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Appar speciellt
framtagna för
tal- och språkutveckling

!
Tips
Börja med att fundera på vad som skulle passa just det här barnet. Tycker
barnet att det är det kul att spela memory? Göra små historier och leka
med ord? Att sortera ord i ordning?
När du vet svaren på dessa frågor, titta om det språkljud som barnet behöver öva på finns i någon av apparna. Tänk på att snarlika språkljud också
ibland är ett problem att uttala och att det då kan vara bra att öva på att
höra skillnaden. När barnet hör skillnad blir det lättare att öva på uttalet.

Våra paket
Spela memory med språkljud

Apparna: Fonemo, Fonemo Plus+, Fonemo Foto,
Fonemo Supra och Minifonemo

Leka med ord och göra historier

4 verktyg för barn med tal- och
språksvårigheter

Är en blandning av koncepten; spela
memory, leka med ord och sortera
ord. De flesta språkljuden är representerade och de som brukar vara de
vanligaste problemen, s och r-ljuden,
finns i en varsin app. Ingen av dessa
appar kräver läskunnighet.

Pratbubbel – öva språkljud och
kombinationer av konsonanter
Apparna: Fonemix med s, Fonemix med r,
Fonemo Frika, Pratbubbel 1 och Pratbubbel 2

Sortera i ordning

Fonemo Minipar- öva på minimala ordpar
Fonemo Specko - sortera bokstavsljud

Appar för särskolan
Fonemo Foto

Är utvecklad främst för elever i särskolan.
Den innehåller memoryspel med fotografier istället för tecknade bilder och
färre bildkort per spel. Lyssna på vad
korten föreställer och para ihop bilderna.

Är utifrån konceptet, lek med ord
och gör egna små berättelser och
meningar. Apparna är för lite större
barn som kan läsa och innehåller en
blandning av text och bilder. Pratbubbel 1 är kategoriserad i de vanligaste språkljuden som barn har problem med. Pratbubbel 2 är istället kategoriserad i konsonantkombinationer
som kan vara svåra att uttala.

Särskilj liknande språkljud – paket
Är till största del en sorteringslek
med liknande språkljud, två eller
fyra åt gången. En av en apparna är
till för att leka med ord mer fritt och
innehåller ord med sj- och tj-ljuden.
Här kan man välja att slå på eller
av text under bildkorten och se hur
orden stavas.

Fonemix med s och r - paket

Är utifrån konceptet leka med ord
och göra egna ordsammansättningar, berättelser eller meningar. De är
begränsade till s och r-ljudet, med
bildkort innehållande ord med s och
ord med r. Syftet är att öva uttal samtidigt som det går att leka fritt med
bildkorten. Ingen av apparna kräver läskunnighet.

Obs! Alla appar innehåller inspelnings- och uppspelningsfunktion av eget tal.
Apparna är främst för iPad men flera finns också för iPhone.
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Fonemo Specko - sortera bokstavsljud
öva uttal på ett lekfullt sätt

Kan du höra vilken bokstav som är i början av
orden? Hjälp kaninen att sortera bildkorten till
rätt ruta.
Fonemo Specko är en variant i Fonemo-familjen där
vi jobbar med att sortera bokstavsljud, två åt gången,
som har liknande läge vid uttal som till exempel b och
p och sj och tj. Syftet är att öva på att höra skillnaden
och öva uttal av ord på ett lekfullt sätt. Genom att välja
text under bilderna eller inte, går det också att få olika
svårighetsgrad för den som övar.

Vem är användaren
•
•
•

Barn som behöver talträna.
Logopeder, talpedagoger och lärare som vill ha
ett verktyg i sin undervisning.
Föräldrar som vill öva tillsammans med sina
barn.
Elever som håller på att lära sig svenska.

•
•
•
•
•

Ljudanalysera
Särskilja
Uttala
Ordförståelse
Fonologisk medvetenhet

•

Öva förmågor

Hjälp kaninen att sortera liknande bokstavsljud. Sortera
de två bildkorten genom att flytta dem till rätt ruta.

Hör du vilket bokstavsljud som är i början
av ordet?

