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Här presenterar vi en översikt av våra svenskproducerade program med stort 

kunskapsinnehåll för såväl förskola som skola och hem. Klicka på länkarna för att 

läsa mer. Vi har även appar för olika OS, hela vårt utbud finns på www.laramera.se.  

Frågor? Besök www.laramera.se E-post info@laramera.se Telefon 046 - 15 50 61 

 

Mattelek Flex 

Mattelek Flex är ett nyframtaget datoriserat träningsprogram för 

elever 5-12 år som syftar till att förbättra matematisk förmåga. 

Övningarna tränar centrala matematiska färdigheter såsom 

antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen och mönsterförståelse. 

 

Windows XP/7/8  

  

 

FörskoleMix 

FörskoleMix är ett programpaket som består av 45 olika 

programdelar! Det är indelat i 5 olika mixer där var och en av dessa 

mixer innehåller 9 olika typer av övningar. I varje del finns tre olika 

svårighetsgrader vilket gör att programmet kan anpassas till varje 

elevs nivå. Kan beställas på DVD eller download (även i delar). 

  

Windows XP/7/8 

  

 

Minneslek Flex 
Minneslek Flex ett helt nytt program för arbetsminnesträning som 

består av 80 olika övningar indelade i en juniordel och en seniordel. 

Många nyheter! Inbyggd utvärdering! För alla åldrar! 

 

Windows XP/7/8 

  

 

Korsord Med Mera 
Program med fyra olika övningstyper samt en verktygsdel för varje. 

Programmet innehåller 700 korsord indelade i tre svårighetsgrader. 

Korsord med Mera är inte bara ett underhållande tidsfördriv, utan 

också ett utmärkt sätt att träna stavning och ordkunskap 

 

Windows XP/7/8 

  

http://www.laramera.se/
http://www.laramera.se/
mailto:info@laramera.se
http://www.leripa.se/product.php?id=14&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=15&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=13&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=6&lang=swedish
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Bokstäver Med Mera 
Bokstäver med Mera är ett inspirerande program som syftar till att 

lära ut alla bokstäverna i alfabetet på ett grundligt sätt. Här tränas 

också förmågan att särskilja viss bokstav samt att känna igen och 

skriva ord. 

 

Windows XP/7/8 

 
 

 

Läslandet 2 – Ord och Meningar 
Läslandet 2 innehåller lästräning på 15 olika vis. Här tränas såväl 

stavning som grammatik och läsförståelse. Flera tusen övningar med 

inspelat tal. 

 

Windows XP/7/8 

  

 

Läslandet 1 – Bokstäver och Ord 
Läslandet 1 består av 21 roliga övningar som övar förmågan att 

känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl bokstavsordning 

som läsning och stavning. Läslandet har det mesta du behöver för 

att kunna lära dig läsa. 

 

Windows XP/7/8 

 
 

 

Crosswords And More 
Träna engelska med fyra olika typer av stavnings- och lästräning på 

engelska. Här finns 800 övningar att arbeta med! I programmet 

finns Crosswords, Word Search, Missing letters och Match pictures 

and words. 

 

Windows XP/7/8 

  

 

Minneslek Senior 
Minneslek-Senior är ett program som syftar till att träna upp 

arbetsminnet och koncentrationsförmågan i åldrarna 10-18 år. 

 

Windows XP/7/8 

  

http://www.leripa.se/product.php?id=25&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=5&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=4&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=8&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=12&lang=swedish
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Minneslek Junior 
Minneslek Junior är ett program som syftar till att träna upp 

arbetsminnet och koncentrationsförmågan. Programmet har 

teckenstöd samt kan styras med kontakter. 

 

Windows XP/7/8 

  

 

Words And Sentences 
Lär dig engelska lekande lätt! Här finns 15 olika övningar som tränar 

såväl glosor och stavning som läsförståelse. Du får hela tiden stöd 

av inspelat tal på engelska till alla ord och meningar och kan på så 

sätt öva upp ett korrekt uttal.  

 

Windows XP/7/8 

  

 

123 Matematik 
123 Matematik består av 10 trevliga övningar som tränar 

antalsträning, addition och subtraktion på tidig nivå på ett lekfullt 

sätt med hjälp av roliga animationer, musik, och överraskningar! 

 

Windows XP/7/8 

  

 

Hipp! 
Hipp är ett färgglatt trycka - hända program med mycket tydliga 

bilder. Man kan lägga in egna bilder och på så sätt skapa en egen 

bilderbok! 

 

Windows XP/7/8 

 
 

 

Happenings 
Happenings är ett trycka-bygga program med kategorierna musik, 

djur, sport och yrken. I varje kategori finns 8 olika miljöer att bygga 

upp. När en miljö är uppbyggd hörs musik eller ljudillustrationer. 

 

Windows XP/7/8 

 
 

http://www.leripa.se/product.php?id=11&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=7&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=3&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=10&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=9&lang=swedish
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MegaMix 

MegaMix är en samling med 8 olika pedagogiska barnspel 

som lämpar sig för barn mellan 3 och 8 år. 

 

Windows XP/7/8 

 
 

 

Easy Games 
 

Easy Games består av 6 olika sorters underhållande spel. Varje del 

innehåller en mängd variationer, uppdelade i två nivåer, lätt och 

svår. Det finns mer än 400 olika "banor" att spela. 

 

Windows XP/7/8 

 

http://www.leripa.se/product.php?id=1&lang=swedish
http://www.leripa.se/product.php?id=2&lang=swedish

