Appar för musik, kommunikation,
aktivitet och upplevelse
Samlade av Eldorado – uppdaterad Februari 2016

Kommunikationskartor
Pratkort/TalkingCards
500 bilder ingår i olika kategorier. Du kan även lägga in egna bilder.

Grid Player
Menningar som skapas med hjälp av symboler eller ord i appen, läses upp av talsyntes.
De svenska rösterna Erik och Elin ingår. Enbart text visas i meddelandefönstret.

GoTalk now
Kommunikationshjälpmedel. Pekprat. Möjlighet till egna bilder, medföljande bildbas
3600st Imagine Symbols, uppspelning av videoklipp, musikfiler, talsyntes och fler bilder
går att köpa till

WidgitGo
Skapa egna upplägg med hjälp av 12 000 Widgitsymboler som ingår. Du kan även lägga till
Ritade Tecken, Bliss, Pictogrambilder och egna bilder.

TapToTalk
Färdiga upplägg. Du behöver skapa ett eget konto

Scene & Heard
Situationsbilder med rutor på olika delar av bilden. Widgitsymboler som komplement till
stora bilden.

Prata
Bildkommunikationsapp där personen kan bygga meningar som sedan läses upp av
talsyntes. Färdiga upplägg med olika svårighetsgrad, enkel, mellan och svår. Möjlighet att
göra egna anpassningar

PlayButton
Playbutton är en enkel app som spelar in ett ljud i taget. En inspelningsknapp och en
uppspelningsknapp.
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Samtala
Empatico
Spela memory och samtala om känslor

Ritprata
Skapa sociala berättelser mycket enkelt

Talking Mat
Samtalsmatta

Dagbok/Kontaktbok
Niki Diary
En dagbok och kalender. Möjlighet att anteckna, ta foton, spela in ljud, spela in video till
varje dag och göra en dagbok. Man kan välja att låta varje användare ha flera profiler, till
exempel ”Hemma”, ”i skolan”, ”På jobbet”.

Book Creator
Skapa enkla, kreativa böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud. Spela in din egen
röst eller lägg på musik till en sida i boken.

Story Creator
En app som gör det enkelt att skapa en multimodal bok med stillbild, rörlig bild, ritade
bilder, text och ljud.

Fotokalendern
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Tidshjälpmedel
Sandtimer
Tidshjälpmedel, Ställ in på önskad tid och se visuellt hur mycket tid det är kvar i form av
ett timglass med kuber som rinner ner.

Timstock
Räknar ner tid från 100-1 minut. Lägg in egen bakgrundsbild

TimeTimer
Som en äggklocka. Du kan skapa flera och namnge dina klockor.

VisTimer
Stora möjligheter till egna inställningar. Rund cirkel som räknar ner.

Autismtimer
Stapel som räknar ner tiden

Pratklocka
Ställ in nedräkning från 1s till 24h. Skriv eller prata in en påminnelse. iPhone-app
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TAKK
Teckenlex
Teckenlexikon med teckenspråk och teckenstöd med videoklipp för varje ord. Nästan 2h
filmat material

Spread signs
Världens största teckenspråkslexicon med över 200.000 tecken. Innhåller teckenspråk
från olika delar av världen. Videoklipp.

TSP Lex
Svenskt Teckenspråklexikon med video

Ritade tecken
TAKK-lexikon med video klipp. iPhone app

TAKK
Tecken som stöd. Här kan du skapa egna samlingar och ord du behöver öva.

SignitForward
Tecken som stöd i olika kategorier.
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Trycka Hända
SoundTouch och SoundTouch 2
Trycka på ett av de 12 tecknade bilderna i teman av djur/fordon/instrument eller
vardagssaker. Varvas med 5 olika foton/ljud till varje ritad bild. Bilderna förnyas vid
uppdatering

Peka och sjung
6 olika barnsånger som spelas upp med flanellografliknande bilder som rör på sig. Det
finns interaktiva moment i bilden som man själv kan påverka.

Bubbles
Peka på skärmen så kommer det bubblor (liknande såpbubblor) som sakta faller ner och
spricker när den kommer till kanten på bilden. Man kan också krossa de befintliga
bubblorna genom att trycka på dem.
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Musik
GarageBand
En samling instrument att spela med på skärmen, inspelningstudio, loopar, redigera
ljudfiler, spela in sin egen röst

Bloom HD
Meditativa ljud som visuellt gör bubblor i olika fäger. Den återupprepar det man spelar.

Bebot
En synt med bra analoga syntljud. En operasjungande robot sjunger då man spelar.

Loopseque
Syntloopmaskin med 4 olika lager av loopar/ljud man kan påverka genom att
aktivera/avaktivera olika rutor på skärmen. (För svår för brukaren, men av personal har
den använts i situationer där man sätter på musik för att förtydliga aktivitetens ”AV/PÅ

MorphWiz
Synt som man spelar på genom att trycka på skärmen och då kommer det också olika
mönster och ljus

Synthmate
En synt där man spelar på olika färgade fält. Möjlighet till olika skalor, ändra typ av ljud

KORG iKaossilator
En kraftfull synt som man spelar på genom att trycka på ett fält som också färgas då man
spelar. – (Det kraftiga blinkandet kan man bli stressad av)

Real Guitar
Spela gitarr med olika ackord. Ackorden kan man välja ut så att den passar en viss sång
som man skall sjunga. Det finns även grepptabell för att lära sig spela ackord på en riktig
gitarr.

