
VEDLEGG 3: APPLIKASJONER 

«Mine sirkler» er en app som definerer ulike sosiale 

arenaer i form av «sirkler». Den forklarer hvilke krav og 

regler som gjelder på den enkelte arena, og tydeliggjør 

hvordan de sosiale kravene endrer seg fra den ene 

sirkelen til den andre, fra den innerste og mest private til 

den ytterste og mest offentlige sirkelen. Til hver sirkel er 

det laget støttesystemer i form av 

kommunikasjonsverktøy, avtaler, sosiale historier, 

egeninstruksjoner og oppskrifter på hvordan en kan 

takle spesielle utfordringer. 

 

 

«Autism Apps» ble laget som en ressurs for alle som leter etter App’er 

for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. «Autism Apps» er 

en omfattende liste over app’er som blir brukt av mennesker med 

diagnose innen autismespekteret. Den inneholder også en lenke til all 

tilgjengelig informasjon som finnes om disse App’ene. App’ene er sortert 

i kategorier, noe som gjør det enklere å finne den App’en en leter etter. 

 

 

 

«Vis Timer» er en et visuelt hjelpemiddel for dem som trenger struktur 

i forhold til tid når de skal arbeide. Arbeidsøktene kan stilles på ønsket 

tid, og sirkelen går fra oransje til svart etter som tiden går. 

 

 

 

 

«Work system» er en dagsplan. Den hjelper eleven å strukturere dagen 

sin og gir eleven en visuell oversikt over dagens gjøremål. «Work 

System» er en systematisk og organisert presentasjon av oppgaver og 

utviklet etter prinsippene til TEACCH metodikken. 

  



«Påminnelser – Aida Reminder» lar deg lage 

påminnelser svært enkelt og raskt. Du kan stille inn hver 

time, daglig, ukentlig, månedlig og årlig påminnelser, eller 

dager i uken eller måneden. Den har også en vekke alarm. 

 

 

 

 

«Popplet» er et digitalt tankekart. Man kan lagre 

tankekartene på Ipad’en og hente dem fram igjen når man 

har bruk for dem eller skal arbeide videre med dem. 

 

 

 

 

 

”Ritprata” er en app for å skrive og lage 

tegneseriesamtaler. App’en har ferdige figurer, 

snakkebobler, tankebobler og tekstverktøy. Den kan 

brukes til hjelp når det skal ulike sosiale situasjoner skal 

trenes. ”Ritprata” kan også brukes i arbeidet med å få 

forståelse av seg selv og andre. 

 

 

 

 

«Storry Kit» er en App hvor du kan lage en elektronisk 

eventyrbok. Sammen med teksten en lager selv, kan en 

sette inn bilder, tegninger og lignende som illustrasjon. En 

kan også legge inn lydeffekter. De ulike historiene kan 

lagres på Ipad’en. Her kan en legge inn egne opplevelser i 

tekst og bilder som støtte for gjenfortelling. 
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«IRewardChart» er et hjelpemiddel for å bygge opp 

belønningssystemer, beregnet for elever som trenger ytre 

motivasjon for å arbeide. Fra enkle til mer avanserte. 

 

 

 

 

«Evernote» er en app som kan brukes til å organisere 

arbeid, lage huskelister, lage talepåminnelser og notater. 

 

 

 

 

 

«Spesielle Historier» kan brukes på mange forskjellige 

måter, blant annet kan du: utvikle sosiale ferdigheter, 

forklare trinn for trinn oppgaver, dele informasjon mellom 

skole og hjem og lage fotoalbum fra ferier, reiser og andre 

anledninger. «Spesielle Historier» gjør det enkelt å lese eller 

lytte til historiene du lager. Den er utviklet for og tilpasset 

barn og voksne med ASD, Down Syndrom, dårlig 

finmotorikk, hørselsvansker og andre lærevansker. 

 

 

 

”AutismeTrackerLite” er en app som kan hjelpe deg å 

registrere atferd. 
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«Social Skill Builder» er en app med små filmsnutter fra 

hverdagslige hendelser, skole, hjem, fritid. Etter å ha sett en 

filmsnutt får eleven spørsmål med flere valg fra hendelsen i 

filmen. Spørsmålene er relatert til sosial samhandling og verdier i 

samfunnet. Både filmene og spørsmålene er på engelsk.  

 

 

 

«StoryBuddy» er et hjelpemiddel for å lage, lese og dele historier. 

Du kan tegne direkte på iPad-skjermen med fingeren og lage en 

bildebok. Du kan også importere bilder fra ditt eget fotoalbum og 

lage tekst til bildene. 

 

 

 

 

«The Social Express» er en app utviklet for barn og unge voksne 

med sosiale læringsutfordringer. Programvaren er utviklet for å 

lære hvordan en kan tenke og handle i sosiale situasjoner, og gir 

hjelp til å utvikle meningsfulle sosiale relasjoner. 

 

 

 

”Touch and learn Emotions” er en app som viser mange 

naturlige bilder på følelser. Her kan en lære seg å kjenne igjen 

ansiktsuttrykkene til de forskjellige følelser. 
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«Calm Counter» er et verktøy for å hjelpe folk å roe seg ned 

når de er sinte eller engstelig. Applikasjonen inkluderer en 

sosial historie om sinne, og audio / visuelle verktøy for å roe 

ned. 
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