Sortera de två bildkorten genom att flytta dem;
till exempel “sjuk” till sj-rutan och “tjuv” till tj-rutan.
Kaninen ger feedback som ”försök igen” eller ”bra”.
Tryck sedan på “starta-om-pilen” så får du nya bilder
att sortera.

Spela in eget tal och lyssna direkt

Det går att när som helst använda inspelningsfunktionen och själv tala in och lyssna på det egna uttalet.

Ladda ner via App Store

Nästan hundra övningar
Totalt innehåller Fonemo Specko 96 övningar med
190 ord. Övningarna är utformade tillsammans med
logoped.

Fonemo Specko

Enhet:
Finns:

iPad, iPhone
App Store

Språkljud: b-p, d-t, f-v, k-g, r-s, sj-tj, 		
u-y, o-u
Ingår också i paketet “Särskilj liknande
språkljud - paket” med 25% rabatt
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Svårt att uttala sj och tj-ljuden?
– öva med appen Fonemo Frika

I Fonemo Frika arbetar vi med frikativorna sjoch tj-ljuden. Syftet är att höra skillnaden, öva
uttal och samtidigt stimulera skapandet av ordlekar och små sagor med bildkort innehållande
sj- och tj-ljuden.

Välj språkljud att
öva på i appen;
sj, tj eller en
blandning av de två
ljuden.

Lek med ord

Med hjälp av bildkort med sj-ljudet eller tj-ljudet
får ni leka fritt. Dra och släpp korten på planen i
den ordning ni vill prata och berätta om dem. Gör
tokiga sammansättningar som: kyckling-kämpa
eller choklad-sjunga, eller gör en liten saga. Låt
fantasin flöda! När ni är klara kan ni spela in via
mikrofonen och lyssna tillsammans. Fira genom
att trycka på partyhatten.

Höra skillnad

För att det ska vara meningsfyllt att öva de båda
ljuden måste barnet höra att ljudet i början av till
exempel ”stjärna” låter annorlunda än ljudet i början på ”kärna”. Att höra vad som är rätt är första
steget. Nästa steg blir att producera det korrekta
ljudet. Skillnaden är tungans läge.

Öva genom att lyssna på orden, säga
dem högt medan ni
flytta dem i roliga
sammansättningar.
Spela in eget uttal
och lyssna tillsammans

Blanda de två
språkljuden och öva
att särskilja dem till
exempel genom att
sortera ordbilderna i
två högar

För vem
•
•
•
•

Barn som behöver öva på sj - och tj-ljuden.
Logopeder, talpedagoger och lärare som vill
ha ett verktyg i sin undervisning.
Föräldrar som vill öva tillsammans med sina
barn.
Elever som håller på att lära sig svenska.

Fonemo Frika
Enhet:

iPad, iPhone

Ålder:

4 år -

Finns:

App Store

Öva språkljuden: sj, tj och en blandning av dem

Innehåller:
•
•
•
•
•
•

tre kategorier av övningar; sj-ljudet,
tj-ljudet och blandning av dem
60 ordbilder med röstuppspelning
slumpgenerator som visar sju kort i taget
egna inspelningsmöjligheter
demo med instruktioner och liten saga
överraskningar (partyhatten)

Ladda ned via App Store
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Appar för barns språkutveckling
- öva på olika språkljud

“Jag och min son brukar spela Fonemo varje dag på Ipad,
vilket har hjälpt honom enormt mycket med uttalen av
olika ljud.“
Förälder till barn med tal- och språksvårigheter
“Detta är en app som absolut kan användas av logopeder som jobbar med språk och tal, men även av
föräldrar och lärare som vill talträna med sina barn/
elever.” Johanna Kristensson, Logopeden i Skolan.

Spela memory

Fonemo är till för att hjälpa barn som behöver öva

på olika språkljud. Med Fonemo kan du träna på upp
till 21 olika språkljud i form av ett memoryspel. Att
säga orden högt är en del av spelet. Välj att spela
med språkljudet i början, i mitten, i slutet eller blandat. En förälder, logoped, talpedagog eller lärare bör
hjälpa till. Spela in barnets uttal med mikrofonen och
lyssna tillsammans.
Fonemo är lätt att lära sig. Barnet behöver inte vara
läskunnigt eftersom spelet är baserat på bilder. Till
sin hjälp har barnet en nalle som säger orden högt.

