
REGISTERFÖRTECKNING APPAR OCH ONLINERESURSER 

APPAR BESKRIVNING 

Qloud QR På ett enkelt och kreativt sätt skapa QR-
koder, med bilder, filmer, länkar mm. 

iMovie På ett kreativt sätt skapa bildberättelser 
och filmer 

StopMotion Animeringsapp 

Seterra Geografispel 

Biblio (iPhone) Låna ljudböcker via biblioteket 

Pressreader Läsa tidsskrifter 

Bluefire Reader Låna och läsa e-böcker via biblioteket. 

Flickr App för att på ett enkelt sätt söka bilder 
godkända enligt upphovsrätten. 

Garageband Skapa egen musik 

Keynote Presentationsprogram 

Pages Ordbehandlingsprogram 

Microsoft 
translator 

Översättningsapp 

Scratch JR Programmeringsapp 

BlueBot Programmeringsapp 

Lightbot Programmeringsapp 

Pyonkee  Programmeringsapp 

Book Creator Skapa egna e-böcker med text ljud och 
bild. 

Vektor En spelinspirerad app där svenska forskare 
varit med i utvecklingen. Barnen utmanas 
hela tiden i något de uppfattar som ett 
spel, men där de samtidigt utvecklar 
minne och matematik. 

Bab.la lexikon Översätter ord och fraser till många olika 
språk. 

Matematik 9 
BAS 

Öva och förberedas sig för NP i matematik 
åk 9 

Bokstavslek Läs och skrivutveckling 

Bokstavspussel Träna bokstavsljuden. Utifrån färdiga 
bilder men du kan även skapa egna. 

Takk Lära sig tecken som stöd genom 
videosekvenser. 

ABC-klubben Bokstavsljud och bokstäver 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UR- Tripp trapp 
träd 

Div små uppdrag, spel, osv skapt av UR. 
Kopplat till barnprogram med samma 
namn. 

Peppy Farm Arbeta med känslor. 

Bornholmslek Språkutvecklingsapp 

ABC-raketen Bokstavsljud och bokstäver 

Pettsons 
uppfinningar 

Finurliga uppdrag som ska lösas. 

Niki Play Laddar ner klipp från Youtube. Appen kan 
låsas och barnen når bra de klipp som är 
nedladdade. 

Puppet Pals 1&2 Dockteater  

Sock Puppets Dockteater 

SnapType Fotar av ex arbetsblad som då blir 
skrivbara. 

Kindle Läsa böcker på engelska 

YouTube Ladda upp egenfilmade filmer, olistat, och 
kunna publicera på lärplattformen till 
enskilda elever. 

Kindle En app med böcker på engelska 

Swift 
Playground 

Programmeringsap från Apple 

Google 
translate 

Översättningsapp från Google 

Photoshop 
express 

Arbete med Grafisk design 

Adobe 
Illustrator draw 

Arbete med Grafisk design 

InstaLogo 
logoskapare 

Arbete med Grafisk design 

Sway (finns 
även som 
webresurs) 

Skapa presentationer  



 

WEBBASERADE 

RESURSER 

BESKRIVNING 

Seterra Geografispel 

Padlet (finns även som app) Responsverktyg, digitla 
anslagstavla 

Mentimeter  Responsverktyg 

Kahoot (finns även som app) Ett program där man bl.a 
skapar quiz,  

Scratch Programmeringsprogram som 
skolverket rekommenderar i 
sin webbutbildning. 

Skolverket Webbutbildningar 

Doodle (finns även som app) Strukturerar ex anmälningar 
till utvecklinssamtal samt 
utbildningar. 

bokautvecklingssamtal.se Strukturerar ex anmälningar 
till utvecklinssamtal samt 
utbildningar. 

Classroomscreen Digital vägg.  

SKL Göra undersökningar i 
digitaliseringsarbetet för 
personal. PUBA? 

https://webtools.itgonline.se Blanda/skapa grupper 

Sway (finns även som app) Skapa presentationer  

 


