
Kalle är tio år. Han gillar karate, anime och sin kanin Suki. 

Kalle är i grav språkstörning. Det betyder att han ofta har svårt att göra sig förstådd med ord, och 
svårt att förstå precis vad andra menar, oavsett om de pratar eller skriver. Därför använder Kalle 
sin iPad som hjälpmedel.

Häng med Kalle under en vanlig dag, och se hur han använder sin iPad och appar som 
hjälpmedel.

(I texten använder Kalle en iPad. På bilderna kan du se vilka system apparna passar till, till exempel Android 
eller Windows Phone.)
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Morgon
Kalle vaknar av att hans smarta väckarklocka, Sleep Cycle Alarm, ringer i iPaden. Den väcker 
honom varje morgon. Kalle vill sova lite till, så han puttar på iPaden. Då snoozar appen.

Efter en stund ringer den igen, och Kalle puttar till den igen. Men nu står pappa i dörröppningen 
och undrar om Kalle vill ha rostat bröd till frukost. Kalle gäspar stort och svarar ja. Pappa hjälper 
Kalle att starta Tasuc, som är en bildschemaapp. Tasuc hjälper Kalle att komma ihåg vad han ska 
göra varje morgon: Klä på sig, äta frukost, borsta tänderna, kolla att väskan är packad och kolla 
vattnet hos Suki, som är Kalles lejonhuvade kanin.

Kalle gillar inte när iPaden larmar eller piper. Därför är alla larm och meddelanden avstängda i 
Tasuc, men om Kalle vill, då kan han trycka på bilden på vad han ska göra nu, och höra sin egen 
röst berätta. Han gillar inte föräldrar som tjatar, då lyssnar han mycket hellre på sin egen röst. 

Då och då påminner Kalles föräldrar honom om att fortsätta med morgonschemat. ”Vad är nästa 
sak i Tasuc?” säger de. Då minns Kalle att han borde fortsätta med schemat och inte låtsasbråka 
med sin storebror Simon, som är femton. Simon påminner honom också ibland, fast oftast genom 
att lyfta Kalle rakt upp, kittla honom i magen och säga ”Schemat, Kalle! Schemat!”.

Kalle åker buss till skolan. I Tasuc kan han se visuellt hur lång tid det är kvar tills bussen går. 
Kalles mamma Pia brukar hjälpa honom att få på sig ytterkläderna och ta med sig väskan. Igår 
kväll packade de gympakläderna, så nu går det fort.

När Kalle kommer till hållplatsen blir han osäker. Det är inga andra barn här idag, bara en gammal 
tant. Kalle tänker att hans buss kanske har gått? Han blir osäker och tar fram appen MobiTime. 
Den är inställd på hållplatssök, och i appen ser Kalle att det är bussen som är sen, inte Kalle som 
missat den. Skönt! 
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I skolan
I skolan är det mycket att göra. Första lektionen är matte. Kalles klass brukar dela upp sig i mindre 
grupper på måndagar, onsdagar och fredagar, men idag är det tisdag och alla barnen är i 
klassrummet. Det låter ganska mycket. Kalle sätter på sig sina hörlurar och lyssnar på lite musik 
medan han löser tal i matteboken. Snart kommer Kalles lärare Eva, och säger att det är dags för 
genomgång.

Kalle spelar in det Eva säger med appen AudioNote. Han tycker det är krångligt att förstå, och blir 
ganska frustrerad medan han lyssnar. Efter genomgången går Eva till några klasskamrater som 
har frågor, och det tar en lång stund innan hon kommer till Kalle. 

”Har du förstått vad du ska göra, Kalle?” frågar hon. Kalle säger ja, fast egentligen inte alls har 
förstått. Men Eva ser på Kalle att han är frustrerad. Hon tar fram appen Math Bingo på Kalles 
iPad, och ställer in den på enkel multiplikation. 

”Här”, säger hon. ”Försök att få tre kryp, och sen räcker du upp handen.” Hon ritar en liten serie i 
Kalles skrivbok, som visar iPaden, tre kryp från Math Bingo och sen Kalle som räcker upp handen. 
Eva ritar ofta när hon pratar, det är bra.

