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alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Fagpakker i ElevLab
ElevLab indeholder seks fagpakker, der kan købes
enkeltvist eller samlet:

• Matematik  4.-6. klasse  (40 kr. pr. elev/år)
• Matematik  7.-9. klasse  (40 kr. pr. elev/år)
• Biologi  7.-9. klasse  (30 kr. pr. elev/år)
• Fysik/kemi  7.-9. klasse  (40 kr. pr. elev/år)
• Geografi  7.-9. klasse  (20 kr. pr. elev/år)
• Natur/teknik  5.-6. klasse  (30 kr. pr. elev/år)

Rabat til skoler med en kommuneaftale
Vi tilbyder en storkunderabat i form af 20 % ekstra
rabat til kommuner, hvor mange skoler har tegnet 
abonnement. Kontakt os eller kommunens it-ansvar-
lige og hør, om I har en kommuneaftale. 

Læs mere på alinea.dk, eller kontakt Salgssupport 
på info@alinea.dk eller tlf. 3369 4666.

Kæmpe digital resursebank til 
matematik og naturfag

4.-9. klasse



Bestil GRATIS 
prøveabonnement 
i en hel måned på 

info@alinea.dk

Sjovt og motiverende
I ElevLab finder du over 10.000  sjove og motiverende 
digitale undervis nings  resurser fordelt på matematik, 
biologi, fysik/kemi, natur/teknik og geografi fra 4. til 
9. klasse.

Med intuitive brugerflader er ElevLab nem at bruge og 
lige til at gå til for både lærere og elever. Der er ca. 350 
færdige emneforløb og uendeligt mange forløb, når du 
selv bestemmer indholdet. Der kan plukkes fra ElevLabs 
enorme resursebank eller fra andre eksterne kilder 
efter eget valg.

Du og dine elever kan frit gå på opdagelse i materia-
let og sammensætte jeres egne klipsamlinger ved at 
kombinere ElevLab-resurser med materialer fra hard-
disken eller fra internettet. 

Underviser du fx i et emne om øjet, er det oplagt at 
lægge ud med et nyhedsindslag om øjenskader fra 
DRs hjemmeside og under bygge med animationer om 
øjets opbygning og syns forstyrrel ser fra ElevLabs 
resursebank og videoer fra YouTube. Hvis din skole 
har adgang til flere af fa gpa kkerne, kan du nemt 
kombinere forskellige fag og opgavetyper i din egen 
klipsamling.

Byg dine egne forløb

Resurserne i ElevLab spænder fra animationer og 
simulationer, film, billeder og fortællende stemmer 
til skriftlige opgaver og tests. De mange varierede 
må der stoffet præsenteres og bearbejdes på øger 
indlæringskurven, også for de bogligt svage.

Som lærer kan du løbende evaluere og dokumentere 
elevernes udvikling og tildele dem de opgaver, der 
passer til deres niveauer. Eleverne får øjeblikkelig 
respons på opgaverne, og der er indbygget hjælp til 
løsningerne.

Læringsmål er integreret i alle undervisningsforløb, 
idet materialet er organiseret i faglige emneforløb, 
ordnet efter fagrelevante overskrifter og sat i relation 
til Fælles Mål. ElevLab kan både bruges på IWB, compu-
tere, på skole og hjemme. Der er adgang via UNI-Login.

Læs mere på ElevLab.dk

ElevLabs variation motiverer alle typer 
af elever

Del resursen med andre

Tilføj til favoritter

Se sitemap for valgt resurse

Tilføj til klipsamling

Rediger på klippebordet

Start resursen

Sammensæt nemt et forløb med brug 
af ikonerne under resurserne 

Hent gratis vejledning på ElevLab.dk.


