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Kompenserende apps til mennesker med handicap
Denne oversigt over apps med særligt anvendelsespotentiale for mennesker med handicap er udar
bejdet af Teknologi i Praksis for Digitaliseringsstyrelsen i november-december 2012. Projektet beskæf
tiger sig med apps udviklet til enten IOS (Apple), Android (Google) og Windows Phone (Microsoft).
Undersøgelsens screening af markedet for egnede undermålgruppe, aldersgruppe, sværhedsgrad, net
og anvendte apps og kategoriseringen af dem i for

værkskrav og pris. Der vil både forekomme apps, som

hold til konkrete handicappede brugergrupper er er anvendelige for flere typer af handicap indenfor
foretaget med udgangspunkt i den internationale de enkelte grupper: Kognitive handicap, Hørehandi
ICF klassificering, der er en begrebsramme til registre

cap, Synshandicap og Motoriske handicap, ligesom

ring og systematisering af informationer om menne

de kan være anvendelige for flere af de angivne un

skets funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og dermålgrupper. Endvidere har mange af de angivne
helbredstilstand. ICF tilbyder et standardiseret sprog, apps egenskaber der gør, at de muligvis kan have
der kan anvendes på tværs af faggrupper og sektorer.

værdi for flere grupper end de angivne. De fleste

Undersøgelsen giver ikke et fuldstændigt dækken

apps, der indgår, har enten en læringsfunktion eller

de billede af markedet, der hele tiden udvikler sig.

en direkte kompenserende egenskab. Hver app vil

Kortlægningen er et øjebliksbillede, som skal illustre

derfor få betegnelsen Læringsapp eller Kompense

re bredden og anvendelsespotentialet, til inspiration rende app.
for både brugere og fagfolk.
Nedenfor ses en samlet liste over de forskellige mål
De behandlede apps bliver i oversigten kort beskre

grupper og undermålgrupper og derefter en forteg

vet samt gennemgået efter platform, målgruppe, nelse over, hvor man kan finde de forskellige apps.

Målgrupper:
KOGNITIVE HANDICAP
•
•
•
•
•

Afasi
Autisme
Aspergers Syndrom
ADHD
Cerebral Parese

•
•
•
•
•

Demens
Downs syndrom
Dysleksi/Ordblindhed
Læsehandicap
Skrivehandicap

•
•
•
•

Hjerneskade
Indlæringshandicap
Udviklingshæmning
Epilepsi

MOTORISKE HANDICAP

SYNSHANDICAP

HØREHANDICAP

• Bevægelseshandicap
• Osteoporose

• Blindhed
• Farveblindhed
• Svagsyn

• Tinnitus
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KOGNITIVE HANDICAP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADHD Alarm (CP on Time):
Demenszonen:
Flow Free:
GPS Navigation 2 – skobbler:
Hjernelounge Huskespillet:
Home Routines:
Husketavlen:
MixMatj:
MOBI:DO:
Rejseplanen:

15
23
27
28
29
30
30
38
38
46

Afasi
•
•
•
•

Hjernelounge Huskespillet:
JABtalk:
Krydsord:
Memory Zoo:

29
32
32
36

Autisme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABA Flash Cards – Emotions:
ABA Flash Cards (generelt):
About a picture:
Autiplan:
AutisMate:
Book Creator:
Build it up:
ChoiceBoard Creator:
Easy Kid Timer:
Find mine venner:
Home Routines:
iLoveFireworks:
Math Alarm Clock:
Matrix Match Jr:
MOBI:DO:
Mobilize Me:
My Pictures Talk:
My Playhome:
Ordspillet:
Pictello:
Picture Card Maker:
Puppet Pals HD:
Put It Away:

14
14
14
16
17
18
19
21
25
27
30
31
35
36
38
39
40
40
41
43
43
44
44
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ritprata:
Sound Touch Lite:
TalkBack:
Talking Cards/Pratkort:
Tim(mer)Stock:
Timstock (Android) / timetrack -VisualTimer (iOS):
Touch and learn (emotions):
Uz:
VisTimerFree:
Vocal Zoo, animal flashcard:
Volafriends:
Way of Life:
Workflow-to-go:

46
49
50
51
53
54
54
55
56
57
58
58
59

Aspergers Syndrom
• Ritprata:

46

ADHD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABA Flash Cards – Emotions:
ABA Flash Cards (generelt):
ADHD Alarm (CP on Time):
Autiplan:
Build it up:
Easy Kid Timer:
Find mine venner:
iLoveFireworks:
Math Alarm Clock:
Matrix Match Jr:
Mobilize Me:
My Pictures Talk:
My Playhome:
Ordspillet:
Pictello:
Picture Card Maker:
Puppet Pals HD:
Ritprata:
Sound Touch Lite:
TalkBack:
Tim(mer)Stock:
Timstock (Android) / timetrack -VisualTimer (iOS):
Touch and learn (emotions):
Uz:
VisTimerFree:

14
14
15
16
19
25
27
31
35
36
39
40
40
41
43
43
44
46
49
50
53
54
54
55
56
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• Vocal Zoo, animal flashcard:
• Way of Life:
• Workflow-to-go:

57
58
59

Cerebral Parese:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABA Flash Cards – Emotions:
ABA Flash Cards (generelt):
About a picture:
Book Creator:
Build it up:
ChoiceBoard Creator:
Dictus:
Dragon Dictation:
Huskespillet:
iLoveFireworks:
JABtalk:
Matrix Match Jr:
My Pictures Talk:
My Playhome:
MyTalk Mobile:
Ordspillet:
Pictello:
Picture Card Maker:
Smalltalk Oral Motor Exercises:
Sound Touch Lite:
Talking Cards/Pratkort:
Touch and learn (emotions):
Vocal Zoo, animal flashcard:
Way of Life:
Workflow-to-go:

14
14
14
18
19
21
23
24
29
31
32
36
40
40
41
41
43
43
48
49
51
54
57
58
59

Demens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CantabMobile:
CarePlan Mobile:
Dailyshopbox Shopper:
Demenszonen:
Husketavlen:
MixMatj:
MOBI:DO:
Moment Diary:
OurGroceries:
Pictello:
Viden om demens:

20
20
22
23
30
38
38
39
42
43
56
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Downs syndrom
• Pictello:
• VisTimerFree:

43
56

Dysleksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptxt Keyboard:
AppWriter Dansk:
C-Pen Core + C-Pen Text-to-Speech:
Dictus:
Diktafon:
Dragon Dictation:
Dyscalculator:
Easy Voice Mail:
Glist:
Happi læser:
iConnect - Notes Edition:
IntoWords:
Mental Note:
Mobile 112 Lite:
Prizmo:
TaleText:
Vbookz pdf:

15
15
21
23
23
24
24
25
28
28
31
31
37
38
44
50
56

Læsehandicap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptxt Keyboard:
AppWriter Dansk:
AppWriter Skole:
Bogstavspillet:
C-Pen Core + C-Pen Text-to-Speech:
Dansende Bogstaver:
Dictus:
Diktafon:
Dragon Dictation:
Dyscalculator:
Happi læser:
Happi staver:
iConnect - Notes Edition:
IntoWords:
Læselopperne:
Maily:
Mental Note:
Ordjagt:
Prizmo:

15
15
16
18
21
22
23
23
24
24
28
29
31
31
34
35
37
41
44
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QuickVoice Lite:
Ready2Go:
Se bogstavlyde:
Skoletasken Privat:
TalkBack:
TalkCalc – talking calculator:
Talking Calendar Ad Free:
Talking Tom Cat 2:
Tim og Trine:
Typ-O skrivestøtte HD:
Vbookz pdf:
Voice Assistant:

45
45
47
47
50
50
51
52
53
55
56
57

Skrivehandicap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptxt Keyboard:
AppWriter Dansk:
AppWriter Skole:
Bogstavspillet:
Dansende Bogstaver:
Happi staver:
IntoWords:
Læselopperne:
Maily:
Mental Note:
Mobile 112 Lite:
Ordjagt:
QuickVoice Lite:
Ready2Go:
Se bogstavlyde:
Skoletasken Privat:
Talking Tom Cat 2:
Tim og Trine:
Typ-O skrivestøtte HD:
Voice Assistant:

