UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

!

!

Uppsala Skoldatatek
Applista försk.klass – skolår 6
Utbildningsförvaltningens riktlinjer kring iPad i pedagogisk
verksamhet.Läs av QR-koden eller följa länken:
https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Alla-jobb-interna-sidor/
Utbildningsforvaltningen/Grundskola/IT-i-skolan/iPad/
Utbildningsförvaltningens riktlinjer kring iPad i pedagogisk
Teknik och Service har en genomgång i hur du kommer igång med iPad.
Skanna QR-koden eller följ länken.
https://support.comaround.se/login.aspx?
loginName=6j1522q&passWord=2e2l1b8&groupID=93211&guideID=236265

Om du använder den digitala applistan kan du få mer information om
varje app om du klickar på appens namn.

Alternativa lärverktyg
Läsa
!

Inläsningstjänst - Denna app används av Inläsningstjänsts
abonnemangskunder för att ladda ner och lyssna på inlästa läromedel i DAISYformat.

!

Legimus - Daisyläsare för dem med nedladdningstillstånd. Böcker från
Legimus.se laddas ner direkt i appen.

!

Voice Of Daisy - Daisyläsare (betalapp) Daisyböcker läggs in via dator och
iTunes.

!

Bluefire Reader - Läs e-böcker på din iPad. Böckerna kan laddas ner direkt
från biblioteket via enheten.

!

iBooks - Samla dina hämtade eller egna gjorda böcker i en bokhylla. Gäller ej
daisyböcker (ingår i basutbudet vid köp av iPad).

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår youtube-kanal.
Klicka på länken eller sök på Uppsala Skoldatatek på Youtube.
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Skriva
Claro Speak - Talsyntesen har uppläsning av text med markörmedföljning.
Den ger även stöd då du skriver genom att ord och/eller meningar läses upp.

!

!

Pages - Skriv direkt eller spara dokument du skrivit i andra mappar, t.ex.
skolstil eller Claro Speak, så att det sparas det skrivna i Word dokument.
Enkelt att göra mappar och att skicka dokumenten via e-post.
Skolstil 2 - Ny version av skolstil med utökade funktioner. Uppkoppling behövs
ej. Talsyntesen kan ställas in så att man hör fonemljud, ord och mening. Det
går även att lyssna på texten i sin helhet.

!

Tankekarta
Popplet - Ett enkelt sätt att planera och strukturera sina anteckningar innan
skrivandet. Möjligt att infoga bilder.

!

SimpleMind+ Ett enkelt sätt att planera och strukturera sina anteckningar
innan skrivandet.

!

Berätta
!

My Story - Möjlighet att infoga bilder, måla själv och skriva och göra en egen
bok på ett enkelt sätt. Ljudinspelning möjlig. Öppnas i iBook.

!

Puppet Pals 2 - Är uppbyggd som en teater. Skapa en egen scen med miljöer
och figurer med eget tal. Inspelning.

!

Puppet Pals HD - Är uppbyggd som en teater. Skapa en egen scen med
miljöer och figurer med eget tal. Inspelning.

!

Sock Puppets - Som PuppetPal HD men figurerna är ”sockor” och talet
förvrängs.

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår youtube-kanal.
Klicka på länken eller sök på Uppsala Skoldatatek på Youtube.
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!

SonicPics - Det är enkelt att lägga in sina bilder, ta nya bilder i appen, ändra
ordning på bilderna och skriva en liten bildtext eller prata till.

!

Story Creator - Gör en multimodal bok med stillbild, rörlig bild, ritade bilder,
text och ljud på ett enkelt sätt.

Visuell tid
Time Timer - Verktyg för att visuellt visa tid mellan 0-60 minuter.

!

!

Timstock - Timstock är ett verktyg för att visuellt visa tid mellan 1 och 300
minuter.

Presentera och skapa
!

Ritplatta - Ritprogram med olika pennor, penslar och stämplar i alla färger.
Möjligt att infoga egna bilder.

Keynote - Apples variant på PowerPoint.

!

!

iMovie - Klipp ihop och redigera egen film. Möjlighet att musik, ljudeffekter och
egen röst.

!

Garageband - Skapa egen musik och spela in tal. Stöd för upp till 32 spår.
Enkelt att använda och redigera. Ljudslingan kan öppnas i iMovie.

Adobe Voice - Gör din röst hörd

!

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår youtube-kanal.
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Miniräknare
Digits - Tydlig miniräknare med de fyra räknesätten där uppställningen syn.

!

Calculator for iPad free- Gratis miniräknare

OCR skanning
!

Google Översätt - Läser upp fotograferad text och översätter till flera olika
språk. Texten sparas i telefon/iPad. Man kan kopiera texten till andra appar.

