
 

APPER SOM ER LASTET NED PÅ IPADER PÅ BIBLIOTEKET  
(oppdatert per 06.10.2017) 

Oppstillingen i dette dokumentet har hentet inspirasjon til layout og innhold fra Norsk Pedagogisk 

Dataforening sin nettside – her er en snarvei til den siden på internett. 

Vi har også hentet tips fra Matematikksenteret sine ressurssider. 

Vi har valgt ut apper som de forteller om på sine sider og lagt til noen som vi har funnet 

andre steder.  

Ved å klikke på tittelen til appen får man mer informasjon. Apper med rød bakgrunn i 

tittelfeltet er ikke lenger i App Store til Apple. 

= finnes også til Android enheter (der det ikke er et slikt merke finnes appen kun til iPad) 

Pris som er oppgitt gjelder for App Store (og kan ha endret seg etter at de ble lagt inn her). 

Prisen kan være en annen for Android. 

I kolonnen «Passer for» er det angitt hvilken mappe appen er i på iPaden (hvis det ikke er 

angitt i overskriften til den aktuelle tabellen) 

Tegnforklaring: 

B = barn - lastet ned på iPad for barn (opp til og med mellomtrinn) 

U = ungdom - lastet ned på iPad for ungdom 

V = voksne - lastet ned på iPad for voksne 

 

Generelt: 
 

Tittel  
 

Pris Beskrivelse Passer for 

Spotify U 
 

0 Musikkspiller Alle 

Reisebiblioteket V * 0 Reisebiblioteket lar deg oppdage 
reiseguider, romaner og filmer om byer 
og land over hele kloden – Norge 
inkludert. Alle, både store og små, kan 
finne noe i Reisebiblioteket, om reisen er 
kort eller lang, om målet er en ferie, en 
forretningsreise eller en skoleoppgave. 

Ungdomsskole 
videregående 
alle voksne… 

 

 

Lesesenteret V * 0 Utgivelser fra Lesesenteret i Stavanger Lærere 
Leseinteresserte 

Lenvik bibliotek U,V 
 

0 Snarvei til bibliotekets websøk. Alle 
 

 

 

 

http://www.minskule.no/minskole/nped/pilot.nsf/article/857C46DA750B0D2FC1257B260066A5DC?OpenDocument&u=Nettbrett%20apper
http://www.matematikksenteret.no/
https://itunes.apple.com/us/app/spotify-music/id324684580?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/reisebiblioteket/id848234746?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/lesesenteret-b-ker-og-hefter/id511835343?mt=8
http://www.lenvikbibliotek.no/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra


 

Spesial pedagogikk:  
Mange av førskole og fagappene egner seg også for spesialundervisning 

Tittel  
 

Pris Beskrivelse Passer for: 

Lytte  

B  *  0 Øve på lydkombinasjoner med støtte 
av bilder og animasjoner 

Hørselshemmede og 
elever med 
språkvansker 
NORSK 

Clarospeak 

B *  63 Tekst til tale app som kan importere 
tekst fra apper og Dropbox. Du kan 
også diktere tekst til Clarospeak. 

Lesevansker, tale og 
språkvansker 
NORSK 

Fonemo 

B  *  22 Taleøvelser med ulike lyder som kan 
kjøpes ekstra. Kan testes i gratis 
variant først 

Tale og språkvansker 
NORSK 

Se 
bokstavlyden  

B 
 

 0 Illustrerer hvordan lydene lages Særlig ved talevansker 
NORSK 

Stories2learn 

B  *  149 For utvikling av sosiale historier med 
egen innspilt lyd og personlige bilder 

Spes.ped. bruk ved 
f.eks. autisme 
HISTORELAGING 

That's how I 
feel 

B  *  22 Mange piktogrammer. Kan også legge 
inn egen lyd og egne bilder. Er i 
utgangspunktet engelskpråklig 

Språkvansker 
FØRSKOLE 

Spesielle 
historier 

B 
 

139 lage bilde+lyd i "bøker" av f.eks 
opplevelser fra tur kan sendes på mail 
eller skrives ut. Dyrt 

Engasjerende bruk av 
egne opplevelser 
HISTORIELAGING 

Grid Player 

B  *  0   Setninger som lages, leses høyt med 
norsk talesyntese 

Alternativ og 
supplerende 
kommunikasjon 
NORSK 

Happi & 
ordtyven  

B  *  33 Lur ordtyven som tar bokstaver ved å 
finne ord gjemt inne i 
bokstavsamlinger før tyven tar de. Kan 
stille vanskegrad.  

