OKTOBER 2014_

SKOLDATATEKETS APPLISTA_
Skoldatateket Stockholm har testat och arbetat fram förslag till appar som kan vara användbara i
arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Vi har testat apparna utifrån ett specialpedagogiskt
perspektiv på funktion, möjlighet till uppläsning och möjlighet till inställningar. Priserna som angetts
är priser när listan gjordes. Vi har även angett priser om man handlar 20 stycken eller mer genom
volymlicens, VPP. Ta en titt i Appstore för aktuella prisuppgifter då dessa ofta ändras. Du kan även få
vägledning genom att besöka www.skolappar.nu där pedagoger och lärare recenserar skolappar.

Struktur och planering

Pris:

IconMemo - Fäst redigerbara post-itlappar på din hemskärm för synliga påminnelser.

Gratis

Time Timer: iPad Edition - Visualiserar tid och det går att ställa in flera klockor i olika
färger. Kan ge eleverna en känsla för hur lång en viss tid är. Appen syns inte på iPad när
du arbetar med annat efter att ha ställt in tiden, men den signalerar sluttid med valbar
signal.

38 kr

Timstock - Visualiserar tid mellan 1-300 minuter. När tiden är slut kommer ett ljud att
höras och lamporna blinka. Du får en påminnelse även om du har gått ur appen.

7 kr

Pratklocka - Ställ in nedräkning från 1 s till 24 h. Skriv eller prata in en påminnelse.
OBS! Iphone-app

Gratis

VPP:

>20st 3,50 kr

Tempo Tim - En rolig tidhållarapp. Hjälper till vid turtagning eller till att planera tid för
olika uppgifter.

7 kr

>20st 3,50 kr

SimpleMind for iPad - Skapa egna tankekartor och dela med andra. Bilder kan infogas.

45 kr

>20st 22,50kr
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Pris:

VPP:

Popplet - Skapa fina tankekartor med bilder och text. E-postas som pdf eller jpeg.

38 kr

>20st 19 kr

Forgetful - Lägg enkelt in påminnelser med text och ljud- eller filminformation.

Gratis

komplett 22kr

Niki Agenda - Planera skoldagen eller veckan för en elev med hjälp av bilder och
färgkodning. Lägg till egna bilder om du vill.

38 kr

>20st 19 kr

Svenskt Skolfoto XL - Skapa enkelt flera olika veckosheman. Lägg in uppgifter och
påminnelse och dela enkelt med andra över wifi.

Gratis

iThoughts - Ett tankekartsverktyg med många olika funktioner. Det är lätt att flytta på
tankebubblor och det finns många olika visningsmöjligheter, där du kan dölja eller visa
bubblor allteftersom. Tankekartan kan också omvandlas till en punktlista.

75 kr

Notability - Kalender och anteckningsapp. Skriv med penna eller tangentbord. Infoga
bilder, weblänkar, ritade figurer eller anteckningar.

22 kr

>20st 37,50kr

Träningsappar svenska
Ord i fokus - Träna ord på svenska.

22 kr

Snabba ord - Träna ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.

7 kr

Läsguld 2 - Para ihop begynnelsebokstäver med rätt ändelse. Öva att ljuda ihop ord.
Något svårare än Läsguld.

45 kr
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Pris:

VPP:

Knäck läskoden - Träna på bokstävernas ljud och form. Du får även öva på rätt
skrivriktning. Välj mellan bokstäver, ord och nonsensord.

28 kr

Samsons läskul - Öva läsning av ord och meningar. Orden är korta och har ljudenlig
stavning. För nybörjarläsaren. Det är ej möjligt att öka svårighetsgrad, endast antal ord
och meningar.

7 kr

Skrivis - Öva stavning i flera olika svårighetsnivåer och i olika kategorier. Det går även
att öva på engelska, men då läses bokstavsnamn upp istället för bokstavsljud.

28 kr

Stava - ABC för barn - Enkel app som övar stavning. Tre olika svårighetsnivåer samt
öva på att hitta rätt bild till ordet.

7 kr

>20st 3,50kr

SpellChecker - Kontrollera din stavning genom att skriva i appen eller klistra in text.
Klart begränsad app. Känner inte igen lättförväxlade ord eller grammatiska fel och ger
inte heller förklaring till orden. OBS! Iphone-app

25 kr

>20st 12,50kr

Rättstavat - Öva stavning. Möjlighet att tävla mot en kompis. OBS! Iphone-app

Gratis

ABC Lekplats - En mångsidig app som tränar olika moment i läs- och
skrivinlärning.

28 kr

>20st 14 kr

175 kr

>20st 87,50kr

Pratbubbel - Träna valbart språkljud och bygg meningar med hjälp av ordbubblor. Det
går att spela in och öva på uttal. Det går också att öva genom att skapa nya sammansatta
ord.