Vem kan öva
•
•
•

Barn som behöver talträna, från 3 år och uppåt.
Logopeder, talpedagoger och lärare som vill ha ett
verktyg i sin undervisning.
Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn.

Innehåll
•
•

Fonemo Plus+ och Fonemo har ca 400 bilder, ingen
läskunnighet krävs. Tryck på bilderna så får du höra
hur ordet låter, spela in eget tal med mikrofon.
Minifonemo har samma innehåll som ovan men med
begränsat antal funktioner och ca 250 bilder.

Fonemo

Fonemo Supra

Enhet:

Enhet:

Finns:

IPad

App Store

Språkljud: b, d, e, f, g, i, j, k, l, p, r, s, t, u, v, y,
sj, tj, rd, rn, rs och rt

Finns:

iPad

App Store

Språkljud: rd, rn, rs, rt

exempel på ord: bord, björn, mars, hjort

Fonemo Plus+

Minifonemo

Enhet:

Enhet:

Finns:

IPad

App Store

Språkljud: Alla språkljuden
inkluderade.

Finns:

IPhone

App Store

Språkljud: b, d, e, f, g, i, j, k, l, p, r, s, t, u, v, y, sj, tj
Obs, bara språkljudet i början av
orden och e, i, u, y i mitten.

Ladda ner via App Store
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App för barns språkutveckling
Fonemo Foto

Appen är en nyare version av den populära appen
Fonemo, nu med fotografier och utan nalle.
Appen vänder sig till barn och vuxna som vill öva
språk och tal på svenska. Den innehåller ca 350
fotografier och ordet spelas upp varje gång du
trycker på ett bild.
Fonemo Foto är till för att hjälpa främst barn och
ungdomar inom särskolan som behöver öva på olika
språkljud men passar också för elever som håller på
att lära sig svenska och vill öva uttal. Appen innehåller
enklare memoryspel och är indelad i kategorier av
olika språkljud. Att säga orden högt är en del av spelet.
Välj var i ordet språkljudet ska vara; i början, i mitten, i
slutet eller blandat.
Spela in eget uttal med mikrofonen och lyssna sedan
hur det låter. Demo, se här>>

Fonemo Foto innehåller
•
•
•
•

Enklare memoryspel baserat på fotografier
Språkljud att öva på: b, d, e, f, g, i, k, l, p, r, s, t, u,
v, y, tj, sj, rd, rn, rs, rt
Tryck på bilderna så får du höra hur ordet låter
Spela in eget tal med mikrofon

Vem kan öva
Bild från spelet i iPad, spela med 4, 6 eller 10 kort

Fonemo Foto
Enhet: iPad

Finns: App Store

Språkljud:
b, d, e, f, g, i, k, l, p, r, s, t, u, v, y, tj, sj, rd, rn, rs, rt

•
•
•
•

Elever som håller på att lära sig svenska
Barn och vuxna som behöver talträna
Lärare som vill ha ett verktyg i sin undervisning,
logopeder och talpedagoger
Föräldrar som vill öva tillsammans med sina
barn

Öva förmågor
•
•
•
•

Uttal och betoning
Uttrycka sig
Ordförståelse
Svenska språkets uttal

Köp och ladda ned Fonemo Foto via App Store
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App för barns språkutveckling

Fonemo Minipar - öva på minimala ordpar
Hjälp nallen att få bilderna i ordning i galleriet.
Fyra bilder ska sättas upp i tavelramarna,
till exempel; bil, pil, bil och pil. eller ljus, lus, lus, ljus
eller gran-kran-gran-kran
Fonemo Minipar är en variant av appen Fonemo. Här
jobbar vi med bildpar som bildar så kallade minimala
ordpar där endast ett språkljud skiljer orden åt. Syftet
är att ljudanalysera och uttala ord men också att kunna
särskilja och uttala språkljud som ligger nära varandra
så som; viol och fiol, ros och juice.
Att arbeta med minimala ordpar är ett sätt att få övning i att uppfatta små distinktioner mellan språkljud
för att sedan kunna uttala dem.

