordväst Europa / 2,39€
Fågelsång från Sverige och Västeuropa!
Innefattar för närvarande 167 fåglar (fler tillkommer), med upp till 40 sekunders sång för
varje fågel, en del med alternativa inspelningar.
Att lära sig känna igen fågelsång kan vara svårt, men inte med Kvitter! Knacka bara på
bilden av fågeln och du får nyttiga tips plus en kort beskrivning av sången. Lyssna,
identifiera, lär dig, testa dig själv, testa dina vänner, ta reda på vilken fågel det är du hör i
trädgården, i parken, eller som väcker dig på morgnarna.
https://itunes.apple.com/se/app/kvitter!-fagelmelodier-+/id373561269?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Who was It? 0,79€
Identifiera djurspår och spillning.
"Vem var det?" är ett spel där barnen själva kan klicka runt och lära sig spår och spillning
för de vanligaste djuren.
http://itunes.apple.com/se/app/vem-var-det/id446189434?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Requires iOS 3.0 eller senare
Planets / Gratis
En inblick i solsystemet
http://itunes.apple.com/us/app/planets/id305793334?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver programuppdatering för
iPhone 3.1
Svampguiden / 2,39€
En svampbok
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Appen beskriver 100 av våra bästa matsvampar i text och bild. Totalt finns över 200 arter
beskrivna och illustrerade med över 600 bilder. I anslutning till varje artbeskrivning finns
bilder samt länkar till förväxlingssvampar så du enkelt kan se vilka svampar som är
snarlika. Databasen är naturligtvis integrerad i applikationen så att du inte behöver vara
uppkopplad när du söker information.
Språk: svenska
http://itunes.apple.com/se/app/svampguiden/id377019556?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver programuppdatering för
iPhone 3.0
LandKataQuiz / 0,79€
Land / karta frågesport
En geografisk frågesport som inbjuder dig att testa dina kunskaper om länder runt om i
världen.
Språk: svenska
http://itunes.apple.com/se/app/land-karta-fragesport/id339749089?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Viltappen / Gratis
Vilda däggdjur och fågalar
Viltappen ger dig vägledning i mötet med vilda däggdjur och fåglar. Du får hjälp att förstå
hur du ska känna igen respektive art och avtrycken de lämnar efter sig i naturen. Men
Viltappen har också information om artens utbredning, föda, fortplantning och relation till
människan.
Viltappen innehåller funktioner som visar dig våra vanliga djurs kännetecken, spår och
läten.
Därtill har Viltappen en funktion som gör att dina egna upplevelser i naturen kan sparas i
form av anteckningar, ljud och bild. På detta sätt blir också enkelt för dig att dela med dig
av dina upplevelser till andra.
Språk: svenska
http://itunes.apple.com/se/app/viltappen/id491035974?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver iOS 4.1 eller senare.
QuizStone: Geografi Frågesport / 1,59€
Frågesport om geografi.
Spelplattan består av 12 frågor, så snart du tryckt på första kategoristenen är quizen
igång! Varje rätt svar ger dig +10 poäng, svarar du däremot fel straffas du med -5 poäng.
Till var och en av frågorna följer en bonusinformation.
http://itunes.apple.com/se/app/quizstone-geografi-fragesport/id438466204?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Flag Master! / Gratis
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Kombinera flagga och land.
Språk: engelska
http://itunes.apple.com/us/app/flag-master!/id500046222?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Requires iOS 3.0 eller senare
National Flag Quiz / 0,79€
Kombinera flagga och land
Testa dina kunskaper om länder flaggor runt om i världen. Spelet består av 193 frågor.
I inställningarna går det att välja vilka delar av världen man jobbar med.
Språk: svenska
http://itunes.apple.com/us/app/national-flag-quiz/id324114783?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare..
Star Walk - 5 Stars Astronomy Guide / 2,39€
Studera rymden och stjärnhimlen.
http://itunes.apple.com/us/app/star-walk-5-stars-astronomy/id295430577?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
MyFlora / 0,79 €
En bok om vilda blommor
MyFlora omfattar 298 vilda blommor i Sverige.
Samtliga blommor visas i närbilder och omgivningsbilder samt med en kort
textbeskrivning.
För varje blomma finns även bilder i hög upplösning med zoom samt växtfakta.
Alla blommor kan sökas med svenskt eller latinskt namn med avseende på namnets
början eller text mitt i ordet.
Sökning kan även göras på växtfamilj, färg och blomningsmånad.
Språk: svenska
http://itunes.apple.com/se/app/myflora/id375802534?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver programuppdatering för
iPhone 3.0
Våra träd / 0,79 €
30 träd i Sverige
Våra Träd omfattar 30 träd som växer i Sverige.
Så många fler träd som växer vilda i landet finns inte men det kan ändå vara svårt nog att
skilja t.ex. alm från lind, al från ask, eller kastanj från hästkastanj. Samma trädsort kan
dock se mycket olika ut vad gäller bark och grenar beroende på ålder och var det växer.
Lättast är att identifiera trädet med hjälp av löven.
Varje träd är representerat genom en bild på löv, frukter och kottar i förekommande fall.
Under bilden finns text med namn, latinska namn samt trädfakta.
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Inget internet behövs, allt finns klart i applikationen.
Språk: svenska
http://itunes.apple.com/se/app/vara-trad/id390618037?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Svensk fisk / Gratis
Appen erbjuder ett lättöverskådligt informationsmaterial om fisk och skaldjur.
Här finns bl.a. info om olika fiskarter och recept i olika kategorier.
https://itunes.apple.com/app/id557168461
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ALLMÄNT

