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Fonemo 
Enhet:  IPad

Finnes:  App Store

 inkl. s-lyden 
 Deretter kan du kjøpe språklydene  
 du trenger inni Fonemo
Språklyd: b, d, e, f, g, i, j, k, l, p, r, s, t, u, v, y,  
 sj, kj, rd, rn, rt

Fonemo Plus+
Enhet:  IPad

Finnes:  App Store 

Språklyd: inkl. alle språklyd
 samme som Fonemo

Minifonemo
Enhet:  IPhone

Finnes:  App Store

 inkl. alle språklyd 

Språklyd: b, d, e, f, g, i, k, l, p, r, s, t, u, v, y, sj, kj
 Bare språklyden i begynnelsen 
 eller i midten av ord

Spesielt utviklet for logopeder, talepedagoger og lærere

izuelle SoftwareV

Fonemo Supra 
Enhet:  iPad

Finnes:  App Store 

Språklyd:  rd, rn, rt

Eksempler på ord: bord, bjørn, hjort

Last ned via App Store

Fonemo - app med taleøvelser

Fakta om Fonemo
•	 Språklyden: b, d, f, g, k, l, p, r, s, t, v, kj, sj, rd, rn, rt
•	 Lytte til bamsen som uttaler ordene
•	 Test Fonemo Lite – en gratisversjon (en, sv)

Fonemo er til for å hjelpe barn som trenger å øve på 
ulike språklyder. Det fungerer som memory-spill der 
man kan trene på 13 språklyder. Å si ord høyt er en del 
av spillet. En forelder, logoped eller lærer kan hjelpe.

Fonemo er lett å lære seg. Barnet behøver ikke å kunne 
lese, ettersom spillet er basert på bilder. En bamse 
hjelper til og sier ordene høyt. Fonemo passer for barn 
fra tre år og oppover.
 

Sagt om Fonemo
“Dette er en app som absolutt kan brukes av logopeder
som jobber med språk og tale, men også av foreldre
og lærere som vil øve på å snakke med barna/elevene
sine», J Kristensson på Logopeden i Skolan (på svensk).

Fonemo og Fonemo Plus+
•	 Spille inn barnets uttale og lytte sammen
•	 Språklyden i begynnelsen, i midten, i slutten
•	 Tre vanskelighetsgrader
•	 Én spiller eller to
•	 Opp til 78 kort per språklyder

http://itunes.apple.com/no/app/fonemo/id479865534?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-plus+/id918528555?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/minifonemo/id571609371?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/minifonemo/id571609371?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-supra/id986717949?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-lite/id484091969?l=nb&mt=8
http://itunes.apple.com/no/app/fonemo/id479865534?l=nb&mt=8
http://logopedeniskolan.blogspot.com/2012/01/fonemo-s-tranings-app-pa-akta.html


Spesielt utviklet for logopeder, talepedagoger og lærere 

izuelle SoftwareV

Fonemo Specko

Enhet:  iPad, iPhone

Finnes:  App Store 

Språklyd: b-p,  d-t, f-v, k-g, r-s,  sj-kj,   
 u-y, o-u

Hjelp kaninen å sortere bildekortene til riktig rute. 
Fonemo Specko er et produkt i Fonemo-familien hvor 
vi jobber med å sortere språklyder to og to som har 
lignende plassering ved uttale, for eksempel b og p og 
sj og tj. Formålet er å øve på å høre forskjell og øve på 
uttale av ord på en lekende måte. Ved å velge om man 
vil ha tekst under bildene eller ikke kan den som øver 
også få forskjellig vanskelighetsgrad.

Hører du hvilken lyd som er i begynnelsen 
av ordene? Sorter de to bildekortene, dra og 
slipp bildene til riktig bokstavrute.  Demo>>

Hvem er brukerne
•	 Barn som trenger taletrening.
•	 Foreldre som vil øve sammen med barnet sitt.
•	 Logopeder, talepedagoger og lærere som ønsker 

et hjelpemiddel i undervisningen.
•	 Barn som vil øve på norsk uttale.

