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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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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.

 Sid 2 och 192 utgår.

 Till en del bilder finns bildbeskrivningar.

 Dekorativa bilder och bilder som inte tillför texten mer information utgår, som exempelvis 
bilderna på sidorna 35 och 37.
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Sidspecifika förändringar 

61 

Ordet blir på sjätte raden från slutet är struket. 

109 

På sjunde raden från slutet är en punkt utsatt. 

134 

Ordet bonsaj är ersatt med bonsai. 

162 

På tredje raden har ett mellanslag gjorts efter ordet papegojans. 
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Till läsaren 

Bilderna i boken är tecknade.  Annars står det foto eller målning. Alla bilder är inte 
beskrivna. Då står det mesta du behöver veta redan i texten. Vill du veta mer om bilderna 
frågar du din lärare.  

Lycka till med läsningen! 
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Pedagogiska tips 

 Läs texten ”Till läsaren” tillsammans med eleven.

 Bilderna i boken är inte alltid beskrivna. En del bilder har fått en kort beskrivning
med enkelt språk som eleven själv kan läsa. Du kan behöva komplettera genom att
berätta mer om bilderna. Var lyhörd för vad eleven är intresserad av att få veta. Här
nedan finns en del tips på hur ni kan samtala om bilderna. Knyt det också till texten
så att läsförståelsen främjas.
Om eleven är lässvag kan det gå åt mycket energi till att läsa bildtexterna. Då kan
du läsa bildtexterna och eleven får koncentrera sig på texten. Har du en lässtark
elev kan bildbeskrivningarna vara en bra utmaning.

 För att få bättre läsförståelse kan det vara bra att dramatisera texten. Ta vars en
roll och lek/återberätta texten fritt.

 Sid 6-7. För att få flyt i läsningen är det bra att prata om personerna i boken redan i
början. Gå igenom personerna på bilderna. Berätta vilka som hör till klassen. Hur
många är de? Hur många är tjejer och killar? Är det någon skillnad på pojkarnas och
flickornas utseende. Vem har glasögon? Är eleven intresserad av frisyrer och
utseende berättar du.

 Sid 30. Förklara att man i hyreshus har vars ett bås i källaren, att väggarna består av
ståltrådsnät och att båsen ligger i en lång rad. Det blir känsla av en koja för barnen.

 Sid 41. Detta är en mycket detaljrik väggmålning som kan vara intressant för eleven
att höra mer om. Till vänster finns perserna och till höger grekerna. Djurmotiven på
sköldarna är bl. a fåglar, oxar och drakar. Männen från Persien bär ett klädesplagg
som liknar en kjol. Använd ritmuff och rita detaljer som intresserar eleven t. ex de
säregna hjälmarna eller dekoren i kanten.

 Sid 44-53. Sagan har flera bilder. Ingen är beskriven för eleven. Rita gärna av någon
bild på ritmuff. Kopiera bilden i boken och lägg den inuti en ritmuff. Sedan är det
enkelt att rita av dessa stilistiska bilder. Det kan bli ämnesövergripande med matte
och bild då man skapar bilder av geometriska former.

 Sid 64. På SPSM:s hemsida www.webbshop.spsm.se finns boken Djur i Sverige A-Ö.
Den är värdefull att ha i många skolämnen. Här finns fina bilder och beskrivningar
på både huggorm, snok och ormvråk. Det brukar finnas ormar i plast på fritids.
Konkret material ger god förståelse.

 Sid 92. Att få känna på en gammal bläckpenna ger förståelse. För de seende barnen
i klassen är det spännande om man även hittar bläck. Finns inte detta att tillgå är
ritmuff ett alternativ.

http://www.webbshop.spsm.se/
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 Sid 98. Har du en elev med språkintresse kan du berätta om eller skriva titlarna på
de olika språken. Finska: Peukaloisen retket. Tyska: Nils Holgerssons Wonderbare
Reise. Franska: Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à traverse la Suède.

 Sid 125. Bilden på sidan har många detaljer. Berätta om det stora rummet, de fina
kläderna, instrumenten (klaver och luta) och kaffedrickandet.

 Sid 178. Detta är ett bra tillfälle att visa gamla svenska mynt om du har tillgång till
sådana. Ni kan också koppla det till hur våra mynt ser ut idag. Hur känns de i
kanten? Jämför storlekar. Det går att beställa en sedelmätare till våra nya sedlar på
Synskadades riksförbund. Tel 08-399 000. De är gratis om den beställs av en blind
person.
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Bildbeskrivningar 

6-7 

Tors fotoalbum med bilder på mamma och pappa, farmor och faster Maja. Lena, Elin, 
hunden Lump och Tor. 

Fröken och Wiktor Almqvist. Fatma, Arne, Sven, Emma, Siv, Olson och Isabel. 

