
TIPS PÅ SPRÅK
UTVECKLANDE APPAR

SPRÅKPILLER
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SPRÅKPILLER
Språkpiller är tips på bilderböcker och appar.  
Du kan använda dem för att stimulera språk
utveckling hos ditt barn (0–6 år). 

Språkpillren är indelade i tio kategorier utifrån 
det språkområde som tränas. 

Tipsen har tagits fram i samarbete mellan  
bibliotek och logopedi i Uppsala län. 
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APPAR ATT TECKNA TILL
Appens namn Plattform Ålder Beskrivning

Tecken skatten iPad 3+ Lär dig nya tecken i ”biblioteket”.  
I ”spelet” får du testa dig genom att 
para ihop ett tecken med rätt bild. 
Gratis/Mini (billigare)/Full (dyrare).

Puffarna 1–4 iPhone
iPad
Android

3+ Fyra appar som innehåller olika 
lekar om känslor. Varje app 
innehåller tecken som stöd, text och 
illustrationer. Betalapp – köp varje app 
separat eller alla fyra i ett paket.

Spread the sign iPhone
iPad
Android

Vuxen Teckenspråkslexikon som innehåller 
över 400 000 tecken från 35 olika 
länder. 
Gratis. Köp inuti app för  extra 
funktioner.
På spreadthesign.com hittar du extra 
material som är gratis.

Teckenspråk iPhone
iPad

Vuxen Med denna app kan du slå upp tecken  
i Svenskt teckenspråkslexikon. Gratis.

Teckens  pråks 
lexikon

Android Vuxen Med denna app kan du slå upp tecken  
i Svenskt teckenspråkslexikon. Gratis.
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SAMSPEL

BESKRIVANDE ORD

Appens namn Plattform Ålder Beskrivning

Toca Birthday 
Party

iPhone
iPad

 2+ Du leker ett födelsedagskalas. Bjud 
kompisar eller gosedjur på tårta och 
saft. Träna bland annat på turtagning, 
dela med sig, säga ”tack” och 
”varsågod”. Betalapp.

Sago Mini Friends iPhone
iPad
Android

 2+ Du hälsar på dina kompisar och gör 
olika saker tillsammans. Träna på att 
turas om. Säg ”tack och hejdå” när ni 
har lekt färdigt. Betalapp för iOS.   
Gratis för  Android.

Dr. Panda &  
 Totos trädkoja

iPad
Android

3+ Se till att sköldpaddan äter, badar, 
leker och sover. Den uttrycker det den 
vill göra. Appen hjälper barnet att 
 förstå känslor och sätta sig i andras 
perspektiv. Betalapp.

Appens namn Plattform Ålder Beskrivning

Babblarna kalas iPhone
iPad
Android

 2+ Hjälp Babblarna att fixa kalas. Ställ 
frågor vid varje aktivitet, till exempel: 
Vilken ballong ska du ta – rund eller 
avlång? Är presenten mjuk eller hård? 
Betalapp.

Mambo iPad 3+ Träna adjektiv i delen ”Jämför” och 
kategorisering i ”Passar in”. Hjälp 
Mambo med roliga uppgifter samtidigt 
som du tränar språkfärdigheter! Köp 
inuti app. Går att testa övningar gratis.

Tripp trapp träd iPhone
iPad
Android

3+ Längst ner till höger om trädet blinkar 
några stjärnor. Tryck på dem och börja 
skapa magiska insekter. Rita fyrkanter, 
cirklar, trianglar och linjer. Beskriv 
vilka insekter som kommer! Gratis.
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FRÅGEORD
Appens namn Plattform Ålder Beskrivning

Knacka på iPhone
iPad

 2+ Stäng av berättarrösten i 
inställningarna. ”Pratläs” boken 
tillsammans – prata om VAD och VEM 
som finns i varje rum, VAD de gör och 
VARFÖR. Betalapp.

Ajja&Bajja lek iPhone
iPad
Android

 2+ Utforska huset med Ajja och Bajja. 
Ställ frågor, t.ex. VEM sitter på soffan? 
VAR är Snutten? VAD står det på 
bordet? Betalapp.

MOTSATSER
Appens namn Plattform Ålder Beskrivning

Monster landet 1 iPad  2+ App framtagen av logopeder för 
träning av de vanligaste motsats
orden, bland annat liten/stor,  
glad/ledsen, kort/lång, ren/smutsig, 
varm/kall. Betalapp.

Monster landet 2 iPad  3+ App framtagen av logopeder för 
träning av motsatsord, bland annat 
ny/gammal, hård/mjuk, vass/trubbig, 
stark/svag. Betalapp.

Motsatslek iPhone
iPad
Android

3+ App med övningar för att träna på  
50 motsatspar. Betalapp.
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GÖRAORD
Appens namn Plattform Ålder Beskrivning

Babblarna kalas iPhone
iPad
Android

 2+ Hjälp Babblarna att fixa kalas och 
träna på olika ord. Prata om det ni  
ska göra, håller på att göra och vad  
ni har gjort. Betalapp.

Pinos  bondgård iPhone
iPad

3+ Hjälp Pino att sköta om gårdens djur. 
Prata om det ni ska göra, håller på att 
göra och vad ni har gjort. Gratis.

Toca Life: Town iPhone
iPad
Android

3+ Lek fritt med olika karaktärer och 
föremål i sex olika miljöer. Prata om 
allt som händer. Du kan spela in din lek 
och sedan titta och lyssna. Betalapp.