15
15
16
18
22
29
31
34
35
37
38
41
45
45
47
47
52
53
55
57

Hjerneskade
•
•
•
•
•
•
•

ABA Flash Cards – Emotions:
ABA Flash Cards (generelt):
About a picture:
Autiplan:
AutisMate:
Book Creator:
Brain Training Unotan:

14
14
14
16
17
18
18
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Build it up:
ChoiceBoard Creator:
Dailyshopbox Shopper:
Dictus:
Diktafon:
Dragon Dictation:
Dyscalculator:
Easy Voice Mail:
Easy Kid Timer:
Evernote:
Glist:
Hey Tell:
Hjernelounge Huskespillet:
Huskespillet:
iLoveFireworks:
iConnect - Notes Edition:
JABtalk:
Krydsord:
Lumosity Brain Trainer:
Matrix Match Jr:
Memory Zoo:
Moment Diary:
My Pictures Talk:
My Playhome:
MyTalk Mobile:
Ordspillet:
OurGroceries:
Pictello:
Picture Card Maker:
Ritprata:
Smalltalk Oral Motor Exercises:
Sound Touch Lite:
TaleText:
TalkBack:
TalkCalc – talking calculator:
Talking Calendar Ad Free:
Talking Cards/Pratkort:
Touch and learn (emotions):
Uz:
Vocal Zoo, animal flashcard:
Volafriends:
Way of Life:
Workflow-to-go:

19
21
22
23
23
24
24
25
25
26
28
29
29
29
31
31
32
32
34
36
36
39
40
40
41
41
42
43
43
46
48
49
50
50
50
51
51
54
55
57
58
58
59
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Indlæringshandicap
•
•
•
•
•
•
•
•

Bogstavskolen:
Cube Construct:
Læselopperne:
Match It Up 1 – 3:
Memory Zoo:
My Mosaic:
Sort It Out 1 – 2:
Things That Go Together:

17
21
34
35
36
40
48
52

Udviklingshæmning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

About a picture:
AutisMate:
ChoiceBoard Creator:
Dictus:
Dragon Dictation:
Evernote:
Hey Tell:
JABtalk:
My Pictures Talk:
MyTalk Mobile:
Pictello:
Picture Card Maker:
Talking Cards/Pratkort:
Uz:
Workflow-to-go:

14
17
21
23
24
26
29
32
40
41
43
43
51
55
59

Epilepsi
• Epilepsy Tool Kit:

26

Hørehandicap
•
•
•
•
•
•
•
•

Better Hearing:
Buller:
Decibelmeter:
Ear trumpet:
Rejseplanen:
Tegnapp til iPad:
uHear:
Voice Dictation for Notes:

17
19
22
25
46
52
55
57

Tinnitus
• Relax and Sleep:

46
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Synshandicap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AppWriter Dansk:
Bølgealarm:
IntoWords:
Light Detector:
LookTel Recognizer:
Magnifier:
Ready2Go:
Reading Glasses:
Rejseplanen:
TalkBack:

15
19
31
32
32
34
45
45
46
50

Blindhed
• Dyscalculator:
• TalkBack:
• TalkCalc – talking calculator:

24
50
50

Farveblindhed
• Kleur:

32

Svagsyn
• Dyscalculator:
• TalkCalc – talking calculator:

24
50

Motoriske handicap
• GPS Navigation 2 – skobbler:
• SwiftKey 3 Keyboard:

28
49

Bevægelseshandicap
•
•
•
•
•
•

Adaptxt Keyboard:
Bølgealarm:
Pauseboogie fra Gigtforeningen:
QuickVoice Lite:
Voice Assistant:
WheelMate:

15
19
42
45
57
57

Osteoporose
• Doctot FRAX:

24
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Applikationer
ABA Flash Cards - Emotions
Brugeren får præsenteret et foto, en lyd samt et stykke tekst, der beskriver en følelse. Ved
at trykke på skærmen kommer der et nyt billede og lyd op. App’en er velegnet til sprogog ordforrådsudvikling.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, vokabularet kan oversættes til dansk)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let, men skal oversættes
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

ABA Flash Cards (generelt)
Brugeren får præsenteret et foto, et billede og en lyd, der beskriver det samme emne. Ved
at trykke på skærmen kommer der et nyt billede og lyd op. Denne app findes med en ræk
ke forskellige overordnede temaer. App’en er velegnet til sprog- og ordforrådsudvikling.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk. Kortene kan oversættes og lyd kan indtales, så det for
brugeren er dansk. Skal gøres i hver enkelt app)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

About a picture
Denne app er delt op i en børnedel og en forældredel. I børnedelen kan man indtale en lyd ef
ter enten at have hørt én selv eller set et billede. Således kan barnet træne ordforråd og udtale.
På forældredelen kan man gå ind og høre de indtalte dele og lave øvelser på denne baggrund.
Der er også mulighed for at opstille mål i forhold til, hvor mange billeder vedkommende skal
bladre igennem inden de er færdige, således at man kan følge personens interesse og op
mærksomhed. Denne app er designet til at træne en persons sprogudvikling, men kan dog
også benyttes til at lave fotoalbum, kommunikationspas eller sociale historier med billeder,
tekst og lyde til. Billeder kan tages direkte med kameraet eller hentes i fotoalbummet.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Cerebral Parese, Hjerneskade, Autisme, Udviklingshæmning
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 19 Kr
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Tilbage til indholdsfortegnelse

Adaptxt Keyboard
Denne app er et Skærmtastatur med ordprædiktion. App’en giver dig ordforslag, autokor
rektur og ordbøger til mange forskellige sprog og hjælper dig til at skrive hurtigere og fejl
frit på din Android telefon. App’en kan fungere som hjælp til bevægelseshandicappede
og dysleksiramte og dens skærmtastatur har ordforslag på 50 forskellige sprog.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android (Engelsk (med dansk ordprædiktion))
Målgruppe Læsehandicap, Skrivehandicap, Bevægelseshandicap, Dysleksi
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

ADHD Alarm (CP on Time)
App-type Kompenserende app
Denne app giver mulighed for at indtaste af aktiviteter og klokkeslæt og således blive
påmindet om sine planlagte aktiviteter i løbet af en dag. App’en er udviklet til voksne med
ADHD til at understøtte hukommelse og planlægning.
Platform (Sprog) iPhone, ipod Touch og iPad (Engelsk)
Målgruppe ADHD, Kognitive handicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav ?
Pris 13 kr

AppWriter Dansk
App’en er et skriveværktøj, der kan omsætte et billede eller en fotokopi til tekst, så det kan
læses op.
Værktøjet, der er tiltænkt ordblinde, indeholder ordprædiktion, kontekstbaserede ord
forslag, oplæsningsfunktion, OCR (optisk tegngenkendelse) (tilkøb) og en speciel Dysle
xi-font. App’en har ikke brug for WI-FI eller 3G.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPad med iOS 4.3 eller nyere (Dansk)
Målgruppe Synshandicap, Dysleksi, Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 65 kr (appwriter OCR, 39 kr)
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Tilbage til indholdsfortegnelse

AppWriter Skole
App’en er Skriveprogram med prædiktion på enkelte ord og næsteordsforslag, som også
kan læse menuer højt. Den kan ligeledes sende dokumenter til ePrint og gemme i Dropbox.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Læsehandicap Skrivehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver netværk
Pris 65 kr

Art Maker
App’en giver brugeren mulighed for at lave sit eget dukketeater med mange scener, skue
spillere og rekvisitter.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk)
Målgruppe Alle
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 7 kr

Autiplan
Denne app giver brugeren mulighed for at planlægge sin dag ved brug af billeder og
symboler. For at benytte app’en, skal man oprette en profil på en hjemmeside. Autiplan
indeholder 5.000 tekstede piktogrammer, der kan bruges til at lave sit dagsskema. Den
kan benyttes til enkeltbrugere eller til institutioner og kan oprettes og redigeres fra enhver
computer. App’en er udviklet til at hjælpe mennesker med autisme, ADHD og lignende
symptomer til at få struktur på hverdagen.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android (Engelsk)
Målgruppe Autisme, ADHD, Hjerneskade
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk, når noget skal oploades
Pris Gratis app, men opkobling til netsiden koster 35 kr. Opkoblingen kan prøves gratis i
to uger
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Tilbage til indholdsfortegnelse