Lesevansker 
NORSK 

Spesielle ord 

B 
 

 139 Har ordliste med ord og bilder som 
eleven skal lære. Mulighet for å legge 
til bilder ord og lyd selv for tilpassing. 
Det er 4 forskjellige nivåer på 
oppgavene. Dyr 

Lesevansker, 
språkvansker  
NORSK 

Huskespillet 

B  *  28 Tren kortidsminnet  FØRSKOLE 

Prizmo  

B  *  109 Genial app der du scanner A4 og leser 
rett opp. 

Lese-/ 
skrivevansker 
NORSK 

Stories to tell 

B * $6,99  Autisme 
HISTORIELAGING 

Spesielle 
historier 

B  139 Lag dine egne historier med bilder og 
lyd. Lagre dem og lytt til dem. 

Alle trinn 
Autisme 
HISTORIELAGING 

 

  

https://itunes.apple.com/no/app/lytte/id580451255?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/clarospeak-norsk/id604008357?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fonemo/id479865534?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/se-bokstavlyden/id542364004?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/se-bokstavlyden/id542364004?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/stories2learn/id348576875?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/thats-how-i-feel/id444500170?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/thats-how-i-feel/id444500170?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/spesielle-historier/id478550473?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/spesielle-historier/id478550473?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/grid-player/id456278671?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/happi-the-word-thief/id564625874?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/happi-the-word-thief/id564625874?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/spesielle-ord/id451723454?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/huskespillet/id446494238?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/prizmo-skanning-ocr-talesyntese/id366791896?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/stories-to-tell/id616179118?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/spesielle-historier/id478550473?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/spesielle-historier/id478550473?l=nb&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.mv_nordic.lp.lettersound_nb&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.specialiapps.specialstories
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.specialiapps.specialwords


Førskole: 

Tittel  
 

Pris Beskrivelse Passer for 

Skriv og Lær HD  

B  * 65 Bra app for å lære bokstaver og skrive dem på 
tastatur. Du får opplest bokstavlyd eller 
bokstavnavn. Du kan også skrive enkle ord til 
fine bilder med eller uten hjelp og skrive hele 
tekster fritt. 

Fra 4 år 

Squiggles!  

B  *  0 Tegne krusseduller på ulike bakgrunner og 
bilder. Forklaring på engelsk. 

Fra 2 år 

Lær å telle 

B 
 

 33 Et spill på norsk der barnet teller fisk i havet. 
Telling fra 1 til 10. 

Fra 2 år 

Toca Store 

B  *  33 Velge varer og kjøpe varer i butikk med penger. 
Faglig innhold: 
- kjenne sammenhengen mellom sifrene fra 1 til 
6 og den mengden de representerer  

- stimulere en-til‐en korrespondanse 

Fra 2 år 

Vennebyen 

B 
 

 22 Kjekke spill fra barne-tv serien Vennebyen: 
memory, slukke barn, finne ting i 
førstehjelpsskrin m.m. 

Fra 2 år 

Bogga alfabet 

B  *  44 Flott app for å lære bokstavene, skal farge dem 
og kan bruke de som bokstavmagneter på 
kjøleskap etterpå 

Fra 3 år 

Moro med 
bokstavkjeks 

B  *  21 Bokstavkjeks lek, bokstavering av enkle bilder 
og kryssord 

Frå 3 år 

Tellespillet 

B  *  28 Lær å telle ved å trykke på nettbrettet og teller 
selv, mens en stemme sier tallene og tallene 
kommer opp 

Fra 2-3 år 

Ordspillet 

B  *  28  For å lære rundt 100 vanlige ord med bilde, 
tekst og lyd. 

opp til 4 år 

Happi leser HD 

B  *  33 Lesetrening. Velg korrekt bilde til ord. Barnehage  
Småtrinn 

Interaktiv 
pekebok 

B  *  0 Pekebok med enkle oppgaver og stilige 
tegninger. Mulighet å få opplest ordene også på 
engelsk og fransk.  

fra 4 år 

SoundTouch 

B 
 

 65 Lyd, tekst og bilder, kan også endre til ulike 
språk samt ta bort lyd og tekst. Over- og 
underbegreper. Finnes også i redusert 
gratisvariant og egne videoapper i ulike 
kategorier + en musikk/farge begrep app 

opp til 6 år 

SoundTouch 2 B  
 

55 Fire nye kategorier i forhold til nr 1. Fra 2 år 

Knekk lesekoden B * 44 Trening på bokstavform, lyder og skriveretning. Fra 4 år 

Sort it out 

B  *  0 Sorteringsapp. Full versjon koster 14 kr. Finnes 
også i en litt vanskeligere versjon: Sort it out2 