Real Ukulele
Spela ukulele med olika ackord, även grepptabell för att lära sig spela ackord på en riktig
ukulele.
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BeatPad
Ett sequenserprogram. En funktion som kan vara användbar är funktionen att trycka på
ett rutnät av 4x4=16 knappar med olika trumljud på

Soundrop
Kulor faller ner. Ändra kulans gång genom att sätta olika sträck på skärmen som kulorna
studsar på och samtidigt gör olika ljud

Real piano
Spela på piano klaviatur på skärmen, med ljud av olika typ av tangent-/stränginstrument.
Finns liknande på Garageband

Real drum
Spela olika trummor. Garagebands trumset använder vi hellre

Real Xylofone (Gismart)
Spela olika typ av xylofoner, vibraphone, Glockenspiel, Marimba
Baby Piano
Tryck på de olika färgade fälten och spela pianoljud

Beatwave
Speldosa med färger och blinkningar vars toner man kan påverka genom att
aktivera/avaktivera olika rutor på skärmen

Trope
Målar med färger och musik

Melodica
Speldosa vars toner man kan påverka genom att aktivera/avaktivera olika rutor på
skärmen.

Fuji Leaves
Bollar som studsar på olika löv och spelar ”musik i japan-style” Man kan flytta på löven i
efterhand.

Niki Music
Niki Musik är en enkel musikspelare. Roligt och enkelt att använda, bara peka att spela
en låt.
Skapa en sammanställning av dina favoritlåtar. Hämta från ditt musikbibliotek och lägg
på en bild från fotogalleriet
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Alchemy
Olika trumloopar, syntljud som man kan loopa och påverka med filter och effekter.

Scape
Meditativ musik som man gör själv genom att införa olika mönster på skärmen, med
dessa mönster följer regler som styr hur musiken skall påverkas. Inte i realtid!

Gestrument
Dra fram och tillbaka på en ruta och man kan styra upp till 8 olika intrument/samplingar
i olika stilar och stämningar. Fungerar även för Iphone och iPod touch
se www.gestrument.com.

ThumbJam
Spela olika sorters instrument genom att ta peka på olika delar av skärmen. Kan även spela
in sig själv och spela olika toner av det ljudet eller förändra det på olika sätt. Kan även
göra loopar och sätta ihop dem på olika sätt.
Fungerar även på iPhone och iPod touch.

DrumJam
Olika slagverk och trummor. spela antingen i realtid eller gör en mix av olika instrument
till en groove. Enkelt sätt att göra en rytmbakgrund till sånger eller ramsor...
Låter bra.
Fungerar även på iPhone och iPod touch.
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Musikhjälpmedel
Guitar Tuner
Gratis Gitarr och ukelelestämmare, från företaget GISMART

Guitar Tuner
Gratis gitarrstämmare

Real Metronomen
Gratis metronom, från företaget GISMART

Visuella ljud
Audiogasm
Olika former i olika färger far mot dig på skärmen. Intensiteten i mönstret på skärmen är
påverkat av ljud i den inbyggda mikrofonen eller med inspelat ljud från mediaspelaren.

WiPry
Ett diagram visar vilka frekvenser som den inbyggda mikrofonen i nuläget. Det kan visas
via färgstaplar.

9

Vatten
Koi Pond HD
Se ner genom vattenytan med bl.a. fiskar, sköldpaddor, vattenväxter. Skapa vågor på
vattenytan och skräm iväg fiskarna, sköldpaddorna med touch på vattenytan.

PocketPond
Man ser ner genom vattenytan med bl.a. fiskar, vattenväxter. Skräm iväg fiskarna med
touch på vattenytan.

Fluid
Välj stenar eller ett eget foto som botten där man kan ta på vattenytan och skapa vågor
över bilden som finns på botten.

Peaceful pond
Vattenyta med stenbotten. Gör rörelser i vattenytan med tryck på skärmen.

Fish pond
Vattenyta med stenbotten och fiskar. Gör rörelser i vattenytan och skräm iväg fiskarna
med tryck på skärmen
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Härma ljud
Carl & Gugl
2 stycken figurer härmar korta sekvenser av det som den inbyggda mikrofonen spelar
in. Figurerna påminner ibland om att de är här i form av att hicka och nysa. Man kan
även trycka på träd, moln, figurerna för att påverka det man ser. Avskalad vy med klara
färger och inte så många vilseledande knappar.