Skriv och Läs - Skapa böcker i den första läs- och skrivinlärningen. Välj mellan
uppläsning av bokstavljud eller bokstavsnamn. Infoga bilder och ljudinspelningar.

49 kr

Kors & tvärs - Korsordsapp som tränar stavning i olika svårighetsnivåer. Ord och
bokstäver ljudas. Välj mellan svenska och engelska.

28 kr
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Pris:

VPP:

Levande bokstäver - En app där elever får träna, lyssna eller dansa in
bokstavsljuden. Lämplig för den första läs- och skrivinlärningen. Använd gärna
tillsammans med datorprogrammet Läsia som ingår i MV-Nordics skolavtal.

Gratis

Happi stavar - Roligt korsordspel för stavningsträning. Bygger på att eleven samlar
sniglar för att avancera till en ny nivå. Ljudet kan stängas av. Tyvärr saknas
uppläsningsfunktion och om barnet inte förstår vad som avses på bilden, blir det svårt.

15 kr

>20st 7,50kr

Happi & Ordtjuven - Träna stavning och ordförståelse genoma att hitta gömda ord
innan tjuven kommer och tar dem. Du kan välja svårighetsnivå mellan lätt, medel och
svår under Ipaddens egna inställningar. Det finns även möjlighet att välja mellan 8
olika språk.

22 kr

>20st 11 kr

Happi & The Pirates - Leta efter en piratskatt genom och träna stavning, matte och
hjärngympa genom att söka efter ledtrådar till skattkartor. Du kan välja svårighetsnivå
mellan lätt, medel och svår under Ipaddens egna inställninga. Det finns även möjlighet
att välja mellan 8 olika språk i appen.

22 kr

>20st 11 kr

Stavningslek - Tränar stavning och språklig medvetenhet. Använder ljudande bokstäver
samt både lång och kort vokal som är viktigt när barnet ska ljuda ihop bokstäver till ord.
Möjlighet till inställningar för att stava på t ex engelska och tyska.

28 kr

>20 st 14 kr

Stavningslek 2 - Träna språklig medvetenhet i tre olika övningar med lite mera
utmaning. Sortera i bokstavsordning, bilbanan och spela "Hänga gubbe". Det finns fler
språk i inställningarna.

28 kr

>20 st 14 kr

Bokstavslek - Träna den fonologiska medvetenheten genom att koppla olika ljud till
bokstäver.

28 kr

>20 st 14 kr

Boktavspussel - Träna ljudenliga eller ljudstridigt stavade ord med hjälp av färdiga
pussel. Du kan också göra egna pussel. Ljudar fonem. Fina bilder.

28 kr

Se bokstavsljuden -Appen visar med animation hur bokstävernas ljud uttalas. "Se
bokstavsljuden" har utvecklats för elever som har svårt att uttala vissa språkljud. Ingår i
MV-Nordics skolavtal.

Gratis
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Pris:

VPP:

Lingoloons - Bilda ord genom att binda ihop bokstäver. Ordspel som tränar
ordförråd och stavning.

Gratis

Ta bort reklam, 7 kr

Bornholmslek - Språklekar á la Bornholmsmodellen. Appen bygger på metoden som
syftar till att utveckla barns fonologiska medvetenhet.

49 kr

Andraspråksinlärning
Ordens magi - Skapa ord och meningar och få kontinuerligt stöd av röst som ljudar
bokstavsljud och meningar. Du kan även träna på att stava ord som rösten läser upp.

45 kr

Utalk - Träna ord och fraser på svenska inom olika teman. Appen ger bild, text och
ljudstöd. Det går att få textstöd på många andra språk. I appen går det att göra olika
övningar och samtidigt dokumentera sina framsteg. Flera användare kan skapa
egna profiler i appen. Lämplig för äldre elever.

75 kr

Memoria - Gör ett eget memoryspel med egna bilder, rubriker och
ljudinspelningar. Bilder på djur och engelsk text samt ljudinspelning finns i appen.

28 kr

Ordbiten - spel som tränar synonymer och utvecklar ordförrådet. Ej möjlighet till
uppläsning vilket kräver god läsförmåga av användaren. Avancerad nivå.

28 kr

Bitsboard - Skapa egna samlingar flashcards med bild, text och ljud. Du kan också söka
bland befintliga ämnen, teman eller språk.

Gratis

Making Sequences - Träna på att berätta med en röd tråd eller öva grammatiska former.
Skapa egna sekvensserier på svenska. De som finns i appen är på engelska.

38 kr
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Pris:

VPP:

Fonemo Pro - Öva på olika språkljud genom att spela memory själv eller med en
kompis. I Proversionen ingår alla 13 språkljud. Det finns även en gratisversion. Välj var
i ordet du vill ha språkljudet. Det går även att välja svårighetsgrad i appen. Öva uttal
genom att spela in din röst och lyssna.