Fra 2-3  år 

Bokstavlek  

B  * 44 3 ulike spillvarianter for å lære bokstaver og 
lesing 

Fra 4 år 

Lytt og les  

B  * 44 6 ulike spillvarianter for å lære bokstaver og ord Fra 4 år 

Lær med Jacob 

B  *  7 Lær om mat, hvor den kommer fra, hva som er 
sunn/usunn mat. Kjedelig fortellerstemme, men 
nyttig tema 

Fra 2 år 

Jigsaw junior 

B  *  7 Fin puslespillapp, der du også enkelt lager 
puslespill med egne bilder. 3 ulike vanskegrader 

Fra 3 år 

Little Alien 

B 
 

 0 Fin app for å skille farger, skille størrelser, 
memory, puslespill og figurgjenkjenning. 

Fra 4 år 

Dansende 
bokstaver 

B 
 

0 Gir barnet mulighet til både å trene og leke med 
bokstaver og på den måten bli sikre på 
bokstavenes form og lyd på norsk. 

Fra 4 år 

Line'em up 

B  *  0 God, men litt kjedlig app for å lære å sette 
tallene i rekkefølge 

Fra 3 år 

Amaziograph 

 

B * 11 Dette er et tegneprogram som baserer seg på 
ulike typer symmetri. Du kan velge mellom 
speilsymmetri, rotasjonsymmetri og 
forskyvninger. 

Fra 4 år 

https://itunes.apple.com/no/app/skriv-og-l-r-hd/id650542138?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/cn/app/lazoo-squiggles/id498599631?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/r-telle-en-introduksjon-for/id458454598?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/toca-store/id442705759?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/vennebyen/id488499116?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/bogga-alfabet-norsk/id525216267?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/tellespillet/id435677319?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/ordspillet/id422558039?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/happi-leser-et-l%C3%A6r-%C3%A5-lese-spill-for-barn-fra-happi-papi/id435592073?l=no&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/interaktiv-pekebok/id591476034?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/interaktiv-pekebok/id591476034?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/sound-touch/id348094440?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/sound-touch-2/id504519249?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/knekk-lesekoden/id455929768?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/sort-it-out-1/id501939025?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/bokstavlek/id586236543?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/lytt-og-les/id544363594?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/l-r-med-jacob/id561717173?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/jigsaw-junior/id372559516?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/addition-subtraction-for-kids/id426907035?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/dansende-bokstaver/id533088325?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/dansende-bokstaver/id533088325?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/line-em-up/id419041848?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/amaziograph/id586076398?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wombi.learntocount&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rockpocketgames.vennebyen&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundtouch&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundtouch&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spacesquirrel.games.littlealien&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spacesquirrel.games.littlealien&feature=search_result


Animatch B 
 

11 Dette er et typisk memoryspill hvor barna skal 
finne to og to like. Spillet gir dyrelyden til dyret 
på bildet når det snus. 

Fra 4 år 

Pattern Shapes B * 0 Denne applikasjonene gir det et utvalg av 
geometriske former som kan settes sammen til 
forskjellige figurer. Formene fester seg til 
hverandre når de blir lagt inntil hverandre. 
Formene kan markeres, roteres og kopieres. 

Fra 4 år 

Lightbot Jr. B 
 

33 Grunnleggende innføring i programmering.  Fra 4 år 

Shapes B * 44 Denne applikasjonen viser forskjellige 
tredimensjonale figurer, som kuber, prismer, 
sylindere. Figurene kan åpnes for å se hvilke 
todimensjonale former den er satt sammen av. 
Barna kan for eksempel se at en kube består av 
seks kvadrater. 

Fra 4 år 

Stop Motion B 
 

 Stop Motion er en applikasjon hvor barna tar 
mange bilder etter hverandre som blir spilt av 
som en animasjonsfilm. 

Fra 4 år 

Cubits B  55 Dette er en applikasjon som finner 3D‐modeller 
laget i programmet Google SketchUp. 

Fra 4 år 

Geoboard 

 

B 
 

0 Applikasjonen er et digitalt strikkbrett hvor barna 
kan utforske og lage todimensjonale former ved 
hjelp av strikk. Strikkene kan lett flyttes og 
beveges i ulike retninger og nye og spennende 
former kan oppstå. 