Talking Tom
En katt som härmar korta sekvenser av det som den inbyggda mikrofonen spelar in.
Katten börjar spinna om man klappar han, och får ont om man slår på hans mage eller
ansikte (Våldfunktionen går att stänga av under inställningar). Det finns även olika
knappar runtomkring katten som man kan trycka på för att få katten att göra saker,
dricka ett glas mjölk, dra med sina klor på skärmen så det blir repor. Möjlighet att köpa
till fler knappar inuti appen. Kan stänga av våldfunktionen

Chippy talk
En ekorreliknande figur härmar korta sekvenser med ljus röst av det den inbyggda
mikrofonen spelar in. Kan trycka på knappar runt om ekorren som gör att den börja
sjunga och prata

Talking Tom 2
Vidarutveckling av Talking Tom med möjlighet till ett spel där katten man styr katten
för att samla in mynt för att kunna köpa in olika klädesplagg för att ta på sig

Talking Carl+
En röd figur som härmar korta sekvenser av det som den inbyggda mikrofonen
spelar in.
Figuren påminnar ibland om att den finns i form av att hicka och nysa. Man kan trycka
på träd olika delar av skärmen för att påverka det man ser. Finns även ett läge där man
kan låta figuren spela på någon form av trumpet då man trycker på färgade rutor i
nedre kanten av skärmen.

Talking robot
Robot spelar upp det du säger med möjlighet att ändra djup eller hög röst. Måste
trycka på knappar på skärmen för att spela in spela upp
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Fyrverkerier
RealFireworks Artwork
Peka på skärmen och det kommer en färgad explosion. Man kan ställa in så att
skärmen blir helt svart om man inte trycker på den eller att det kommer
explosioner ibland även om man inte trycker. Det går även att ställa in bl.a. färgval,
längd på färgerna, storlek på fyrverkerierna, hur snabbt de olika färgerna dalar ner.

Fireworks
Peka på skärmen och det kommer en färgad explosion. Skakar man på hela iPad:en så
kommer det flera explosioner. Finns också olika spel där man kan trycka på olika
färgade klot så att de exploderar. Dock kan man inte ställa in att det inte är helt utan
fyrverkerier.

Fireworks!
Peka på skärmen och det skjuter upp en raket som åker in mot mitten och exploderar i
olika färger. Man kan även flytta på skärmen hur nära man vill vara explosionen samt
flytta runt vyn över natthimlen. Explosionen kommer inte direkt när man trycker så
därför blir det inte en direkt tydlig konsekvens av handlingen

Visuella mönster – Måla/påverka
Fluidity HD
Ett vackert mönster liknande ”seg vätska” som man förändra då man tar på
skärmen. Man kan påverka färgnyans, vätskans tjocklek m.m. För att få ljud vid
pek på skärmen måste man betala en summa för uppgradering inne i appen.

Monopaint
Ta egna foton – färglägg fotona eller gör dem svart-vita med fingrarna.

Line Art (ABCiSoft)
Påverka de olika små färgade partiklarna på skärmen till att bli olika mönster.
Beroende på hur många fingrar man trycker blir det olika former. Lugn musik i
bakgrunden som tyvärr inte påverkas av det man trycker.

Carl Laser draw
Måla på skärmen i olika färger och typ av mönster med lasersvärd. Det låter
”lasersvärd” när man målar.

Line Art (PDJ apps)
Påverka de olika små färgade partiklarna på skärmen till att bli olika mönster.
Beroende på hur många fingrar man trycker blir det olika former. Inget ljud!

Thicket
Abstrakta bilder/mönster som man kan ändra på då man trycker på skärmen rör
sig till ElectroHouse musik. Musiken påverkas också lite då man pekar på
skärmen.
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Art of glow
Måla med blinkade neonfärger i olika former. Inget ljud när man målar!

Attraction Power
Gör olika mönster genom att trycka/dra på skärmen. Dubbelklicka för att ändra
mönster. Lugn musik i bakgrunden.

LED Paint
Hela skärmen är som en LED-platta med små prickar på. Du kan välja att måla
denna platta genom att färgsätta alla små prickar i olika färger.
I Pro Versionen (köp i appen) finns även möjlighet till att låta ett fotografi från
foto-biblioteket bli en LED-målning för att sedan färglägga eller sudda. Kan
fungera för att måla eller sudda en bild på sig själv.

Fluid dynamics
Måla på skärmen med olika färger som sakta rör sig och sakta tonar bort.
Tyvärr blir det inget ljud när man målar!

FirefingerLite
Måla med eldskrift som sakta försvinner bort. Tyvärr blir det inget ljud när man
målar!

Fingerpaint Magic
Måla med färger som kan ha sitt eget liv. Tyvärr blir det inget ljud när man målar!

Forge of neon
Måla med olika former och färger. Möjlighet till symmetri och att det man målar
försvinner bort och kommer tillbaka igen som ett eko.
Tyvärr blir det inget ljud när man målar!

Kaleidoscope drawing pad
Måla Keleidoskåps symetriska figurer i olika fäger med ett finger drag.
Tyvärr blir det inget ljud när man målar!

Mirror paint
Måla i olika färger med symmetrifunktion.

Happy Tappy
Tryck på skärmen och ett streck börjar falla ner och studsa på kanten för att
sedan ändra riktning. Påverka åt vilket håll strecken studsar och faller genom
att vrida och vända på iPad:en.
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