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Här presenterar vi en översikt av våra svenskproducerade pedagogiska appar med 

stort kunskapsinnehåll för såväl förskola som skola och hem. Klicka på länkarna för 

att läsa mer. Vi har även program för PC, hela vårt utbud finns på www.laramera.se.  

Frågor? Besök www.laramera.se E-post info@laramera.se Telefon 046 - 15 50 61 

Vi finns även på Facebook, Twitter, Pinterest och YouTube! 

 

 

 

Bokstäver med Mera 
Bokstäver med Mera syftar till att med bra pedagogik lära ut bokstäver på 
ett roligt och grundligt sätt med fin grafik och tydliga bilder. Här tränas 
också förmågan att särskilja viss bokstav samt att känna igen ord, stava till 
ord samt att skriva ord.  

 

Svenska, Norska, Danska, Finska, Holländska, Tyska, Italienska, Spanska, Portugisiska, Engelska 

AppStore     Windows Store 

  

 

 

Läslandet 2 
Läslandet 2 består av 4 övningar som övar förmågan att känna igen ord och 
meningar i sitt rätta sammanhang. Här tränas både läsförståelse och 
grammatik. Du får hela tiden stöd av inspelat tal. Med appen följer en även 
engelsk och finsk version. 

 

Svenska, Finska, Engelska 

AppStore    

  

 

 

Mattetavlan 
Mattetavlan är ett interaktivt verktyg för undervisning i grundläggande 
matematik. Den innehåller flera olika verktyg för att stärka förståelsen av 
matematiska begrepp. 

 

Svenska, Engelska 

Windows Store 

  

 

 

MatteMix 
MatteMix är en mycket användbar app för alla som vill lära sig addition och 

subtraktion på tidig nivå. Här kan man träna inom talområdet 1-99. Det finns 4 

olika övningstyper i appen: Räkna, Räkna och Måla, Räknebok samt Från prick till 

prick. 

 

Svenska, Engelska, Norska, Tyska 

AppStore    

  

  

  

http://www.laramera.se/
http://www.laramera.se/
mailto:info@laramera.se
https://itunes.apple.com/se/app/bokstaver-med-mera/id956085390?mt=8&at=1l3vnsH
http://apps.microsoft.com/windows/sv-se/app/letters-and-more/f254440b-0abf-4b1f-96b0-87e8a74152c8
https://itunes.apple.com/se/app/laslandet-2/id944226866?mt=8&at=1l3vnsH
http://apps.microsoft.com/windows/app/math-board-flex/43e802de-4877-4878-9b07-d5c877f944d9
https://itunes.apple.com/se/app/mattemix/id922482385?mt=8&at=1l3vnsH
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Stavningslek 2 
Äntligen en uppföljare till populära Stavningslek (Apple staff favourite)! Stavningslek 

2 är en svenskproducerad pedagogisk app som lär ut stavning av mer än 350 

substantiv, på 8 olika språk. 

 

Svenska, Danska, Norska, Holländska, Tyska, Spanska, Italienska, Engelska 

AppStore     

  

 

Anns Flashcards 

Träna att minnas bokstäver, siffror, bilder och ord. Denna app tränar arbetsminnet 

genom flashcards. På en tavla visas kort med olika innehåll. Korten vänds och man 

skall minnas var ett visst kort finns. 

 

Svenska, Danska, Norska, Finska, Tyska, Spanska, Italienska, Portugisiska, Engelska, Amerikanska 

AppStore    Google Play 

  

 

 

Kors & Tvärs 

Kors & Tvärs är en app som syftar till att träna stavning och ordkunskap i 

korsordsform. Appen innehåller fyra olika delar i korsordsstil, var och en i tre olika 

svårighetsgrader. Här finns 270 korsord att lösa på fyra olika sätt = 1080! 

Dessutom ingår Engelska med lika många korsord! 

 

Svenska, Norska, Finska, Amerikanska 

AppStore    Google Play 

  

 

 

Stavningslek 

Stavningslek är en app som lär ut stavning av mer än 300 substantiv, på nio olika 

språk, och i varierande svårighetsgrader. Stavningslek är utvecklad enligt 

grundläggande läsinlärningsmetodik. Appen använder ljudande bokstäver samt 

både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda 

ihop bokstäver till ord på rätt sätt. 

