
Appar för läs- och skrivinlärning 

Skrivguiden- I appen väljer man om man vill öva på att forma mönster, versaler, 

gemener, siffror eller ord. För hålla barnen motiverade i erbjuds animerade effekter 

under tiden barnet spårar. Svenskt tal. 

 

Bornholmslek -  En app med fyra övningar som utgår ifrån språkleksdelarna i 

Bornholmsmodellen. Här får eleverna lyssna efter ljud, hitta rimpar, bestämma 

begynnelsebokstav och stava till enkla ord.  

 

ABC-korsord - 28 korsord i två svårighetsnivåer. I den enkla versionen visas bara 

de bokstäver som behövs i ordet, medan hela alfabetet visas i den svåra versionen. 

Det går att trycka på bilderna för att få ordet uppläst och bokstäverna ljudas när 

man klickar på dem. 

 

ABC-bingo - Spelet går ut på att man får upp bilder och ska leta upp de ord som 

matchar. Får man en rad horisontellt, vertikalt eller diagonalt blir det bingo. När 

man klarat hela brickan får man ett stjärnregn. I spelet finns två olika 

svårighetsgrader. I den ena varianten är brickorna uppdelade efter de bokstäver 

man tränar på och i den andra är orden blandade. 

 

ABC-domino går ut på att läsa kortare ord och para ihop med en bild. Välj bland 

dominobrickorna och placera dem vid rätt ord eller bild. Svårighetsgraden kan 

varieras genom val av versaler/gemener samt möjligheten att få orden utskrivna vid 

bilderna. 

 

ABC- memo tränar förmågan att läsa kortare ord och para ihop dem med en bild i 

ett memory. När alla par är hittade får spelaren en stjärna som belöning. 

Svårighetsgraden kan varieras genom val av versaler/gemener samt möjligheten att 

få orden utskrivna vid bilderna 

 

Bokstavlek tränar ljudning och stavning på tre olika sätt: Begynnelsebokstäver, 

Stava till ordet samt Vilken bokstav fattas i ordet? 

 

 

Lyssna och läs- Här tränas begrepp, bokstäver, läsning och svenska ord, främst 

genom att man lyssnar och klickar på rätt bokstav, ord eller bild. Det finns fem 

olika svårighetsgrader. Appen är tänkt för läsinlärning, men även barn som vill lära 

sig svenska kan ha glädje av den.  

 

Läs och Förstå tränar enkel läsning och läsförståelse. Appen har fyra olika delar – 

Frågor, Rätt mening, Dra rätt bild och Välj rätt slut. 

 

Kul med Duffton bygger på ljudningsmetoden och man får öva sig på att skriva 

och läsa genom att kombinera bilder och bokstäver samtidigt som man får höra 

bokstävernas ljud. Det finns fem olika svårighetsnivåer med enkla enstaviga och 

ljudenliga ord på den lättaste nivån och flerstaviga ljudstridiga ord på den svåraste. 



Spello består av 12 olika kategorier med 10 ord i varje. Kategorierna är bland annat 

husdjur, vilda djur, kläder, båtar, siffror och frukter. Själva stavningsdelen går till 

så att man ser en bild av det man skall stava till. En röst uttalar ordet och man får se 

hela ordet innan man börjar stava. Så fort man skrivit en bokstav försvinner ordet 

och man skall sedan själv stava till det. Kan även användas till att träna engelska 

ord med. Ligger under Svenska A-ikonen. 

 

Läsa och spela i svenska-Montessori - En bild och enkla påståenden ska passas 

ihop. Användaren väljer de korrekta påståendena till en bild (flera svar är möjliga). 

Efteråt kontrollerar man om de valda meningarna var korrekta.  

Stavningslek tränar att lyssna, ljuda och stava. Innan du börjar spela väljer du loket 

eller S:et. Om man väljer S:et letar man bokstäver som är gömda bakom stenar, 

staket eller buskar. En röst säger ordet man ska stava, dessutom visas en bild på 

ordet. När man väljer loket gäller det att hinna stava det upplästa ordet innan tåget 

kraschar in i en sten. Det finns tre olika svårighetsgrader och man kan välja mellan 

gemener och versaler. 

Stavningslek 2 innehåller tre olika spel; Sortera i bokstavsordning, Bilbanan och 

Gissa ordet. Man kan välja svårighetsgrader och ändra mellan versaler och 

gemener. I Bilbanan trycker man på bilar med bokstäver för att stava ord. Gissa 

ordet fungerar som det klassiska hänga gubbe-spelet fast med fåglar. 

 

Skolstil 2 är ett enkelt skrivprogram som passar yngre elever. När bokstaven trycks 

ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Det finns uppläsning av hela ord med 

talsyntes vid mellanslag och vid skiljetecken läses hela meningen upp. Appen 

fungerar bra om du arbetar med ASL (Att skriva sig till läsning).  

Skriv och läs Pro är en app för att göra egna böcker som sedan kan skrivas ut i 

snyggt format. Barnen kan lägga in bilder eller foton av sina egna teckningar. 

 

Happi stavar är en korsordsapp med fyra olika svårighetsgrader. Man kan också 

ställa in extra bokstavshjälp.  

 
Kors och tvärs tränar både stavning och ordkunskap med hjälp av korsord. När du 

skriver hörs bokstavsljudet för den bokstav du trycker på. När ordet är klart läses 

hela ordet upp. Tre olika svårighetsgrader. 


