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Google dokument – skriv text med
röstinmatning och jobba samtidigt i
samma dokument m.m

Nytt år, nya utmaningar och möjligheter
I år kommer jag att jobba 50 % på Skoldatateket. Det innebär att
jag nu har mer tid ute på grundskolorna för att stötta elever och
pedagoger när det gäller lärande med hjälp av teknikstöd
(dator/iPad). Hör gärna av er om ni har något specifikt ni funderar
över. Jag har bokat in besök i alla grundskolor och när jag kommer
så utgår jag från era behov och funderingar vid mitt besök.

DysseAppen – för iPhone och iPad
För alla dyslektiker (men även för dem som har läs- och
skrivsvårigheter) kommer här ett APP-tips som kan ge ideer om
vilket stöd de kan få i skolan när det gäller skrivande, nationella
prov, läsning, skrivning, läxor och presentationer, men också
information om hur en läs- och skrivutredning går till, poddar om
hur det är att ha dyslexi och mycket mer. Det är ungdomar som
själva är dyslektiker som står bakom APP:en. Tanken är att
inspirera att skapa egna strategier för lärande.

Google Översätt – Program för dator, app för smartphone
och surfplattor
 Klistra in och få texten uppläst på olika språk
 Tala in texten/diktera
 Översätt det du skriver till och från 103 språk

Offline: översätt till och från 52 språk, utan anslutning

Snabböversättning med kameran: översätt text direkt till
och från 29 språk med hjälp av kameran

Kameraläge: ta bilder av text och få översättningar av hög
kvalitet på 37 språk t.ex. arabiska, engelska, spanska,
somaliska, pashto och persiska m.fl.
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DysseAppen

Google Översätt

Concept Cartoons
Inspirationsmaterial och bedömningsstöd (åk 1-9) på
bedömningsportalen som utgår från samtalsbilder.
Stimulerar till matematiska resonemang där eleverna kan
visa sin förståelse av grundläggande begrepp. Din rektor
kan ge dig inloggning.

Matteboken.se







En gratis (!) lärresurs från Mattecentrum med
instruktioner i både text, bild och filmade
genomgångar.
Välj årskurs – från åk 3 - högskola
Övningsuppgifter för hela grundskolans och
gymnasiets matematik.
Inspirerande filmer och ”kändismatte”
Finns även på arabiska

EdQu.se
Digitala, självrättande prov och matematikuppgifter
Lärare:
Få ökad insikt i elevernas utveckling, spara tid på
förberedelser och rättning, stimulera eleverna med
individanpassade prov och uppgifter, skapa gratis konto
Elever:
Förstå hur du ligger till i matten, träna på det du behöver
när du vill och var du vill, se hur du utvecklas och blir
bättre.

App-tips
Appar för att färdighetsträna de fyra räknesätten och
klockan:
 Moji Bingo Math (se bild till höger)
 Matematik 9 Bas, Matematik 6 Bas (både
videolektioner och provbank)
 NOMP (spelifierat lärande)
 NE´s appar (gratis för kommunen); Räkna, sortera
1,2,3
 Math Facts (två olika appar med de fyra
räknesätten)
 Mingo matte 1
 Räkneapan
 Klockgården