 

Svenska, Danska, Norska, Holländska, Spanska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Engelska 

AppStore    Google Play 

  

 

Läs och förstå 

Läs och förstå består av fyra olika typer av övningar för att träna såväl läsning som 

läsförståelse. Här finns mer än 800 meningar att träna på! Allt med inspelat tal. Ett 

verktyg ingår i varje del för att kunna göra nya eller anpassade övningar efter eget 

önskemål. Utmärkt även för SFI-undervisning. Teckenspråk övningar från SPSM 

finns att hämta på hemsidan. 

 

Svenska, Danska, Norska, Finska 

AppStore   Hemsida 

  

https://itunes.apple.com/se/app/stavningslek-2/id907028073?mt=8&at=1l3vnsH
https://itunes.apple.com/se/app/kors-tvars/id739773125?mt=8&at=1l3vnsH
http://apps.microsoft.com/windows/sv-se/app/cross-fun/aa66590b-cba4-44e5-9637-ea60cf7b30c2
https://itunes.apple.com/se/app/kors-tvars/id739773125?mt=8&at=1l3vnsH
http://apps.microsoft.com/windows/sv-se/app/cross-fun/aa66590b-cba4-44e5-9637-ea60cf7b30c2
https://itunes.apple.com/se/app/stavningslek/id486849628?mt=8&at=1l3vnsH
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.leripa.spellingmix
https://itunes.apple.com/se/app/las-och-forsta/id638670669?mt=8&at=1l3vnsH
http://www.leripa.se/rwl.php
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Panda Mix 
I Panda Mix ges barnen möjlighet att leka och lära på en gång! Här finns fyra olika 

pedagogiska pysselaktiviteter:  

Vilka hör ihop, Vilka passar ihop, Pussel och Gör bilderna lika. 

 

Alla språk 

AppStore    Google Play     Windows Store 

  

 

Bokstavslek 
Bokstavslek lär ut stavning av mer än 300 substantiv, på svenska, engelska och 8 

fler språk, i varierande svårighetsgrader. I denna app är det stavning och ljudning 

som tränas, och den ger en god grund för läsinlärning. Det finns tre olika delar – 

Begynnelsebokstäver, Stava till ordet samt Vilken bokstav fattas i ordet. 

 

Svenska, Danska, Norska, Holländska, Spanska, Tyska, Italienska, Polska, Portugisiska, Engelska 

AppStore 
  

 

Learning English - Words and Sentences 
Learning English – Words and Sentences består av fyra trevliga övningar som tränar 

såväl läsning som läsförståelse på engelska. Här finns stöd av inspelat tal som 

hjälper till så uttalet blir rätt. Totalt finns det mer än 600 meningar att träna på och 

med verktyget kan du dessutom skapa helt eget material. 
 

Engelska 

AppStore 

 
 

 

Lyssna och läs 
Lyssna och läs är en app som lär ut mer än 350 substantiv på 10 olika språk! I 
denna app tränas läsning genom helordsmetoden vilket bygger på att man lär sig 

läsa genom att se hela ordbilder. Det finns 6 olika aktiviteter i appen och här kan 

alla träna på svenska, engelska, tyska, danska, norska, italienska, spanska, 

portugisiska, polska och holländska! 
 

Svenska, Danska, Norska, Finska, Holländska, Spanska, Tyska, Italienska, Polska, Portugisiska, Engelska 

AppStore 
  

 

SifferMix 1 
SifferMix 1 är en app som lär ut siffror och antal inom talområdet 1-till 9. Appen 

innehåller fyra olika övningstyper som på ett grundligt sätt lär ut sifferföljd och 

mängdträning samt att följa instruktioner. Man får även lära sig singular och plural 

på nära 120 ord när man räknar föremålen som benämns samt lära sig när det skall 

vara ”en” eller ”ett”. 
 

Svenska, Norska, Finska, Spanska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Engelska 

AppStore 

 
 

https://itunes.apple.com/se/app/panda-mix/id662850701?mt=8&at=1l3vnsH
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.leripa.pandamix&hl=sv
http://apps.microsoft.com/windows/sv-se/app/panda-mix/0f345da5-11a2-4680-b7e9-d73c8329edeb
https://itunes.apple.com/se/app/bokstavslek/id586236543?mt=8&at=1l3vnsH
https://itunes.apple.com/se/app/id669987963?at=1l3vnsH
https://itunes.apple.com/se/app/lyssna-och-las/id544363594?mt=8&at=1l3vnsH
https://itunes.apple.com/se/app/siffermix-1/id497935962?mt=8&at=1l3vnsH
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NalleMix 1 
NalleMix 1- sortera och kategorisera är en app med bra kunskapsinnehåll för lek- 

och sysselsättning i såväl förskola som i hemmet. Beröm och instruktioner sker helt 

på svenska. Att sortera och kategorisera stärker barnets förmåga att iaktta bilder 

och se detaljer. Detta bidrar till utveckling av ordförråd, korttidsminne samt visuell 

uppmärksamhet. Barnet får förståelse genom egen erfarenhet i aktiviteter där de får 

sortera, kategorisera, jämföra samt se likheter och olikheter.  

