
 

 

 

  

 

Låna teknisk utrustning gratis för att prova ny teknik! I temabladet finns teknisk utrustning du kan 

beställa och låna i två veckor. Tisdagar kör vi teknikrunda med vår AV-bil till skolor och förskolor i 

Kronobergs län. Beställ senast fredag kl 15. Teknikrundan körs inte lov och helgdagar, då kommer vi 

veckan efter. Så här beställer du via mediekatalogen SLI: klicka på knappen boka och gå vidare till 

bokningar i menyraden. Välj utförande och klicka på datumlänken för att få upp kalendern. Välj 

leverans- och returdatum - mörkgrå färgmarkering betyder upptagen. Skriv i det fria meddelandet 

om du t ex har behov av längre lånetid, skicka din beställning. Efter en stund får du en 

bokningsbekräftelse på mejlen. 

 

Beebot-låda 
Låna Bee-Bots och träna enkel programmering med dina elever!  

Bee-Botsen passar från 3 år och uppåt. Läs mer 

 

Bee-Bot – Rymdenlåda 

Bee-Bots är små programmeringsbara robotar. I temalådan Rymden finns en planetkarta - 

programmera Beebotsen att ta sig mellan olika planeter i rymden! Läs mer 

 

Bluebot-låda 

Bluebot-lådan är ett inspirationskit för att prova på och komma igång med enkel programmering för 

de yngre eleverna. Med bluebots introducerar du datalogiskt tänkande. Blue-bot:en kan också styras 

från din surfplatta. Läs mer 

 

ProBot 

4 st programmerbara bilar med tillhörande uppgifter. En större utmaning efter att man arbetat med 

Bee-Bots. Perfekt för att lära sig mer avancerad programmering! Läs mer 

 

Greenscreen 

En filmteknik som går ut på att du filmar två klipp, varav ett filmas framför en grön skärm (därav 

namnet). Det gröna klipps bort och ersätts med det andra filmklippet. Resultatet kan t ex bli en film 

där eleven är en reporter som rapporterar direkt från månen! Läs mer 

Sphero 

Radiostyrd boll som du styr med din smartphone eller surfplatta. Styr Sphero genom hemsnickrade 

banor, över de medföljande ramperna eller kombinera den med någon av de fler än 25 apparna som 

finns tillgängliga för nedladdning. Läs mer 

 

Temablad  
Teknik att låna 
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Dash och Dot 

Dash och Dot är robotar som kan utföra en mängd olika saker! Alla kommandon programmeras på 

din ipad/surfplatta och överförs sedan till robotarna via Bluetooth. Läs mer 

 

Chromebooks 7 st  

Chromebooks är en dator som innehåller Chrome OS, ett operativsystem som bara har molnlagring. 

För att kunna använda datorn krävs ett Google-konto. AV-Media tillhandahåller färdiga Google-

konton som används på enheterna. Läs mer 

 

Cardboard 

En hållare för smartphone med en skärmstorlek från ungefär 4" till 5,5". I mobiltelefonen installerar 

du appar som är anpassade för Google Cardboard. Via apparna kan du t ex se skeppsvrak (Discovery 

vr), vandra med dinosaurier och åka berg-och-dalbana! I beställningen ingår 8 st Cardboard. Läs mer 

 

Teleskop och stjärnkikare 

Ett Dobsonian teleskop samt fem stjärnkikare. En 6 min lång demo finns under dokument och länkar i 

mediekatalogen SLI, se den innan första användningen. I handledningen finns instruktioner och tips. 

Läs mer 

Osmo – utan iPad och Osmo – med iPad 

Osmo är en ställning till ipad:en samt en liten spegel som enkelt monteras över ipadens ”front 

kamera”. Osmo är ett tillbehör med pedagogiska spel som öppnar många möjligheter till fysisk lek på 

iPaden! Till Osmo finns en rad appar att ladda hem gratis. Läs mer 

 

Makey Makey 
Koppla Makey Makey till datorn via USB, och använd de tillhörande krokodilklämmorna för att koppla 

till nästan vad som helst du vill styra datorn med! Varför inte göra ett bananpiano eller spela Super 

Mario med trolldeg?! Läs mer 

 

Pasco – Temalådor 

Modern mätutrustning för kemi, fysik, biologi och naturvetenskap. Utrustningen passar grund- och 

gymnasieskolan. Vi har temalådorna Vatten, Fysik samt Biologi & Kemi. 

 

 

Mini Ipads 

5 st mini ipads med 3G-uppkoppling att använda till IT ute, t ex geocahing.  
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Nintendo Wii 

En spelkonsol som kopplas till TV eller projektor, med spelen Wii sport och Big brain academy. 

 

Xbox Kinect 

En spelkontroll att koppla till TV eller projektor. Styr Xbox via kroppsrörelser, handgester eller med 

rösten. Kinect använder sig av kamera med djupsensor och mikrofon. Innehåller spelen Kinect 

adventures, Dance central 2 och Kinect sports season two.  

 

Högtalaranläggning 

Ett portabelt PA med kraftfullt ljud, lämpligt för tal och musik. Topphögtalarna är fästa och anslutna 

till baslådan via en twist- och lockmekanism och kräver därför inte några kablar. De fyra ingångarna 

(Line, Mic, Combi och Aux) kan mixas. Line out och mix out finns också tillgängligt.  
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