Fra 4 år 

Flow Free B 
 

0 Denne applikasjonen handler om å lage 
forbindelser mellom prikker i samme farge. 

Fra 4 år 

Number Frames B 
 

0 Denne applikasjonen gir tilgang på en variert 
type tellebrikker. Disse kan velges som 1, 5 eller 
10. 

Fra 4 år 

MosaicHD B * 11 Denne applikasjonene er et perlebrett som gir 
barna mulighet til å perle etter et bestemt 
mønster eller etter fantasi. 

Fra 4 år 

Everyday 
Matematics:  

B *  14 2 spiller spill for å gjette tall på tallinje. Dersom 
tallet er mindre enn det du tippet, dekkes de 
tallene som er lik eller større enn det du tippet 

Fra 3 år 

Play123 B * 0 Lærer om former, skygger og lyder. På engelsk Fra 3 år 

 

  

https://itunes.apple.com/no/app/animatch-animal-pairs-sounds/id293548481?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/pattern-shapes-by-math-learning/id908511013?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/lightbot-programming-puzzles/id657638474?l=no&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/shapes-3d-geometrisk-l%C3%A6ring/id501650786?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/cubits/id382334969?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/geoboard-by-the-math-learning-center/id519896952?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/flow-free/id526641427?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/number-frames-by-the-math-learning-center/id873198123?l=no&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mini-u-mosaic/id421126665?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/line-em-up/id419041848?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/line-em-up/id419041848?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/play123/id500024209?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spacesquirrel.games.littlealien&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spacesquirrel.games.littlealien&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spacesquirrel.games.littlealien&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spacesquirrel.games.littlealien&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spacesquirrel.games.littlealien&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spacesquirrel.games.littlealien&feature=search_result


Norsk: 

  

Tittel   
 

Pris Beskrivelse Passer for 

Ordo 

B   *  0 Enkel og bra trening på lesing av 
høyfrekvente ord. Kan stille 
vanskegrad 

Småtrinn, 
mellomtrinn 
og spesial 
undervisning 

Ordstress 

B  
 

 33 Elevene skal lese høyfrekvente ord 
etter nivå og skrive inn bokstaver i 
ordet. Finnes også i nynorsk versjon 

Småtrinn, 
Mellomtrinn 

Hurtigleser U  * 0 Norskutviklet ap for å bedre 
lesehastigheten 

Mellomtrinn 
Ungdomstrinn 
Videregående 
og Høyere 
utdanning 

Katta i sekken 

B  
 

 33 Sorter og grupper ord. Også i nynorsk 
versjon 

Småtrinn, 
Mellomtrinn 

       

Les HD 

B   *  33 God app for å knekke lesekode og 
som trening for nye landsmenn med 
enkle ord kombinert med bilder 

Småtrinn, 
spesial 
undervisnig 

Les 2 HD 

B   *  33 Laget for fremmedspråklige som skal 
lære å lese norsk 

Norsk2 
opplæring og 
spesial 
undervisning 

Bokstavkongen B  * 55 Eventyr om hvordan bokstavene fikk 
lyd. Skille mellom lyd og bokstav. Har 
også ulike oppgaver 

Barnehage 
Småtrinn 

Ordlek XL  

B  
 

33 God og effektiv app for å knekke lese 
og skrivekode. Skal skrive ord, får 
opplest bokstavlydene 

Barnehage, 
Småtrinn 

       

StoryBuddy2  

B   * 11 Verktøy for å lage bøker med tekst, 
bilder og egne tegninger.  

Småtrinn, 
Mellomtrinn, 
Spes.ped 

Bokstavmonster B  
 

33 Alfabetopplæring, kan velge engelsk 
tekst. 

Småtrinn 

Lytt og les  

B   *  44 Grunnleggende leselæringsapp med 
6 ulike aktiviteter 

Småtrinn, 
Spes.ped 

       

Mine ordbilder B  
 

0 Lesetrening ved å lære de 500 mest 
brukte ord i norske aviser. 

Småtrinn 
Spes.ped 

  

 

 

 

 

 

  

  

https://t.co/ahsR8PnDDz
https://itunes.apple.com/no/app/ordstress-bokmal/id497207165?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/hurtigleser/id520548822?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/katta-i-sekken/id534383348?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/les-hd-norge/id558500894?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/les-2-hd-norge/id687299422?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/bokstavkongen/id490077657?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/ordlek-xl/id493868383?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/ordlek-xl/id493868383?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/storybuddy-2/id505856601?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/bokstavmonsteret-en-ny-mate/id614408013?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/lytt-og-les/id544363594?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/mine-ordbilder/id471604651?l=nb&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geirlarsen.ordstressbm&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geirlarsen.kattaisekken&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snillsoftware
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snillsoftware
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snillsoftware


Engelsk: 

 

  

Tittel   
 

Pris Beskrivelse Passer for 

Pugge  

B   *  44 Flott glosepuggeapp med tre ulike 
måter å lære seg glosene på. Kan 
også brukes til f.eks 
gangepugging. Du kan dele 
gloser til flere. 