Allmänbildning / 0,79€
frågor om historia, politik, geografi och jorden
http://itunes.apple.com/se/app/allmanbildning/id498729187?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.0 eller senare.
Formler / Gratis
Formler i matematik, fysik och kemi för gymnasiet.
Formlerna är kategoriserade efter ämne, kurs och område.
http://itunes.apple.com/us/app/formelsamlingen/id406652995?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 3.2 eller senare
World Book - This Day In History / Gratis
En interaktiv multimedial historisk kalender som visar historiska händelser för den aktuella
dagen eller någon vald dag,
http://itunes.apple.com/us/app/world-book-this-day-in-history/id364739528?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver iOS 4.2 eller senare.
Quizkey / 7,00 kr
En frågesport med tusentals text-, bild-, och kartfrågor fördelade över sex kategorier - på
svenska! Utmana upp till tre andra spelare över Bluetooth eller trådlöst nätverk! Du kan
också spela Quizkey mot dig själv i en kamp med klockan, eller med tre liv.
https://itunes.apple.com/se/app/quizkey/id486132499?mt=8
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SKOLVERKTYG

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 5.0 eller senare.
Teacher Clicker – Socrative / Gratis
Läraren staller en muntlig fråga till eleverna och får svaren på sin skärm
https://itunes.apple.com/us/app/teacher-clicker-socrative/id477620120?mt=8
Student Clicker – Socrative / Gratis
Eleverna skriver in sina svar och de syns på lärarens skärm.
https://itunes.apple.com/us/app/student-clicker-socrative/id477618130?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Educreations Interactive Whiteboard / Gratis
Educreations förvandlar din iPad till en inspelningsbar whiteboard. Appen spelar in det du
säger medan du ritar på skärmen. Denna presentation kan sparas och spelas upp senare
som en ”film”.
https://itunes.apple.com/se/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Keynote / 75,00 kr
Keynote är ett presentationsprogram (PowerPoint på iPad) och det fungerar med iCloud
så att alla presentationer automatiskt uppdateras på alla dina enheter.  Det går också att
dela med sig presentationen genom att exportera den till Keynote, Microsoft PowerPoint
eller PDF och skicka den via e-post.
https://itunes.apple.com/se/app/keynote/id361285480?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.2 eller senare.
iTranslate / Gratis
En översättare som kan manga språk och dessutom uttalar orden.
https://itunes.apple.com/se/app/itranslate-gratis-oversattare/id397730127?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad.Kräver iOS 4.2 eller senare.
SAOL / Gratis
Ordlista
Ordlistan innehåller cirka 125 000 ord, samt en felstavningsfunktion som gör det möjligt att
söka efter ord även om man inte vet exakt hur de stavas.
Dessutom inkluderas en korsordshjälp: genom att trycka på mellanslag istället för varje
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bokstav som är okänd visas alla möjliga kombinationer.
har utvecklats av Oribi AB. Applikationen är utvecklad av Isolve AB.
http://itunes.apple.com/se/app/saol/id482044349?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Svensk Lexikon /  7 kr
Ordbok
Innehåller mer än 30 000 ord definitioner. Fungerar offline. Ingen internetuppkoppling är
nödvändig när den har hämtats. Alla ord är 100 procent svenska och är sammansatta på
svenska.
http://itunes.apple.com/se/app/svensk-lexikon/id441884073?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
My Scans / Gratis
Skanna ett6 dokument genom att fotografera det.
https://itunes.apple.com/us/app/my-scans/id521998748?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Pages / 149 kr
Pages ordbehandlare och ett sidlayoutprogram. Pages börjar med en förbättrad