AutisMate
Autismate kan hjælpe brugeren med at finde de mest relevante ord i en given situation.
Programmet har indbygget en GPS til at tilbyde relevante ord i en given situation. App’en
kan benyttes, hvor omgivelserne er vigtige for at finde den rette kommunikation. Den er
udviklet til autister, men har potentiale for mange andre, der tænker mere i miljøer end i
logisk mappestruktur med undermapper, niveauer osv.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, men brugerfladen laves let dansk)
Målgruppe Autisme, Hjerneskade, Udviklingshæmning
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 299 kr

Better Hearing
Denne app giver mulighed for at undersøge, hvilke slags lyde man har svært ved at regi
strere. Når disse er registreret, har app’en en funktion, der træner éns hjerne til netop at
registrere de identificerede lyde. Denne app er vinder af ”The mobile beat 2012 Smartp
hone App Competition”.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, ipodtouch og iPad (Engelsk)
Målgruppe Hørehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Bogstavskolen
Denne app giver mulighed for at træne sin skrivning ved først at følge prikker til siden at
skrive bogstaver selv.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Indlæringshandicap
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 19 Kr
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Tilbage til indholdsfortegnelse

Bogstavspillet
Denne app er lavet til børn der skal til at lære at Læse og består af øvelser som træner
bogstavkendskab. App’en træner brugeren i at kombinere bogstaver med tegninger og
stave til forskellige ord med. App’en har fem forskellige sværhedsgrader.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Alle, Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Førskole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 19 Kr

Book Creator
Denne app er et værktøjsprogram, hvor man producerer sine egne bøger med billeder,
video og tekst. De færdige bøger kan sendes som e-mail eller pdf fil. Eksempelvis kan
app’en bruges til at lave livshistorier, dagbøger, kommunikationspas mv.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) ipod Touch, iPad and iPhone (Engelsk)
Målgruppe Autisme, Cerebral Parese, Hjerneskade
Aldersgruppe skole+, ældre
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 32 Kr

Brain Training Unotan
App’en er et kognitivt træningsprogram med opgaver indenfor memorering af farver, tal,
forhold, ansigter og billeder. Opgaverne udføres på tid og bliver automatisk lettere eller
sværere i forhold til, hvordan man klarer sig.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, uden betydning)
Målgruppe Hjerneskade
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 19 Kr
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Tilbage til indholdsfortegnelse

Build it up
Brugeren af denne app skal forsøge at bygge et tårn med de ting, man får stillet til rådig
hed. App’en øver brugeren i at lære at benytte en touch-screen og tænke logisk.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk uden betydning)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis (kan købes til flere aktiviteter)

Buller
Denne app er dels en almindelig decibelmåler og dels en decibelmåler med angivelse
af gennemsnitligt lydniveau over tid. App’en giver hørehæmmede mulighed for at teste
støjniveauet i forskellige sammenhænge.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPad, ipod Touch, iPhone (Svensk)
Målgruppe Hørehandicap
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Bølgealarm
Denne app er et bevægelseskontrolleret vækkeur, der kan slås fra ved at bevæge en hånd
hen over smartphonen. App’en er velegnet til mennesker, der ikke kan ramme præcist på
en knap, fx spastikere eller parkinsonramte.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Kræver iOS 5.0 (Dansk (og mange andre))
Målgruppe Bevægelseshandicap, Synshandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis (Fuldversion koster 13 kr)
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Tilbage til indholdsfortegnelse

CamMirror
Denne app fungerer som et spejl, der viser billedet fra iPad’ens forreste kamera. Den kan
Bruges fx ved mundmotorisk træning og andre situationer, hvor man har brug for at se sit
ansigt.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS
Målgruppe Alle
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

CantabMobile
Denne app er en husketest, der kan vise, om man er i risiko for at udvikle demens. Fagper
soner der arbejder med demens kan teste, om brugeren har et muligt problem, der skal
undersøges nærmere. NB: App’en må kun bruges af fagfolk ved registrering i cantabmo
bile.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS iPad (Engelsk)
Målgruppe Demens
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Nej
Pris Gratis

CarePlan Mobile
Denne app er et kalenderværktøj, der vejleder brugeren i dagens gøremål. App’en kan
være med til at skabe en struktureret og overskuelig hverdag for demente.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, Android (Dansk)
Målgruppe Demens
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Afhængig af den købte pakke. Kontakt e-mergency.

20

Tilbage til indholdsfortegnelse

ChoiceBoard Creator
Denne app giver mulighed for at lave tavler med op til seks felter, hvor man kan lægge fo
tos eller billeder og lyd på. Lydene der skal bruges, skal tages fra iPad’en eller fra nettet, da
der ikke kan indtales lyde direkte. Der kan fx laves musikspillelister med billeder af coveret,
eller læringsopgaver, hvor man fx skal finde den runde figur, et bestemt bogstav, en form,
eller et element der ikke passer ind. Kan bruges til valgtavler til musik, eller som indlæring
eller afprøvning af forståelse.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) ipod Touch, iPad and iPhone (Engelsk)
Målgruppe Cerebral Parese, Hjerneskadede, Autisme, Udviklingshæmning
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

C-Pen Core + C-Pen Text-to-Speech
Denne app giver mulighed for at få indscannede dokumenter læst op via en dansk tale
syntese.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android 2.0 eller senere (Engelsk, tilkøb af dansk stemme)
Målgruppe Dysleksi, læsehandicappede, synshandicappede
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis app, tilkøb af dansk Svox stemme 29 kr

Cube Construct
Denne app giver brugeren mulighed for at konstruere og bygge modeller, som kan ven
des og drejes og ses i et tredimensionelt perspektiv, hvilket træner den rumlige forståelse.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk)
Målgruppe Indlæringshandicap
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Dailyshopbox Shopper
Denne app giver brugeren mulighed for at strukturere sine indkøb og bl.a. dele indkøbs
lister med andre. App’en viser hvor mange varer, der er på listen og hvor mange varer, der
er i kurven. Når brugeren handler, kan varerne kategoriseres efter butikkens opbygning,
så det bliver nemmere og hurtigere at finde dem i butikken. Ved indtastning af varer gives
forslag, og det er nemt at sætte antal på. Indkøbslisterne kan sendes som mail, og man
kan oprettes som bruger på app’en og derigennem planlægge indkøbene sammen med
andre.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, Android (Dansk)
Målgruppe Hjerneskade, Ordblindhed, Demens
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kun når det skal deles med andre, og hvor gps funktionen skal bruges
Pris Gratis

Dansende Bogstaver
Denne app viser bogstaver med tilhørende håndtegn og lyd. App’en bruges i begynderog specialundervisning til at koble bogstavlyd og en defineret bevægelse, og erfaringer
ne med denne kombination er gode.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Førskole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Decibelmeter
Denne app fungerer som en decibel måler, som hørehæmmede eller andre kan benytte
til at teste støjniveauet i forskellige sammenhænge.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Windowsphone, Android (Engelsk)
Målgruppe Hørehandicap
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis
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Demenszonen
Denne app projicerer billeder og lyd op på væggen og er derved med til at skabe tryghed
og god stemning på plejecentrene. Billederne og lyden bliver aktiveret, når den demente
indtræder i demenszonen og er med til at berolige den demente. Demenszonen modvir
ker dørsøgende adfærd hos demente.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, Android (Dansk)
Målgruppe Demens, Kognitive handicap
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad 
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Afhængig af den købte pakke. Kontakt e-mergency

Dictus
Denne app er et talegenkendelsesprogram, som skriver det indtalte ind på en computer
eller tablet. På computeren kan Dictus også styre programmer via talen. App’en er tiltænkt
mennesker med bevægelseshandikap, som kan diktere en tekst i stedet for at skrive den.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android, 1,6 Windows (Dansk)
Målgruppe Dysleksi, Læsehandicap, Cerebral Parese, Hjerneskade, Udviklingshæmning
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 99 kr som app, 1250 kr til pc

Diktafon
Denne app kan, ligesom en traditionel diktafon, benyttes til at optage lydfiler og sende
dem via sms, mail, Dropbox, Skype mv.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android (Dansk)
Målgruppe Dysleksi, læsehandicap, Hjerneskade
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk når det skal sendes
Pris Gratis
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Doctot FRAX
Denne app er et værktøj til at vurdere risikoen for knoglebrud i de næste ti år for hver en
kelt osteoporosepatient. App’en kan hjælpe personale og osteoporoseramte til at undgå
frakturer.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, iPodtouch og iPad (Engelsk)
Målgruppe Osteoporose
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris 39 kr