 

Svenska, Danska, Norska, Holländska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Engelska 

AppStore 
  

 

NalleMix 2 
NalleMix 2 - Bygga och möblera är utvecklat enligt grundläggande svensk 

förskolepedagogik. Här kan barnen sysselsätta sig i timmar med att bygga upp sina 

egna bilder i fyra olika miljöer. Man kan dekorera hus och trädgård, bygga sin stad, 

möblera vardagsrum och möblera kök. Många underbara bilder och animationer 

samt en nalle som ger instruktioner på svenska. 

 

Svenska, Danska, Norska, Holländska, Spanska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Engelska 

AppStore 
  

 

Vem där? 
Detta är en ”trycka -hända” app med bilder gjorda av en känd barnboksillustratör. 

Den fungerar så att ett tryck var som helst på skärmen startar en animation. Den 

tränar orsak-verkan på en tidig nivå.  

 

Alla språk 

AppStore 

 
 

 

Happenings 
Happenings är ett "trycka - bygga" program som lämpar sig för barn och 
ungdomar på tidig nivå. Happenings stimulerar upptäckarglädjen samtidigt 
som det tränar uppmärksamhet på detaljer. 
 
Spelet består av 4 kategorier: yrken, musik, sport och djur. 

 

Alla språk 

AppStore     Windows Store 
  

 

Hippi 1 
Hippi 1 består av sex olika sorters ”trycka – hända” övningar. Appen avser att skapa 

ett intresse av vad som händer på skärmen, träna uppmärksamhet, förstå orsak och 

verkan samt öva användandet av surfplatta. Bilderna är tydliga och appen vänder sig 

till yngre såväl som äldre användare som står på tidig nivå.  

 

Svenska, Danska, Norska, Holländska, Spanska, Tyska, Italienska, Polska, Portugisiska, Engelska 

AppStore    Google Play     Windows Store 
  

https://itunes.apple.com/se/app/nallemix-1/id454449584?mt=8&at=1l3vnsH
https://itunes.apple.com/se/app/nallemix-2/id455981824?mt=8&at=1l3vnsH
https://itunes.apple.com/se/app/vem-dar/id513970492?mt=8&at=1l3vnsH
https://itunes.apple.com/se/app/happenings-trycka-bygga/id960256576?mt=8&at=1l3vnsH
http://apps.microsoft.com/windows/app/happenings/58f262e1-88d9-407b-bc1c-a0840a307c56
https://itunes.apple.com/se/app/hippi-1/id562217677?mt=8&at=1l3vnsH
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.leripa.hippi1&hl=sv
http://apps.microsoft.com/windows/sv-se/app/hippi-1/0930096a-8aa8-4a91-acde-7f8e0f566590
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Hippi 2 
Hippi 2 består av sex olika sorters övningar. Övningarna avser att träna att se 

detaljer, höra ett ord och att sedan koppla det till en bild, minnet och 

uppmärksamhet. Bilderna är tydliga och appen vänder sig till yngre såväl som äldre 

användare som står på en tidig nivå. 

 

I appen finns bl.a. vanligt memospel, finna alla av en sort, hitta andra halvan, höra 

ett ord och finna rätt bild. I Hippi 2 finns 3 olika svårighetsgrader. 

 

Svenska, Danska, Norska, Holländska, Spanska, Tyska, Italienska, Polska, Portugisiska, Engelska 

AppStore    Google Play     Windows Store 
  

 

MegaMix Retro 
MegaMix Retro är en app som innehåller 6 olika retroinspirerade pysselaktiviteter 

med kunskapsinnehåll för barn från 3 år. Passar för lek och sysselsättning i såväl 

förskola som i hemmet. Bilderna är färgglada och tydliga.  

 

Alla språk 

AppStore 
 

https://itunes.apple.com/se/app/hippi-2/id562219981?mt=8&at=1l3vnsH
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.leripa.hippi2&hl=sv
http://apps.microsoft.com/windows/sv-se/app/hippi-2/378fcaad-f479-409f-85d2-8076d582fe88
https://itunes.apple.com/se/app/megamix-retro/id533391709?mt=8&at=1l3vnsH