mallväljare där du kan bläddra bland över 180 Apple-designade mallar. Du kan också
starta med en blank sida och skapa din egen layout. Med Pages går det bl.a. att importera
och exportera Microsoft Word-dokument, skicka som en Pages-, Word- eller PDF-fil direkt
till e-post och Importera en mängd olika medietyper, bl.a. JPEG.
https://itunes.apple.com/se/app/pages/id409201541?mt=12
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HJÄLPMEDEL

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Requires iOS 4.3 eller senare.
Time timer / 1,59€
Visuellt tidsstöd. Den röda skivan blir mindre då tiden går och försvinner helt då tiden är
ute.
http://itunes.apple.com/us/app/time-timer/id332520417?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Denna app är optimerad för iPhone 5.
Prizmo / 7,99€
Skanna text och få den uppläst.
Prizmo kan skanna och tolka textdokument, visitkort, räkningar och whiteboardtavlor.
http://itunes.apple.com/us/app/prizmo/id366791896?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Read2Go / 15,99
Talboksläsare.
http://itunes.apple.com/us/app/read2go/id425585903?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.1.2 eller senare.
DaisyReader / Gratis
Talboksläsare.
http://itunes.apple.com/us/app/daisy-reader/id390667694?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.2 eller senare.
Voice Reader Web / 1,59€
Web browser med lässtöd på många olika språk.
http://itunes.apple.com/us/app/voice-reader-web/id445822602?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
BookCreator / 4,99 $
Skapa egna böcker på iPad.
http://itunes.apple.com/us/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
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Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
ClaroSpeak Svenska / 45 kr
ClaroSpeak är en avancerad talsynteslösning som kan läsa upp texter med ett urval
naturliga människoröster. I ClaroSpeak kan du välja en funktion som markerar texten
visuellt samtidigt som orden läses upp – och ställa in flera olika färger och teckensnitt för
optimal läsning. ClaroSpeak kan skapa ljudfiler från valfria texter, vilket underlättar läsning,
ger god hjälp vid läs- och skrivinlärning och gör den till en utmärkt app för korrekturläsning
genom att lyssna på text.
Text-till-tal
• Användaren kan importera dokument och PDF-filer till ClaroSpeak från appar som Mail,
eller importera PDF, Word, Pages och andra filer direkt från Dropbox med ClaroSpeaks
integrering av Dropbox. Text kan skrivas i ClaroSpeak för att sedan läsas upp och
användaren kan snabbt och enkelt kontrollera och korrekturläsa texten.
• Text från alla appar kan kopieras och klistras in i ClaroSpeak och sedan läsas upp.
• Apples röstigenkänning kan användas med iPad 3 och iPhone 4S för att diktera text
direkt till ClaroSpeak, där användaren kan lyssna på den för att kontrollera att allt är rätt.
Spara texten som en ljudfil med samma höga röstkvalitet.
Fem avancerade Nuance Vocalizer-röster ingår i denna utgåva.
Oskar – svenska
Alva – svenska
Ida – danska
Stine – norska
Daniel – engelska (Storbritannien)
Rösten kan ställas in att tala snabbare eller långsammare så att den passar användaren.
Rösterna är installerade i ClaroSpeak så att de även fungerar offline. Du kan köpa röster
på ytterligare 27 språk och ännu fler accenter via alternativet ”köp inuti program” i
Clarospeak.
http://itunes.apple.com/se/app/clarospeak-svenska/id529058952?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare
iSpellChecker / Gratis
Det går antingen att skriva in text direkt i appen eller klistra ind en från annan källa och
sedan kontrollera stavningen. Den färdiga texten kan sedan skickas som t.e.x e-post eller
sms. Appen stöds av många språk; bl.a. svenska, finska, engelska, tyska och franska.
https://itunes.apple.com/us/app/ispellchecker/id434445825?mt=8