Dragon Dictation
Denne app er et Talegenkendelsesprogram til iPad og iPhone, hvor det indtalte kan sen
des som tekst direkte via mail, sms, Facebook og Twitter. Teksten kan kopieres til klipbord
og bruges i andre programmer. Mennesker med tale/skrivevanskeligheder og personer
med bevægelseshandicap kan få det indtalte fremstillet både i tale og i tekst.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Dysleksi, Læsehandicap, Cerebral parese, Hjerneskade, udviklingshæmning
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk når det skal sendes
Pris Gratis

Dyscalculator
Denne app er en lommeregner, der kan hjælpe med at forstå tal og med at vælge reg
neoperation. En typisk fejl ved indtastning af tal med flere cifre er at taste cifrene ind i en
forkert rækkefølge. Dyscalculator giver mulighed for nemt at ombytte cifrene, til man får
det ønskede tal. Brugeren af denne app har ligeledes funktioner, der kan hjælpe vedkom
mende med at finde ud af, hvordan et regnestykke skal laves.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Blindhed, Svagsyn, Dysleksi, Læsehandicap, Hjerneskade
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Ear trumpet
Denne app giver personer med høretab mulighed for at lave en høretest og herefter for
at indstille forskellige lydparametre, så lydindstillingerne tilpasses vedkommendes behov.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, ipodtouch, iPad (Engelsk)
Målgruppe Hørehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris 25 kr

Easy Voice Mail
Med denne app kan brugeren indtale en mail i stedet for at skrive den.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS 4.2 eller senere (Engelsk vejledning)
Målgruppe Dysleksi, Hjerneskade
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Easy Kid Timer
Denne app viser tiden på en enkel måde, og brugeren har mulighed for at tilpasse billeder
fra galleri eller kamera til tidsangivelsen. App’en muliggør at vise børn, der kan have svært
ved at overskue tid, hvor lang tid bestemte aktiviteter tager.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android (Engelsk)
Målgruppe Autisme, ADHD, Hjerneskade
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 6 Kr
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Epilepsy Tool Kit
Denne app kan minde brugeren om, hvornår vedkommende skal tage sin medicin.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Kræver iOS 4.0 (Engelsk)
Målgruppe Epilepsi
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav 
Pris Gratis

Evernote
Denne app kan hjælpe brugeren med at huske aktiviteter. Brugeren kan bruge billeder,
tekst og indtaling til at lave huskelister.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, Android, Windows (Dansk)
Målgruppe Hjerneskade, udviklingshæmning
Aldersgruppe Skole+, ældre
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Fill Up Block
Denne app er et kognitivt spil, hvor brugeren skal få en række brikker, bestående af et
antal små kvadrater, til netop at dække en figur.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iPhone, iPod touch og iPad. (Engelsk)
Målgruppe Kognitive handicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Find mine venner
Brugere af denne app kan lade sin iPad/iPhone/iPod Touch angive, hvor vedkommende
befinder sig på et kort. Brugerne kan således indbyrdes se hvor hinanden befinder sig.
Brugeren kan ligeledes få besked eller alarm når fx en person forlader et sted. For at få
personer angivet på kortet, skal både modtagere og afsendere acceptere.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, ekstra funktioner fra iOS 6 (Dansk)
Målgruppe Autisme, ADHD
Aldersgruppe Skole+, ældre
Sværhedsgrad Let/Middel
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Flow Free
Denne app er et kognitivt spil, hvor et antal små kvadrater skal udfyldes af brugeren, ved
at denne skal, forbinde et antal farvede prikker med hinanden med prikker i den samme
farve.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) Android, iPhone, iPod touch og iPad. (Engelsk)
Målgruppe Kognitive handicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis - Lite udgave. Fuld udgave 7 kr

Fotohuskespillet
Denne app fungerer som det klassiske spil memory, dog er brikkerne i denne udgave lige
ledes udstyret med en lyd. Spillet er velegnet til samtaletræning og fokus på fx forskellige
lydkombinationer, som kan være vanskelige.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Indlæringshandicap
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Glist
Denne app giver brugeren mulighed for at oprette en indkøbsliste, hvor brugeren kan
vinge af når varerne er handlet. Brugeren kan ligeledes tilføje fotos til indkøbslisterne såle
des at vedkommende kan se hvad det er for et produkt der skal købes.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) Android (Engelsk vejledning)
Målgruppe Hjerneskade, Dysleksi
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

GPS Navigation 2 – skobbler
Denne app giver brugeren mulighed for at blive guidet gennem en rute ved hjælp af en
elektronisk stemme. App’en, der også kan benyttes off-line, er velegnet til mennesker, der
har svært ved at finde vej eller som ikke kan betjene en almindelig GPS grundet motoriske
vanskeligheder.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Kognitive Handicap, Motoriske handicap
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver netværk (kan fungere uden i offline mode)
Pris 13 kr

Happi læser
Denne app giver brugeren mulighed for at læse små enkle ord og parre dem med det rig
tige billede. App’en er god til mennesker, der skal lære at læse, og sværhedsgraden øges i
takt med at man bliver en bedre læser.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Dysleksi, Læsehandicap
Aldersgruppe Førskole, skole, skole +
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 13 Kr
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Happi staver
Denne app er et spil baseret på kryds og tværs, hvor brugeren skal trække bogstaverne
til de rigtige steder og vedkommende derved kan øve sig i stavning på en sjov måde.
App’en har fire forskellige sværhedsgrader.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Skrivehandicap, Læsehandicap, Børn og voksne med indlæringsvanskelighe
der
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 13 Kr

Hey Tell
Denne app giver brugeren mulighed for at indtale en sms i stedet for at skrive den. Sms’en
er tilmed gratis at sende. App’en er velegnet til alle med læse/skrivevanskeligheder eller
mennesker, der motorisk har svært ved at bruge tastaturet på telefonen.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android
Målgruppe Hjerneskade, Udviklingshæmning
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Hjernelounge Huskespillet
Denne app fungerer som et huskespil, hvor brugeren skal huske, hvilke portrætter der
gemmer sig på forsiden af et antal kort. App’en er god til hukommelsestræning.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Hjerneskade, afasi, kognitive handicap
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Home Routines
Denne app hjælper brugeren med at huske dagligdags gøremål som håndvask, opvask
, støvsugning mv. ved at vise disse som billedsekvenser. Brugeren kan lave sine egne
checklister, og der er en timerfunktion, så vedkommende ved, hvornår det enkelte gøre
mål skal udføres. App’en er velegnet til mennesker, der har lettere ved forstå visuelle frem
for skrevne beskeder.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, iPod touch og iPad (Engelsk)
Målgruppe Autisme, Kognitive handicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Huskespillet
Denne app er et huskespil med seks til 20 brikker, som brugeren skal huske. Man kan væl
ge mellem tre forskellige billedkategorier.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Hjerneskade, Cerebral Parese
Aldersgruppe Førskole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 12 Kr

Husketavlen
Husketavlen viser beskeder på bestemte faste tidspunkter, fx ”nu er det formiddag”. Hver
besked ledsages af et billede. Husketavlen kan fjernstyres af pårørende via nettet. Huske
tavlen er et hjælpemiddel, som kan understøtte folk med hukommelsesproblemer og
hjælpe med at give struktur på hverdagen.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPad (Dansk)
Målgruppe Demens, Kognitive handicap
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk til visse funktioner
Pris 105 kr
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iLoveFireworks
Denne app giver mulighed for at tænde virtuelt fyrværkeri af ved at trykke på skærmen.
Ved at trykke kortere eller længere tid på skærmen opnås mindre eller større raketter. Bru
geren kan optage sit fyrværkeri og få det afspillet igen. App’en kan anvendes til at træne
visuel opmærksomhed.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS, Android (Engelsk, uden betydning)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade
Aldersgruppe Førskole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

iConnect - Notes Edition
Denne app kan bruges til at lave huskesedler med tekst, billede og lyde til. Disse kan
sendes som e-mail og være en hjælp til ordblinde, læsesvage og mennesker med hukom
melsesvanskeligheder.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS 3.1.3 eller nyere (Engelsk)
Målgruppe Dysleksi, Læsehandicap, Hjerneskade
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver kun netværk når huskesedlerne skal sendes
Pris Gratis

