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Appar för iOS 
 
Här är ett urval av de appar som finns för Apples produkter, till exempel iPhone och iPad. 
 
Vi har letat enkla trycka-hända appar med kontraster, ljuseffekter och ljud. De flesta av apparna i listan 
är interaktiva och reagerar först vid beröring av skärmen, utan krav på precision.  
 
Mer information om appen hittar du om du trycker på ”länk till appen”. 
 
 
 

 Touch Switch 
Mycket enkel 
musikspelare. Rör vid 
skärmen och musiken 
spelar under förvald tid 
och olika mönster rör 
sig. Det går bra att 
lägga in egen musik 
från iTunes och 
egeninspelade videos 
istället för de 
förinlagda mönstren. 
Av: Goatella 
Länk till appen Touch 
Switch 
 
 

 Night Lights 
Toddler Toy 
En enkel och tydlig 
app med stjärnor som 
framträder överallt där 
skärmen vidrörs. När 
någon av formerna 
vidrörs ändrar 
bakgrunden färg och 
lyser och milda toner 
hörs. 
Av: Scope Creep 
Studios LLC 
Länk till appen Night 
Lights Toddler Toy 
 

  

Magic for babies 
Orsak och verkan. 
Glada färger, stjärnor 
och pianotoner när 
skärmen vidrörs. 
Skakas iPaden spelas 
musiksnuttar. 
Av: Craig Janis 
Länk till appen Magic 
for babies 

  

Mebop Maestro 
Kontrastrika former 
och olika 
instrumentljud när 
skärmen vidrörs. Det 
finns fler appar i 
Mebopserien med 
andra ljudteman.  
Av: Treebetty 
Länk till appen Mebop 
Maestro 
 

  

Sago Mini Sound 
Box 
Färglada bollar. Välj 
ljud. 
Av: Sago Sago 
Länk till appen Sago 
Mini Sound Box 
 

  

Sago Mini Music 
Box 
Enkel men spännande 
app med musik och 
överraskningar i form 
av ljud och bilder. 
Av: Sago Sago 
Länk till appen Sago 
Mini Music Box 
 
 
 
 
 

https://apps.apple.com/se/app/touch-switch/id467933372
https://apps.apple.com/se/app/night-lights-toddler-toy/id1285597777
https://apps.apple.com/se/app/magic-for-babies/id1000231835
https://apps.apple.com/se/app/mebop-maestro-musikaliska-bubblor-för-bebisar/id915394152
https://apps.apple.com/se/app/sago-mini-sound-box/id640709006
https://apps.apple.com/se/app/sago-mini-music-box/id734464274
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 Kidoko Baby paint 
Målarapp men bra 
kontraster och 
inställningsmöjligheter. 
Lägg till/ta bort ljus-, 
ljudeffekter och tokig 
papegoja. 
 
Av: Kidoko Inside 
Länk till appen Kidiko 
Baby paint 

 

 

Big Bang Pictures 
App för synstimulering. 
Kontrastrika anime-
rade bilder av olika 
slag med musik och 
möjlighet till många 
olika inställningar. På 
samma tema finns 
ytterligare en app från 
Inclusive Technologi 
som heter Big Bang 
Patterns. Big Bang 
Patterns har samma 
funktioner som Big 
Bang Pictures men 
mönster istället för 
bilder. Priset är 
detsamma. 
 
Av: Inclusive 
Technology Ltd 
Länk till appen Big 
Bang Pictures 

 

  

Wa Kingyo –  

Goldfish Pond 
Guldfiskdamm med 
simmande fiskar och 
vattenljud. Möjlighet att 
välja exempelvis 
storlek, färg och antal 
fiskar. 
 
Av: Mazataka 
Hakozaki 
Länk till appen 
Goldfish Pond 

 

 

 
 
 
 

 

Cosmic Top 
Klart lysande, färgrika 
figurer som kan byta 
form, roteras, förstoras 
och förminskas. 
Möjlighet till olika 
inställningar och de 
”kosmiska 
ljudeffekterna” går att 
stänga av.  
 
Av: Cool Bear 
StudiosLLC 
Länk till appen Cosmic 
Top 

 

  

Tiny Piano 
Pianoapp där varje 
beröring av skärmen 
ger toner till en i förväg 
vald sång. I 
inställningar kan till 
exempel tangenterna 
förstoras och möjlighet 
att spela fritt kan 
ställas in. 
 
Av: SquarePoet 
Länk till appen Tiny 
Piano 

 

  

Baby’s Musical 
Hands 
Ljud från gitarr på blå 
rutor, piano på gula 
rutor och trumma på 
röda rutor. 
 
Av: Streaming Colour 
Studios 
Länk till appen Baby’s 
Musical Hands 

  

Hand Drums 
App med många olika 
trummor och med 
många olika 
inställningar. 
 
Av: Cody Rotwein 
Länk till appen Hand 
Drums 
 

https://apps.apple.com/se/app/kidoko-baby-paint/id697977810
https://apps.apple.com/se/app/big-bang-pictures/id586617928
https://apps.apple.com/se/app/wa-kingyo-le-goldfish-pond/id333192368
https://apps.apple.com/se/app/cosmic-top/id401450971
https://apps.apple.com/se/app/tiny-piano-liten-piano/id477014214
https://apps.apple.com/se/app/babys-musical-hands/id447815630
https://apps.apple.com/se/app/hand-drums/id476913839
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 Moobaa 
Fina tecknade 
djurbilder med 
naturtrogna ljud. För 
att byta djur swipa lätt. 
 
Av: Reflx 
Länk till appen 
Moobaa 
 

 Baby View 
Många olika 
kontrastrika figurer i 
svart/vitt eller färg med 
ljudeffekter.  
 
Av: Jump Ahead 
Games 
Länk till appen Baby 
View 
 

  

Sound Shake 
Färgglada bollar och 
ljud dyker upp när 
skärmen vidrörs. Det 
finns flera olika 
inställningar att prova 
på. Fler ljud och 
former kan köpas till. 
 
Av: Treebetty LLC 
Länk till appen Sound 
Shake 

 

  

SoundPrism 
Skapa harmoniska 
ljudbilder bara genom 
att röra skärmen. 
Bakgrundsfärg, 
instrument, toner med 
mera kan ändras. Lås 
den i helskärm i 
inställningar på 
iPaden. 
 
Av: Audanika GmbH 
Länk till appen 
SoundPrism 

 

 
 

 

Cause and Effect 
Sensory Light Box  
Åldersneutral app som 
har 30 olika ljud och 
ljus/bildeffekter.  
Fokus ligger på ljus/ 
bildupplevelsen. 
 
Av: Cognable 
Länk till appen Cause 
and Effect Sensory 
Light Box  
 
 
 

  

Cause and Effect 
Sensory Sound Box 
Åldersneutral app som 
har 24 olika ljud och 
ljus/bildeffekter.  
Fokus ligger på ljud-
upplevelsen. 
 
Av: Cognable 
Länk till appen Cause 
and Effect Sensory 
Sound Box  
 
 

https://apps.apple.com/se/app/moobaa/id495662890
https://apps.apple.com/se/app/baby-view/id451312722
https://apps.apple.com/se/app/sound-shake-soothing-musical-rattle-for-babies-toddlers/id962171717
https://apps.apple.com/se/app/soundprism/id386833491
https://apps.apple.com/se/app/sensory-light-box/id533976433
https://apps.apple.com/se/app/sensory-sound-box/id548622567

