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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. 

 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!  

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. 

 Eleven skriver sina svar på datorn.  

 Tänk på att det är viktigt att eleven har en särskild mapp på datorn för ”Magic 
workbook” och att eleven är noga med att först skriva in vilket kapitel och sedan 
vilken uppgift som besvaras. 

 Det är mycket viktigt med ordning och reda så att eleven lätt kan hitta svarsfilen 
och snabbt skriva sina svar. 

 I uppgifter där de seende eleverna uppmanas att ”ringa in” – ”stryka under” svaret, 
markerar eller skriver den synskadade eleven sina svar. 
Vissa uppgifter kan eleven markera svarsalternativen med häftmassa. 

 Då det inte förekommer några understrykningar, fet eller kursiv stil i boken har en 
del ord som ska vara markerade placerats inom parentes. 

 Bildbeskrivningar finns som kortare bildinformation och är inkluderad i själva 
uppgiften. 

 Glöm inte bort att med hjälp av en ritmuffsbild/svällpappersbild kan eleven göra 
många uppgifter på ett likvärdigt sätt precis som de seende eleverna. 
sid 45 - Bingobricka 
(Brickan ritas på en ritmuff, eleven skriver sedan själv sina egna ord på brickan med 
hjälp av Perkinsmaskinen.) 
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sid 67 
Gör spelbricka på ritmuff. Bilderna ersätts av ”bildord” Eleven har följande 
information: 
Spelplanen består av 20 rutor. I varje ruta finns en bokstav eller en bild. Be din 
lärare om en egen spelplan. 
 
sid 69 
Eleven har en gatubeskrivning som är svårttolkad och måste kompletteras  med en 
förenklad karta på ritmuff eller svällpapper. För att få plats med all information så 
kan man göra en ”nyckel” och endast skriva förkortningarna på ritmuffskarta. 

 Korsorden har följande utseende: 
Exempel sid 16 
(De får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. Frågetecknet ger dig 
bokstäverna till den gömda meningen.) 
1 strand (5) - - ? - -  
2 fyr (10) - - - ? - - - - - - 
3 vacker (9) - - - ? - - - - - 
4 fastland (8) - - - ? - - - - 

 För att underlätta för eleven är alla uppgifter numrerade med siffror eller 
bokstäver. 
Exempel sid 6 uppgift 5 
6 Today --- (a) my birthday. I --- (b)eleven years old. 
7 My grandparents --- (a) very old. My grandfather --- (b) 90 and my grandmother --
- (c) 87. 

 Maggie Magic symbolen är ersatt med rubriken: Maggie Magic säger: 

 Uppgifter där eleven ska para ihop svenska ord med engelska eller där man ska 
göra en hel mening med början och slut, får eleven första delen numrerad och sen 
svarsalternativen: 
Exempel sid 31 
1 Kylie Minogue was --- 
2 Her world tour --- 
a) with cancer. 
A world star 
c)(osv.) 

 Tänk på att det tar längre tid för eleven som läser punktskrift att läsa igenom texterna. 

 Vid hörövningar, tänk på att eleven behöver mera tid så att han/hon hinner läsa igenom 
uppgiften innan ni lyssnar. 

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

 Ta till vana att läsa ”Till läsaren” gemensamt med eleven. Samtidigt kan man göra en 
genomgång av hur boken är upplagd. 
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Till läsaren 

Du skriver dina svar på datorn eller Perkinsmaskinen. 

Tänk på att det är viktigt att du har en särskild mapp för ”Magic workbook” och att du är 
noga med att först skriva in vilket kapitel och sedan vilken uppgift som du besvarat. 

Det är mycket viktigt med ordning och reda så att du lätt kan hitta svarsfilen och snabbt 
skriva dina svar. 

I uppgifter där du uppmanas att ”ringa in” eller stryka under ett svar, skriver eller markerar 
du i stället svaret. 

Vissa uppgifter kan du välja mellan att skriva svaret på din dator eller markera med 
häftmassa direkt i punktskriftsboken. 

Maggie Magic symbolen är ersatt med rubriken: Maggie Magic säger: 

 

De flesta bildbeskrivningar finns som kortare bildinformation och är inkluderad i själva 
uppgiften. 

Om det är något du inte förstår fråga gärna din lärare. 

Exempel sid 16 

(De får det sökta ordets antal  

bokstäver inom parentes. Frågetecknet ger dig bokstäverna till den gömda meningen.) 

1 strand (5) - - ? - -  

2 fyr (10) - - - ? - - - - - - 

3 vacker (9) - - - ? - - - - - 

4 fastland (8) - - - ? - - - - 

(osv.) 

 

Då det inte finns några understrykningar, kursiv eller fetmarkering av ord har vissa ord 
ibland markerats inom parentes. 

 

Good Luck! 
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