!

Prizmo - Fotografera av en text och få den uppläst. Röster på olika språk
laddas ner. Kräver bra kamera. Fungerar inte i iPad 2.

!

Text Grabber - Fotografera av en text och få den översatt på annat språk.
Kopiera och skicka till Claro Speak eller få den uppläst med enhetens egen
talsyntes. Kräver bra kamera. Fungerar inte i iPad 2.

Anteckningar
!

Mental Note - Samla alla olika typer av anteckningar anteckning i samma
app; text, ljud, bild och eget ritat materiel.

!

Voice Assistant - Appen skriver ner den text som du läser in. Kan öppnas i
Claro Speak eller Pages om appen finns på enheten. Kan också skickas som
ett sms eller e-post.

QuickVoice - Spela in röstanteckningar.

!

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår youtube-kanal.
Klicka på länken eller sök på Uppsala Skoldatatek på Youtube.
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Träningsappar
Börja läsa
Bokstavslek- Träna den fonologiska medvetenheten. Består av tre
delar: Koppla ljud till begynnelsebokstav i ord, Stava till ordet och Vilken
bokstav fattas i ordet. Uppläsning, fonemljud.
Bokstavspussel- ljuda ihop bokstavsljud kopplade till symbol, för att
sedan utläsa ordet. Många färdiga ord, klara att arbeta med. Möjligt att
lägga till egna ord och i den senaste uppdateringen kan du även göra
egna ord på språk som läses från höger till vänster, t.ex. arabiska.

Alfa Vux- Påminner om bokstavspussel, se ovan, men vänder sig
till lite äldre elever. Anpassade bilder och ord.
Bornholmslek- Träning för att utveckla barns fonologiska medvetenhet.
Består av fyra olika övningar: Lyssna – Ljud och sagor, Rimlek, Hur låter
orden? samt Bygga ord. Uppläsning och fonemljud.
Hippi 2- Består av sex olika övningar. Träna att se detaljer, höra ett ord
och att sedan koppla det till en bild, minnet och uppmärksamhet.
Bilderna är tydliga och appen vänder sig till yngre såväl som äldre
användare som står på en tidig nivå.
Knäck läskoden- Träna på fonem/grafemkoppling samt bokstavsform och
kortare nonsens ord. Svenskt uttal.

Läs- och skrivinlärning:Lekplats- Innehåller sex olika övningar; fI de
två första Bokstavskort och Skrivövning tränar man att forma bokstäver.
Inställningar gör det möjligt att få svenskt tal samt fonemljud.
Niki words- Tränar både bokstäver och att stava. Går att anpassa
svårighetsgrad.
Skrivguiden- Bokstavsträning med fonemuppläsning. Innehåller inte å;
ä och ö, men dessa går att lägga till genom att göra en egen lista under
”mina ord”.

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår youtube-kanal.
Klicka på länken eller sök på Uppsala Skoldatatek på Youtube.
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Svenska
Pussla med NE (Junior) - F-klass. Välj att bygga pussel av bilder med 4, 6
eller 8 bitar eller bilda ord med tre bokstäver. Varje bokstav ljudas och ordet
läses upp
Skriva med NE (Junior) - F-klass- årskurs 3. Ett enkelt skrivprogram (jmf
Skolstil). Läser upp fonemljud, ord och mening samt hela texten. Kan
användas av alla kommunala skolor i Uppsala eftersom avtal med NE finns.
Stava med NE (Junior) - F- klass- årskurs 3. Stava genom att pussla ihop
bokstäver till ord. Läser upp fonemljud när man pekar på bokstäverna och hela
ordet när ordbilden är klar. Bildstöd. Kan användas av alla kommunala skolor i
Uppsala eftersom avtal med NE finns.
Berätta med NE (Junior) - F-klass- årskurs 3. Skapa egna berättelser genom
att skriva, filma, fotografera, spela in ljud, rita och göra collage. Kan användas
av alla kommunala skolor i Uppsala eftersom avtal med NE finns.

Djurkorsord - Innehåller en mängd olika korsord i olika svårighetsgrader.
!

!

Happi & The Pirates - Skattkistan ska låsas upp med hjälp av en rebus.
Rebusen finns på en skattkarta. Alla fyra delar av kartan måste hittas för att
lösa rebusen.

!

Hitta ord - Spelet går ut på att bilda ord utifrån ett rutnät med slumpmässigt
utlagda bokstäver. Ju längre ord desto fler poäng.

!

Kors & tvärs - Korsord i tre olika svårighetsgrader med syfte till att träna
stavning och ordkunskap. Uppläsning både fonem och bilder.