Mellomtrinn, 
Ungdomstrinn 

Google 
Oversetter 

B 
U 
V 

 
 
X 

 

 0 Som på nettet for å finne 
ord/betydning på ulike språk. Kan 
både være fantastisk og 
unøyaktig 

Alle skoletrinn 

Chicktionary 

U  
 

 0 Lage engelske ord med 
bokstaver  

Mellomtrinn, 
Ungdomstrinn 

I like books 

B   *  22  37 bildebøker Småtrinn 

Little story 
maker 

B   *  0 Lag egne bøker med bilder enkelt Småtrinn, 
mellomtrinn 

Sentence 
Maker Free 

B   *  0 Lag setninger på engelsk  Småtrinn 

Gloseballonger 

B  
 

 33 500 mest vanlige ord i engelsk. 
Også på nynorsk 

Småtrinn, 
mellomtrinn 

Dyslexiaquest  

U   * 109 Kjekk app som er egentlig en 
skjult lesetest. På engelsk, derfor 
havner den under engelsk 

Mellomtrinn, 
Ungdomstrinn 

Little reader 
3 letter words 
4 letter words 

 
B 
B 

  
* 
* 

  
0 
7  

To enkle apper for å matche ord 
og bilder 

Småtrinn 
Spesped 

Little speller 
free 

B   *  0 Et av flere spill i samme kategori 
for å lage ord av bokstaver med 
eller uten visuell støtte 

Småtrinn 
Spesped 

My first 1000 
words  

B   *  33 Kort for å lære over 1000 ord med 
visuell støtte med ulike 
spillmoduser. Kan endre og legge 
til bilde og lyd. 

Småtrinn 
Spesped 

123 Toys B  * 0  Småtrinn 

Epic Citadal 

B 
U 

 
 

  
0  Fantastisk middelalderby og borg 

du kan vandre rundt i. Flott som 
inspirasjon til skriveoppgave. 
Veldig bra til å hjelpe skildring. 

Mellomtrinn, 
Ungdomstr. 

 

  

     

  
 

  

          

 

  

https://itunes.apple.com/no/app/pugge/id505193444?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/google-translate/id414706506?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/google-translate/id414706506?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/chicktionary-for-ipad/id365374807?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/i-like-books-37-picture-books/id460795092?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/little-story-maker/id508287659?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/little-story-maker/id508287659?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/sentence-maker-free/id518347992?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/sentence-maker-free/id518347992?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/gloseballonger/id528953036?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/dyslexia-quest/id448166369?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/little-reader-3-letter-words/id514532596?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/learn-to-read-four-letter/id431216282?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/little-speller-three-letter/id434789689?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/little-speller-three-letter/id434789689?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/my-first-1-000-words-flashcards/id449740734?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/my-first-1-000-words-flashcards/id449740734?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/epic-citadel/id388888815?l=nb&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockdot.chicktionaryfull
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geirlarsen.gloseballonger&feature=search_result


Matematikk: 

Tittel   
 

Pris Beskrivelse Passer for 

Kalkulator! 

B 
U 

  *  0 Grei kalkulator som viser hva du har 
tastet inn. Finnes også i reklamefri 
versjon til 7 kr. 

Alle skoleslag 

Geogebra 

B 
U 

 
 

 

 0 Kjent og bra program nå også for 
nettbrett. 

Ungdomsskole 
Vgs 

Operation 
Math 

B  
 

 33 James Bond aktig puggespill med 
mange oppdrag for å lære de fire 
regneartene 

Småtrinn 
Mellomtrinn 

Math Blaster 
Hyperblast 2 

 
B 

 
 

 0 Underholde SPILL med gode 
differsieringsmuligheter i de fire 
regningsartene.  

Småtrinn, 
Mellomtr., 
Ungdomstr. 

