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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. 

 Varje kapitels exempeltext skrivs som vanlig löpande text, med de förklarande orden (som i 
originalet är skrivna i en färgad ruta), inom parentes infogade i texten. 
Exempel sid 3 
M 
Växjö, 23 januari (datum och ort) 
Hej Anna! (Hälsningsfras och mottagare) 
Jag hoppas du mår bättre nu än förra gången du skrev. Hur lång tid är det kvar tills du får ta 
bort gipset? Du måste vara mer försiktig när du cyklar! Försök att undvika elskåp nästa 
gång... (Återanknyter till förra brevet) 
osv. 

 Eventuell bildtext är placerad  i  bildbeskrivningen eller i den vanliga texten. 

 Boken har ingen fet eller kursiv markering av ord om inte så har angivits som 
exempelvis i texternas ingresser.  

 Originalbokens blåfärgade faktaruta har fått rubriken "Faktaruta:". 
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Sidspecifika förändringar 

3 

Sidans förklarande text har förändrats på följande sätt: 

I Skrivarskolan visas modeller för 22 olika genrer (texttyper), en genre per uppslag/kapitel. 
Först finns en text med alla texttypiska särdrag tydligt markerade inom parentes. Därefter 
kommer en faktarutan/faktatext som berättar i löpande text om de texttypiska dragen. 
Sedan finns också en skrivuppgift där man ska formulera en egen text i aktuell genre. Den 
första texten fungerar som tydlig modell, men ingenting från den kan skrivas av 
("kopieras"). 

4 

Privatannons 

Beskriv för eleven hur man samlar annonser på olika sätt i en tidning. 

8 

Inbjudan 

Informera eleven om hur olika inbjudningar kan se ut. 

10/12/22/24 

Förklara hur och varför man skriver vissa artiklar i spalter och anledning till att man har 
olika teckensnitt etc. 

26 

Pjäsmanus 

Även här kan eleven behöva få lite extra information om hur man förmedlar den 
information som skådespelarna behöver för att rätt tolka och säga sina repliker. 

47 

Tecknad serie 

Här kan eleven med synnedsättning behöva få seriens teckningar förtydligade då den korta 
bildbeskrivnigen inte ger likvärdig information.  

Man kan med fördel även ta upp och diskutera kroppsspråkets betydelse. 

47 

Uppgifter 

Tecknade seriers bilder innehåller information som går förlorad för den som inte ser och 
därför kräver de ett förtydligande av det som bilden förmedlar "utan ord". För en elev med 
synnedsättning kan det kännas omotiverat att rita bilder till en bildserie så då kan det 
räcka med att eleven skriver korta bildtexter. Uppgiften är förändrad enligt nedan: 
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Uppgift 
Skriv fortsättningen på den tecknade serie som började på sidan 46. Vad finns det i kistan? 
Vad gör krokodilen och fågeln med innehållet? Vad händer? Skriv text till ungefär fyra 
serierutor, berätta hur figurerna pratar och ser ut, som ovan. Planera så att historien får 
ett bra slut. 

Din serie ska innehålla: 

 repliker med talstreck 

 berättande text 

 beskrivande text om figurernas känslor, så att känslorna blir tydliga. 
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Till läsaren 

Det finns beskrivningar till de flesta av bilderna, vissa behöver du för att kunna lösa 
uppgifterna, andra är med för att illustrera texten. Det är dock svårt att få med allt på 
bilden i en bildbeskrivning så ibland kanske du behöver lite extra information från din 
lärare.  

Originalets "faktaruta" har fått rubriken Faktaruta. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Det finns beskrivningar till de flesta av bilderna, vissa behöver eleven för att kunna 
lösa uppgifterna, andra är med för att illustrera texten. Det är dock svårt att få med 
allt på bilden i en bildbeskrivning så ibland kanske eleven behöver lite extra 
information. 
Samtala därför om bilderna och ge den extra information som eleven med 
synnedsättning kan ha nytta av för att få samma förståelse för bilderna/texterna 
som de seende eleverna. 
Berätta lite mera utförligt om vad som är kännetecknande för bilden.  

 Eleven skriver sina svar på sin dator. Tänk på att det är viktigt att eleven har en 
särskild mapp som exempelvis kan ha namnet "Skrivarskolan". Det är viktigt med 
ordning och reda för en elev med synnedsättning. 

