
 

 

 

 

 

 

I temabladet finns AV-Medias aktuella länslicenser. Beskrivningen är hämtad från vår hemsida: 

http://avmedia.kronoberg.se/lanslicenser/. Om du har frågor eller behöver hjälp kontaktar du vår IT-

pedagog Tina Sundberg. Mejla gärna: avmedia-lanslicenser@kronoberg.se.  

Telefon: 0470 – 583093, 0708 – 694932. 

 

Länslicenser 
 

 

Matteportal.se 

Matteportal.se erbjuder färdighetsträning i matematik som följer läroplanen för åk 1-6 och gör 

matematikundervisningen roligare. MattePortal fungerar på surfplattor, smartphones och datorer. 

AV-Medias avtal med Matteportal.se gäller från 1/11-15 till 31/12-18. Som lärare i Kronobergs län 

kan du hantera elever, dela ut läxor och följa elevernas utveckling och resultat. Från ht 17 är det 

möjligt att arbeta med alla klasser på en skola.  

Du får tillgång till tjänsten genom att fylla i det här formuläret. 

Matteportal manual (pdf) 

Läs mer i informationsblad 

Temablad  
Länslicenser 
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Mediekatalogen SLI 

I vår mediekatalog finns ca 15 000 strömmande radio- och tv-program från UR, inköpta spelfilmer, 

dokumentärer och faktafilmer att använda i undervisningen. Allt material är inköpt 

med institutionella rättigheter för att visas i skolorna i Kronobergs län. Via mediekatalogen kan du 

beställa vår utlåningsteknik och du får tillgång till flera av de pedagogiska resurser vi har länslicenser 

till. Några av våra länslicenser finns under menyvalet ”Fler”. Du kan också ge dina elever tillgång till 

åldersanpassad strömmande media, genom att skapa elevkonton. 

Länk till Mediekatalogen SLI 

Korta instruktionsfilmer hur man skapar lärarkonto, elevkonto, studentkonto samt administrerar: 

https://www.youtube.com/watch?v=mWnpqS_QFdQ&feature=youtu.be&list=PLHlLA_MYpn-

IyNjGfVsnpn1cI74LgovSu 

 

 

 

 

Glosboken.se 
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Glosboken är Sveriges största webbtjänst för inlärning av glosor och innehåller spel, övningslägen och 

utskriftsfunktioner. Olika inställningar gör att glosboken passar alla – ålder, språk, speciella behov 

eller kursmaterial spelar ingen roll. När du anger skolan som du arbetar på (i Kronobergs län) blir det 

automatiskt ett premiumkonto.  

Mer information om Glosboken 

Se instruktionsfilm om att skapa konton 

 

 

 

Tiki Svenska 

Tiki Svenska Målet är att eleverna ska kunna läsa allt längre texter och förstå vilket innehåll de 

förmedlar – både på och mellan raderna. Under läsåren 2015–2018 arbetar alla skolor i Kronobergs 

län med Tiki Svenska utan kostnad. Tjänsten riktar sig till hela grundskolan och passar för alla elever 

oberoende av modersmål. 

Skapa ett lärarkonto här  

 

 

 

Studi.se 

Studi.se är ett flerspråkigt digitalt läromedel. Sedan 2014 finns flera ämnen på bland annat arabiska, 

somaliska, dari och engelska. Som användare kan du välja att läsa eller lyssna på ditt 

modersmål. Årskurs 4-9 och gymnasiet i Kronoberg kan arbeta med Studi.se utan kostnad.  

Licensen gäller till och med 31/12 2020. 

Exempel på filmer  

Blogg om språkprojektet 

http://www.glosboken.se/
http://www.avmkr.se/wp-content/uploads/2015/09/Glosboken-presentation-Kronoberg.pdf
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Tips om användning  

Svar om inlogg  

 

 

 

Formida 

Med Formida kan du hantera bedömning, analys och planering var du än befinner dig och oberoende 

av plattform. AV-Media har tecknat en licens för alla till sommaren 2017. De som har 

användarkonton i juni får använda tjänsten kostnadsfritt fram till 1/1 2018.  

Formidas webbsida 

 

 

 

WebMath 

I WebMath kan lärare, lärarkandidater, elever och föräldrar tillgodogöra sig hela grundskolans 

matematikkurs och kurs A på gymnasiet på ett varierat och intresseväckande sätt. Fokus är på 

högstadiets matematik med en repetition av grundläggande moment. Du är automatiskt inloggad i 

http://avmedia.kronoberg.se/sa-kan-du-anvanda-studi-se/
mailto:camilla.jonsson@kronoberg.se
http://formida.se/
http://formida.se/
http://formida.se/
http://sli.se/apps/sli/?db=37
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WebMath när du är inloggad i Mediekatalogen SLI. WebMath finns under fliken ”Fler”. I appen (på 

smartphones och läsplattor) behöver du fortfarande logga in med användarnamn: avmedia och 

lösenord: Kronoberg. (OBS! Lösenord med stor bokstav) 

guide/demo 

www.webmath.se. 

 

  

 

Skolplus 

På Skolplus hittar du digitala resurser, övningar och lektioner för grundskolan. En del av materialet är 

avsett att användas i klassrumsmiljö av eller under överseende av en lärare på till exempel interaktiv 

skrivtavla eller vanlig dator. Det finns även övningar och spel som kan användas av eleverna själva. 

Skolplus strävan är att lära ut och ge färdigheter på ett lättsamt och roligt sätt som får eleverna att 

engagera sig! Du kommer åt Skolplus genom att logga in i Mediekatalogen SLI och klicka på fliken 

"Fler". 

 
 

 

Månresan 

http://sli.se/apps/sli/?db=37
http://www.webmath.se/pages/intro
http://www.webmath.se/
http://sli.se/apps/sli/?db=37
http://sli.se/apps/sli/?db=37
http://sli.se/apps/sli/?db=37
http://www.sandellutbildning.se/moon/index.php
http://www.sandellutbildning.se/moon/index.php


 

 

Månresan är ett övningsmaterial i matematik, engelska och geografi. Materialet är utformat som ett 

webbspel där eleverna tillsammans hjälps åt att föra klassen i en raket till Månen! Konceptet är 

enkelt och rakt på sak, många elever inspireras av att lösa uppgifter som presenteras på det här 

sättet. Kontakta Tina Sundberg för att ”kvittera ut” en raket till dina elever. 

Månresan (öppnas i ny flik) 

 

 

 

Adobe Connect Pro 

Adobe Connect Pro är ett verktyg för webbmöten. För att använda Adobe Connect Pro behöver du en 

internetuppkopplad dator, ett headset och en webbkamera. Kontakta Åke Sjoberg för visning av 

programmet eller för att boka ett mötesrum. Mötesvärden behöver ta emot deltagarna i det virtuella 

rummet, använd bara länken till mötesrummet när du har bokat ett möte. OBS! Adobe Connect Pro 

fungerar inte bra i Chrome, använd en annan webbläsare. 

Länk till mötesrum 

Instruktionsfilmer 

Startguide för att ställa in din utrustning 

Testa uppkoppling och datorns prestanda 
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Art Smart 

Art Smart är en interaktiv, digital konstpedagogisk plattform främst riktad till grundskolan i 

Kronobergs län. På hemsidan kommer ett par målningar från egna samlingar, samarbetspartners och 

andra konstverk att presenteras på ett enkelt och pedagogiskt sätt. 

Läs mer om Art Smart 

Till Art Smart 
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