
LÄRARHANDLEDNING 
Växter omkring oss A är en webbapp för interaktiv skrivtavla. Materialet utgår 
från det tryckta läromedlet med samma namn. Tanken är att du som lärare ska 
kunna använda materialet för att presentera enskilda växter och de kategorier de 
tillhör. Övningarna kan också användas för att återkoppla om ni har arbetat med 
växterna på annat sätt i klassen. 

I huvudmenyn får du en översikt av de fyra kategorierna träd, bär, svampar och 
blommor. Varje växt i de olika kategorierna presenteras med en kort faktatext 
som beskriver hur växten ser ut och var den växer. Till varje växt finns 
tillhörande övningar.  Under varje kategori finns dessutom övningar där 
växterna inom kategorin jämförs med varandra. I huvudmenyn hittar du rubriken 
Alla växter. Där finns jämförande övningar som handlar om växterna i alla olika 
kategorier.  

Inställningar 
I programmet är det möjligt att göra fel utan att någon indikation visas. Syftet är 
att skapa möjlighet till reflektion och samtal genom att till exempel först göra 
färdig uppgiften tillsammans och sedan gå igenom, diskutera och rätta till. I 
programmets inställningar kan du välja om du vill att ljud ska spelas upp när du 
klickar på växter och växtdelar. Där kan du också välja om det ska vara 
textföljning när faktatexterna läses upp. 

På de flesta sidor finns ett frågetecken uppe i det högra hörnet. Där får du kort 
information om vad du kan göra på just den sidan.  

 
Arbeta med övningarna 
Börja med att presentera de fyra olika kategorierna för eleverna. Berätta kort att 
det finns växter som växer i skogen, i trädgården, växter som har bär och så 
vidare. Välj sedan en av kategorierna. Då kommer du till en sida där du kan 
välja vilken växt ni ska arbeta med. Titta på illustrationen och prata om vad 
växten heter och hur den ser ut. Läs eller lyssna därefter på faktatexten och 
arbeta med övningarna som hör till. Samtala gärna om växternas likheter och 
olikheter. På det sättet får eleverna hela tiden återkoppling till de växter ni 
arbetat med tidigare. 

När ni arbetat igenom alla växter i en kategori kan du avsluta med att välja 
menyalternativet Alla … och jämföra växterna inom kategorin med varandra. 
Låt eleverna ringa in, placera, fundera och resonera tillsammans med dig. Det 



fördjupar kunskapen och ger möjlighet att koppla det ni arbetar med till elevens 
egna erfarenheter och tidigare kunskap. Efter det att ni arbetat igenom alla 
växter kan ni på samma sätt jobba vidare med övningarna som finns under 
menyalternativet Alla växter. Här finns två övningar med växter från alla olika 
kategorier.  
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