Sedan är det svenska. Idag ska barnen fortsätta på sin berättelse om ett djur. Kalle gör en 
berättelse om Suki, kaninhonan. Han fått hjälp att göra en tankekarta, en mindmap, i skrivboken. 
Tankekartan har några frågor, som vad Suki är för slags djur och vad hon äter. Det finns också 
några teckningar som Kalle har gjort, och några som Eva har gjort. Kalle tycker att Eva ritar 
ganska fult, men han minns vad bilderna föreställer i alla fall. 
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Kalle har tankekartan  framför sig medan han skriver om Suki. Han använder appen Skolstil, som 
läser upp ord och meningar så att Kalle kan kolla att det blir rätt. Appen visar också en röd rad 
under ord som är felstavade. Det är ganska svårt och några gånger tappar han bort sig, så Eva får 
hjälpa honom att komma igång igen. 

Sen är det idrott. Det är svårt. Kalle tycker det är jobbigt med alla barn som är överallt, och 
gympaläraren pratar snabbt och med en sträng röst. Det är inte alls kul. Kalle tänker på sin 
karateträning, där är det en helt annan ordning. Inga barn som springer in i en hela tiden.

På eftermiddagen får Kalle hjälp att lyssna på en talbok via datorn i skolan. Eva har ställt in appen 
Pratklocka så att den visar hur mycket tid som är kvar. När tiden är slut säger Kalles röst vad han 
ska göra: Rita. Man kan spara flera olika klockor i Pratklocka, med olika röster. 

Kalle ritar Suki med sina vita örontofsar och en fläck runt ena ögat. Det blir nästan som en 
mangafigur, eller i alla fall tycker Kalle det. Elis och Nadya, som båda sitter vid Kalles bord, säger 
att kaniner är hur söta som helst. Kalle blir glad, men när han ska berätta mer om Suki är vill orden 
inte riktigt komma ut. 

Vid sista lektionen påminner Eva om att det är dags att lämna in matteläxan imorgon. Sen går hon 
fram till Kalle och säger att hon har skickat ett mail till Kalles mamma, med veckans läxor. 

När det är dags att packa ihop påminner Eva Kalle om att titta i appen AutisMate så han verkligen 
får med sig allt hem. AutisMate innehåller en massa funktioner, bland annat kan man göra 
bildberättelser och checklistor av foton och teckningar. Han kryssar av sakerna som ska ner i 
väskan en efter en: Gympakläderna. Läxboken i matte. Läseboken ligger redan i väskan. Det sista 
på listan är iPaden. 
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Kalle går till busshållplatsen med de andra skolbarnen. Bussen kommer när den ska, men 
bussresan hem går långsamt. Kalle tar fram MobiTime igen, och tittar på kartan över var han 
befinner sig. Det är en ganska lång bit kvar tills det är dags att plinga.
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Eftermiddag hemma
När Kalle kommer hem är bara Simon hemma. Han har dukat fram mellanmål, och påminner Kalle 
om att han ska äta också. Kalle sätter på sin favoritmusik på iPaden, och äter en macka. Sen går 
han till Sukis bur och pratar med henne.

I AutisMate finns en bildinstruktion till hur man gör för att städa i Sukis bur. Kalle startar 
instruktionen och tittar på de olika stegen. I tur och ordning gör han som filmsnuttarna visar. Suki 
tycker det är roligt att hoppa runt i Kalles rum medan han städar i buren.

Nu hör Kalle att dörren öppnas. Det är mamma som kommer. Hon undrar om han är omklädd till 
karaten än, och om han har hängt upp gympakläderna. Det har han inte. 

”Men har du inte kollat på ditt schema i Tasuc?” säger mamma. Men det har Kalle glömt, ingen har 
ju påmint honom. Kalle blir stressad, men mamma tar fram Pratklocka och ställer den, så Kalle ser 
att det finns tid kvar till att byta om. Hon hjälper honom med kläderna. Sedan åker de till Karaten.

