
 

 

 

  

 

I temabladet finns teknisk utrustning att låna i två veckor. AV-Bilen levererar och hämtar i retur på 

tisdagar. Beställ senast fredag kl 15. 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 leveransdatum - mörkgrå färgmarkering betyder upptagen. Skriv i det fria 

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

en bokningsbekräftelse på mejlen. Läs mer på vår hemsida 

 

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 

 

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 

Temablad  
Teknik att låna 
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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 – 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.  

 

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 
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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. 

Mikroskop 

Motic RED är ett digitalt mikroskop med inbyggd trådlös digital kamera. Du kan koppla upp en dator 

eller surfplatta och dela bilden med andra. Genom att ladda ned appen MotiConnect (App Store eller 

Google Play) kan du ta bilder, göra markeringar, mätningar och redigeringar direkt i appen. 

Kamerahuset går att rotera 360 grader. 

Dokumentkamera 

Avbildar föremål och bilder. Med adaptrar projiceras bilder från mikroskop. Nätanslutning eller 

anslutning till dator via USB.  

Osmo Coding – med iPad 

Osmo Coding lär dina elever att använda programmeringskommandon med hjälp av figuren Awbie 

som älskar smaskiga jordgubbar! De börjar med enkla kodkombinationer och får successivt prova på 

mer avancerad kod medan de upptäcker hans värld. 

Osmo Pizza Co – med iPad 

Driv din egen pizzabutik! Baka pizzor med olika fyllningar och beräkna växel med leksakspengarna. 

Återinvestera vinsten i företaget och fortsätt jobba dig upp tills du blir störst och bäst i 

pizzabranschen! Kombinationen av greppbara bitar med roliga figurer ger fantasin en gnista och 

viljan att lära sig. Verklighetsbaserad matematik, träna addition, subtraktion och bråkdelar. Osmo 

anpassar sig automatiskt till barnets förmåga. 

Little Bits 

Sensorer finns överallt i vardagen. De kan styra elektriska signaler och beroende på vilken typ av 

sensorer som används bestämma när något ska hända. Genom att koppla in en annan komponent i 

kretsen kan du skapa en reaktion i form av ljud, ljus eller rörelse. Du har säkert varit med om att gå in 

i ett rum och en lampa tänds automatiskt eller hört ett billarm gå igång. Hur fungerar det egentligen? 

Med Little Bits experimenterar du på ett enkelt sätt med sensorer och andra komponenter för att 

förstå sambanden. 

Microbit 20 st och Microbit 10 st 

Micro:bit är ett mikrokontrollerkort, egentligen en liten dator, utan eget operativsystem. Kortet är 

utrustat med 25 LED-lampor, knappar och sensorer. Genom att använda mjukvaruplattformen Make 

code, makecode.microbit.org på dator eller platta, även mobil, kan kortet programmeras att utföra 

olika händelser. Koden överförs via USB eller Bluetooth. Kortet kan även samverka med andra 

elektroniska komponenter. 

Microbit trafikljus 

Programmera micro:bit för att visa hur trafikljus fungerar. Koppla in tre lysdioder för att se att det 

fungerar. Innehåll: 8 st Micro:bit och 8 uppsättningar elektronik. 
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