Ritprata / Gratis
Med Ritprata skapar du skrivna och ritade små berättelser som kan används för att
förklara situationer och hur andra tänker och känner. Genom text och bild kan du förklara
situationer, sammanhang, förtydliga socialt samspel och känslor.
https://itunes.apple.com/se/app/ritprata/id540679991?mt=8
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KLOCKAN

Kompatibel med iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (tredje
generationen), iPod touch (fjärde generationen), iPod touch (5:e generationen) och iPad.
Kräver iOS 4.0 eller senare.
Moji Klockis svenska / 0,79€
Träna klockan på svenska
Träna på klockan genom att drar visarna till rätt klockslag och få återkoppling
Avancera genom nivåer
http://itunes.apple.com/se/app/moji-klockis-svenska/id492614838?mt=8

Kompatibel med iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (3rd
generation), iPod touch (4th generation), iPod touch (5th generation) och iPad. Kräver iOS
4.0 eller senare.
Moji Klockis engelska / 0,79€
Träna klockan på engelska
http://itunes.apple.com/us/app/moji-klockis-english/id492614142?mt=8

Kompatibel med iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (tredje
generationen), iPod touch (fjärde generationen), iPod touch (5:e generationen) och iPad.
Kräver iOS 5.0 eller senare.
Klockrent / 0,79€
Träna klockan.
Flytta visarna och samla stjärnor i fem olika svårighetsgrader. Vi börjar med hela timmar
och går vidare till svårare klockslag allt eftersom. Om man fastnar på ett klockslag hjälper
klockan till med att visa hur visarna skall stå.
http://itunes.apple.com/se/app/klockrent/id502801763?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 5.0 eller senare.
Djungeltid - Lär dig klockan / 2,39€
Träna klockan.
http://itunes.apple.com/se/app/djungeltid-lar-dig-klockan/id373794287?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver programuppdatering för
iPhone 3.1
Lär dig klockan
Träna klockan.
I denna app ligger fokus på att berätta en historia samtidigt som man lär sig klockan.
http://itunes.apple.com/se/app/lar-dig-klockan/id504503492?mt=8
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SÅNG &SAGA