Math Bingo 

U  
 

 33 Gangebingo Mellomtrinn, 
Ungdomstr. 

Regnemester 

B   *  0 (Tusen millioner) Enkel addisjon gratis, 
men subtraksjon, multiplikasjon og 
divisjon koster 7 kr hver 

Småtrinn, 
Mellomtrinn 

Lær klokken 

B  
 

 44 Fra Mingoville. Kos kr, men funker bra.  Barnehage, 
Småtrinn 

Math Drills Lite 

B  *  0 Bra drillapp.Fullversjon gir enda bedre 
muligheter til 14kr. 

Småtrinn 
(Mellomtrinn) 

Ghostblasters 

B 
 

 *  11 Trener en og en gange ved å kun fjerne 
spøkelser (produkt) i den gangen. Må 
være kjapp, litt lange økter 

Mellomtrinn 
(Ungdomstrinn) 

Math Board 

B  
 

 55 Du kan sette vanskelighetsgrad, 
tidsbegrensninger og min og maks tall. 
I tillegg kan du velge type besvarelser. 
Du kan sette inn navn på flere elevers 
navn og lagre resultatene på den 
enkeltes navn. 

Småtrinn, 
Mellomtrinn, 
Ungdomstrinn  

Slice it! Begins  

B  
 

 0 Deling av geometriske former Småtrinn, 
Mellomtrinn  

DragonBox 1 
OG 2 

B 
 
U 

 
 
 

 

 55 Norsk utviklet spill for å utvikle 
matematikkforståelse, særlig for 
algebra 

Småtrinn, 
Mellomtrinn, 
Ungdomstrinn 

Graphing 
Calculator 

U  *  22 "Vanlig" fullfunksjons grafisk kalkulator Videregående, 
Høyere utd. 

Math Ref  

U  
 

  22 1400 matematiske formler og nyttig 
enhets kalkulator 

Ungdomsskole, 
Videregående, 
Høyere utd.  

Mental Maths 

U  *   33 Tren opp hoderegningskapasiteten 
med fire ulike nivå og valgbar 
tidsbegrensing 

Mellomtrinn, 
Ungdomstrinn, 
Videregående 

King of Math 

B   
 

  33 Morsom og lærerikt spill for 
basiskompetanse i de fire regneartene 
på norsk 

Ungdomstrinn, 
Mellomtrinn, 
(vgs) 

King of Math 
jr. 

B  *  33 Enklere variant fra 6 år og oppover Småtrinn, 
Mellomtrinn 

Brøker Smart 
Pirat  

B  *   11  Engasjerende og god brøk app Mellomtrinn 

Number 
Pyramid  

B  *  $0,99 God app for å trene pluss og minus ved 
hjelp av tallpyramider 

Småtrinn 

Dragonbox 
Elements 

B 
U 

 
 

 
55 Grunnleggende geometriske prinsipper Mellomtrinn 

Ungdomstrinn 
VGS 

   

https://itunes.apple.com/no/app/kalkulator./id443932954?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/geogebra/id687678494?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/operation-math/id487387270?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/operation-math/id487387270?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/math-blaster-hyperblast-2-lite/id510023687?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/math-blaster-hyperblast-2-lite/id510023687?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/math-bingo/id371338715?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/regnemester/id503167498?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/l-r-klokken-norsk/id504525158?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/math-drills-lite/id302881372?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/ghostblasters-for-ipad/id442380006?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/mathboard/id373909837?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/slice-it%21-begins/id402143190?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/dragonbox+/id522069155?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/dragonbox+/id522069155?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/graphing-calculator/id289940142?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/graphing-calculator/id289940142?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/math-ref/id301384057?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/mental-maths/id305627630?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/mattekonge-hele-spillet/id545625741?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/mattekonge-junior/id579528355?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/mattekonge-junior/id579528355?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fraksjoner-pirates/id905173962?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/fraksjoner-pirates/id905173962?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/number-pyramid/id439569968?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/number-pyramid/id439569968?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/dragonbox-elements-geometry-proofs/id875267105?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/dragonbox-elements-geometry-proofs/id875267105?l=nb&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.spinlight.operationmath&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KnowledgeAdventure.HyperBlast&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathbingopaid&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mingoville.funclock.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.sliceit&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.sliceit&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wewanttoknow.DragonBoxPlus&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happymaau.MathRef&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.kom&feature=related_apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happymaau.MathRef&feature=search_result


Naturfag: 

Tittel   
 

Pris Beskrivelse Passer for 

Tricks of 
Science 

B 
U 

 
 