!

Lyssna och läs - Tränar ordbilder genom att ord och bild paras ihop. Tyvärr
inte fonemljud.

Läs och förstå - Läsförståelse på olika nivåer.
!

!

Läslandet 2 - Tränar läsförståelse och grammatik. Innehåller fyra övningar;
gåtor, bygga meningar, vilket ord fattas och sant eller falskt. Möjlighet till
uppläsning. Möjligt att välja andra språk.

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår youtube-kanal.
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Ordens magi - Bygga ord med stöd av fonemljud och uppläsning.
!

Skrivis - Skriv ord till bild. Fonemljud. Fyra olika svårighetsgrader.
!

!

Stava - Skriva ord till bild. Tre nivåer med olika svårighetsgrader, lätt medel
och svår. Även, träna alfabetet samt hitta rätt bild till skrivet ord. Alla ord och
bokstäver är inlästa.

!

Stavningslek - Stava ord genom att ”klicka” på rätt bokstav, fonemljud. Tre
olika svårighetsgrader eller blandade uppgifter.

!

Stavningslek 2 - Denna app tränar och utvecklar man sin språkliga
medvetenhet genom att höra hur bokstäver låter, bokstavsordning och hur man
sätter ihop dem till ord.

Engelska/språk

!

Fun English- Vänder sig till ynge elever i den tidiga inlärningen av engelska. I
gratisversionen ingår endast kategorierna färger och djur men det går att köpa
till fler ”lektioner”. Under varja kategori finns sju olika övningar som tränar
kategorin på olika sätt.
50 languages - innehåller 100 (eller 30) lektioner som ger nybörjare ett
grundläggande ordförråd. 50l anguages-metoden kombinerar ljud och text för
en effektiv språkinlärning.

!

Animal Crosswords - Innehåller 56 korsord med över 300 av de vanligaste
engelska orden. Olika svårighetsgrader. Ingen uppläsning.

Find and learn - Hitta rätt djur. Fler kategorier kan köpas in.
!

!

glosboken.se - Skapa konto och lägg engelska glosor och meningar till
eleverna. Träna på olika sätt och testa vad du kommer ihåg. Går även att logga
in via datorn. Uppläsning via licens.
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Learning English- Tränar läsning samt ord- och läsförståelse på engelska,
uppläsning finns. Många övningar men även möjlighet att göra egna listor.

!

Sentencebuilder - Träna att bygga grammatiskt korrekta meningar. Bra
inställningar där man kan välja nivå. Går att göra individuella inloggningar där
resultatet sparas. Finns i två varianter där endast bilderna är anpassade efter
ålder.

!

iSpeak Swedish - Översättning engelsk/svensk och svensk/engelsk. Går att
”klistra” in text eller skriva in själv. Uppläsning.

!

Making sequences - Innehåller 15 fotosekvenser att lyssna på och att lägga i
rätt ordning. Möjlighet att lägga in egna bildsekvenser med text och röst till.

!

Say hi - Prata in ett ord eller mening och få det översatt. Inställningar finns för
många språk. Uppläsning. Möjlighet att skicka via e-post eller sms samt
kopiera.
Word dictionary- Zooma in ordet med kameran och appen översätter
omedelbart ordet du pekar på. Med ett litet klick på högtalarikonen får du även
ordet uppläst. Fungerar bra i Lite-versionen vilket gör att eleverna kan ladda
hem appen utan kostnad till sin egen telefon.

Klocka
!

Djungeltid - Tränar klockan, analogt och digitalt. Svensk tal. Inställningar i fem
nivåer.

!

Moji Klockis Svenska - Tränar klockan, analogt. Svenskt tal. Möjlighet till flera
inställningar.

Matematik (För yngre)
!

Fingercount - Tränar taluppfattningen. Sätt lika många fingrar på skärmen
som det finns antal figurer.

!

Djungelmynt - I appen finns fyra träningsområden. Dessa är: att hitta mynt,
räkna pengar, jämföra mynt och att ge rätt växel. Övningarna stegras i
svårighetsgrad.
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!

King of Math Junior - Går ut på att man ska bli mattekung genom att svara
på ett varierat utbud av matematikrelaterade frågor.

!

Mattemix - Användbar för alla som vill lära sig addition och subtraktion på tidig
nivå. Här kan man träna inom talområdet 1-99. Det finns 4 olika övningstyper i
appen.

Räkneråttan - Räkna med hjälp av pengar. Talstöd.

!

Tiokompisar - Tränar tiokamraterna på olika sätt

!
Sortera och räkna med NE (Junior) - F-klass. Sortera vardagliga saker och
träna att räkna med siffror på en enkel nivå. Fonemljud och uppläsning. Kan
användas av alla kommunala skolor i Uppsala eftersom avtal med NE finns.