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Peka och sjung / 15 kr
"Interaktiv" sångbok.
Peka och sjung är en interaktiv sångbok för barn med illustrationer, musik och sång.
Lyssna och sjung med i sångerna. Upptäck roliga animationer och ljudeffekter genom att
peka, dra och luta iPaden/iPhonen. Appen innehåller sex kända barnvisor. T.ex. "En kulen
natt", "Imse vimse spindel", "Tingelingelinge tåget far" och "Var är tummen".
http://itunes.apple.com/us/app/peka-och-sjung/id497521421?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad
Nalle (från Malmö Symfoniorkester) / 22 kr
Visorna gömmer sig lite här och där. Sök dem och sjung tillsammans med
symfoniorkestern.
http://itunes.apple.com/se/app/nalle/id510774085?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver programuppdatering för iPhone 3.2.
Känner du Pippi Långstrump? / 49 kr
Hela originalhistorien med alla Ingrid Vang Nymans färgstarka bilder finns med, allt
stämningsfullt uppläst av Johanna Westman. Förutom att läsa berättelsen kan du kliva in
bland boksidorna och klicka runt på föremål och karaktärer. Finurliga animationer,
oväntade ljud och musiksnuttar, spel och ritprogram, allt tänkbart finns gömt och är redo
att upptäckas när du tar steget in i Pippis värld.
https://itunes.apple.com/se/app/kanner-du-pippi-langstrump/id469914018?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Vad gör du Mamma Mu? / 38 kr
Vad gör egentligen Mamma Mu? Hjälp Kråkan att ta reda på det. Peka på bilderna så ser
du!
Pekboks-appen är en app där varje bild har ett eller flera ljud. Peka och upptäck
https://itunes.apple.com/se/app/vad-gor-du-mamma-mu/id464019212?mt=8
Mera Mamma Mu appar:
http://mammamu.se/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=97&lang=sv
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Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Mumin – Hur gick det sen? / 4,99$
Berättelsen Hur gick det sen? får nytt liv i denna interaktiva bilderbok. Skaka, bläddra och
peka på skärmen för att upptäcka animationer som gömmer sig på varje sida. Lyssna på
berättelsen eller läs den själv.
• original illustrationer och text av Tove Jansson
• uppläsare Stina Rautelin
https://itunes.apple.com/us/app/mumin-hur-gick-det-sen/id552878663?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
SOFIE – SJUNG, LEK OCH LÄR / GRATIS (en sång)
I ”Sjung, lek och lär” med Sofie ingår utan kostnad sången "Hjulen på bussen".Utöver det
finns det närmare 10 sånger som enskilt eller i paket kan köpas. En sång kostar 15 kr
medan paket på 3 sånger kostar 38 kr och julpaketet 2 sånger kostar 22 kr. Sagorna
kostar 22 kr/ st eller 75 kr med alla fyra sagor i ett paket.
Varje vers innehåller en kort tecknad film och man kan delta genom att spela på
instrument som finns på skärmen.
Varje sång har dessutom pussel och memoryspel.
Alla sagor läses upp med tillhörande sidor som är skapade som små "tecknade filmer". För
varje äventyr finns det ett hitta-spel där man ska hitta sagans huvudpersoner, som har
gömt sig!
Utöver detta kan man köpa delar som lär ut alfabetet och klockan.
Musiken är inspelad av professionella musiker.
https://itunes.apple.com/fi/app/sofie-sjung-lek-och-lar!/id518612710?mt=8
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RITA-MÅLA

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 5.0 eller senare.
Bamboo Paper – Notebook / Gratis
Skriv- och ritblock. Går att skriva och rita för hand och lätt spara och dela med sig av sina
anteckningar.
http://itunes.apple.com/us/app/bamboo-paper-notebook/id443131313?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 6.0 eller senare.
Hello Crayons / Gratis
Målarbok
http://itunes.apple.com/us/app/hello-crayons/id440149103?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.0 eller senare.
Glow Draw / Gratis
Ritprogram
http://itunes.apple.com/us/app/glow-draw!/id364873934?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 5.0 eller senare.
Foolproof Art Studio / Gratis / 3,99 $
En ”oljemålningsapp” för både nybörjare och längre hunna. Fungerar även som träning i
orsak-verkan. Egna bilder görs smidigt till konstverk.
https://itunes.apple.com/us/app/foolproof-art-studio-free/id542355311?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
ArtStudio / 4,99$
ArtStudio är ett mycket omfattande verktyg för att rita, måla och redigera bilder.
https://itunes.apple.com/us/app/artstudio-for-ipad-draw-paint/id364017607?mt=8