BÖCKER ATT PRATLÄSA
Appens namn Plattform Ålder Beskrivning

Knacka på iPhone
iPad

 2+ Bilderboken ”Knacka på” som app. 
Du får välja att ha boken uppläst på 
svenska, engelska eller läsa själv. 
Betalapp.

Vem? iPhone
iPad

 3+ Bilderboken ”Vem bestämmer?” som 
app. Du får välja att ha boken uppläst 
eller att läsa själv. Gratis. Möjlighet att 
köpa fler titlar i appen.

Känner du Pippi 
Långstrump?

iPhone
iPad

4+ Bilderboken ”Känner du Pippi 
Långstrump?” som app. Du får välja 
att ha boken uppläst eller att läsa 
själv. Appen har också ett interaktivt 
läge utan text och några små spel. 
Betalapp.
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BERÄTTA OCH ÅTERBERÄTTA
Appens namn Plattform Ålder Beskrivning

Sago mini  
Doodlecast

iPhone
iPad

 3+ Appen innehåller 30 bilder med 
frågor som inspirerar fantasi. Rita och 
berätta utifrån frågorna. Allt spelas in 
och ni kan titta på hur bilden blev till. 
Betalapp.

Puppet Pals iPhone
iPad

3+ Appen fungerar som en dockteater. 
Välj bakgrund och karaktärer, hitta 
på och spela in egna berättelser. 
Betalapp. Gratis test version.

Puffarna 2 iPhone
iPad

3+ Välj spelet ”Först, sen.. och då?”. 
Sortera tre bilder så att de hamnar i 
rätt ordning och bildar en berättelse. 
Berätta utifrån bilderna vad hände 
först, sedan och sist. Betalapp.

Toca Life: Town iPhone
iPad
Android

3+ Lek fritt med olika karaktärer och 
föremål i sex olika miljöer. Du kan 
spela in din lek och sedan titta och 
lyssna. Betalapp. 

Använd språkpiller 
apparna tillsammans  

med ditt barn och prata  
om det ni ser och gör, precis 
som vid högläsning. Det är i 

samspelet mellan dig  
och barnet som språket 

 utvecklas. 
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SPRÅKLJUD
Appens namn Plattform Ålder Beskrivning

Ljuda med Boo iPhone
iPad
Android

 3+ Appen hjälper dig att träna på ett 
eller flera enskilda språkljud, skilja på 
tonande eller tonlösa konsonanter, 
träna på att lägga ihop ljud och 
samljuda dem till enkla stavelser. 
Betalapp. Gratis test version.

Ljudlek iPhone
iPad

 3+ Appen hjälper dig att lära dig lyssna 
efter språkljud och börja förstå 
kopplingen mellan bokstav och ljud. 
Betalapp.

Bornholmslek iPhone
iPad
Android

4+ Välj spelet ”Hur låter orden?”.  
Sortera bilder baserad på vilket  
ljud de börjar på. Betalapp. 

Bygg ut det barnet  
säger genom att upprepa  

och lägga till ord. Om  
barnet säger ”lalle” kan du  

säga ”ja, det där är ju en nalle!”  
På det sättet visar du att  

du har förstått och hjälper  
samtidigt barnet att  

utveckla språket.
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RIM OCH RAMSOR
Appens namn Plattform Ålder Beskrivning

Miniklubb iPhone
iPad
Android

 3+ Välj spelet ”Lär dig rimma”  
och hitta ord som rimmar.  
Betalapp (köp hela innehållet eller  
bara rimuppgiften i lite-versionen).

Bornholmslek iPhone
iPad
Android

4+ Välj spelet ”Rimlek”. Lyssna och hitta 
rätt ord som rimmar. Betalapp.

Tripp trapp träd iPhone
iPad
Android

3+ Gå till teaterholken på vänstra sidan 
av trädet. Välj fågeln KolErik. Lyssna 
på sånger om stora och små saker som 
rimmar, sjung med och fyll i ord som 
rimmar! Gratis.

Läsguld iPhone
iPad
Android

5+ Du får fyra olika alternativ för att 
bygga ord som slutar på samma 
bokstäver. Välj de två orden som finns 
på riktigt. Säg de högt! De rimmar! 
Betalapp.

Prata om det  
som barnet visar 
intresse för. Ställ 

frågor och fundera 
tillsammans.  
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NEGATIONER
Appens namn Plattform Ålder Beskrivning

Minilobes:  
Vilken ska bort?

iPhone
iPad
Android

 2+ Hitta en bild som INTE passar in.  
Turas om att berätta varför! Gratis.

Hitta tjuven iPhone
iPad

 4+ Med hjälp av ledtrådar ska du hitta 
den som är tjuv. Du behöver hitta alla 
personer som har eller INTE har något, 
till exempel något på huvudet eller 
något randigt på sig. Gratis.

Mambo iPad 3+ Gå till ön som heter ”Passar in”. Tryck 
på rutan med frukt och en pingvin, 
då ändras spelen till ”Ska bort”. Hjälp 
Mambo att välja saker eller djur som 
INTE passar in. Ställ gärna hjälpfrågor, 
till exempel: ”Vilken av de tre är INTE 
mat?” Köp inuti app. Det går att testa 
övningar gratis.

SPRÅKPILLER
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VAR FINNS 
SPRÅKPILLER? 
Du hittar tipslistor och mer  information om Språk
piller på Språknätets webbsida spraknatet.se 

Böckerna kan du låna gratis på ditt närmaste 
 bibliotek. Fråga personalen så hjälper de dig.

Apparna hittar du i App store (för ipad) eller  
Play Butik (för Android). 
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spraknatet.se
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