
används av 

VARANNAN svensk 

grundskola

För PC, PLATTA OCH digital skrivtavla

Lärande med glädje!

DIN RESURS 

PÅ WEBBEN

SPEL, FILMER, POWERPOINTS, 
UTSKRIFTSMATERIAL OCH MYCKET MER!

Fk-6



matte-

Öva matte, svenska, 
engelska, geografi m.m.

 i vårt stora utbud av roliga 
och pedagogiska spel. Hos 
oss finner du också material 
som underlättar vid olika 
presentationer, t. ex. på din 
digitala skrivtavla.

”EN GULDGRUVA FÖR OSS PEDAGOGER”

V älkommen till 
Matteraketen! Här kan 

eleverna lära sig räknestrate-
gier och färdighetsträna bas-
kunskaper inom matematik. 
Till övningarna finns tydliga 
pedagogiska lärsidor. 

Detta och mycket

annat ingår i 

Skolplus:

spel och 
lärarmaterial



Bokstavståget är vår mycket 
populära resurs för den första 

bokstavsinlärningen. De roliga 
filmerna med veckans bokstav 
har snabbt blivit en favorit bland 
barnen. Jobba sedan vidare med 
digitala övningar på PC eller iPad 
och i det kompletterande 
utskriftsmaterialet. 

Matteplus och Svenskaplus
är våra serier med utskrifts-

material för att färdighetsträna 
olika baskunskaper inom mate-
matik och svenska. Du hittar även 
rikligt med annat användbart 
utskriftsmaterial -  arbetsblad, 
pyssel, arbetsböcker, häften m.m. 



”Så mycket roligare det helt 

plötsligt blev att lära sig!”

”Rekommenderas starkt - både 

prisvärt och otroligt uppskattat!”

”Jag snubblade över er sida idag när jag 

sökte på lite matteövningar på Google. 

Säger bara WOW, vilken guldgruva ni 

skapat! Tusen tack för att ni gör det här 

tillgängligt för alla!”

”Jag har hittat övningar som passar alla de elever med särskilda behov som jag arbetar med. Övningarna är pedagogiskt upplagda och utseendet är tilltalande.”
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V

Vi ses på
skolplus.se!

      i på Skolplus erbjuder ett brett material            
           för dig som lärare att komplettera din 
undervisning med. Vi fyller hela tiden på med 
nyheter, såsom spel, övningar, filmer, power-
pointpresentationer, utskriftsmaterial m.m. Alla 
delar av Skolplus ingår alltid i din Skolpluslicens 
- du har tillgång till allt och inga extra kostnader 
tillkommer! 

  Materialet på Skolplus lämpar sig främst för 
åk F-6, även om det också finns övningar som 
fungerar bra på högstadiet eller i gymnasie-
särskolan. Faktum är att lärare och elever på 
varannan grundskola i Sverige använder sig av 
Skolplus i sin undervisning. Kanske har det att 
göra med vår målsättning att kombinera god 
pedagogik med lekens glädje.

  Innehållet är utvecklat i Sverige för svenska 
grundskolor och följer lgr 11.

  Vill du veta mer? Gå in på vår webbsida så
finner du mer info om oss och om priser. Där kan 
du också prova på alla övningar.


