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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. 

 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!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt.  

 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: Koll på Europa aktivitetsboken 
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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. 

 Förstoringsglaset/symbolen med texten ”kartboken” ersätts med rubriken 
Kartboken och markeras med ett K i vänster marginal 

 Förstoringsglaset/symbolen med texten ”fundera” ersätts med rubriken Fundera 
och markeras med ett F i vänster marginal. 

 Då de seende eleverna ”drar streck” markerar eleven svaren eller parar ihop olika 
ord och meningar med varandra.  

 I korsorden får eleven det utelämnade ordets antal bokstäver inom parentes.  

 Några uppgifter är omarbetade, se ”Sidspecifika förändringar”. 

 Många uppgifter behöver förberedas av pedagogen. Se ”Sidspecifika förändringar”. 
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Sidspecifika förändringar 

2/3 

Samtliga uppgifter där eleven ska leta i grundboken eller på en karta tar mycket längre tid 
för en elev med synnedsättning. Ta med detta i planeringen så att eleven inte behöver 
känna att han/hon har flera uppgifter kvar när de seende eleverna är klara. 

Uppgift 5 a)-b) 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Plocka fram de kartor som eleven behöver för att lösa uppgifterna. På så sätt kan man 
spara tid.  

3 

Uppgift 6 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Rita fyra kartor på elevens ritmuff om eleven tycker det är roligt med rituppgifter, annars 
kan det räcka att eleven skriver vilka färger etc. flaggan har. 

4 

Jordens uppbyggnad. 

En stor del av de fakta som eleven behöver för att lösa uppgifterna finns i 
bildbeskrivningarna. Påminn eleven om detta!! 

5 

Uppgifterna 4-7 

Använd en av elevens världskartor och markera med vaxsnören dagens kontinentalplattor. 
Gör en individuell genomgång med eleven så att han/hon får klart för sig hur det hela 
hänger ihop. 

6 

Uppgift 1 

Eleven behöver en taktil bild på en vulkan, den kan du skapa med hjälp av taktilt material 
eller genom att rita upp den på elevens ritmuff. Eleven har fått information om att det är 
sju delar som efterfrågas. 

7 

Uppgift 5 

Eleven kan skriva och berätta om han/hon inte är intresserad av att rita bilder på 
ritmuffen. 

7 

Uppgift 6 
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Para ihop vulkanerna 1-6 med rätt land. 

a) Island: ---  

b) Italien: --- 

Vulkaner 

1) Etna  

2) Hekla 

3) Surtsey  

4) Stromboli  

5) Vesuvius 

6) Askja 

8 

Uppgift 1 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Om man vill kunna använda kartan flera gånger markerar man bergskedjorna med 
häftmassa och små lappar med siffror direkt på elevens taktila karta.  

9 

Uppgift 2 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Eleven behöver ett taktilt stapeldiagram.  Den här typen av uppgifter är tidskrävande och 
kräver handledning. 

10 

Uppgift 1 

Rita en ritmuffsbild. 

11 

Uppgifterna 5 

Använd elevens Europakarta. Gör en individuell genomgång med eleven. 

14 

Europas gränser 

Eleven behöver en taktil karta som visar Europas gränser. Kolla så att eleven har kartor 
som har den information som eleven behöver för att kunna besvara frågorna. 

15 

Uppgift 8 
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Skriv årtalen vid rätt påstående. 

1600, 2000, 1914, 200, 300 

1. Då bröt första världskriget ut. --- 

2. Århundrade när Romarriket var som störst. --- 

3. Århundrade när Europa hade mer än 1000 självständiga riken. --- 

4. För ungefär så många år sedan bredde Romarriket ut sig i Europa. --- 

5. Antal furstendömen i Tyskland omkring år 1650. --- 

16 

Uppgift 4 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Eleven behöver en adekvat taktil karta med ländernas namn och en karta med endast 
siffermarkeringar. 

18 

Uppgift 1 

Uppgiften har ändrats och kan behöva förklaras varför den inte överensstämmer med 
övriga elevers tabeller. 

Skriv de fakta som saknas. 

1 

a) Klimatzon i Europa: subtropisk zon  

b) Hur är klimatet? --- 

c) Hur ser naturen ut? --- 

d) Land som finns i denna zon. --- 

2 

a) Klimatzon i Europa --- 

b) Hur är klimatet? kallt om året  

c) Hur ser naturen ut? --- 

d) Land som finns i denna zon. --- osv.  

18 

Uppgift 3 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Visa eleven med en enkel ritmuffsbild hur klimatet påverkas vid olika platser. 

Eleven har följande förtydligande 
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A (kust/havsströmmar) --- 

B (höjd över havet) --- 

C (naturligt skydd) ---  

19 

Uppgift 5/6 

Uppgifterna kräver förberedelser. 

Rita diagrammen på elevens ritmuff. Dessa uppgifter kräver individuell handledning. 

21 

Uppgift 5 

Eleven markerar med vindarnas begynnelsebokstäver, b för bora, s för scirocco osv. 