8  

En mamma flätar sin dotters hår i hallen. Hon har en ryggsäck på sig. Bredvid flickan står en 
pojke med ryggsäck. 

14 

Barnen i klassen står runt sin fröken. 

17  

Tor har gjort en teckning. Han har ritat en blå lastbil, två träd och en sol. 

20 

Det står barn runt om två pojkar som slåss. 

21 

På farmors dörr finns ett fack där man sticker in post. Där står det Linnea Falk. 

62 

En känd teckning. Mamma och pappa kantarell har hattar på huvudet som liknar 
kantareller. De har sexton barn med små gula, runda hattar. 

69 

Foto. Snoken visar sin tunga som är kluven. 

71 

Foto. Snokäggen ligger tätt ihop. De är vita. Från ett av äggen tittar ett litet snokhuvud 
fram. 

80 

En känd teckning. Den har varma höstfärger. Tre barn står och tittar när löven från en asp 
faller. 

82 

Foto av ett apbrödsträd. Stammen är så tjock att man måste vara flera vuxna för att nå 
runt. Det är högre än ett hus med två våningar. 

85 

Den yngste prinsen sitter på en häst och lyfter det jättestora trädet med raka armar. 
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94 

En kvinna berättar sagor för en flicka. De sitter vid en öppen spis. Kvinnan gör så att det blir 
hemska skuggor på väggen. De liknar en varg och en tomte. 

99 

Svartvitt foto. Selma sitter i en korgstol utomhus. Hon har vitt uppsatt hår. Runt henne 
finns elva barn. 

100 

En målad tavla. På en bok står en väckarklocka. Den saknar visare. Genom ett fönster lyser 
månens sken in.  

103 

Fyra barn bakar och diskar i det stökiga köket. Lump slickar i sig ägg som krossats på golvet. 

120 

Målning av familjen Mozart. Pappa Leopold spelar fiol. Han har en röd rock på sig. Håret är 
uppsatt i hästsvans med en svart rosett. Wolfgang spelar klaver. Han har en blå rock med 
spets på. Han når inte ner med fötterna till golvet. Nannerl sjunger. Hon har en lång 
mönstrad klänning.  

122 

En målning av Wolfgang när han är sex år. Han har rock och väst som är ljusbrun. På västen 
finns mönster av blommor. På kanterna finns band i guldfärg. Vid handleden och vid halsen 
har han vit spets. Wolfgang har vit peruk och vitt puder i ansiktet.  

125 

En målning av en stor slottssal. Många människor är samlade för att lyssna på en konsert. 
De har fina kläder. 

128 

Foto. En oval chokladbit. Mozart finns på en bild i mitten. Runt omkring finns noter och 
texten Mozart souvenir. 

129 

Ett notblad med text och noter. Låten går i d-dur och har två korsförtecken. Det är sex-
åttondels takt. Så här är texten: 

Kom hör min vackra visa, som fågeln diktat har. 

Guds godhet vill jag prisa i alla mina dar. 

Om honom susar bäcken, om honom talar skyn. 

I röda rosenhäcken han blomstrar för vår syn. 
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132 

Tor står på en pall för att nå upp när han sätter fast nejlikan i farmors hår. 

138 

Ett foto från ett stenigt område. I bakgrunden finns träd som växer ner mot havet. 

141 

På ett dukat bord finns en mängd maträtter. Allt är mycket tjusigt upplagt och dekorerat. 
Det finns kött, paj, tårtor, kyckling, bullar, bröd, kakor, druvor och oliver. 

143 

Femton flickor i klänning och svart hår dukar fram mat och brer ett gult sidentäcke över en 
säng. En av flickorna har gyllene kläder.  

145 

En rädd liten skomakare står nedanför den jättestora och feta sultanen. Sultanen har svart 
mustasch och skägg. Han sitter på en tron och har guldfärgade kläder. På huvudet har han 
en turban med en stor grön ädelsten. 

146 

Skomakaren är pytteliten jämfört med jätten. Han når knappt upp till jättens ankel. Bara 
jättens nakna ben syns. 

149 

Skomakaren har tagit över sultanens fina turban. Han är glad. Frun och flickorna står 
omkring honom. De har skynken för ansiktet men ögonen och det långa håret syns. 

170 

Farbror joakim sitter vid sitt skrivbord inne i kassavalvet och räknar pengar. Han har gjort 
travar av mynt och sedlar. Hela valvet är fyllt av mynt. Kalle Anka skottar mynt med en 
traktor. Knattarna kör skottkärra full med pengar, fiskar upp mynt och väger juveler. 

178 

En man kör en skottkärra full med sedlar. Han möter en korvgubbe. Mannen säger: en korv 
tack. 

183 

I ett brev med skrivstil står det: 

Arne och Olson och Isabel och jag har köpt en papegoja. Den ska vi lära allt. Vi   längtar 
efter dig. När du har kommit hem så kommer vi och hälsar på. Din Tor. 
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