249 kr

>20st 124,50kr

Super Duper StoryMaker - Berätta historier och gör en bok med hjälp av figurer och
symboler.

38 kr

>20st 19 kr

Spökbus - Träna på vanliga lägesord i tre olika spel. Det finns fler möjligheter till
inställningar, välj mellan lätt och svår och välj vilka lägesord du vill öva.

28 kr

Empatico - Ett memoryspel där du övar på ord som uttrycker känslor. Det går att
välja mellan talad röst och skriven text. Möjligt att köpa till fler spel och på andra
språk i appen.

15 kr

>20st 7.50 kr

Niki Words - En app som övar bokstäver och stavning. Det går att skriva fritt och
lösa korsord. Inställningsmöjligheterna är många.

38 kr

>20st 19 kr

Families 2 - Öva kategorisering. En bildfamilj med tre av fyra bilder visas. Det gäller att
välja rätt fjärde bild till familjen.

Gratis

komplett 22kr

Opposites 2 - Öva på att hitta bilder/ord som är motsatser till varandra.

Gratis

komplett 22kr

What's Weird 2 - Hitta den av fyra bilder som är "konstig", inte stämmer.

Gratis

komplett 22kr

Språk och begrepp
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Pris:

VPP:

Slå upp/förklara/översätta
NE skola - Ger dig tillgång till hela uppslagsverket, svensk och engelsk ordlista samt
material från UR. Kräver inloggning och fungerar endast om skolan har avtal med NE.
Är egentligen utformad för iPhone.

Gratis

Svenska Akademiens Ordlista - Innehåller 125 000 ord med felstavningsfunktion.
Möjligt att söka efter ord även om man inte vet exakt stavning.

Gratis

MyScript Calculator - en miniräknar-app där du kan skriva dina uträkningar med
finger/penna direkt på skärmen. Appen har textigenkänning vilket innebär att det du
skriver ner görs om till digital text.

Gratis

Tal Översättare för Bordsskiva (TableTop Translator) - Översätter text eller tal. I
den här appen kan du välja att dela skärmen i två så att du kan kommunicera med en
annan person direkt.

22 kr

Träningsappar matematik
Quick Math+ - Öva räkning på tid inom fyra olika områden. Skriv svaret direkt på
skärmen med fingret. Fyra nivåer av svårighetsgrad.

15 kr

>20st 7,50 kr

Number Bonds Pro - Öva på tiokamrater.

15 kr

>20st 7,50 kr

Flip it - Öva räknesätten med en app som bygger på tärningsspelet Plump. Spela mot en
kompis eller "Glen".

Gratis

Math tub - Öva multiplikation och division från grunden. Appen innehåller tre olika
spel.

15 kr
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Pris:

VPP:

7 kr

>20st 3,50 kr

22 kr

>20st 11 kr

King of Maths Junior - Ett mattespel där du befinner dig i en medeltidsmiljö och
klättrar på samhällsstegen genom att lösa gåtor och svara på mattefrågor. Appen är
lämplig från 6 år som introduktion till matematik.

22 kr

>20st 11 kr

King of Maths - Spelapp där eleven tränar de fyra räknesätten. Som spelare börjar du på
en grundnivå för att sedan ta dig vidare till svårare nivåer. Lämplig att använda i årskurs
7-9.

Gratis

komplett 15kr

Räkneknep - Tal och text på svenska. Rekommenderas från ca 3-8 år. Appen består av
fyra kategorier med räkneuppgifter i talområdet 0-10: addition, subtraktion, former och
objekt. Möjlighet att skapa användarprofiler.

28 kr

Math Bugs Full - App för att ge en visuell förståelse av positionssystemet.

7 kr

Motion Math Zoom - Tränar tallinjen. 6 st fria banor. Börjar med heltal och
svårighetsgraden ökas till negativa tal samt decimaler.

22 kr

Happi 123 HD - Kan användas av yngre elever då de ska träna sin taluppfattning,
talordning och börja räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10. Det finns
tre typer av övningar; fingerräkning, dominospel och talmönster.

15 kr

Fingu - Eleven lär sig addera och uppfatta tal mellan ett och tio. De får en samtidig
upplevelse med flera sinnen: visuellt, motoriskt och taktilt. Spelet har utvecklats av
forskare vid Göteborgs universitet och Högskolan Kristianstad. Målgruppen är barn
mellan 4-8 år.

Gratis

Moji Klockis Svenska - Träna klockan genom att dra visarna på den analoga klockan
till rätt klockslag och få återkoppling. Avancera genom spelet till ökad svårighetsgrad.