23 

Uppgift 3 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Eleven behöver en taktil karta över Medelhavet där de olika haven och öarna är utmärkta. 

24 

Uppgift 4 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Eleven behöver en karta där länderna är utmärkta. 

25 

Uppgift 7 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Eleven behöver en karta där floderna är utmärkta. 

26 

Sidans uppgifter kräver förberedelser. 

Uppgifterna på sidan kräver att eleven har en karta där floden Rehn är utmärkt. Man kan 
använda elevens vanliga taktila kartor och markera floden med vaxsnöre. Tänk på att välja 
en karta som visar vad de olika länderna heter etc. så att eleven kan besvara frågorna. 

27 

Uppgift 10 

Kolla elevens kartor så att de har den information som behövs för att eleven ska kunna 
lösa uppgiften. 
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27 

Uppgift 11 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Rita ett diagram på elevens ritmuff. Eleven behöver troligen individuell handledning. 

28 

Uppgift 6 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Eleven behöver en karta med namninformation och en karta där de eftersökta städer och 
hav är markerade.  

Istället för att färglägga torrlagda områden kan eleven visa direkt på kartan dessa 
områden. 

29 

Uppgift 7 

Rita en förenklad bild på elevens ritmuff och låt eleven förklara hur tidvatten uppstår. 

30 

Uppgift 4 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Eleven behöver en karta över Italien. 

32 

Diagram 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Rita ett linjediagram. Eleven kan behöva individuell handledning.  

Eleven har en skriftlig uppställning med ungefärliga siffror. Med hjälp av ett linjediagram 
kan eleven mera exakt se när befolkningsantalet i olika städer överensstämmer. 

33 

Uppgift 4 

Uppgiften kräver förberedelser. Eleven behöver både en karta med nyckel med städerna 
och deras namn samt en karta som överensstämmer med bokens karta. 

36 

Uppgift 1 & 2 

Uppgifterna behöver förberedas 
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39 

Kolla på kartan tillsammans med eleven och så kan eleven visa svaren direkt på kartan och 
sedan skriva svaren.  

40 

Uppgift 4/5 

Uppgiften kräver förberedelser.  

Eleven behöver fyra cirkeldiagram och förmodligen hjälp med att fylla i diagrammen. 

41 

Diagram 

Rita gärna diagrammet på elevens ritmuff. 

Då diagrammet saknas och eleven får en uppställning som endast talar om att det antingen 
är brist, balans eller överskott så missar eleven nyanserna och detta bör man därför 
berätta för eleven. 

43 

Uppgift 2 

Att räkna ut hur långt det är mellan två platser på elevens taktila karta kan bli lite 
förvirrande då eleven med synnedsättning inte har samma skala på sin karta som de 
seende eleverna.  Gör eleven uppmärksam på detta. 

45 

Rita symbolen för radioaktivitet och kärnkraftstecknet på elevens ritmuff. 

47 

Uppgift 5 - Diagram 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Rita ett cirkeldiagram på elevens ritmuff.  

Eleven har fått diagrammets siffor som text. 

50 

Uppgift 2 

Uppgiften finns med så att eleven vet vad övriga elever gör. Men eleven med 
synnedsättning ritar sina egna karttecken.  

51 

Uppgift 5 

Eleven får bokstäverna skrivna radvis både vågrätt och lodrätt. 
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52 

Uppgift 1 

Uppgiften kräver förberedelse. 

Denna kartuppgift kräver att eleven har motsvarande information. Tänk på att det ta 
mycket längre tid för eleven att lösa uppgiften. 

53 

Uppgift 2 

Det finns flaggor att beställa från SPSM eller så ritar man kartor på elevens ritmuff. Att rita 
och måla är tidkrävande så man får väga för och emot. Det kanske räcker att eleven kan 
beskriva vilka färger kartorna har etc.  

57 

Uppgift 4 d/f 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Markera breddgrad och norra Polcirkel på elevens karta. 

59 

Uppgift 8 

Eleven kan markera länderna med nålar med olika stora huvuden eller så räcker det att 
eleven visar direkt på karta för läraren var länderna är belägna. Sedan kan eleven använda 
tiden till att lära sig länderna som ingår i EU. 

60 

Spännande platser i Europa. 

Eleven skriver endast svaret. 
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Till läsaren 

Du skriver dina svar på perkinsmaskinen eller datorn.  

Samla svaren i en egen mapp. 

Var noga med att du alltid skriver uppgiftens kapitelrubrik och nummer så att det blir lätt 
att se vilka svar som hör till vilken uppgift. Vissa uppgifter kan du, med hjälp av exempelvis 
häftmassa, markera direkt i punktskriftsboken, exempelvis tipsraderna.  

Uppgifterna är numrerade/bokstaverade så att det ska bli lättare att skriva svaren och att 
rätta uppgifterna.  

Rubriken Fundera talar om att du måste fundera lite extra för att komma på svaret. 

Rubriken Kartboken innebär att du troligen behöver en karta för att kunna lösa uppgiften. 

