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Staven

Innehåll: Staven är en serie program som i första hand övar stavning. Programmen
följer de olika stegen i läromedlet Svenska Steg för Steg. Staven är uppdelad i fyra
program: Staven 1, Staven 2-4, Staven 5-8 och Staven 9.
Beskrivning: Datorn styr ljudet, så att ett ord i taget läses upp. Om man vill lyssna fler
gånger på samma ord, klickar man på skärmens ljudknapp. När ett ord är rätt skrivet,
spelas nästa upp automatiskt.
Varje övning innehåller en instruktion och 25 ord. Antalet övningar i de olika
programmen varierar mellan 48 och 64. En del övningar är märkta med en stjärna, vilket
betyder att ordförrådet är mer avancerat. Ibland förekommer en extrauppgift, t.ex. att
markera lång och kort vokal.
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 i resultatdiagrammet.

Regnbagen

Innehåll: 20 olika övningar i ordkunskap, stavning, ordbildning, grammatik och
språkriktighet.
Beskrivning: Regnbågen är uppdelad i 2 program: Regnbågen 9A och 9B. Programmen
hör till läromedelspaketet Svenska Steg för Steg steg 9. I många övningar kan eleven
välja svårighetsgrad för ordförrådet. Eleven kan spara resultat och skriva ut
resultatlistor. Läraren får en fil med samtliga elevers resultat.
Regnbågen innehåller olika typer av arbetssätt, t.ex. para ihop, sortera, skriva svar,
välja bland givna alternativ, spela memory.
Exempel på övningar
Databoxen: Läs ett ord. Vad betyder ordet? Välj mellan 3 förklaringar.
Ett tu tre: Läs ord och skriv dem i kategorier.
Suggan: Öva på ordpar som suga-sugga. Vad betyder orden?
Ordböjaren: Öva på att skriva verb i olika temaformer, t.ex. spricka - sprack-spruckit.
Mallgrodan: Para ihop ord till målande uttryck som mallgroda, matvrak, gnällspik,
sömtuta.
Av och till: Läs en mening och välj en lämplig preposition.
Räven: Välj och kombinera delar till ett ordspråk.