Math to the Rescue - Ett mattespel där eleverna tränar de fyra räknesätten genom att
flytta sig över tallinjen. Miljöerna i appen är olika krissituationer där människor
befinner sig i nöd.
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Parama Matte 1- En omfattande app som tränar grundläggande matematik. När du
tränar matematik hjälper du till att rädda ett nedlagt nöjesfält. Appen är uppdelad i sex
olika områden inom matematik. Passar barn i åldern 5-7 år.

Pris:

VPP:

45 kr

>20st 22,50 kr

75 kr

>20st 37,50 kr

Skriva och anteckna
Pages - Ett bra ordbehandlingsprogram där du kan skapa brev, rapporter, kort
och affischer. Priset kan tyckas högt men den här appen är ett måste till din
Ipad.

Skolstil 2 - Ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud som passar yngre elever. När
bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Uppläsning av hela ord med
talsyntes vid mellanslag och vid skiljetecker läser talsyntesrösten upp hela meningen.
Appen fungerar bra om du arbetar med ASL (skriva sig till läsning). Kräver
internetuppkoppling. Den nya versionen har bättre talsyntes och fler funktioner.

49 kr

AudioNote - App för att spela in ljudanteckningar vid genomgångar och
föreläsningar. Kombinera med bilder och egna anteckningar.

38 kr

>20st 19 kr

Talsyntesapp
IntoWords - Ett läs- och skrivverktyg med uppläsning på svenska och engelska.Finns
även OCR-funktion vilket innebär att du kan omvandla texter som du har fotograferat
eller skannat in till redigerbar och uppläsningsbar text. Som skrivstöd finns det
ordprediktion som klarar att man stavar fel. Ingår i MV-Nordics skolavtal.

Gratis

E-boksläsare
iBooks - Ett program som används för att läsa och ladda ner böcker och rapporter.
Böcker kan enkelt köpas i affären och hamnar sedan i din bokhylla. Möjlighet till
uppläsning om du aktiverar talsyntesfunktionen som finns inbyggd i din Ipad.

Gratis

Bluefire Reader - Är en e-boksläsare som du behöver för att låna och läsa e-böcker från
bibliotek.

Gratis
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Pris:

VPP:

Daisyläsare
Legimus - MTMs app för egen nedladdning av talböcker. Den fungerar även bra som
vanlig daisyläsare.

Gratis

Inläsningstjänst - En daisyläsarapp för abonnemangskunder hos Inläsningstjänst. I
appen kan du ladda ner och läsa inlästa läromedel.

Gratis

Läshjälpsapp
OpenWeb - Webläsare som omvandlar texten till Open dyslexic, ett typsnitt som sägs
underlätta för personer med lässvårigheter. Texten delas även in i olikfärgade stycken.

Gratis

Dikteringsappar
Dragon Dictation - Ett röstigenkänningsprogram som dikterar och skriver det du
säger. Möjlighet att diktera och direkt skicka inlägg och statusuppdateringar till sociala
medier. Kräver nätuppkoppling. Användaren måste prata tydligt och träning att diktera
kan behövas.

Gratis

Dragon Search - Röstigenkänning. Tala in och talet omvandlas till sökning på webben.
Obs! Iphone-app

Gratis

I Voice Recorder - Spela in ljudupptagningar som enkelt kan delas via e-post.

15 kr

>20st 7,50 kr

38 kr

>20st 19 kr

Redovisa/presentera
Book Creator - Skapa enkelt egna böcker som sedan kan läsas i iBooks och delas
med andra.
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Pris:

VPP:

Sock Puppets Complete - Spela in en digital version av en dockteater. Välj bland
olika bakgrunder och figurer eller skapa egna.

28 kr

>20st 14 kr

Educreations - App för att omvandla Ipad till inspelningsbar whiteboardtavla. Spela
in genomgångar med bild och ljud, lägg in tidigare tagna/hämtade bilder och spela upp
på whiteteboarden igen.

Gratis

Keynote - En app där du kan skapa presentationer. Liknande funktioner som
PowerPoint.

75 kr

ScreenChomp - Ipaden blir en inspelningsbar whiteboard. Möjligt att infoga bilder och
dela inspelning med andra.

Gratis

>20st 37,50 kr

Spara/hitta/dela dokument
OneDrive (tidigare SkyDrive) - App som lagrar dina filer så att du kan nå dem från
olika enheter. Dela bilder, filmer och dokument och samla i en och samma app.

Gratis

Evernote - Anteckna, ta bilder, skapa komihåg listor och spela in röstpåminnelser.
Ett bra sätt att komma åt information och bilder på olika enheter.

Gratis

Onenote - Anteckna, ta en bild, samarbeta och dela idéer med gruppen. Synkronisera
anteckningsböcker på olika datorer och enheter.

Gratis
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