
Surfplattan som pedagogiskt 
verktyg 

Läraranvisning Textview 
Verksnummer: 40350  



Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

• Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

• Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven! 

• Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder. 

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00. 

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Läraranvisning 

Titel: Surfplattan som pedagogiskt verktyg 

Författare: Elisabet Wahlström 

ISBN: 978-91-27-43945-0 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Till läsaren .................................................................................................... 2 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 3 

Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

• De bilder som inte innehåller information som kompletterar texten har utgått. De 
bilder som är kvar har, om den ursprungliga bildtexten inte räcker till, fått en 
bildbeskrivning. 
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Till läsaren 

Originalboken innehåller ett antal bilder. De bilder som inte innehåller information som 
kompletterar texten har utgått. De bilder som är kvar har, om den ursprungliga bildtexten 
inte räcker till, fått en bildbeskrivning. 

Lycka till med din läsning! 
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Bildbeskrivningar 

5 

Bild på ett bord där det ligger många träklossar. Nedanför bordet är det uppbyggt tre torn 
där det högsta tornet som är lika högt som bordet står i mitten. Tornen är omringade av 
bågformade och rektangulära klossar. 

11 

På den övre bilden lägger en flicka pärlor på en pärlplatta som är placerad ovanför ett 
utskrivit mönster. På den undre bilden har läraren dokumenterat processen och klistrat 
upp bilder på ett papper. 

13 

Bild på en pedagog som tar bilder med sin telefon på barnen. 

15 

Två bilder. 

• På den första har någon satt upp gula lappar med text under de två rubrikerna "Vad 
var bra" och "vad kan bli bättre". 

• På den andra sitter en pedagog på marken omgiven av barn. Barnen har lagt bilder 
på sura och glada ansikten på marken medan pedagogen antecknar. 

17 

Lotusdiagrammet är ett rutnät om 3x3 rutor. I rutan i centrum finns en cirkel. 

21 

Bild över läroplanens mål. De rubriker som aktiviteten med grodan innehöll var följande: 
helhet/allsidighet, matematik, skapande, språk/kommunikation, naturvetenskap/teknik, 
lek, social kompetens/värdegrund och hälsa/rörelse. 

24 

Diagram som visar sambanden mellan de tre typerna av dokumentation. 

1. Dokumentation för att visa verksamheten är till exempel väggdokumentation och 
lotusdiagram. Denna dokumentation är till för barn, föräldrar och pedagoger. 

2. Dokumentation kring barns utveckling och lärande är till exempel portfolio. Denna 
dokumentation är till för barn, föräldrar och pedagoger. 

3. Pedagogisk dokumentation är till exempel observationer, foto/film, anteckningar 
och barnens teckningar. Denna dokumentation är till för barn och pedagoger. 

Diagrammet innehåller också pilar som visar hur verksamhetsdokumentation påverkar 
dokumentationen kring barnens utveckling och hur pedagogisk dokumentation påverkar 
både verksamhetsdokumentation och dokumentation kring barnens lärande. 
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30 

En framsida till en bok i gult och lila med titeln "Min bok Eleonora". Under titeln finns en 
stor bild på flickan Eleonora som håller upp en bild hon målat med röda färger. 

34 

Några barn sitter på golvet och bygger med klossar. Ett av barnen pekar på en bild av ett 
klosstorn. 

35 

Bild på en QR-kod. Koden är kvadratisk med tre små kvadrater i tre hörn. Färgerna är svart 
och vit och resterande mönster är små pixlar. 

36 

Fem små bilder på en liten pojke som lagar mat på en låtsasspis. 

45 

Bild på två flickor. Den ena flickan fotograferar den andra flickan som gör spår på ett stort 
vitt papper med sina stövlar och fötter. De doppar stövlar och fötter i målarfärg. 

48 

Bild på en QR-kod. 

54 

Bild på en pedagog och sju barn som kramas i grupp. 

61 

Bild på en QR-kod. 
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