
Nedanstående tips på ”App’ar” kommer ifrån Jessica Axelsson,Leg. Logoped från Västra 
Götalands Regionen. 

 
 
·         Bornholmslek. Appen är till för att öka fonologisk medvetenhet dvs. medvetenhet om 

ljud i ord. Fonologisk medvetenhet är grunden i läs- och skrivinlärning, jag använder 
appen jättemycket med barn som jag träffar för språklig behandling. Det finns fyra 
olika övningar med varierande svårighetsgrad. Passar barn i åldern 4-7 år.  

  
·         ABC raketen. Denna appen är också till för läs- och skrivinlärning, man ska hitta ord 

som rimmar och träna på att skriva ord. Barnen brukar tycka att appen är spännande. 
  

·         Livets ljud. Detta är min favoritapp! Det är olika scener, t ex en bild på en djuraffär, 
där det händer massor av saker. Man kan prata en hel del om bilderna, ”varför står 
hon där?” ”vad tror du har hänt” etc. Man ska trycka på olika högtalare och matcha 
ljud med föremål, t ex kan en högtalare låta som en anka och så ska man hitta ankan. 
Perfekt träning när man vill öka medvetenhet om ljud hos yngre barn, tänker mig 2-4 
år. Bra app för att stärka ordförrådet också om man pratar om bilderna.  

  
·         Nallemix. I appen finns två delar, en där man ska sortera föremål i kategorier och en 

där man ska välja vilken som ska bort (jacka, tröja, keps, strumpor, matta – mattan 
ska bort för den kan man ej ha på sig). Också bra språkträning som stärker 
ordförrådet. 

  
·         Blow up frog. Träna på att rikta oral luftström genom att blåsa in i surfplattan.  

  
·         Pop it. Samma funktion som ovan, man ska blåsa tills ballongen spricker.  

  
·         Fotospelet (Tidigare busdjurens fotomemo). Här kan man ladda hem egna bilder eller 

fota bilder med ljud som man ska träna på, t ex kan man hitta bilder för att träna 
ljudet /t/ i början av ord. Man kan också spela in eget tal så att man får höra vad som 
är på bilden när den vänds upp. Man spelar memory. 

  
·          Name things. Appen är på engelska så här behöver man sitta tillsammans med 

barnet. Man turas om att komma på saker i kategorier, t ex ”kom på något som är 
runt”. När jag använder appen brukar jag be barnet komma på 3-5 ord / kategori.  

  
·         Se bokstavsljuden. En app i två delar, i den ena delen ser man hur tungan rör sig i 

munnen vid olika ljud. I den andra delen får man höra ett ord och så ska man välja 
den högtalare som låter som första ljudet i ordet. Också en bra övning för fonologisk 
medvetenhet.  

  
På sidan http://www.kodknackarna.se/hitta-spraket-film-sprakutveckling-barn/ finns filmer 
om barns språkutveckling och sådant man kan tänka på för att stimulera språket ytterligare. 
På hemsidan www.logopedeniskolan.se  och www.pappasappar.se finns också en hel del 
apptips. 
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