IntoWords
Læse- og skriveværktøj med oplæsning og ordforslag. Kan indsætte tekst fra nettet og
andre apps og få teksten oplæst.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPad med iOS 5.1 eller nyere (Dansk, Engelsk)
Målgruppe Synshandicap, Dysleksi Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis
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JABtalk
Med denne app kan mennesker med talevanskeligheder kommunikere via billeder på
skærmen, som beskriver det, vedkommende vil udtrykke. Brugeren kan benytte egne bil
leder fra kamera, internet eller andet sted. Der ligger instruktionsvideoer på hjemmesiden
for programmet. Kommunikation for mennesker med talevanskeligheder.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android (Engelske menuer men man kan både bruge en dansk talesyn
tese og lydoptagelser)
Målgruppe Afasi, Hjerneskade, Cerebral Parese, Udviklingshæmning
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Kleur
Dette er en app særligt henvendt til farveblinde personer. Tag et billede og en farve væl
ges og benævnes ud fra 1500 nuancer. App’en kan hjælpe farveblinde personer med at
finde de rigtige farver i forskellige sammenhænge.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog): iPhone, iPod touch og iPad.
Målgruppe Farveblindhed
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav
Pris 7 kr

Krydsord
Krydsord er spil bygget op omkring Kryds og tværs og særligt velegnet for unge og voks
ne. Krydsord giver god træning i at skrive og huske.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Afasi, Hjerneskade, Unge og voksne med indlæringsvanskeligheder
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

32

Tilbage til indholdsfortegnelse

Light Detector
Denne app kan identificere lyskilder ved at pege med iPhone kameraet i en vilkårlig ret
ning. Afhængig af, hvor stor lysintensiteten er, afspilles lave eller høje lyde. Dette kan være
relevant for blinde og svagtseende i forhold til at se om lyset er tændt eller slukket, om der
er levende lys, for at identificere udgange mm.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, iPod touch og iPad.
Målgruppe Synshandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 7 kr

List Master
Denne app fungerer som en indkøbsliste, hvor der kan indsættes billeder af de enkelte
varer, der skal indkøbes. App’en er velegnet for mennesker, som har svært ved at læse. De
enkelte punkter på indkøbslisten kan støttes af billeder.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, Android (Engelsk)
Målgruppe Alle
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 50 kr

LookTel Recognizer
Denne app kan genkende produkter via et billede, der tages med smartphonen. Brugeren
opretter selv et bibliotek med de produkter, som programmet skal kunne genkende. Ved
svagt syn og blindhed skal der derved bruges hjælp til oprettelse af produkterne. App’en
er velegnet for svagtseende eller personer, som har svært ved at genkende bestemte pro
dukter og til hukommelsesbesvær.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone og iPad, kræver iOS 5.0 eller nyere (Tysk, engelsk og spansk men man opretter selv bibliotek på dansk)
Målgruppe Synshandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 65 kr
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Lumosity Brain Trainer
Med denne app skal brugeren følge et kognitivt træningsprogram med forskellige opga
ver indenfor hukommelse, match, hurtighed, problemløsning.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS, Windows pc (Engelsk, uden betydning)
Målgruppe Hjerneskade
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Opgaver gratis

Læselopperne
Med denne app bliver barnet præsenteret for en række opgaver gående på at kunne
sortere, genkende og se forskel på ord, store og små bogstaver, vokaler, konsonanter og
tal. Opgaverne bliver automatisk sværere i takt med, at brugeren bliver bedre til at løse
opgaverne. App’en giver god kognitiv træning, ligesom den kan være med til at træne
finmotorik, når ”lopperne” skal trækkes til de rigtige kasser.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Indlæringshandicap, Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Førskole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis de første seks spiltyper. Det er muligt at tilkøbe yderligere 21 spil

Magnifier
Denne app fungerer som et forstørrelsesglas, der kan fokusere på en bestemt del af skær
men. App’en er specielt relevant for svagsynede til læsning af tekst på mobilen eller tab
let’en.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, iPod touch og iPad (Engelsk, men ikke vigtigt)
Målgruppe Synshandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 13 kr
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Maily
Denne app er et mailprogram, som ved brug af tegninger, skreven tekst og billeder, hjæl
per med at styre hvem mails sendes til.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, men brugerdelen er grafisk og ikke sprogafhængig)
Målgruppe Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Match It Up 1 - 3
Denne app er et tankespil, hvor brugeren skal finde ud af, hvilke to billeder der passer
sammen. Spillene varierer fra de helt enkle, hvor to identiske billeder skal matches, til de
mere komplekse, hvor to forskellige billeder skal relateres til hinanden fx banan og abe,
hø og hest osv.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk)
Målgruppe Indlæringshandicap,
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Math Alarm Clock
Denne app er et vækkeur, som bliver deaktiveret ved, at man svarer rigtigt på et regne
stykke. For mennesker der har tendens til at overhøre vækkeuret kan denne app hjælpe,
idet hjernen vågner lidt i forbindelse med udregningen.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, iPod touch og iPad. (Engelsk, men kun til opsætning)
Målgruppe ADHD, Autisme, Alle
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 12 kr
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Matrix Match Jr
Brugeren skal med denne app placere forskellige figurer rigtigt i et koordinatsystem, figu
rernes sværhedsgrad øges i spil nr. 2. App’en træner brugerens logiske tænkning, formop
fattelsen og strategiske evner.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, uden betydning)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

MediMemory
Denne app kan hjælpe mennesker med at huske at tage deres medicinindtagelse.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, iPod touch og iPad. (Engelsk, Tysk)
Målgruppe Alle
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 90 kr

Memory Zoo
Denne app er et huskespil for unge og voksne med de tre forskellige opgaver: 1. husk,
hvilke brikker du så, 2. husk, hvor en bestemt brik lå, 3. husk og find de rigtige par. Opga
verne stiger i sværhedsgrad i takt med at man bliver bedre. Spillet Kan spilles fra én til fire
spillere.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Afasi, Hjerneskade, Indlæringshandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Mental Note
Denne app er et noteprogram, hvor brugeren har mulighed for at kombinere lyd og bille
der med tekst i deres noter.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPad, iOS 5.0 eller senere (Engelsk)
Målgruppe Alle, Dysleksi, Skrivehandicap, Læsehandicap
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 24 k

Min oversætter
Denne app er en digital oversætter, der rummer i alt 59 forskellige sprog. Den nye version
indeholder ca. 200 færdige sætninger indenfor forskellige kategorier, som kan benyttes
uden at være koblet til internet. Du kan også lave dine egne sætninger og ord, som kan
benyttes uden internet. Den begynder at oversætte, når du begynder at skrive. Brugeren
kan få sin oversættelse læst op eller sendt per mail, Twitter eller Facebook. App’en er me
get anvendelig, for personer der fx er ude at rejse eller færdes i flersproglige miljøer. Ap
plikationen kan også benyttes som et kommunikationsredskab, med allerede forberedte
sætninger for dem der kan læse.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, kræver 4.3 eller senere version (Dansk)
Målgruppe Alle
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk i forhold til ny oversættelse. Kræver ikke netværk i forhold
til de forberedte sætninger
Pris 13 kr

Mine første ord
App’en består af øvelser hvor et billede bliver kombineret med et ord, som brugeren skal
gentage. App’en er meget anvendelig for børn der skal lære at tale.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Alle børn
Aldersgruppe Førskole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Fri version, tilkøb af yderligere billeder
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MixMatj
Denne app er et tankespil hvor tre kort, der kan relateres til hinanden, ud af i alt 12 skal
identificeres. Enten har de tre kort en fælles egenskab, eller de er netop alle forskellige i
forhold til de øvrige.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iPhone, iPad (mange sprog, men ikke nødvendigvis relevant)
Målgruppe Kognitive handicap, Demens
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

MOBI:DO
Via QR-koder viser denne app, hvordan hverdagens gøremål udføres. App’en indstilles
manuelt med video eller tekst. App’en er specielt tilegnet personer, som ikke kan huske
hvordan og i hvilken rækkefølge dagligdagens gøremål udføres.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS 6.0 eller senere, Android (Dansk)
Målgruppe Kognitive handicap, Demens, Autisme
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Oprettelse 525 kr. Løbende pr måned 120 kr.

