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Maltavlan 1

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska
Innehåll: Övar stavning, ordkunskap, språklära, ordbildning m.m. Det finns 38
basövningar och 38 extraövningar att välja på. Varje basövning innehåller 15 ord som
eleven övar på att stava rätt.
Målgrupp: Grundskolan år 1-3. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.
Beskrivning: Programmet hör till Pilen steg 1. Övningarna är av olika svårighetsgrad,
vilket markeras i nya elevprotokollen till Pilen.
Eleven lyssnar på ett ord i taget och skriver ordet på tangentbordet. När ett ord är rätt
skrivet, spelas nästa ord upp automatiskt. Vid fel svar får eleven möjlighet att försöka
igen.
Eleven kan spara resultat och skriva ut listor med ord eller resultat. Läraren får en fil
med samtliga elevers resultat, samt en annan fil med alla ord som eleverna har skrivit både rätt och fel. Läraren kan tillsammans med eleven gå igenom felen på skärmen
genom att klicka på de röda markeringarna framför orden.

I extraövningarna arbetar eleven vidare med orden på olika sätt. Exempel:
 välj ett lämpligt ord som slut på en mening
 para ihop rimord
 sortera i alfabetisk ordning
 para ihop motsatsord
 dela sammansatta ord
 sök kategorier, t.ex. fåglar, instrument
 ordkunskap med muntliga ledtrådar

Maltavlan 2-5

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska
Innehåll: Övar stavning, ordkunskap och ordbildning. Varje övning innehåller 15 ord,
instruktion samt ibland musik eller en kort berättelse. Det finns 45 basövningar och 39
extraövningar att välja på.
Målgrupp: Grundskolan år 3-5. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.
Beskrivning: Programmet hör till Pilen steg 2-5. Eleven lyssnar på ett ord i taget och
skriver ordet på tangentbordet. När ett ord är rätt skrivet, spelas nästa ord upp
automatiskt. Vid fel svar får eleven möjlighet att försöka igen.
Eleven kan spara resultat och skriva ut listor med ord eller resultat. Läraren får en fil
med samtliga elevers resultat, samt en annan fil med alla ord som eleverna har skrivit både rätt och fel. Läraren kan tillsammans med eleven gå igenom felen på skärmen
genom att klicka på de röda markeringarna framför orden.
I extraövningarna arbetar eleven vidare med orden på olika sätt. Exempel:
 ordkunskap med muntliga ledtrådar
 sortera i alfabetisk ordning
 para ihop rimord
 dela sammansatta ord
 para ihop motsatsord
 sök kategorier, t.ex. fåglar, verb