På Karaten är det ganska många barn. Flera av dem är äldre än Kalle, och han är lite blyg för 
dem. Men de är snälla, och ledaren, Tommy, visar en kata flera gånger, och försöker hjälpa Kalle 
att härma. Det är svårt, men då kommer Kalle på att han kan spela in katan i AutisMate. Tommy 
tycker det är en bra idé och visar en gång till, medan Kalle spelar in. 

När Kalle och mamma kommer hem håller pappa på att laga middag. På kylskåpet i köket hänger 
matschemat, fast Kalle känner ända från hallen att det luktar köttfärssås. Kalle är trött. Han går in 
på sitt rum och sätter sig i sängen med hörlurar på och sin favoritmusik. Han sitter där en lång 
stund, ända tills det är dags att äta.
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Efter maten är det läxdags. Det gillar inte Kalle, men pappa gör iordning ljus och pepparkakor på 
bordet, och Simon sitter på andra sidan och gör också sin läxa. I mailen har mamma fått 
matteuppgiften som Kalle ska lösa. Kalle och pappa ritpratar i appen Explain Everything om 
uppgiften, som ska redovisas. När de är klara med att lösa talet gör de ett nytt ritprat, för i 
uppgiften ingår att redovisa hur man har gjort. Nu använder Kalle AutisMate. Den gillar han bäst, 
för där finns färdiga bilder att använda. 

Kalles mamma tittar in i köket och påminner Kalle om att han ska duscha efter karaten. Just det! 
Kalle vill inte alls duscha, han vill titta på filmen som Simon har startat på sin dator, en animerad 
japansk kortfilm. Mamma öppnar Tasuc där kvällsschemat finns. Kalle ser att tiden till att lägga sig 
inte är så lång, men Simon säger att de hinner. Mamma går med på det, men sen måste Kalle 
faktiskt duscha och fortsätta med kvällsschemat i Tasuc.

Precis som på morgonen påminner Kalles föräldrar honom om att titta i Tasuc. Till slut stoppar 
pappa om honom, och hjälper Kalle att starta den smarta väckarklockan, Sleep Cycle Alarm. Den 
kommer att väcka honom i morgon bitti när han sover som lättast.
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Några appförslag för Kalle

Det finns många appar som kan vara bra för Kalle. En del av dem har nämnts i texten, andra inte. 
På websidan Skolappar.nu kan du hitta fler exempel på bra appar för skolarbetet. På AssistApp.se 
finns appar för bildschema, tidsvisning och mycket annat.

Smart väckarklocka 

Appen känner av ditt sömnmönster och väcker dig när du sover som ytligast mellan visa tider. 
Användaren ställer in mellan vilka tider väckarklockan ska ringa och appen känner av 
sömnmönstret och väcker användaren när sömnen är som ytligast och man vaknar som lättast. 
Alarmljuden ( finns flera att välja mellan bland annat fågelkvitter) stegras långsamt och väcker på 
ett behagligt sätt)

Tex:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.sleep&hl=sv

Schemaappar, finns många olika.

Tasuc
https://itunes.apple.com/se/app/tasuc-schedule/id383317351?mt=8

Tasuc är en bildschemaapp som är enkel att använda. Man kan använda egna bilder, egen text 
och egna ljudinspelningar för varje bildkort. Det finns möjlighet att ha många färdiga scheman och 
går fort att göra nya. När man gjort en uppgift kan man bocka av den i listan. Det går att låsa 
scheman så att de inte kan ändras. Bilddatabasen kan även fungera som ett enkelt 
kommunikationsverktyg med talande bilder.

Film om tasuc: https://www.youtube.com/watch?v=wRS9P2ZpILY

Även AutisMate går att använda till att göra bildscheman.