  
 14 Gode videoer på norsk om enkle 

kjemiske eksperiment ved Andreas 
Wahl kjent fra NRK 

Småtrinn, 
Mellomtrinn, 
Ungdomstrinn 

pocket 
Universe  

B 
U 

  *  33 Astronomi blir aldri det samme etter 
denne appen 

Småtrinn, 
Mellomtrinn, 
Ungdomstrinn, 
Videregående 

Amazing 
Alex 

B 
U 

 
 

 

 7 Underholdene oppgaver der du må 
bruke praktisk fysikk. Trenger ikke 
betale ekstra for HD varianten 

Småtrinn, 
Mellomtrinn, 
Ungdomstrinn 

The 
elements 

U   *  149 Flott visualisering og info om hele det 
periodiske system av grunnstoffer 

Ungdomstrinn, 
Videregående 

EarthViewer 

B 
U 

 
 

 *  0 Visualisering av jordas historie Mellomtrinn, 
Ungdomstrinn, 
Videregående 

Science360 
for iPad 

B 
U 

 
 

 *  0 Flotte naturfags bilder og videoer i 
tillegg til nyheter fra National Science 
Foundation 

Mellomtrinn, 
Ungdomstrinn, 
Videregående 

Kvitre+ B  * 44 Fuglesanger i Norge og Vest-Europa. 
For øyeblikket 208 forskjellige sanger 
og toner.  

Alle trinn 

Earth 
science 

B  * $2,99 Bilder med informasjon om 
naturfaglige fenomener. Hvert bilde 
har tre informasjonspunkter som man 
kan velge å få lest høyt. På Engelsk 

Barnetrinn 
Mellomtrinn 

Star Walk 2 
Ads+ 

B 
U 

 
 

0 Star Walk er en app som viser 
stjerner, stjernebilder og satellitter i 
sanntid ved at du holder 
smarttelefonen eller nettbrettet opp 
mot himmelen. 

Barnehage 
Alle trinn 
Videregående 
 

 

  

https://itunes.apple.com/no/app/tricks-of-science/id511302050?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/tricks-of-science/id511302050?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/pocket-universe-virtual-sky/id306916838?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/pocket-universe-virtual-sky/id306916838?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/amazing-alex/id524333886?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/amazing-alex/id524333886?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/elements-visual-exploration/id364147847?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/elements-visual-exploration/id364147847?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/earthviewer/id590208430?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/science360-for-ipad/id439928181?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/science360-for-ipad/id439928181?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/kvitre!-fuglesanger-i-norge/id373561269?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/earth-science-regents-buddy/id504921152?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/earth-science-regents-buddy/id504921152?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/star-walk-2-ads-nattehimmel/id1112481571?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/star-walk-2-ads-nattehimmel/id1112481571?l=nb&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.amazingalex.premium&feature=search_result


Andre apper: 

Tittel   
 

Pris Beskrivelse Passer for 

Lydhør B 
U  

 
X 

 
0 Lydbokapp fra Norsk lyd og 

blindeskrift bibliotek (NLB). Kan 
justere hastighet på avspilling. Kan 
få eget låneekort. 

Spes. Ped.  
HOVEDMENY 

NRK super B  
 

0 NRK sine programmer for barn Småtrinn, 
Mellomtrinn 
UNDERHOLDNING 

Kahoot! B 
U 
V 

 
 
X 

 
0 Morsomt quizprogram der man kan 

lage sine egne quizer og der 
deltakerne bruker egne enheter til å 
svare. 

Småtrinn 
Mellomtrinn 
Ungdomstrinn 
Videregående 
UNDERHOLDNING 

Den Store 
Lesehesten 
Den lille 
Lesehesten 

B  * 0 To apper med lesehestbøker fra 
Aschehoug. Her kan du kjøpe 
digitale bøker. Kan lese selv og 
avspille sin egen stemme eller få 
boken opplest med ferdig innlest 
tale. Bøkene har fargerike 
illustrasjoner og enkle historier.  
Ingen gratis. 

Småtrinn 
Mellomtrinn 
E-BØKER BARN 

Løveunge B  
 

0 CappelenDamm sine 
løveungebøker. En bok gratis 

Småtrinn 
E-BØKER BARN 

Kaptein 
Sabeltanns 
bibliotek 

B  
 

0 En bok gratis, tellebok Småtrinn 
E-BØKER BARN 

Boksnuser B  
 

0 CappelenDamm sin e-bokhandel for 
barn. En bok gratis 

Småtrinn 
Mellomtrinn 
E-BØKER BARN 

Leseland B  
 

0 Samlaget sin e-bokhandel for barn. 
Noen gratise bøker. 

Småtrinn 
Mellomtrinn 
E-BØKER BARN 

Spesielle 
historier 

B  
 

139 Lag dine egne historier med bilder 
og lyd. Lagre dem og lytt til dem. 

Alle trinn 
Autisme 
HISTORIELAGING 

Visual timer B  
 

7 En visuell nedtellingsklokke som 
tydelig viser barna hvor lang tid ting 
gar. God øvelse i å forstå tiden, 
også når tiden er brukt opp. 

