
Digitala verktyg

För alla grundskoleelever i Malmö

Mia Lorentz



Vem är jag?

Lärare åk 4 - 9 SO + engelska

Arbetat som specialpedagog på en högstadieskola

Utvecklingssamordnare på Pedagogisk Inspiration



Varje elevs bästa digitala skola

- handlingsplan för digitalisering i Malmö



Vad ska vi göra idag?

Centralt upphandlade digitala verktyg (för grundskolan)



Vilka digitala verktyg har du 
erfarenhet av? 

www.menti.com

300547

http://www.menti.com






Vilka digitala verktyg finns i Malmö?
https://komin.malmo.se/Forvaltningar/Grundskoleforvaltningen/Stod-och-service-i-
grundskoleforvaltningen/IT-dator-och-telefon/IKT-IT-pedagogik.html

G-Suite (översätt, röstinmatning)

Ne.se

IntoWords

Inläsningstjänst

Lexia Provia

https://komin.malmo.se/Forvaltningar/Grundskoleforvaltningen/Stod-och-service-i-grundskoleforvaltningen/IT-dator-och-telefon/IKT-IT-pedagogik.html


Ne.se
Uppslagsverk

Ordböcker- svenska synonymer

- ordböcker på olika språk 

Play BBC och UR

Temapaket

E-språk

Junior - söka och appar



IntoWords
- molnbaserat läs- och skrivverktyg (talsyntes) 

- riktar sig till alla elever

- uppläsning på 45 olika språk, flera olika röster

- ordförslag, stavningshjälp och ordprediktion

- träna ord och uttal på nya språk

IntoWords är ett tillägg i webbläsaren Chrome, krävs inloggning. Det är 

också en app till iPad.



- Vem kan använda talsyntes?

- Hur (i vilka ämnen och sammanhang) kan 

talsyntes användas?

- Hur får vi eleverna att komma igång med 

talsyntes i sitt dagliga arbete? Vad krävs av oss 
pedagoger?

Diskutera i 2 min. 



Inläsningstjänst
Logga in med din skola.malmo.se adress.

Logga in med lösenord. xxxxxxxx

- Välj inställningar. Vem ska läsa/lyssna? Vem ska ha boken? Låt eleverna 

själva lägga boken i sin bokhylla.

- Vilka elever ska ha §17? Behövs ingen formell diagnos, men en 

dokumentation kring elevens svårigheter. 

- Finns mestadels kurslitteratur, men en del skönlitteratur (annars mtm.se) t 

ex Nypon förlag där det finns gratis handledning till böckerna.

https://www.inlasningstjanst.se/nyheter/visa-alla-eleverna-hur-
tjansten-fungerar-2/

https://www.inlasningstjanst.se/nyheter/visa-alla-eleverna-hur-tjansten-fungerar-2/


Exitticket



Tips:
www.classroomscreen.com
www.mentimeter.com
www.padlet.com
www.ne.se
www.ilt.se
www.lexiaprovia.se film om: https://www.youtube.com/watch?v=Nb6rR4fOX_M

http://specialpedagogikmalmo.blogspot.com/
https://malmo.se/pedagogiskakartor
https://malmodelar.malmo.se/
http://digitalaverktygsladan.blogspot.com/
www.spsm.se

http://www.classroomscreen.com
http://www.mentimeter.com
http://www.padlet.com
http://www.ne.se
http://www.ilt.se
http://www.lexiaprovia.se
https://www.youtube.com/watch?v=Nb6rR4fOX_M
http://specialpedagogikmalmo.blogspot.com/
https://malmo.se/pedagogiskakartor
https://malmodelar.malmo.se/
http://digitalaverktygsladan.blogspot.com/
http://www.spsm.se


Tack till er som kom och för 
bra feedback! Kontakta mig 
gärna om ni vill ha en 
workshop på er arbetsplats.

mia.lorentz@malmo.se

mailto:mia.lorentz@malmo.se