Vem kan öva
•
•
•
•

Barn som behöver talträna.
Logopeder, talpedagoger och lärare som vill ha ett
verktyg i sin undervisning.
Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn.
Elever som håller på att lära sig svenska.

Öva förmågor
•
•
•
•
•

Ljudanalysera
Särskilja
Uttala
Ordförståelse
Språklig medvetenhet

Över hundra övningar med 58 ordpar

Totalt innehåller Fonemo Minipar 145 övningar med
58 ordpar. Övningarna och ordparen är utvalda av
logopeder och talpedagoger.

Fonemo Minipar

Nallen säger ordningen

Lyssna på nallen som vill ha en viss ordning i sitt galleri. Ni får fyra bilder per övning att dra och släppa på
tavelramarna. Nallen säger till exempel: klass, glass,
glass, klass eller kran, gran, kran, gran. Blev det rätt
ordning? Nallen ger feedback som ”försök igen” eller
”bra!”. Tryck på startaom-pilen så får du en ny övning.

Länk till demo >>
Enhet:
Finns:

iPad, iPhone
App Store

Språkljud: b-p, d-t, d-g, f-v, k-g, k-t, 		
l-j, m-n, r-j, r-l, s-t, s-tj, sj-tj, 		
u-y, o-u, ä-ö

Ladda ner via App Store
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Appar för barns språkutveckling
Fonemix och Pratbubbel

“Pratbubbel är en app som även kan hjälpa till att stärka
barns och elevers fonologiska medvetenhet genom att de
får lyssna efter språkljud i olika positioner i ordet.”
Johanna Kristensson, Skolappar.nu

Lek med ord

Med hjälp av ordbubblor och bilder får du och barnet leka fritt. Dra och släpp dem i den ordning ni
önskar och berätta en historia om dem. Gör tokiga
sammansättningar som: sommar-skratta, godisbyxa, hoppa-stoppa - låt fantasin flöda! När ni är
klara kan ni spela in via mikrofonen.
Skapa en liten berättelse tillsammans utifrån valt
språkljud eller kombinationer av konsonanter.
Spela in barnets berättelse och lyssna tillsammans
hur det låter.

Öva förmågor
•
•
•
•
•
•
•
•

Uttal, betoning och satsmelodi
Kreativt berättande
Lärande lek
Uttrycka sig
Kommunicera och samarbeta
Urskilja språkliga strukturer
Uttalets betydelse för att göra sig förstådd
Svenska språkets uttal

Vem kan öva
•
•
•
•
•

Barn som behöver öva på språkljud.
Logopeder, talpedagoger och lärare som vill ha ett
verktyg i sin undervisning.
Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn.
Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning.
Elever som håller på att lära sig svenska.

Innehåll
•
•

Pratbubbel, 350-400 ordbubblor, en blandning av
text och bild. Tryck på bubblorna så får du höra hur
ordet låter, spela in eget tal med mikrofon.
Fonemix, 40 bilder per språkljud, ingen läskunniget
krävs. Spela in eget uttal med mikrofon.

Pratbubbel 1

Fonemix med r

Enhet:

Enhet:

Finns:

iPad, iPhone
App Store

Finns:

Text och bilder blandat

Öva språkljuden: b,d, f, g, j, k, l, p, r, s, t, v, sj, tj

Pratbubbel 2
Enhet:
Finns:

App Store

Språkljud: R

Helt bildbaserad

Fonemix med s

iPad, iPhone

Enhet:

App Store

Text och bilder blandat

iPad, iPhone

Finns:

Öva kombinationer: sk, sn, sp, st, sv, sl, bl,
fl, gl, kl, sl, pl, br, dr, fr, kr, pr, tr, kn, nt

iPad, iPhone
App Store

Språkljud: S

Helt bildbaserad

Ladda ner via App Store