Den här appen är utvecklad för både iPhone och iPad.
Skitch / Gratis
Med skitch går det enkelt att lägga in pilar, former och text i t.ex. foton, skärmdumpar,
kartor och webbsidor. Bilderna är lätta att dela med sig av.
https://itunes.apple.com/us/app/skitch/id490505997?mt=8
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Kompatibel med iPad. Kräver iOS 3.2 eller senare.
Doodle buddy / Gratis
Måla, rita, klottra och skissa. Det finns färdiga bakgrunder och en mängd olika verktyg att
välja mellan.
https://itunes.apple.com/us/app/doodle-buddy-for-ipad-paint/id364201083?mt=8
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ROLLEKAR

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.2 eller senare.
Toca Store / 1,99€
Butikslek för två som övar turtagning, räkna pengar, göra val. Man kan tala kring butik,
inköp, vad göra med inköpen, hur göra när man själv går till butiken. Tydlig och klar,
mycket olika saker att köpa.
http://itunes.apple.com/us/app/toca-store/id442705759?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.2 eller senare.
Toca Jutchen Monsters / Gratis
Laga mat åt monstren. Koka, skär, stek och mata dem. Diskutera kring matlagning,
dagens mat, favoritmat och äcklig mat, planera sekvenser... Man kunde göra kringmaterial
med bilder. Finns också mera omfattande version (Toca Kitchen).
http://itunes.apple.com/us/app/toca-kitchen-monsters/id510301841?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Toca Doctor / 1,99€
Appen introducerar barnen till den emdixinska världen samt lär om kroppen. Undersöka en
patient och lösa pussel och minispel som sker i den mänskliga kroppen.
http://itunes.apple.com/us/app/toca-doctor/id424209938?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.2 eller senare.
Toca House / 1,99€
Hjälp till med hushållssysslorna. Många sortera-uppgifter: post, gåvor, bär, blommor...
tvätta, hänga, stryka byke. Tvätta, sopa, damsuga golvet... Man kunde t.ex. öva på att
planera sekvenser.
http://itunes.apple.com/us/app/toca-house/id495680460?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Toca Hair Salon / 1,99€
Leka frissa, kanske mera lek än lär men rolig och motiverande. Prata kring.
https://itunes.apple.com/us/app/toca-hair-salon/id426382105?mt=8



Folkhälsans datatek 21.1.2013

46 / 47

FINMOTORIK

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Fingle / 1,99€
http://itunes.apple.com/us/app/fingle/id490109661?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Piano Man / Gratis
Spela piano och öva finmotorik.
http://itunes.apple.com/us/app/piano-lesson-pianoman/id300415611?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.2 eller senare.
Dexteria / 4,99$
fine motor skills. Öva att skriva bokstäverna, pincettgrepp, fingersnabbhet och presicion.
http://itunes.apple.com/us/app/dexteria-fine-motor-skill/id420464455?mt=8
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KÄNSLOR

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 4.3 eller senare.
Touch and Learn - Emotions / Gratis
Öva känslor. Fina bilder, engelska men man kan banda in på svenska.
http://itunes.apple.com/us/app/touch-and-learn-emotions/id451685022?mt=8

Kompatibel med iPad. Kräver iOS 4.0 eller senare.
Inklusive Smarty Pants / 2,99€
Få känslor uppspelade av olika karikatyrer.
http://itunes.apple.com/us/app/inclusive-smarty-pants/id490126715?mt=8

Kompatibel med iPhone, iPod touch, och iPad. Kräver iOS 3.1.2 eller senare.
AutimsXpress / Gratis
Få känslor uppspelade av olika karikatyrer.
http://itunes.apple.com/us/app/autismxpress/id343549779?mt=8


