
The best of apps 2014

Modersmål



SAOL, -Svenska Akademins ordlista, iPhone 
app.


Superbra! - skrivträning för åk 1


Djurkorsord - för åk 1-2

Write reader - gör dina egna böcker enligt ASL


Skolstil 2 - samtidigt som eleven skriver ljudas 
bokstäverna och meningarna läses upp


Matematik


Numbers - enkelt att göra diagram 


Number pieces - träna hela tiotal, hundratal





Educreations -gör skärminspelnigar med text, 
ljud och genom att rita.

Nomp -matematik för olika åldrar



�  Mathtopia+, - träna tabellerna

� King of Math, -träna de olika räknesätten

� King of Math junior, - träna de olika räknesätten

�  Motion Math: Hungry Fish, - matematik åk 1-2

�  Tiokompisar



�  Motion Math: Wings, bedöm storlek






Bildkonst



A typo picture, -skapa vackra affischer med 
egna bilder och ord, går att infoga i andra 
applikationer.

Cloudart, -skapa egna ordmoln, går att infoga i 
andra applikationer.

Paper, -rita egna teckningar, använd i andra 
appar



�   Pic Collage –egna affischer


Miljö och natur

�   Google Earth, -titta och undersök jorden


Google maps, -titta på kartor, 3D, satelit, 
streetview



�  Wild Friends –djurbilder              

�   Solar Walk –gör en resa till rymden




Engelska

�     OttercallENG –öva uttalet i engelska


Engelska och finska



Glosor, -gör glosförhör till dina elever.


Historia

�    World Book:This Day –vad hände en 
speciell dag i historien?



�   Wikipedia



Musik

Garageband, -skapa din egen musik


Song writer, -gör egna låttexter

Futulele, spela Ukulele



Övriga applikationer som lämpar sig till många 
ämnen


Keynote - för att göra presentationer


Pages -för att skriva text, infoga bild





�   Simple Mind - tankekartor

�  SockPuppets -dockteater, där rösten förvrängs

 �  Comic Life -gör enkelt och vackra serier

 

�  �  Puppet Pals 1 och 2 -animationer



�   iMovie –filmer och trailers

�    Book Creator – egna böcker



Google drive, skapa dokument, presentationer, 
enkäter som sparas i molnet. Arbeten kan 
sedan delas med t.ex. läraren eller med andra 

elever.


Morfo, - gör videoinspelnigar av egna eller 



färdiga ansikten. Använd inspelningarna i andra 
applikationer.


Voice recorder, -banda in ljud. T.ex. Läseläxan, 
provsvar m.m.



Google translate, -använd till all 
språkundervisning


Popplet lite, -tankekartor, utmärkt för att göra 
en tidslinje


Qrafter pro, -skapa eller läs QR-koder. QR-
koder kan gömma text, bild, video eller 

webbsidor.


iBooks, -publicera dina böcker i denna 
applikation

Socrative,-läraren kan enkelt göra förfrågningar 
på iPad till eleverna. Resultatet syns genast på 
lärarens iPad.





Haiku deck, -gör enkelt och vackert 
bildpresentationer


Nearpod, -skapa egna presentationer. Dina 
presentationer kan sedan visas på alla elevers 
iPad. Du kan bifoga uppgifter i din 
presentation.

�  Explain everything – gör skärminspelningar

Knowmia - flippa dina lektioner.


Inställningar -hjälpmedel-->tala markerad text, 
låt iPaden läsa upp text t.ex. från Wikipedia för 

elever som inte klarar av att läsa långa texter.

Blogger -eleverna kan lätt skriva blogg och 
dela bilder i den här applikationen.
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