Fonemo Specko - sorter bokstavslyd
Øve på uttale på en lekende måte

Last ned via App Store

Hører du hvilken lyd som er  
i begynnelsen av ordene? 
Sorter de to bildekortene med lignende lyd ved å 
trykke på dem, lytte til ordet og dra bildene til riktig 
bokstavrute, for eksempel «skip» til SJ-ruten og «kirke» 
til KJ-ruten.  Kaninen gir tilbakemeldinger som «prøv 
igjen» eller «bra». Trykk deretter på «begynn-på-nytt-
pilen» for å få nye bilder å sortere.

Spille inn egen tale og lytte direkte
Dere kan når som helst bruke innspillingsfunksjonen til 
å spille inn egen tale og lytte til egen uttale.

Tekst og bilde, eller bare bilder
Jobb med tekst under bildene eller med bare bilder. 
Slik er det mulig å tilpasse vanskelighetsgraden. 

Hjelp kaninen å sortere bildekortene til riktig rute 

Også inkludert i pakken “Høre forskjell og øve 
på uttale – pakke ”  med 25% rabatt

Øve på ferdigheter
•	 Lydanalysere 
•	 Skille fra hverandre
•	 Uttale
•	 Ordforståelse
•	 Fonologisk bevissthet

Nesten hundre øvelser 
Til sammen inneholder Fonemo Specko 96 øvelser 
med ca. 190 ord. Øvelsene er utarbeidet sammen 
med logoped. 

https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-specko-sorter-bokstavlyden/id1215712422?l=sv&ls=1&mt=8
https://youtu.be/eST6xIWWGIE
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-specko-sorter-bokstavlyden/id1215712422?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-specko-sorter-bokstavlyden/id1215712422?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app-bundle/id1221822398?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app-bundle/id1221822398?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app-bundle/id1221822398?mt=8


Les mer på  App Store

Sjokolade-shorts og kylling-kiosk 
Ved hjelp av bildekort med sj-lyden eller kj-lyden 
kan dere leke fritt. Dra og slipp kortene i den rek-
kefølgen dere vil snakke og fortelle om dem. Lag 
tøysete sammensetninger som sjokolade-shorts 
eller kylling-kiosk. Gi fantasien fritt spillerom! Når 
dere er klare, kan dere spille inn via mikrofonen og 
lytte sammen. Feire ved å trykke på partyhatten.
     Lag en liten fortelling sammen. Spill inn barnets 
fortelling og hør hvordan det lyder sammen. Under 
spørsmålstegnet er det en demo med en liten for-
telling om mannen med skjegg.

Spille inn egen tale og lytte direkte
Når dere er klare, kan dere spille inn via mikro-
fonen og høre hvordan det lyder sammen.

Lek med ord og bilder! I Fonemo Frikativ job-
ber vi med frikativene sj- og kj-lyden. Formålet 
er å høre forskjellen, øve på uttale og samtidig 
stimulere til å lage ordspill og små fortellinger 
med bildekort som inneholder sj- og kj-lyden.

Fonemo Frikativ -
øv på språklyden sj og kj

Fonemo Frikativ
Enhet:  iPad, iPhone

Finnes:  App Store 

Språklyd: Sj og kj 

Spesielt utviklet for logopeder, talepedagoger og lærere 

izuelle SoftwareV

På startsiden får 
dere tre valg: sj-
lyden, kj-lyden eller 
en blanding av sj- 
og kj-lyden

Dere får sju bilde-
kort hver gang dere 
velger et av alterna-
tivene. Totalt er det 
ca. 25 bildekort per 
språklyd. Lytt til hva 
bildekortene fores-
tiller ved å trykke på 
dem.

Når begge språk-
lydene sitter, kan du 
gå over til varianten 
som blander språk-
lydene. Snakk om 
forskjellen og tun-
gens plassering og 
forsøk å sortere ord-
bildene i to hauger: 
én for sj-lyden og én 
for kj-lyden.