Mobile 112 Lite
Denne app giver brugeren mulighed for at skrive og få det skrevne læst op, få en sms læst
op, når den kommer, indscanne tekst og få det læst op samt få oversat en tekst og få det
læst op på dansk. App’en er specielt velegnet til ordblinde, der kan få tekster og sms’er
læst op.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android, Windows tablet (Dansk)
Målgruppe Dysleksi, Skrivehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver netværk delvis ved fjernkommunikation
Pris 15 kr
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Mobilize Me
Denne app er et planlægningsværktøj til at give hverdagen struktur. App’en viser bruge
ren ugens gøremål visuelt, og opgaverne kan skrives ind af pårørende mv. fra deres com
puter, hvorefter de føres automatisk over på app’en.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, Android (Dansk)
Målgruppe ADHD, Autisme
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis, kræver tilkøb af licens som skal fornyes månedligt

Moment Diary
Denne app fungerer som en slags visuel kalender eller dagbog, hvor brugeren på en let
måde kan gemme, se og dele oplevelser med andre. Brugeren kan i kalendersystemet
skrive tekst, indsætte billeder og videoklip og indtale meddelelser eller optage lydfiler og
gemme disse i dagbogen. Alt det gemte kan ligeledes sendes til andre, man vil dele det
med per mail.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, Android (Engelsk)
Målgruppe Hjerneskade, Demens
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Movia
Denne app kan på en nem måde vise alle bus-, tog- og metroafgange inden for Movias
ruteområde. App’en
viser brugeren det nærmeste stoppested eller den nærmeste station og hjælper med
at finde de rette offentlige transportmidler i forhold til at komme et bestemt sted hen.
App’en er særligt velegnet til personer, som har svært med at orientere sig, og som skal
bruge offentligt transport.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, Android (Dansk)
Målgruppe Alle
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis
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My Mosaic
I denne app skal brugeren lægge et mønster efter et billede, som vedkommende får givet.
Brugeren skal følge både farver og figur og træner derved vedkommende i visuel percep
tion og øje-håndkoordination.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, uden betydning)
Målgruppe Indlæringshandicap
Aldersgruppe Førskole, Skole, Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis version med få billeder. Mulighed for tilkøb af flere billeder

My Pictures Talk
Denne app er et personligt, elektronisk billedalbum, hvor man bruger fotos eller video
og kategoriserer, gemmer og deler med andre. Man kan dokumentere ture og oplevelser
eller lave sine egne historier. App’en kan bruges som et pædagogisk redskab til indlæring
for autister og mennesker med udviklingsforsinkelse. Der kan laves sociale historier både
med billeder og video.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS 5 eller nyere (Engelsk)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskadede, Udviklingshæmning
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 32 Kr

My Playhome
Denne app er et virtuelt dukkehus, hvor brugeren kan flytte rundt på personer og ting i
huset. Man kan arbejde med førskolebegreber og tage udgangspunkt i hvor hvad hører
til hvad og ting skal placeres.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS, Android (Engelsk, uden betydning)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis de to første værelser, flere miljøer betaling ca. 20 kr
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MyTalk Mobile
Denne app kan bruges til at indtale beskeder, fotos, symboler og video som kan bruges til
at lave sociale historier eller skrive en dagbog og evt. dele med andre.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, Windows (Dansk)
Målgruppe Cerebral Parese, Udviklingshæmning, Hjerneskade
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis afprøvning. 329 kr for licens

Ordjagt
Denne app er et tankespil, hvor brugeren får præsenteret 16 bogstaver, som vedkom
mende får 1,5 minut til at sammensætte flest mulige ord ud fra. App’en giver point efter
hvor godt man klarer sig, så den kan også bruges i konkurrence med andre.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Skole, Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 6 Kr

Ordspillet
Denne app giver brugeren mulighed for at trykke på billeder og derefter høre en lyd der
relaterer sig til billedet. App’en kan bl.a. anvendes til at træne brugerens visuelle opmærk
somhed og anvendelse af touch.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS, Android (Dansk)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis version, tilkøb af flere kategorier 7 kr
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OurGroceries
Denne app kan hjælpe brugeren i forbindelse med indkøb. Vedkommende kan lave en
indkøbsliste, som kan deles med andre der har den samme app. Der kan oprettes katego
rier, fx indkøbssteder, og der kan laves indkøbslister, hvor man løbende krydser det man
har handlet af, og disse ting rykker ned i en liste, så man kan se hvad man har købt. Efter
at man én gang har skrevet en ting til en indkøbsliste, vil ordet dukke op som ordforslag
en anden gang, man laver en indkøbsliste.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android, iOS (Engelsk vejledning)
Målgruppe Hjerneskade, Ordblindhed, Demens
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver netværk når det skal deles med andre
Pris Gratis

Pauseboogie fra Gigtforeningen
Denne app kan støtte brugeren i sin daglige træning. Brugeren kan indstille app’en til at
påminde brugeren om at foretage øvelser, og app’en kan guide brugeren i de enkelte
øvelser via videoer.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, Android (Dansk)
Målgruppe Bevægelseshandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav 
Pris Gratis

PhotoReminder Pro
Denne er app fungerer som en kalender, der giver påmindelser om angivne aktiviteter på
klokkeslæt og dato ved hjælp af visning af foto. App’en har også en oversigt over kom
mende påmindelser. App’en er anvendelig i situationer, hvor et foto styrker hukommelsen
om opgaven.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, iPod touch, iPad (Engelsk)
Målgruppe Ordblindhed, Alle
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 15 kr
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Pictello
Denne app, der både er enkel og intuitiv, giver brugeren mulighed for at lave fotoalbum
eller billedbøger med tekst, lyd og billede i. Bøgerne kan eksporteres og sendes via iTunes
til andre enheder eller som pdf-filer, som kan læses i iBooks eller andre pdf-læsere. App’en
kan benyttes som eksempelvis kontaktbog, fotoalbum, oplevelsesbog eller til at skrive so
ciale historier. App’en kan bruges både til sprogindlæring og som værktøj til at lave egne
opgaver. Da man bruger egne billeder, kan den bruges til alle aldre.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS 5.1 eller senere (Engelske menuer, men man indtaler selv på dansk)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade, Downs syndrom, Udviklings
hæmning, Demens
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 125 Kr

Picture Card Maker
Denne app giver mulighed for at lave sine egne billedalbum med tekst og indtaling, som
enten kan bruges på iPaden eller som kan printes ud og bruges som kommunikationsma
teriale. App’en kan bruges til at visualisere situationer gennem billeder.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPod touch, iPad, iPhone (Engelsk)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade, Udviklingshæmning
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Playground HD1 Lite
App’en er en spilsamling, der bl.a. omfatter vendespil, parrespil, puslespil og skubbespil
og der er mulighed for at spille på et dyretastatur. App’en kan bruges til træne brugerens
logiske tænkning og stimulere sproglige aktiviteter.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (tysk, men er ikke væsentligt for legen)
Målgruppe Sproglige vanskeligheder
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Prizmo
Denne app giver mulighed for at indscanne dokumenter og dernæst få dem læst op.
Dette kan være en stor hjælp til ordblinde og læsesvage.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, kan bruges med dansk talesyntese)
Målgruppe Dysleksi og Læsehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Svær
Netværkskrav Kræver netværk
Pris 65 kr

Puppet Pals HD
Med denne app kan brugeren lave en dukkefilm med lyd i realtime. Brugeren kan vælge
en karakter/dukke eller klippe en person ud fra et billede og bevæge disse rundt på en
baggrund evt. et foto. Siden kan lyd indtales/spilles og optagelsen kan gemmes som en
video.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iPad (Dansk)
Målgruppe Autisme, ADHD
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Put It Away
Denne app kan øve brugeren i at placere ting på de steder, hvor de hører til.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iPad, iOS 5.0 eller senere (Engelsk, uden betydning)
Målgruppe Autisme
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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QuickVoice Lite
Denne app kan benyttes som en traditionel diktafon, der optager lyd. Lyden kan evt. se
nere sendes som mail.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Ikke relevant)
Målgruppe Læsehandicap, skrivehandicap, Bevægelseshandicap
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Ready2Go
Med denne app kan brugeren downloade og læse DAISY-bøger og e-bøger fra Booksha
re. Teksten markeres samtidig med, at den læses op.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Engelsk)
Målgruppe Synshandicap, Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 129 kr