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att läsa igenom 
bildbeskrivningar och uppgifter och att besvara dem. 

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

 Läs ”Till läsaren” gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

5 

En tecknad bild som visar en damcykel. Cykeln är målad i grönt och vitt och har 
handbroms. Bakhjulet är inbuktat. På styret sitter en ringklocka och en rosett med röda 
tofsar. På sadeln finns ett sadelskydd, sytt i lilaprickigt tyg med gula fransar. På 
pakethållaren står en rund, stor ask. Den är randig i färgerna gult, grönt och rött. Locket är 
grönt och hålls på plats av ett skärp. 

7 

En tecknad bild som visar en flicka som håller i ett brev samtidigt som hon kollar efter rätt 
datum på en väggalmanacka. Bredvid flickan ser man en stor muffins och ett glas med 
choklad. 

9 

En tecknad bild som visar ryggen på en kille som sitter och planerar en fest eller kanske en 
utflykt med övernattning. 

Man ser fem tankebubblor med följande bilder: 

- Ett gäng ungdomar med ryggsäckar, sovunderlägg, mat, chips och godis.  

- En kille som spelar brännboll. 

- Korvar som grillas över en eld. 

- En tjej som sjunger och spelar gitarr vid en lägereld. 

- Månen lyser över ett tält där man ser att en person är på väg att krypa in i tältet. 

11  

En tecknad bild som visar en basketbollshall där man just avslutat en dammatch. Matchen 
spelades i Kinnahallen den 12/4. Resultatet blev 88-46 till hemmalagets tjejer. Längst fram 
på teckningen ser man två glad spelare i blåa spelardräkter. Det är spelare nummer 7 och 
nummer 5. Bakom dem ser man några vitklädda spelare som är ledsna för att de förlorat 
matchen. 

12 

En tecknad bild som ska föreställa ett fotografi där man kan se skadegörelsen på 
Konstmuseet i Göteborg. Vaktmästaren håller upp en tavla som blivit skadad. Tavlorna 
hänger snett på väggarna och de flesta har skurits sönder. 

13 

En tecknad bild som visar en olycksplats där en bilist krockat med en cyklist.  

En gul ambulans har kommit till olycksplatsen för att köra cyklisten med ett  benbrott till 
sjukhuset. En man med gul reflexväst kollar på olycksfordonet. 
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15 

Tre tecknade bilder: 

1. En familj fikar på en uteservering. De vuxna dricker kaffe och barnen äter glass ur 
glas med hög fot. 

2. Bilden visar en tjej och en kille kastar en röd boll till varandra. De befinner sig ute i 
vattnet vid en strand, kanske vid havet. Man ser ytterligare en person lite längre ut i 
vattnet. 

3. Det regnar och åskar. Man ser hur blixtarna går ner i havet. En familj som är klädd i 
regnkläder står utanför ett tält vid en strand och kollar på blixtarna. 

17 

Två tecknade bilder 

1. En familj fikar på en uteservering. De vuxna dricker kaffe och barnen äter glass ur 
glas med hög fot. 

2. Det regnar och åskar. Man ser hur blixtarna går ner i havet. Familjen är klädd i 
regnkläder och de står utanför ett tält vid en strand och kollar på blixtarna. 

19 

Fem tecknade plakat med följande texter: 

- Låt folk bestämma själva! 

- Stäng alla godisaffärer! 

- Håll tandtrollen i trim. Ät fem kolor om dagen! 

- Förbjud all godis-reklam! 

- Ät mer frukt! 

20 

En tecknad bild som visar en skål som fyllts med vatten och salt. 

21 

Fyra tecknade bilder: 

1. Frågeställning: 

En flicka håller tre olika hårschampoflaskor i sina händer. Vilken ska hon välja? Schampona 
har olika priser, 17 kr, 39 kr, och 75 kr. På samtliga flaskor står det att de återger håret sin 
naturliga glans. 

2. Resultat 

Schampo à 75 kr gjorde att håret står rakt ut som på en igelkott. 

Schampo à 39 kr färgade håret grönt och tjejen ser väldigt missnöjd ut. 
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Schampo à 17 kr gjorde håret naturligt, vackert och glasigt. Hon ser väldigt nöjd och glad 
ut. 