Du behöver taktila kartor. Be din lärare om en taktil karta eller använd dina taktila kartor 
som du har i ämnet geografi.  

Bokens diagram ritar du exempelvis på en ritmuff. Var uppmärksam på att diagrammens 
siffror inte alltid är exakta utan ungefärliga. 

Många uppgifter är omarbetade eftersom det kan vara svårt att rita bilder som blir 
tillräckligt tydliga. Din lärare har i många fall förberett kartuppgifterna. 

Om man i aktivitetsboken hänvisar till elevboken, glöm då inte bort att läsa även bildernas 
bildbeskrivningar. 

I korsorden får du hjälp med det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Många uppgifter är kopplade till elevens bilder i elevens grundbok. Tänk då på att de 
bildbeskrivningar som finns i grundboken aldrig kan ge exakt samma information som 
de seende eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför gärna om bilderna 
och ge den extra information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att 
lösa uppgifterna.  

 Diagram och kartuppgifter kräver troligen individuell handledning. Tänk på att dessa 
uppgifter dessutom är tidskrävande för en elev med synnedsättning. Anpassa 
undervisning utifrån detta! 

 Utgå alltid från den enskilde elevens befintliga kunskaper. Försök få eleven att hitta 
egna sätt att hänga upp sina nya kunskaper på. Det hör till allmänbildningen att veta 
var olika platser är belägna, hur naturen ser ut i olika delar av världen eller hur ett 
delta har bildats. Tyvärr är denna information inte lika lättillgänglig för en elev med 
synnedsättning som för de seende eleverna och därför är den individuella 
genomgången så viktig. De seende eleverna får så mycket gratis genom synen som 
icke-seende behöver få tillgång till på ett annat sätt. En pedagogisk utmaning som 
också uppskattas mycket av seende elever. 

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. kartor, tidslinjer, 
diagram etc. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Gör gärna en 
”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite mera information på 
ritmuffsbilden. Denna information kan man skriva med hjälp av Perkinsmaskinen 
direkt på ritmuffen. 
 
Exempel på bilder i boken som man skulle kunna illustrera med en enkel ritmuffbild. 
sid 4 jorden i genomskärning 
sid 6 vulkan i genomskärning 
sid 10 kusternas utseende 
sid 18 klimat – natur 
sid 29 tidvatten 

 Det finns kartor och andra bilder i boken som man kan beställa från SPSM Läromedel 
Basbilder; https://www.spsm.se/laromedel/webbshop/ 
kontakt: laromedel@spsm.se 
Kom dock ihåg att göra dessa beställningar i god tid innan ni börjar med nytt kapitel.  

 Exempel på basbilder från SPSM som kan vara användbara: 
Världskarta i relief  Best. nr. 6577 
Europapaketet  Best. nr. 6674   
Klimatzoner  Best. nr. 60171  

 För att kunna återanvända kartorna kan man även här skriva en ”nyckel” med 
förkortningar med den information man vill förmedla på kartan och sedan sätta 
förkortningarna med häftmassa på kartan. 
Vaxsnören är bra när man vill markera exempelvis floder, gränser etc. på en taktil 

https://www.spsm.se/laromedel/webbshop/
mailto:laromedel@spsm.se
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karta. Makraménålar kan också vara användbara om man vill markera olika platser, 
men då bör kartan placeras på exv. en tretexskiva. 

 Eleven skriver sina svar på datorn. Tänk på samla svaren i en egen mapp.  

 Vissa uppgifter kan eleven välja om han/hon vill skriva svaren på 
datorn/perkinsmaskinen eller markera direkt i punktskriftsboken med häftmassa. 
Exempel; tipsraderna. 

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att läsa igenom 
texterna och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid. 

 Vid prov har en eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

 Uppmana eleven att läsa ”Till läsare” så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

13 

En Europakarta visar de ursprungliga och de nuvarande sammanhängande skogsområdena 
i Europa. 

- Skogens naturliga utbredning: 

större delen av Europa med undantag av övrig mark (se nedan) 

- Skogens utbredning i dag: 

små områden utspridda i södra och mellersta Europa, Norge, mellersta och norra Sverige, 
Finland, norra Ryssland 

- Övrig mark:  

Island, Skanderna, kustområdena i norra Skandinavien och Ryssland, Portugal, sydvästra 
Spanien, kustområden i västra Spanien, Alperna, södra Italien, Grekland. 

15 

En karta över Centraleuropa och medelhavsområdet som karta visar romarrikets 
utbredning för 2000 år sedan. 

Romarriket omfattade samtliga länder runt Medelhavet ända upp till floden Donau i norr, 
alltså även områdena på norra Afrikas kust. Storbritannien ingick också i Romarriket.  

18  

En tecknad bild som visar hur ett regnmoln ute över havet är på väg in mot kusten (A) som 
ligger nedanför ett högt berg (B) på baksidan av berget i en dalgång ligger ett samhälle där 
solen fortfarande lyser (C). 
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