Hvem er brukerne
•	 Barn som trenger taletrening.
•	 Foreldre som vil øve sammen med barnet sitt.
•	 Logopeder, talepedagoger og lærere som ønsker 

et hjelpemiddel i undervisningen.
•	 Barn som vil øve på norsk uttale.

Lenke til demo (You Tube) >>

Også inkludert i pakken “Høre forskjell og øve på 
uttale – pakke ”  med 25% rabatt

https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-frikativ-%C3%B8v-p%C3%A5-spr%C3%A5klyden-sj-og-kj/id1216239443?l=sv&ls=1&mt=8
https://youtu.be/ozlARmiHAkw
https://itunes.apple.com/no/app-bundle/id1221822398?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app-bundle/id1221822398?mt=8


Spesielt utviklet for logopeder, talepedagoger og lærere 

izuelle SoftwareV

 
Fonemo Minipar

Enhet:  iPad, iPhone

Finnes:  App Store 

Språklyd:  b, p, d, e, f, g, j, k, l, 
 m, n, o, p, r, s, t, u, v, y
 å, æ, ø, sj, kj

Fonemo Minipar er en variant av Fonemo. Her jobber 
dere med bildepar som viser såkalte minimale ordpar 
hvor bare én språklyd skiller ordene fra hverandre. 
Målet er å analysere lyden og uttale ord, men også å 
kunne skille mellom og uttale språklyd som ligner på 
hverandre,	så	som	viske	og	fiske,	lus	og	juice.
   Arbeid med minimale ordpar gir øvelse i å oppfatte 
små forskjeller mellom språklyd for deretter å bli i 
stand til å uttale dem.

Bamsen sier hvordan du skal ordne
Lytt til bamsen som vil ha en viss orden i galleriet sitt. 
Dere	får	fire	bilder	per	øvelse	som	skal	dras	og	slip-
pes på tavlen. Bamsen sier for eksempel: kran, gran, 
kran, gran eller katt, datt, katt, datt. Ble det riktig rek-
kefølge? Bamsen gir tilbakemelding som «prøv igjen» 
eller «bra!». Trykk på «start på nytt»-pilen så får du en 
ny øvelse.

Hjelp bamsen med å få orden på bildene i galleriet. 
Fire bilder skal settes opp på tavlen, for eksempel bil, 
pil, bil og pil.

Hvem kan øve/spille
•	 Barn som har behov for å øve seg på språklyd.
•	 Logopeder, talepedagoger og lærere som vil ha et 

hjelpemiddel i undervisningen
•	 Foreldre som vil øve sammen barna sine.
•	 Barn som vil øve på norsk uttale.

Mål for øvelsene
•	 Lydanalysere 
•	 Skille fra hverandre
•	 Uttale
•	 Ordforståelse
•	 Fonologisk bevissthet

Over hundre øvelser med 55 ordpar
Totalt inneholder Fonemo Minipar 148 øvelser med 
55 ordpar. Øvelsene og ordparene er utvalgt i samar-
beid med logopeder of talepedagoger.

Fonemo Minipar - øve på minimale ordpar

Last ned via App Store

https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-minipar-%C3%B6va-p%C3%A5-minimala-ordpar/id915827739?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-minipar-%C3%B6va-p%C3%A5-minimala-ordpar/id915827739?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-minipar/id915827739?l=sv&ls=1&mt=8


Fonemix er en variant av Fonemo. Målet er å øve r-lyd 
eller s-lyd, men samtidig stimulere till ordspill og
små historier.

Sol-iskrem och krokodille-gress
Med hjelp av bilder med r-lyd eller s-lyd, spiller du fritt. Dra 
og slipp kortene på planen i den rekkefølgen du ønsker å 
snakke om dem. Gjøre sprø komposisjoner: krokodille-gress, 
drage–koffert eller spøkelse-pizza. La fantasien løpe løpsk! 
Når du er ferdig, kan du ta opp via mikrofonen og lytte sam-
men. Feire ved å trykke på festluen!

