
Digital studieteknik med iPad och 
appar 

Appar Pris Användning Egna noteringar 

Tellagami 

 

Gratis Animera med din egen röst inspelad. Kan 
användas på många olika sätt, ex 
introduktion till ett arbetsområde, eller låta 
eleven dokumentera/presentera ett arbete! 

 

Time Timer 

22 kr Visar tiden visuellt och räknar ner.   

Popplet 

Gratis/ 
38 kr 

Skapa tankekartor, göra diagram, listor, 
anteckningar mm 

 

 

Gratis Du får tillgång till hela uppslagsverket, 
både svensk och engelsk ordbok + 
12000 program från UR 

 

Notability 

22 kr Håll reda på anteckningar i mappar! Du 
kan skriva, rita, ta foto, spela in mm. Du 
kan även skriva för hand i appen! 

 

Pages 

Gratis/ 
75 kr 

Ordbehandlare med otroligt många 
möjligheter! 

 

AudioNote 
38 kr Ett skrivverktyg där du skriver och 

spelar in samtidigt. Du kan sen markera 
ett ord, och det spelas då upp det som 
sades just då. Mycket användbar på 
genomgångar och föreläsningar 

 

Spellit 

7 kr Spela in ett ord med den inbyggda 
mikrofonen, stava det och spara till 

egna listor.  

 

Into Words 

Gratis Talsyntesprogram där du kan ställa in 
ordprediktion. Det finns även ocr-
funktion 

 

Book Creator 

38 kr Skapa egna böcker med bild, ljud, film 
och rita! 

 

King of Math 

Gratis/ 
15 kr 

Mattespel som tillsvarar 
högstadiematematik. 

 

Quick Math 

 Träna snabbhet och tävla mot dig själv! 
Du skriver direkt på skärmen. 

 

BitsBoard 

22 kr Träna med bilder, ljud och skriva. 
Använd redan befintliga flashcards, eller 
skapa egna! 

 

Number Pieces 

Gratis Digital multibassats som kan användas 
till att öka elevernas förståelse för 
positionssystemet och träna 
huvudräkning med tal större än tio. 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_mC9BY3uUpSdHM&tbnid=9AsjiZzgKb9j3M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.graphite.org/blog/you-asked-we-listened-new-reviews-of-aurasma-newsela-scribble-press-and-tellagami&ei=X8MjVNfXHeK_ygOqu4GgCg&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNGR8EStl-Jvz1KMxP6dwBGQ7RsmLQ&ust=1411716323402263


Happi Stavar 

15 kr Korsord för de yngre barnen  

Korsord 
Gratis Korsord för äldre barn  

Skolschema 

Gratis Hitta din skola och ladda ner ditt 
schema 

 

Min skolapp 

Gratis All information på ett ställe: lunch, 
schema, kalendarium, sjukanmälan mm 

 

Inläsningstjänst 

 

Gratis Inlästa läromedel  

Legimus 
Gratis Inläst skönlitteratur  

 

Länkar: 

 Skoldatateket: http://www.skoldatatek.se/index.php/verktyg/appar 

 Skoldatateket i Södertälje: https://sites.google.com/site/skoldatateketsodertalje/appar 

 Habilitering & Hälsas SmartWiki: http://hh-appar.wikispaces.com/Appar  
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