Math Bingo
Math Bingo är ett bingo spel för barn som innehåller 4 olika spel( de fyra räknesätten) och 
möjlighet att välja 3 olika nivåer på svårighet. På varje nivå går att nå ”high score” och samla olika 
figurer att spela bingo med

https://itunes.apple.com/se/app/math-bingo/id371338715?mt=8

Skolstil
https://itunes.apple.com/se/app/skolstil/id501307368?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Skolstil är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet 
hörs bokstavsljudet. Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig att skriva för 
hand. Talsyntes läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken. # Ansluten till 
internet: Talsyntesen i Skolstil startar automatiskt. # Inte ansluten till internet: Innan du startar 
Skolstil installera den talsyntes som finns i operativsystem iOS. Mer information - www.skolstil.se 
Dela textfiler och Pdf-filer med andra appar installerade på mobilen, t.ex. Evernote, Dropbox, Drive 
m.m.
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Autismate
https://itunes.apple.com/se/app/autismate/id512132428?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

AutisMate är en kommunikations app med många användningsområden. Appen består av scener 
som byggs upp åt användaren, ex en scen för köket,badet,tvätten etc Till varje scen går det att 
lägga in sk "hotspots" som innebär att när användaren klickar på kylen kommer ett fönster upp 
med möjliga val av ex mellanmål. Förutom bilder och foton går det även att skapa och koppla 
videoklipp till de olika scenerna något som tex kan användas för att skapa instruktioner eller 
sociala berättelser. Det medföljer en mängd symboler i appen men det går också att använda 
fotografier eller ritade bilder

Detta är en app man måste testa för att förstå vidden av möjligheter som den går att använda till. 
Det finns en testversion som är kostnadsfri.

Timstockar och visuella tidsvisare av olika slag
Det finns många olika, bland annat 

Pratklocka
https://itunes.apple.com/se/app/pratklocka/id565021703?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Pratklocka är en visuell timer som pratar och påminner om vad som ska göras. Funktioner: • Enkel 
färgkodad visuell nedräkningstimer • Nedräkning med siffror • Spela in en röstpåminnelse 
(Instruktioner om vad personen ska göra när tiden gått ut) • Pausa och fortsätta • Namnge och 
spara timern i ett arkiv för senare användning

Activity Timer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LiteDroidStudios.app.ActivityTimer&hl=sv 

Activity Timer fungerar som en timer. Användaren ställer in upp till 24 timmar minuter som sedan 
räknas ner på skärmen. När tiden är ute ljuder ett larm. Activity Timer ger användaren möjlighet att 
låta timern växla färg vid bestämda tidsintervaller, till exempel från grönt till gult till rött när tiden 
minskar. Det finns många urtavlor och färger att välja på.

Timstock
https://itunes.apple.com/se/app/timstock/id488519712?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Timstock är ett verktyg för att visuellt visa tid mellan 1 och 300 minuter. Tanken är att det ska vara 
ett hjälpmedel för barn och andra som har svårt att förstå det abstrakta begreppet tid. Det kan till 
exempel användas för att få ditt barn att förstå att göra läxan i 10 minuter inte är världens 
undergång, det är bara 10 små lampor bort. Varje lampa motsvarar ett visst antal minuter 
beroende på vald tid. När tiden är slut kommer ett ljud höras och lampornana blinka. Lås upp 
hänglåset för att: * Swipea åt höger eller vänster för att ändra tidsskala. * Swipea upp eller ner för 
att ändra mellan olika visualiseringar. Medans timern är aktiv: * Nollställ timern genom att hålla 
nere två av knapparna samtidigt. * Om du avslutar appen får du en notifiering när tiden är slut

Appar för att spela in genomgångar och instruktioner.

AudioNote
Fungerar som en smart penna. Spelar in ljud samtidigt som man ritar, tar foton eller skriver 
stödord.
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http://luminantsoftware.com/iphone/audionote.html

Explain Everything
Gör bildberättelser, skriv, rita och skapa whiteboardfilmer.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morriscooke.explaineverything&hl=sv

Educreations Interactive Whiteboard
Gör bildberättelser, skriv, rita och skapa whiteboardfilmer.

https://itunes.apple.com/se/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?mt=8
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