Gris likte ekorn 
Lag en liten historie sammen. Spill barnets historie og lytt 
sammen hvordan det høres ut. Det kan bli hva som helst; 
grisen ville gå til torget og kjøpe roser for ekornet. En rans-
mann tok grisen penger når hun sto og ser på regnbuen. 
- Jeg innestengt i et bur hvis du ikke returnerer pengene mine, 
ropte grisen.

R som tiger og drage, s som hus og fisk
Alle kortene inneholder r som i kofferten, drage, tiger eller s 
som	i	buss,	snøman	og	fisk.	Ordene	på	bildene	har	språklyden	
i begynnelsen, midten og slutten. Du får syv kort hver gang du 
starter Fonemix. Totalt er det 30 kort med bilder av r-ordet 
og 30 av s-ordet. Fonemix er lett å lære. Barnet trenger ikke 
være lesekyndig fordi spillet er basert på bilder. Fonemix er 
egnet for barn er tre år og eldre.

 Hvem Kan øve
•	 Barn trenger å øve på r-lyd.
•	 Barn trenger å øve på s-lyd.
•	 Foreldre som ønsker å øve med sine barn.
•	 Logopeder og lærere som ønsker å ha et verktøy i under-

visningen.

Fonemix med s
Enhet:  iPad, iPhone

Finnes:  App Store 

Alder:  3 år -  

Språklyder: S   

Fonemix med r
Enhet:  iPad, iPhone

Finnes:  App Store 

Alder:  3 år -  

Språklyder: R   

Last ned via App Store

Apper for barns språkutvikling
Fonemix - Leke med ord og bilder!

I Fonemo-familjen er også:-----------------------------

«Dette er en app som absolutt kan 
brukes av logopeder som jobber 
med språk og tale, men også av 

foreldre og lærere som vil øve på å 
snakke med barna/elevene sine» 

Johanna Kristensson, Logopeden i 
Skolan (svensk)

Fonemo, iPad Fonemo Plus, iPad Fonemo Supra, iPad

Spesielt utviklet for logopeder, talepedagoger og lærere 

izuelle SoftwareV

https://itunes.apple.com/no/app/fonemix-med-s/id649822579?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemix-med-s/id649822579?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemix-med-r/id934458272?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemix-med-r/id934458272?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo/id479865534?l=nb&mt=8
http://https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-plus+/id918528555?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-supra/id986717949?l=nb&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemix-med-s/id649822579?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemix-med-r/id934458272?l=sv&ls=1&mt=8


Nå	finnes	Pratboble	for	iPad	og	iPhone.	Målet	med	
Pratboble er å øve seg på ulike språklyder og samtidig 
inspirere	til	å	finne	på	ordleker	og	historier.	Pratboble	
er til litt større barn som kan lese. Appen passer også 
til litt eldre personer med nedsatt kognitiv funksjon 
som trenger å jobbe med enkelte former for uttale, el-
ler elever som er i ferd med å lære seg norsk

Sagt om Pratboble
“Pratboble er en app som kan bidra til å styrke den 
fonologiske bevisstheten hos barn og elever ved at de 
lytter	for	å	finne	språklyder	på	ulike	steder	i	ordet.”
“Ved å skape nye ordforbindelser, trener de også språk-
bevisstheten	i	bredere	omfang.”
Johanna Kristensson, logoped og anmelder på 
Skolappar.nu (svensk)

Andre apper for barn som trenger å øve språlyd

Ved hjelp av ordbobler kan dere leke fritt. Dra og 
slipp boblene i ønsket rekkefølge og fortell en historie 
om dem. Lag rare sammensetninger slik som: gris-
gress, spinn-buss, rope-rakett - la fantasien få fritt 
utløp! Lenke til demo>>

Hvem kan øve
•	 Barn som trenger å 

øve seg på språk-
lyd

•	 Logopeder, 
talepedagoger 
og lærere som vil 
ha et verktøy til 
undervisningen

•	 Foreldre som vil øve 
sammen med barna

•	 Voksne med nedsatt kognitiv funksjon som 
trenger å øve seg på språklyder

•	 Elever som er i ferd med å lære norsk 

Pratboble inneholder:
•	 Språklydene man kan øve seg på 
 b, d, f, g, j, k, l, p, r, s, t, v, kj, sj
•	 Inndelt med valgt språklyd i blanding; begynnels-

en, midten og slutten på ordet.
•	 350 ordbobler, en blanding av tekst og bilder
•	 Trykk på ordboblene så får du høre hvordan ordet 

høres ut.
•	 Mikrofon til å spille inn med.
•	 I	kategorien	”ill”	finnes	alle	illustrasjonene	samlet,	

omtrent 90 stk. Denne kategorien inneholder alle 
språklydene blandet.