Räkna med NE (Junior) - F-klass. Sortera vardagliga saker och träna att räkna
med siffror på en enkel nivå. Fonemljud och uppläsning. Kan användas av alla
kommunala skolor i Uppsala eftersom avtal med NE finns.

Matematik
Mattebageriet 1- Träna addition och subtraktion genom att att lägga ihop och
dra ifrån kakor från bakplåten. Det gäller att fylla så många kakburkar som
möjligt. Tränar taluppfattning och förståelse för positionssystemets uppbyggnad och funktion.
Mattebageriet 2- Som i Matematikbageriet 1 men med svårare tal. Här tränas
addition och subtraktion både med tiotalövergång både med och utan växling.
Även algoritmträning.

!

Estimate Fractions (Math Tapper)- Para ihop bråk och decimaltal. Tre
svårighetsgrader. Spel med flera deltagare möjligt. Finns endast som iPhoneapp, men kan användas på iPaden!

!

Djungelbråk - Träna och visualisera bråktal. Övningarna stegras i
svårighetsgrad.

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår youtube-kanal.
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!

Djungelgeometri - Mät former och vinklar med linjal och gradskiva. Går att
ställa in olika svårighetsgrader. Går att ställa in så att utseendet inte blir så
barnsligt.

!

Find sums (Math Tapper)- Hitta talparen för att nå summan. Talområde 5-100.
Spel med flera deltagare möjligt. Finns endast som iPhone-app, men kan
användas på iPaden!

Geoboard - Träna figur, form och area med geobräda.

!

!

King of Math - Som spelare börjar du på en grundnivå för att sedan ta dig
vidare till svårare nivåer. Tänka i flera led för att kunna lösa de matematiska
problem som dyker upp, vilket blir allt tydligare ju högre nivåer eleven når.

!

Math fight - Two can have fun at the same time! Math Fight: 2 Player Math
Game is one of those fun educational games where two players challenge
each other. Går att ställa in olika nivåer.
Min multiplikation - Träna multiplikationstabellerna, lägga in läxor och göra
prov.
Nomp - De fyra räknesätten, geometri, klockan, ordning och mått (volym,
längd, vikt). De finns på olika nivåer från 1A-5D. Allt är väldigt systematiskt
uppbyggt med symboler och förklaringar och det är lätt att hitta den nivå och
det moment man söker.
Flip it by Happsan- Träna multiplikationstabellen genom att spela mot
”Glenn”, en glada robot.
Math Doodles- består av tre spel där man främst övar på grundläggande
addition på många olika sätt. Man kan välja att spela på tid (1-5 min) eller utan
tid.

Lek och motivation
!

Pettsons Uppfinningar - Dra föremålen till sin rätta plats och uppfinningen
drar igång. Pettsons Uppfinningar är en pedagogisk app som tränar logik och
stimulerar kreativitet.
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Pettsons Uppfinningar 2 - Fler kluriga uppfinningar från Pettson.

!

Minnesträning
!

iSay HD - Träna minnet genom att upprepa en sekvens av blinkande lampor
och ljud.

!

Memodies - Här gäller det att inte bara minnas i vilken ordning tonerna spelas,
desto fler nivåer du klarar så bildar alla toner så småningom en
sammanhängande låt.

!

Pettsons memo - Fina bilder där du kan välja mellan att para ihop bilder eller
saker som hör ihop eller bild och ljud. Olika svårighetsnivåer. Välj att spela
med motspelare eller dator.

Lärarstöd
Sociala berättelser
!

Ritprata 2 - Skriv och rita små berättelser som kan används för att förklara
situationer och hur andra tänker och känner. Genom text och bild kan du
förklara situationer, sammanhang, förtydliga socialt samspel och känslor.

Information
Google Earth - Se kartor och besök platser på över hela jorden.

!

!

NE skola - Uppsala kommun har NE-avtal. Logga in och få tillgång till hela
uppslagsverket, både svensk och engelsk ordbok och över 12 000 program
från UR.

!

SAOL - Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är sedan länge normen för
stavning, uttal och böjning av svenska ord. Stavningshjälp som gör det möjligt
att söka efter ord även om man inte vet exakt hur de stavas.
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!

SLI.se - SLI.SE Play låter dig se strömmande utbilningsvideo och lyssna på
ljudinspelningar från de flesta AVMedier i Sverige.

Läraranteckningar
Stage Pro- Använd iPaden som en interaktiv tavla. Det finns även
möjlighet att ta egna och att infoga bilder samt att använda appens
skrivverktyg.
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