Reading Glasses
Denne app giver mulighed for at få teksten på skærmen forstørret eller formindsket ved
tryk på skærmen. Teksten kan hurtigt og enkelt forstørres i al slags belysning for synshæm
mede.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Windows Phone (Ikke relevant)
Målgruppe Synshandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Rejseplanen
Denne app kan hjælpe brugeren i sin rejseplanlægning i forhold til ruteangivelser, tider,
afgange og øvrig trafikinformation. App’en giver brugeren mulighed for at finde afgange
fra de nærmeste stoppesteder og stationer ud fra vedkommendes egen placering samt
oplyser om ændringer på rejsen.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, Android (Dansk)
Målgruppe Synshandicap, Hørehandicap, Kognitive handicap
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Relax and Sleep
Denne app fungerer som en radiostation, der afspiller afslappende lyde og kan bl.a. hjæl
pe brugeren til lettere at falde i søvn på trods af eksempelvis tinnitus.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android, iOS (Engelsk)
Målgruppe Tinnitus, Søvnløshed, Mental uro
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Ritprata
Med denne app kan brugeren tegne serier af billeder, der tilsammen udgør en lille fortæl
ling, der kan benyttes til at forklare og gøre sammenhænge tydeligere. Disse kan tegnes
af brugerens egne streger, eller ved hjælp af de små tændstikmænd der ligger som ska
beloner. De færdige fortællinger kan gemmes, fjernes eller sendes via mail og printes ud.
Fortællingerne kan have værdi for fx børn og voksne med autisme og ADHD, der kan have
svært at forstå sammenhænge og har gavn af at få fortalt et hændelsesforløb.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Svensk, uden betydning fordi du skriver selv tekst ind)
Målgruppe Autisme, Aspergers syndrom, ADHD, Hjerneskade
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Say it & Mail it Recorder
Denne app giver mulighed for at indtale beskeder via mikrofonen og sende disse som
mails. App’en kan have værdi for brugere, der i en given situation har brug for at sende en
besked, men har problemer med at sende den som tekst. App’en kan også bruges til at
sende en sang eller et stemningslydbillede.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (uden betydning)
Målgruppe Alle
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris 12 kr

Se bogstavlyde
Denne app giver brugeren mulighed for at se, hvorledes bogstavlyde dannes i mund
hulen og næsen og høre den tilhørende lyd. App’en giver brugeren mulighed for at øve
korrekt udtale, ligesom den kan danne baggrund refleksioner om hvorledes lyd dannes
og hvilke funktioner, læber, tunge, gane, osv. der anvendes til hvilke lyde.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS, Android (Dansk)
Målgruppe Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Skoletasken Privat
Denne app er en samling af opgaver med bogstaver og tal, fx øvelser i den lille tabel,
ordjagt hvor man skal prøve at danne ord fra bogstaver, bogstavleg hvor man lærer bog
stavlyde og ABC balloner hvor man kan lære alfabetet. Øvelserne findes i forskellige svær
hedsgrader.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk (Lingapps))
Målgruppe Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 39 Kr
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Smalltalk Oral Motor Exercises
Denne app giver brugere mulighed for at træne sin mundmotorik, via en samling af over
50 små videoøvelser.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, uden betydning)
Målgruppe Cerebral Parese, Hjerneskadede
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Fri

Sock Puppets
Denne app giver brugeren mulighed for at lave sit eget digitale dukkeskuespil med sok
kedukker. Brugeren kan selv designe dukkerne og indtale stemmer og lyde. Brugeren har
mulighed for at lave flere karakterer og miljøer.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Sproguafhængig)
Målgruppe Sproglige vanskeligheder
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Sort It Out 1 - 2
Brugeren af denne app får stillet den opgave at kategorisere en række ting, og placere
dem på forskellige hylder i en reol. App’en giver brugeren træning i at strukturere.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS
Målgruppe Indlæringshandicap
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Sound Touch Lite
Denne app giver brugeren mulighed for at trykke på forskellige ting og derefter høre lyde
der relaterer til sig til disse. App’en øver bl.a. brugeren i at bruge touch skærm og tænke i
årsagssammenhænge.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS, Android (Engelsk uden betydning)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade
Aldersgruppe Førskole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis (kan tilkøbes flere kategorier af billeder)

Sproghjælp
Denne app, udviklet af dansk sprognævn, giver brugeren hjælp til de mange udfordringer
der kan være i det danske sprog. Bl.a. er der øvelser i grammatik, kommasætning, stavning,
endelser og ordklasser.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS, Android (Dansk)
Målgruppe Alle
Aldersgruppe Skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

SwiftKey 3 Keyboard
Denne app er et skærmtastatur med ordprædiktion.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android (Engelsk (med dansk ordprædiktion))
Målgruppe Ordblindhed, Motoriske handicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis en md. Herefter 22 Kr
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TaleText
Denne app er et værktøj, der kan omsætte indscannet eller skrevet tekst til tale. App’en er
særligt en hjælp til ordblinde og læsesvage.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android (Dansk, taleinstituttet Ålborg)
Målgruppe Dysleksi, Hjerneskade
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis, stemme koster 30 kr

TalkBack
Talkback til Android Os er en understøttelsesfunktion, der gør det muligt for blinde og
svagsynede og brugere med eksekutive udfordringer at navigere på smartphonen. Ting
der bliver trykket på læses højt, og teksten kan forstørres på enheden.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android 2.2 eller senere (Dansk talesyntese skal være installeret på tele
fonen og skal indstilles til at bruges i denne app)
Målgruppe Blindhed, Synshandicap, ADHD, Autisme, Ordblindhed, læsehandicap, Hjer
neskade
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Talkback er Gratis men Svox Sara stemme 29 kr

TalkCalc – talking calculator
Denne app er en regnemaskine med store farvede taster med stor kontrast og voice-over
support. App’en giver mulighed for at bruge tale for at få svar, knapnavne og formler.
Brugeren kan vælge mellem de to brugergrænseflader standard og ultra-simple, som er
ideel til små børn. App’en er specielt anvendelig for personer med synsnedsættelser og
vanskeligheder ved at forstå tal.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Engelsk)
Målgruppe Blindhed, svagsyn, Ordblindhed, læsehandicap, hjerneskade
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 15 Kr
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Talking Calendar Ad Free
Denne app er kalender der kan læse brugerens aftaler op, når denne opretter påmindelser.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android (Engelsk, kan bruges med dansk talesyntese)
Målgruppe Ordblindhed, læsehandicap, Hjerneskade
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Talking Cards/Pratkort
Denne app giver brugeren mulighed for at vælge imellem en række billeder. Når ved
kommende trykker på billedet, kommer der en lyd, der relaterer sig til billedets motiv, og
brugeren kan derved enten udtrykke sig gennem trykkene på billederne eller blot lære
at koble sammenhænge motiver og lyde der knytter sig til disse. Man kan lægge egne
billeder og lyde ind i programmet.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (svensk)
Målgruppe Cerebral Parese, Hjerneskade, Autisme, Udviklingshæmning
Aldersgruppe Førskole, Skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 189 Kr

Talking Ginger
App hvor katten Ginger, gentager hvad man siger i et andet toneleje. App’en virker meget
motiverende for at producere verbal lyd.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, men ikke vigtigt)
Målgruppe Børn der skal lære at tale
Aldersgruppe Førskole, Skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Talking Tom Cat 2
App hvor katten Tom gentager hvad man siger, blot i et andet toneleje. Meget motiveren
de for at få Tom til at lytte og derefter gentage ord og sætninger.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, men ikke vigtigt)
Målgruppe: Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Førskole, Skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Tegnapp til iPad
Denne app en ordbog over tegnsprogstegn. Brugeren får ikke blot et billede af tegnet,
men en video hvor en professionel tegnsprogstolk viser, hvordan tegnet laves.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPad, iPhone, Androidtablet, Android telefon (Dansk)
Målgruppe Hørehandicap, Døve, Døvblinde, Pårørende til hørehandicappede, Personale,
Tegn til tale brugere
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Things That Go Together
Denne app er et indlæringsspil hvor brugeren skal finde ud af hvad der passer sammen.
Der er varierende sværhedsgrader fra de helt enkle til mere komplekse.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, men alt KAN laves dansk hvis indtalinger og tekst justeres
i redigeringsafsnittet)
Målgruppe Indlæringshandicap
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 7 Kr
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Tim og Trine
Brugeren af denne app ser en tekst på skærmen samtidig med, at denne bliver læst op.
Brugeren skal dernæst trykke på det billede som vedkommende mener passer til teksten.
App’en træner brugerens læse- og skrivefærdigheder.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS, iPad (dansk)
Målgruppe Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad let
Netværkskrav nej
Pris 19 kr