Førskole 
Småtrinn 
Mellomtrinn 
MATTE 

Lesestart 

B  
 

 0 Gyldendal sin bokapp. Får med en 
bok, flere kan kjøpes for 35 kr. 

Småtrinn, Spes.ped 
E-BØKER BARN 

Språkkista 
 
Erstattet av 
Språkkista 2 (199) 
og Språkkista: 
tegn og symbol 
(199) 

B 
U 
V 

 
 
X 

 
349 Språkstimulering og flerspråklighet. 

Bildebank på 10 hverdagstema med 
30 ord og begreper i hver. 20 språk. 

Småtrinn 
Voksen 
Morsmål 
FORSIDE 

  

https://itunes.apple.com/no/app/lydh-r/id603112511?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/nrk-super/id659270490?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/kahoot-play-learning-games/id1131203560?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/den-store-lesehesten/id524021686?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/den-store-lesehesten/id524021686?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/den-lille-lesehesten/id434609839?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/den-lille-lesehesten/id434609839?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/l%C3%B8veunge/id705107669?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/kaptein-sabeltanns-bibliotek/id858613841?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/kaptein-sabeltanns-bibliotek/id858613841?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/kaptein-sabeltanns-bibliotek/id858613841?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/boksnuser/id784420393?l=no&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/leseland/id643157169?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/spesielle-historier/id478550473?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/spesielle-historier/id478550473?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/visual-timer-time-countdown/id665881297?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/lesestart/id626756774?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/sprakkista/id734327021?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/sprakkista/id1064463477?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/sprakkista-tegn-og-symbol/id1082691534?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/sprakkista-tegn-og-symbol/id1082691534?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/sprakkista-tegn-og-symbol/id1082691534?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart


Turisme/reiseliv: 

Tittel  
 

Pris Beskrivelse 

Ut V 
 

0 Fotturer, sykkelturer og skiturer i Norge. Utviklet av 
Turistforeningen og NRK. 

Lommekjent V 
 

0 Fotturer, sykkelturer og skiturer i Norge. Kan laste 
ned turkart til mobil slik at de kan brukes uten WiFi. 
NRK sine programmer for barn 

Norgeskart V 
 

0 Tilgang til gode kart over Norge. Topografiske kart, 
sjøkart og orienterignskart.  

GodTur V 
 

0 Turer i Norge. Kan tracke egen tur. 

Visit Senja V 
 

0 Snarvei til Visit Senja sin hjemmeside 

Ruteinformasjon V 
 

0 Snarvei til offentlig ruteinformasjon for Troms fylke. 

Midt-Troms 
Friluftsråd 

V 
 

0 Snarvei til Midt-Troms Friluftsråd sin hjemmeside. 

Turkalenderen 
og turmuligheter i 
Midt-Troms 

V 
 

0 Snarvei til informasjon om turmuligheter i Midt-
Troms på Midt-Troms Friluftsråd sin hjemmeside. 

 

 

Aviser og tidsskrifter 

Tittel   
 

Pris Beskrivelse 

Atekst  V 
 

 Snarvei til Retriever med tilgang til over 150 dagsferske aviser. Er ikke 
en app og man abonnerer på tjenesten. 

Idunn  V 
 

  Snarvei til idunn – tidsskritsdatabase. Er ikke en app og man abonnerer 
på tjenesten. 

 

 

 

https://itunes.apple.com/no/app/ut.no-turguide/id510575024?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/lommekjent/id529509858?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/norgeskart/id727189627?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/godtur/id570787143?mt=8
http://www.destinasjonsenja.no/index.php/no/
http://www.tromskortet.no/
http://www.midt-troms.no/nyheter.72442.no.html
http://www.midt-troms.no/nyheter.72442.no.html
http://www.midt-troms.no/turkalender-og-turmuligheter-i-midt-troms.72501.no.html
http://www.midt-troms.no/turkalender-og-turmuligheter-i-midt-troms.72501.no.html
http://www.midt-troms.no/turkalender-og-turmuligheter-i-midt-troms.72501.no.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gyldendal.android.lesestart

