
 
Tips på språkstimulerande appar 

 
 

                                          
 

Knacka på! – Bilderboksklassiker som interaktiv bokapp 
Känner du Pippi Långstrump – Interaktiv bilderbok med spel och berättarröst 
Mumin: Hur gick det sen? – Interaktiv bilderbok med uppläsning 
Mamma Mu städar – Uppläst bilderbok 
Mamma Mu åker bobb – Uppläst bilderbok 
 
 

                                 
 
Mamma Mu bygger koja – Uppläst bilderbok 
Dagspöket på sjukhus – Bilderbok med uppläsning 
Här kommer polisbåten – Bilderbok med uppläsning 
Halvan och bärgningsbilen – Bilderbok med uppläsning 
Kotten, Grisen och Lilla vännen – Bilderbok med uppläsning 
 
 

                                         
 

God natt alla djur – Bilderbok med uppläsning 
Lilla Grodan – Bilderbok med berättarröst 
När farfar blev ett spöke – Bilderbok om döden 
Stora pekboken – Pekbok och memory för både små och stora barn  
Come with me to the Sea – Hitta och lär om saker i bilden 
 
 

                                     
 

NalleMix 1 – Sortera och kategorisera  
Babbapp – Babblarna som interaktiv app med språkträning och musikvideos 
Sound Touch 2 – Pekbok med ljud för de yngsta 
Färger och fordon – Lek och träna ordförrådet 
Räkna djur – Enkel app med svenskt tal 
 
 
 

http://pappasappar.se/586381856
http://pappasappar.se/469914018
http://pappasappar.se/552878663
http://pappasappar.se/542159755
http://pappasappar.se/493252754
http://pappasappar.se/494852674
http://pappasappar.se/464014352
http://pappasappar.se/464288344
http://pappasappar.se/494868935
http://pappasappar.se/462816037
http://pappasappar.se/462826025
http://pappasappar.se/418778071
http://pappasappar.se/412802212
http://pappasappar.se/409705030
http://pappasappar.se/566570281
http://pappasappar.se/454449584
http://pappasappar.se/569454278
http://pappasappar.se/504519249
http://pappasappar.se/596399713
http://pappasappar.se/539357889


 

                                    
 

Making sequences – Träna berättande med bildstöd/sekvenser 
My playhome – Ett digitalt dockskåp 
My playhome stores – Det digitala dockhuset flyttar ut i staden  
Puppet Pals 2 – Skapa film med eget tal och rörliga figurer 
Sock Puppets – Dockteater med strumpor 
 
 

                            
Ritprata 2 – visualisera situationer, dokumentera, skapa böcker och berättelser 
Bornholmslek – Tre pedagogiska språklekar enligt Bornhomsmodellen 
ABC-raketen – Rimma, stava och sätt ihop sammansatta ord  
Pettsons Memo – Sex roliga memoryspel för en eller två spelare 
 

 

                
 

Lekplats 3 – Forma bokstäver (även å, ä och ö), para ihop och stava ord 
Bokstavslek- Ljuda och stava ord i olika svårighetsnivåer 
Bokstavspussel – Sätt bokstäver och ord i rätt ordning 
Stavningslek – Lär dig stava med ljudande bokstäver 
Lyssna och läs – Lär dig läsa genom att lyssna 
Ordens Magi – Sätt ihop bokstäver, skapa ord och öva på att stava 
 
 

             
 

Skolstil – Sätt ihop bokstäver och skapa ord 
Happi Stavar – Lös korsord och lär dig stava 
Läs och förstå – Tränar första läsningen 
Happi & The Word Thief – Hitta orden innan ordtjuven tar dem 
Alfavux – Språkträning för äldre elever med annat modersmål 
 
 
 
Listan är sammanställd av logoped Sanna Kraft och bibliotekarie Ulrika Thorbjörnsson. 
Samtliga appar finns recenserade av redaktionen på Pappas Appar eller Skolappar. 
www.pappasappar.se 
www.skolappar.nu 

http://www.pappasappar.se/
http://www.skolappar.nu/
http://pappasappar.se/439628153
http://pappasappar.se/683942610
http://pappasappar.se/557616416
http://pappasappar.se/616179118
http://pappasappar.se/720656421
http://pappasappar.se/787216503
http://pappasappar.se/521097650
http://pappasappar.se/574794981
http://pappasappar.se/586236543
http://pappasappar.se/490184877
http://pappasappar.se/486849628
http://pappasappar.se/503881076
http://pappasappar.se/544363594
http://pappasappar.se/501307368
http://pappasappar.se/638670669
http://pappasappar.se/464675842
http://pappasappar.se/564625874