Tim(mer)Stock
Denne app bruges til at visualisere tid. Brugeren kan derved enten se hvor lang tid en
aktivitet tager eller indstille en forhåndsbestemt tid, som vedkommende vil bruge på en
bestemt aktivitet.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) Android (Dansk)
Målgruppe Autisme, ADHD
Aldersgruppe Førskole, Skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Timeless Reminders
Denne app fungerer som en kalender, der kan påminde brugeren gennem visning af foto,
video, musik, lydoptagelse og tekst. Dette kan hjælpe personer der har behov for en kraf
tigere stimuli i form af levende billeder og lyd. App’en kan også bruges til små videovej
ledninger, som vises på bestemte tidspunkter i løbet af dagen, fx motivering af rygestop
eller adfærdsændringer.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Engelsk)
Målgruppe Kognitive handicap, ADHD
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Svær
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Timstock (Android) / timetrack - Visual Timer (iOS)
Denne app fungerer som en visuel tidsangivelse, der kan indstilles til mellem et minut
og fem timer. Visualisering af hvor lang tid noget tager, eller hvor lang tid det tager inden
noget sker, eller hvor lang tid man skal blive ved i en aktivitet, kan træne brugeren i forstå
elsen af det abstrakte begreb tid.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) Android, iOS (Engelsk, uden betydning)
Målgruppe Autisme, ADHD
Aldersgruppe Førskole, Skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 7 Kr

Touch and learn (emotions)
Brugeren af denne app får læst navnet på en følelse op og skal dernæst matche denne
med et af de billeder af ansigter, som vedkommende ser på skærmen. Får man fx oplæst
følelsen glad, så skal brugeren trykke på det glade ansigt.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, vokabularet kan oversættes til dansk)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade
Aldersgruppe Førskole, skole
Sværhedsgrad Let, men skal oversættes
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

Touch Trainer
Denne app giver brugeren en række øvelser i at bruge enkelt tap og dobbelt-tap-funkti
onerne på en iPad/iPhone.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk uden betydning)
Målgruppe Alle
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 30 kr
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Typ-O skrivestøtte HD
Denne app giver brugeren mulighed for at få det skrevne læst op. App’en har ligeledes
indbygget en intelligent ordprædiktion, der tilpasses efter brugerens typiske stavefejl.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Læsehandicap, Skrivehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 90 kr

uHear
Denne app er en høretest, der kan analysere din hørelse ud fra forskellige parametre. Te
sten kan hjælpe personer med høretab til at finde ud af, hvad de skal være opmærksom
me på for at kompensere for deres høretab i hverdagen.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPad, iPod touch, iPhone (Engelsk)
Målgruppe Hørehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Uz
Denne app kan visualisere tid ved at vise en streg der ”brænder” op. App’en kan bl.a. være
et alternativ til personer der ikke kan klokken, men som har brug for en tidsfornemmelse.
Tidsangivelsen kan stilles til op til 2,5 timer.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS 2.2.1 og senere (Engelsk)
Målgruppe Autisme, ADHD, Hjerneskade, Udviklingshæmning
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 7 kr
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Vbookz pdf
Denne app giver brugeren mulighed for at få oplæst PDF, samtidig med, at det oplæste
markeres i teksten.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, tilkøb af dansk stemme)
Målgruppe Dysleksi, Læsehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis, tilkøb af dansk stemme 30 kr

Viden om demens
Denne app giver oplysninger om demensrelaterede sygdomme og symptomer herpå.
App’en kan udfordre brugerens viden og give gode råd om samarbejde om kommunika
tion og er tiltænkt medarbejdere i demensomsorgen. App’en er udviklet af Region Hoved
staden og Nationalt Videnscenter for Demens.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, iPad, Android (Dansk)
Målgruppe Pårørende og personale til demente
Aldersgruppe Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis

VisTimerFree
Denne app kan bruges til at visualisere tid, fx hvor lang tid der er tilbage inden noget skal
ske. App’en kan bl.a. benyttes af mennesker, der har svært at overskue, hvor lang tid der er
til at noget skal ske, eller hvor længe en aktivitet skal vare.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Engelsk)
Målgruppe Autisme, ADHD, Downs syndrom
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis
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Vocal Zoo, animal flashcard
Denne app bruges til at træne brugerens evne til at se sammenhængen mellem lyde og
billeder. Den kan ligeledes bruges til at træne tablettens touch funktion.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, uden betydning)
Målgruppe Autisme, ADHD, Cerebral Parese, Hjerneskade
Aldersgruppe Førskole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis (kan tilkøbes flere billeder)

Voice Assistant
Denne app nedskriver det, som brugeren indtaler. App’en kan indstilles, så det indtalte bli
ver afleveret som tekst til mail, Facebook indlæg, kopiering eller udprintklar tekst til ePrint
eller brug i Google-søgning eller iMessage.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Engelsk brugerflade, men god dansk talegenkendelse)
Målgruppe Læsehandicap, Skrivehandicap, Bevægelseshandicap
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver netværk
Pris 12 kr

Voice Dictation for Notes
Denne app laver det indtalte til tekst præsenteret på en form, der gør den anvendelig til
at lave noter eller stikord til fx døve eller hørehæmmede.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPad, iPod touch, iPhone (Dansk)
Målgruppe Hørehandicap, Pårørende til Hørehandicappede
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis
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Vokaljagt
Denne app giver brugeren mulighed for at træne brugerens bogstavforståelse, ved træne
vedkommendes evne til at finde angivne ords vokaler.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe Alle børn
Aldersgruppe Skole
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris fri version, tilkøb af nye ord

Volafriends
Denne app viser brugeren ni fotografier af ansigter med forskellige udtryk. Ved tryk på et
ansigt afspilles en lille video, hvor ansigtsudtrykket udfolder sig. Eksempler på udtrykkene
kan være bange, overrasket, glad, trist, vred osv. Personer som har svært ved at aflæse an
sigter og det bagvedliggende sindsstemning, kan med denne app træne sammenhæn
gen mellem visuelt udtryk og det udtryk der ligger bag.
App-type Læringsapp
Platform (Sprog) iOS (Engelsk, men begrænset ordbrug)
Målgruppe Autisme, Hjerneskade
Aldersgruppe Alle
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris 7 kr

Way of Life
Denne app hjælper brugeren med at få fokus på sit eget liv, ved at skabe bevidsthed
om sin adfærd gennem daglige indtastninger af selvoplevet adfærd. App’en kan være et
værktøj til at ændre vaner og forbedre brugerens personlighed.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS (Dansk)
Målgruppe ADHD, Autisme, Cerebral Parese, Hjerneskade, Socialpsykiatri
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver ikke netværk
Pris Gratis. Unlimited Items 32 kr
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Wheelmap
Denne app viser brugeren kørestolstilgængelige restauranter, stationer, caféer, museer
m.m.
Dataene trækkes direkte fra nettet og er derfor hele tiden opdateret. App’en fungerer lige
ledes som vejviser og rejseplanlægger for kørestolsbrugere.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, iPod touch, iPad and Android (Dansk m.fl.)
Målgruppe Bevægehandicap
Aldersgruppe Skole+
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

WheelMate
Denne app hjælper mennesker med handicap med at finde handicapvenlige toiletter og
handicapparkeringspladser ved at vise disse på et kort.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iPhone, iPod touch, iPad (Dansk/Engelsk)
Målgruppe Bevægelseshandicap
Aldersgruppe Skole+, Voksne
Sværhedsgrad Let
Netværkskrav Kræver netværk
Pris Gratis

Workflow-to-go
Denne app hjælper brugeren med at organisere dagens aktiviteter ved at vise dem visuelt
på smartphonen. Aktiviteterne kan vises som tekst og /eller video. Aktiviteterne kan også
stilles op som aktiviteter bestående af flere delaktiviteter.
App-type Kompenserende app
Platform (Sprog) iOS, Android (Dansk)
Målgruppe ADHD, Autisme, Cerebral Parese, Hjerneskade, Udviklingshæmning
Aldersgruppe Skole+, Ældre
Sværhedsgrad Middel
Netværkskrav Kræver netværk
Pris 5000 kr for 500 tags. Plus 1000 kr pr. Bruger
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