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Vad är det här?

Rutan med svart och vitt mönster här ovan är en QR-kod. QR-koder är ett sätt att
hitta till en specifik webbsida. QR-koden innehåller helt enkelt webbadressen och du
slipper skriva in en lång webbadress. Vi har lagt in sådana i broschyren för att det ska
vara lätt att hitta till rätt webbsida.
För att kunna använda dig av QR-koderna måste du först ladda ner en QR-kodsläsare
(en app för att läsa QR-koder). När du har gjort det startar du QR-kodläsaren i din
surfplatta/ smartphone och riktar kameran mot QR-koden i broschyren och vips!
öppnas den hemsida du söker.
Tips på appar för att läsa QR-koder
QR Reader for iPhone (finns gratisversion)
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QR Code Reader (Android) (gratis)

Skolplus
www.skolplus.se
På Skolplus finns övningar inom olika ämnen att
välja på, dessa är huvudsakligen inriktade på förskoleklass till och med åk 6.
Vissa delar är gratis. Det finns även material att
skriva ut.

Många övningar fungerar också på iPad och Android
surfplattor.
Pris:

För alla spel: privatperson 450:-/år, skola från 900:-/klass

Elevspel
www.elevspel.se
Elevspel är en gratis utbildningsinriktad webbplats
med pedagogiska kunskapsspel för barn i skolan.
Det finns många ämnen att välja på, t ex träna alfabetet, läsa, skriva, räkna, memory och tangentbordsträning.

Går också att använda på iPad och Android surfplattor.
Pris:

Gratis
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Webdags
www.allemansdata.se/webdags.php
Träning och lek. Innehåller bilder med ljud, begrepp,
bokstäver, ord, siffror, matematik mm.

Kan användas på PC, Chromebook, Mac och iPad. Vill
man prova Webdags gratis en period kan man mejla till
info@allemansdata.se.
Pris:

Privatperson 125:-/år, skola/förskola 650:-/år

Lexin – Bildteman
http://lexin.nada.kth.se/lang/
Bildteman är en flerspråkig interaktiv bildordbok med
illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk.
Bildteman är uppdelat i 31 olika huvudområden, som
t ex människokroppen, fåglar och blommor. Varje
huvudområde är i sin tur indelad i underområden.
Bildteman utökar elevens ordförråd med stöd av bild,
ljud, text och animationer och främjar flerspråkig
begreppsförståelse och begreppsinlärning.

Pris:
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Gratis

Minisebran
http://online.seterra.com/sv/p/minisebran
Minisebran är ett program med åtta olika aktiviteter
där man kan rita och klottra och det finns övningar där
man kan bekanta sig med tangentbordet, bokstäver,
färger och siffror.

Programmet laddas ner till datorn.
OBS! Fungerar ej med Windows 10.
Pris:

Gratis

Sebran
https://online.seterra.com/sv/p/sebran
Sebran är ett dataprogram med tolv övningar där man
t ex kan träna på läsning, stavning och matematik.
Det går att välja mellan 30 olika språk.

Programmet laddas ner till datorn.
Pris:

Gratis
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Spel-Ett
www.spelett.fi
Spel-Ett är ett spel för elever i förskoleklass och för
andra personer med behov att öva grundläggande
läsning. Läsningen övas på ett lekfullt och roligt sätt
genom uppgifter som tränar kopplingen mellan bokstav
och ljud.
Så småningom får spelaren också prova att läsa korta
ord. De varierande spelfälten tar spelaren på spännande
resor till havsbotten, på ballongflygtur och diamantjakt
eller kanske på besök hos grodorna. Avklarade spelfält
belönas med ädelstenar, som kan användas för att
utrusta den egna spelfiguren eller för att köpa kort som
underlättar spelandet.

Spel-Ett kan användas på datorer, mobiltelefon och surfplattor.
Pris:
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Gratis

NOMP
www.nomp.se/start/
NOMP är en app/webbsida med olika matematiska
övningar. Övningarna är indelade efter svårighetsgrad
och matematiskt område. Innehåller nästan all färdighetsträning för låg- och mellanstadiet. Öva på siffror, de
fyra räknesätten, geometri, klockan, bråktal, ordning och
mått.
NOMP Plus är en betaltjänst som lärare eller föräldrar
kan använda för att ge uppdrag till eleverna och följa upp
hur det går. Uppgifterna är självrättande och man kan
följa upp med tydliga rapporter. Lärare och föräldrar kan
få e-post när eleverna slutfört sina uppdrag.

Fungerar på dator, surfplatta (iPad, Android,
Chromebook) och smartphone.
Pris:

Gratis
NOMP Plus Förälder: 29:-/månad eller 290:-/år (upp till fem barn)
NOMP Plus Lärare: 1.490:-/år (upp till 35 elever)
NOMP Plus Skola: 40:-/elevplats/år
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Penningborg
www.penningborg.se
Penningborg är ett gratisspel på internet där man får
lära sig pengars värde, varifrån de kommer och att man
behöver spara för att köpa vissa saker. Sajten är utvecklad i samarbete med experter från bl a Göteborgs Universitet och Sveriges Matematiklärarförening.

Penningborg finns även som app till iPad, iPhone och
Android.
Pris:
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Gratis
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Obs!
Denna broschyr innehåller ett urval av webbsidor
som personal på Habiliteringens resurscenter har
sammanställt. Vi ger ingen garanti för att den är
heltäckande, det går säkert att hitta fler webbsidor
inom området.
Webbplatsernas innehåll och pris kan ändras och
uppdateras och ibland också sluta fungera. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen och senaste
versionen av sammanställningen finns att ladda
ner från vår webbsida.

www.habilitering.se/resurscenter
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