
 

Bygget * 
I Husbygget bildar eleven sammansatta ord och bygger  
sitt hus. Eleven samlar mynt och köper saker till huset,  
i en uppföljande ordkunskapsövning. I Båtbygget övar  
eleven på synonymer eller motsatsord och får delar  
till en båt. Spelet är animerat och eleven kan påverka  
hur båten ska se ut och vilka som får åka med.  
 

Måltavlan 1, 2-5 och 6-8 
I skogsmiljö övar eleven på stavning och försöker träffa  
en måltavla genom att skriva rätt och samla till olika vinster.  
Publik, djur och överraskningar  dyker upp under spelets 
gång. Eleven kan arbeta vidare med orden i extraövningar 
och utveckla sitt språk med många olika uppgifter. 
 

Tivoli * 
Här övar eleven i en gammaldags marknadsmiljö på 
vokal/konsonant, hård/mjuk vokal och lång/kort vokal. 
10 olika spel för 1-2 personer ingår: Spöket, Kryssaren, 
Stugan, Dragkampen, Målaren, Tjuven, Kulspelet, 
Vokalluffaren, Spårhunden och Pilkastning. 
 

Alfakungen 
 

Fågeln övar bokstavsljud och bokstavsnamn.  
De andra sex spelen övar alfabetet och alfabetisk  
ordning: Riddaren, Narren, Grodan, Kungen, Damen 
och Utmaningen.  
 

Äventyret * 
Eleven lär sig betoning med hjälp av 7 roliga spel på en ö. 
Skärmflygning, Strutsjakt, Snorkelbingo, Forspaddling,  
Ökenkryss, Bergsklättring och Labyrinten. Spelen har  
många miljöer och animeringar. Några är parspel.  Eleven  
får olika upplevelser beroende på hur det går i spelet.  
 

Skattjakten 
 

Skattjakten är ett finurligt spel där man ska lista ut  
en hemlig mening, som är ett ordspråk eller citat.  
Samtidigt övar eleven ordbildning och logiskt tänkande.  
Ca 3000 ordspråk och citat från hela världen.  

Svenska på iPad, Chromebooks, Mac, PC m.m. 

* Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd 



Anpassningar för elever med olika behov 
Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra webbspel i  
svenska. Här finns stora möjligheter att anpassa efter olika typer av målgrupper, t.ex. nybörjare i läs-
ning, elever med läs- och skrivsvårigheter, andraspråkselever. På lättare nivå finns ofta uppläsning av 
ord och muntliga instruktioner. För elever som behöver utmaningar finns svårare spel och möjlighet 
att välja högre svårighetsgrad av t.ex. ordförråd. 
 
Abonnemang och priser 

Alfamax webbspel kan användas på t.ex. iPad, Mac, Chromebooks, 
PC. Skolan behöver inte ladda ned något, utan spelen körs direkt via 
internet. Alla skolans elever har tillgång till spelen, men antalet 
licenser avgör hur många som kan spela samtidigt i ett spelpaket.  
Om skolan har t.ex. 5 lic. av alla 8 spelpaketen, kan max 40 elever  
öva samtidigt, om de sprider sig mellan spelpaketen. Prisexempel  
5 samtidiga licenser under ett läsår: 
 

Tivoli (10 spel): 700 kr 
Bygget (2 spel): 700 kr  
Måltavlan 1 (ljudenliga ord): 500 kr     
Alla spelpaket (8 st med totalt 30 delspel): 3000 kr  
Alla priser exkl. moms.  
 
Uppföljning av elevers resultat 
Om eleven har egen inloggning (5 kr/st), kan eleven och läraren  
snabbt få en överblick över resultatet med hjälp av de olika  
färgerna i översikten (grönt = rätt, gult = fel). Man kan även  
klicka på ett resultat för att få veta mera, t.ex. hur eleven stavade  
enskilda ord i Måltavlans basövning. 

 
Vill du prova våra webbspel?  
Skolor som inte har provat våra webbspel, kan få en gratis demoinloggning . För dem som vill veta mera  
anordnar vi dataträffar. En kursledare presenterar den pedagogiska bakgrunden och deltagarna får prova 
webbspelen under handledning. Kontakta gärna Kundtjänst  för mer information. 
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