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Inledning
Personer med stora funktionsnedsättningar har, generellt sett, försämrade möjligheter till
aktivitet och kommunikation. De behöver stöd med det mesta i sin vardag och tar sällan egna
initiativ till aktivitet. De har begränsade möjligheter att själva skaffa erfarenheter av omvärlden och kan därmed få svårt att bygga upp en fungerande begreppsvärld.
En surfplatta med enkla appar kan göra det möjligt för personer med flerfunktionsnedsättning att på ett lustfyllt sätt öva och utöka sina kunskaper och erfarenheter.

Vad är det här?

Rutan med svart och vitt mönster här ovan är en QR-kod. QR-koder är ett sätt att hitta till en
specifik webbsida. QR-koden innehåller helt enkelt webbadressen och du slipper söka i
Appstore, Google Play eller skriva in en lång webbadress. Vi har lagt in sådana i broschyren
för att det ska vara lätt att hitta till rätt app.
För att kunna använda dig av QR-koderna måste du först ladda ner en QR-kodsläsare (en app
för att läsa QR-koder). När du har gjort det startar du QR-kodläsaren i din surfplatta och
riktar kameran mot QR-koden i broschyren och vips! öppnas Appstore/Google Play och du
dirigeras till rätt app där. Observera att du inte gör något köp i och med att du scannar QRkoden, du bara öppnar rätt sida i Appstore/Google Play där du kan läsa mer om appen. För
att köpa appen måste du aktivt genomföra köpet i Appstore/Google Play.
Tips på appar för att läsa QR-koder
QR Reader for iPhone (finns gratisversion)

QR Code Reader (Android) (gratis)

Vilken version av operativsystem fungerar appen med?
När vi anger vilken version av operativsystemet (iOS, Android eller Windows) som appen
fungerar med är det oftast den eller senare versioner. Om något annat gäller, t ex att appen
inte fungerar med nyare operativsystemsversioner, anges detta.

Bubbles
Vid tryck på skärmen bildas blå bubblor mot svart
bakgrund.

Version:
Pris:
Fungerar
till:

4.1.1
10:iOS 7.0
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

App Store

Sago Mini Sound Box
Lek med olika ljud genom att trycka på skärmen. Ljuden
visas som färgglada cirklar som t ex kan krocka med
varandra. Hur låter det då? Vad händer om man trycker
kort eller länge?

App Store

Google Play

Microsoft
Store

Version:
Pris:
Fungerar
till:

1.4
30:iOS 7.0
iPhone, iPad,
iPod Touch

1.1
40:Android 4.1
App Store

Google Play

-30:Windows 10
Windows 8 Mobile
Windows 8.1

Air Harp
Förvandlar din iPad till en harpa med mjukt vackert ljud.
Dra fingrarna över strängarna och njut av tonerna.

Version:
Pris:
Fungerar till:

3.0
10:iOS 7.0
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

App Store

Virtuoso Piano
Förvandlar din iPad till ett piano.

Version:
Pris:
Fungerar till:

4.4.1
Gratis
iOS 8.0
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

App Store

iLoveFireworks
Varje tryck på skärmen genererar vackra fyrverkerier.

Version:
Pris:
Fungerar
till:

1.35
10:iOS 4.3
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

App Store

Mebop Maestro
Kontrastrika former med instrumentljud dyker upp på
skärmen när den vidrörs. Det går att ställa in storleken på
formerna, och hur fort de ska röra sig samt hur många former som ska visas samtidigt på skärmen.

Version:
Pris:
Fungerar
till:

1.1
40:iOS 8.0
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

App Store

Baby’s Musical Hands
Skärmen delas in i 15 färgglada rutor som går att trycka
på. Röda rutor bildar trumljud, gula bildar toner från ett
piano och blå rutor spelar gitarrtoner.

AppStore

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar
till:

1.2.1
10:iOS 8.0
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

1.2
7:Android 2.3
eller senare

Google Play

Cause and Effect Light Box
En trycka–hända app med 24 olika teman att välja mellan.
”Light Box” fokuserar på bildeffekter med ljud till. Det går
att själv välja vilken färg bakgrunden ska ha.

App Store

Google Play

Version:
Pris:
Fungerar
till:

4.2
40:iOS 6.0
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

3.0
30:Android 2.2
eller senare

Google Play

Cause and Effect Sound Box
Genom att trycka på skärmen skapas det ett ljud och
samtidigt visas ett mönster på skärmen. Det finns 18 olika
ljud att välja mellan. Det går att själv välja vilken färg
bakgrunden ska ha.

Version:
Pris:
Fungerar
till:

4.0.2
10:iOS 5.1.1
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

App Store

Hidden Grid
Hidden Grid är en trycka-hända-app som fyller hela
skärmen. Man får en tydlig direkt feedback i form av både
kontrastrik visuell stimulans och ljud. Ljudet består av
skalor så att man kan utveckla en förståelse för hur man
rör handen/fingret över skärmen. I användarläget
kommer man inte åt något annat än den aktivitet man
utför så man riskerar inte att komma utanför appen. Man
kan lägga hela handen över skärmen, svepa, trycka eller
använda flera tryckytor samtidigt för att få effekt.

Version:
Pris:
Fungerar
till:

1.3.0
30:iOS 6.0
iPad

App Store

App Store

Google Play

1.2
31:Android 2.2
Google Play

Obs!
Denna broschyr innehåller ett urval av appar som
personal på Habiliteringens resurscenter har
sammanställt. Vi ger ingen garanti för att
sammanställningen är heltäckande, det går säkert
att hitta mer inom området.
Apparnas innehåll, version och pris kan ändras och
uppdateras och ibland också sluta fungera. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen och senaste
versionen av sammanställningen finns att ladda
ner från vår webbsida.

www.habilitering.se/resurscenter