Pratboble - gi inspirasjon til taleøvelser 

Fonemix med sFonemo Minipar

Fonemo Supra

Stemmetreing

Fonemix med r Minifonemo

Fonemo Plus+

Fonemo

Fonemo Foto

Vizuelle Software utvikler pedagogiske, digitale hjelpemidler for barn med tale- og språkvansker.            www.vizuellesoftware.se

Apper som er spesielt utviklet for logopeder og talepedagoger

izuelle SoftwareV

Pratboble
Enhet:  iPad/iPhone

Finnes:  App Store 

Språklyd:  b, d, f, g, j, k, l, p, r, s, t, v, kj, sj

https://youtu.be/rl8TdrQZt_I
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-minipar/id915827739?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemix-med-s/id649822579?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo/id479865534?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-plus+/id918528555?=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/minifonemo/id571609371?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemix-med-r/id934458272?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-supra/id986717949?l=nb&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/ljuda-bilder/id1096597843?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-foto/id1057578978?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/pratboble/id1118893481?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/pratboble/id1118893481?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pratboble/id1118893481?l=sv&ls=1&mt=8


Stemmetrening	finnes	på	AppStore >>

Stemmetrening - lekbasert for barn

Lag en lyd eller si noe, så hører appen deg, og inn 
på skjermen kommer et bilde som belønning. Til 
bondegården kommer grisen, geita, kua og gåsa. Til 
stua kommer kaffe og kake, men også en støvsuger 
og en vase. I skogen holder ekorn, elg og bjørn til, 
men	det	er	du	som	må	lokke	på	dem	så	de	flyr	inn	
på skjermen.

Stemmetrening passer for barn med hørselsim-
plantat, barn med tale- og språkvansker og barn 
som trenger å trene stemmen. Appen inneholder et 
øre som oppfanger lyder. Det er opp til deg som lo-
goped, pedagog eller forelder å velge hva dere skal 
trene på: ord, nonsensord eller språklyder. Kanskje 
barnet kan leke fritt med alle slags lyder?  Til sam-
men	finnes	det	72	forskjellige	bilder	man	kan	få	inn	
i ulike miljøer ved hjelp av lyder.

Hvem kan øve
•	 Barn med hørselsimplantat
•	 Barn med svak eller sterk stemme
•	 Barn med tale- og språkvansker
•	 Logopeder, pedagoger og spesialpedagoger 

som ønsker et hjelpemiddel i undervisningen
•	 Foreldre som ønsker å øve sammen med barna 

sine
 

Stemmetrening 
 
Enhet:    iPad, iPhone

Finnes:   App Store

Andre apper med muntlige øvelser

Fonemix med s

Fonemo Minipar

Fonemo Supra

Fonemix med r

Minifonemo

Fonemo Plus+

Fonemo

Fonemo Foto

        app utviklet spesielt for stemmetrening

izuelle SoftwareV

Lag en lyd eller si noe..

...og inn på skjermen kommer et bilde

Vizuelle Software utvikler pedagogiske, digitale hjelpemidler 
for barn med tale- og språkvansker

Last ned via App Store

https://itunes.apple.com/no/app/ljuda-bilder/id1096597843?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/ljuda-bilder/id1096597843?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-minipar/id915827739?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemix-med-s/id649822579?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo/id479865534?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/minifonemo/id571609371?l=sv&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-supra/id986717949?l=nb&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo-foto/id1057578978?l=sv&ls=1&mt=8

