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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. 

• Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

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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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. 

• Plocka upp den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

• Boken är gjord som en uppslagsbok. Det finns inga bildbeskrivningar i boken. Till de 
flesta bilderna behöver eleven ingen förklaring men du kan själv ge en förklaring till 
bilderna om så behövs. 

• Varje ny mening börjar på en ny rad. 

• Bilderna av varje ny bokstavspresentation presenteras också med en vanlig tryckt 
bokstav. 
Den bokstaven är kompletterad med en bildförklaring enligt följande lista: 
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  A apa 

  B bläckfisk 

  C cd-skiva 

  D docka 

  E ekollon 

  F fisk 

  G gris 

  H hus 

  I isglass 

  J jacka 

  K katt 

  L lila 

  M mus 

  N nyckel 

  O ost 

  Q 

  R ryggsäck 

  S sol 

  T tåg 

  U uggla 

  V vante 

  W wok 

  X xylofon 

  Y yoga 

  Z 

  Å 

  Ä äpple 

  Ö ögon 

• Alla bildtexterna finns med. 

• Endast gemener används i boken – undantag: När en ny bokstav presenteras. 
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• När det är flera ord under ett huvudord/sökord så står de orden i en spalt under 
ordet: 
Se ex sid 15 

  Djur 

  Apa 

  Björn 

  Elefant osv… 
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Sidspecifika förändringar 

74 

1 

Antalet är markerad med en full punktskriftscell för att visa på antal. 

Ex. 

p (= full punktskriftscell) 

en docka 

2 

pp 

två hinkar 

3 

ppp 

tre grisar osv. 
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