
Android  
Produkt Pris Betyg 

 
   

Activity Timer 

Skapad: 19 mar 2012 Av: Ulrika Gani  

 Visar hur mycket tid det är kvar av en 

aktivitet. Tiden visas i form av en grön tårtbit som 

blir mindre och mindre i takt med att tiden går.  

Android: 13,49 kr. 
 

 
   

EasyKidTimer 

Skapad: 05 apr 2012 Av: Hjälpmedelsinstitutet admin  

 Visar tiden på ett enkelt sätt. Går att 

anpassa timern med egna bilder och 

beskrivningar. Går att lägga in bilder från ett 

galleri eller genom att ta ett foto.  

Android: 7,00 kr.  

 
   

Tim(mer) Stock 

Skapad: 19 mar 2012 Av: Ulrika Gani  

 Tim(mer) Stock BETA är en variant av den 

klassiska timstocken. Appen visar hur tiden går i 

form av lampor som slocknar. Appen är på 

svenska.  

Android: Gratis  

 
   

Visuell timstock 

Skapad: 19 apr 2013 Av: Monica Olsson  

 Appen ger visuell information om tiden som 

går. Du kan välja mellan 20, 15, 10 eller 5 

minuter. Piper då tiden har gått. 

Android: Gratis 
0 (0 
röster)  
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Iphone / Ipad 

 

   

Lotus 

Skapad: 05 apr 2012 Av: Hjälpmedelsinstitutet admin  

 Lotus ger tidsstöd i olika aktivieter. Visar den återstående tiden 

i form av en tårtbit som blir mindre och mindre. Går att ha både larm 

och vibration då tiden är slut. 

iPhone: 7,00 kr. 
 

 

   

Teeth timer 

Skapad: 22 mar 2012 Av: Ulrika Gani  

 Ger stöd i hur länge och hur man bör borsta tänderna. Tiden 

visas i form av en tandborste som borstar tänderna i en öppen mun. 

Tandborsten flyttas i munnen utefter hur lång tid man borstat.  

iPhone: Gratis  

 

   

Time Timer 

Skapad: 05 apr 2012 Av: Hjälpmedelsinstitutet admin  

 App som visar hur mycket tid det är kvar av en aktivitet. Tiden 

visas i form av en rund klocka och en röd tårtbit som blir mindre och 

mindre i takt med att tiden går.  

iPhone: 22,00 kr.  

 

   

Timer+ 

Skapad: 05 apr 2012 Av: Hjälpmedelsinstitutet admin  

 App som visar tiden för olika aktiviteter. Man kan ställa in 

valfria aktiviteter. Tiden visas i form av digital klocka.  

iPhone: Gratis  

 

   

Timstock 

Skapad: 24 sep 2012 Av: LIsa Andersson  

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. 

iPhone: 7,00 kr. 
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