22 

En tecknad bild som ska föreställa ett fotografi på en överraskad och glad nybliven 
miljonär. Han har fått en blomsterbukett och håller den vinnande Trisslotten i handen. I 
bakgrunden ser man även två glada familjemedlemmar. 

23 

6 tecknade bilder. 

1. Två killar studerar en karta. 

2. Killarna sitter framför varsin dator. Den ena killen sitter och drömmer om höga 
snöklädda bergstoppar. 

3. Killarna står högst uppe på en bergstopp och ser väldigt nöjda ut, en av dem gör ett 
v-tecken med fingrarna. De har placerat en blå och gul vimpel på bergstoppen. 

4. En bild på en av killarna iklädd sportiga glasögon. Han har precis börjat klättra och 
baslägrets tält syns nedanför klättraren. Solen lyser på himlen och han svettas. 

5. Klättraren är högt upp under en klippavsats. Han har förankrat sitt säkerhetsrep i 
berget. 

6. Klättraren är ute och joggar. Det ser ut att gå snabbt, för han svettas.  

24 

En tecknad bild som ska illustrera ett fotografi där en kille kollar på en snowboardåkande 
tjej. 

25 

En tecknad bild som visar en reporter och en fotograf som ringer på hos någon som de 
ämnar intervjua. Reportern har ett block och en penna i ena handen. Fotografen håller i sin 
kamera och har en kameraväska hängande på armen. 

27 

En tecknad bild som visar en rosafärgad öppen roddbåt. Den påminner om en vikingabåt 
fast utan drakhuvud och sköldar. Båten ros av tio par roddare. 

28 

Ett fotografi som visar fiskar som simmar vid ett korallrev. 

29 

En tecknad bild som visar en brunbjörn, dennes ungar, släktingar samt föda. Följande fakta 
finns skrivna vid björnbilden: 

 tät och tjock päls, brun, brungrå eller svart  
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 bra hörsel  

 halvbra syn  

 bra luktsinne 

 stark, snabb, vig, bra klättrare och simmare 

 långa, krökta klor som ej går att dra in  

 2-3 ungar/kull, föds mitt i vintern  

 ligger i ide hela vintern  

 föda från både växt- och djurriket exv. växter, blåbär, myror, maskar och 
smågnagare  

 trivs bäst i barrskog  

 släkt med isbjörn, svartbjörn och grizzlybjörn  

31 

Två tecknade bilder; 

Den första bilden visar farao med två personliga tjänare. Samtliga har bar överkropp, ett 
tygstycke virat runt midjan som en kjol. De har armband, stora halssmycken samt sandaler 
på fötterna. Faraos ansikte inramas av en randig "mask" gjord i gult och blått.  

Följande fakta finns under rubriken, 

Bakgrund: 

 farao bestämde över allt och alla 

 egyptierna duktiga på byggteknik och geometri 

 farao - jordisk kung och gud, hade personliga tjänare 

 trodde på evigt liv efter döden, själen behövde "kropp" och "bostad" 

 enorm skillnad mellan fattig och rik 

 bönderna kunde inte jobba på åkrarna när Nilen svämmade över varje år 

Den andra bilden visar hur en man och en kvinna får symbolisera allt arbete som 
uträttades för att man skulle kunna bygga pyramiderna.  

Händelse: 

1 pyramiden var grav ("bostad") åt faraon Keops 
2 5000 bönder, stenhuggare, murare och slavar byggde pyramiden 
3 pyramiden var av sten och lertegel, ytan var kalksten 
4 gravkammare djupt inne i pyramiden 
5 Keops pyramid tog 23 år att bygga 
6 kroppen balsamerades ("kroppen" bevarades), lades i gravkammaren 
7 mat, kläder, förgyllda möbler, smycken och vapen lades i gravkammaren 
8 efter Keops begravning stängdes ingången till gravkammaren 
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32 

Ett tecknat porträtt av Bengt Palmér. Han har rött hår och grön tröja. Bengt ser trevlig och 
nöjd ut.  

33 

Sex tecknade bilder. 

År 1959 

En familjebild som visar Bengt, hans fru Ester och deras tre barn, en pojke, en flicka samt 
en baby. Ester håller sitt yngsta, nyfödda barn Erika insvept i en rosa filt.  

År 1963 

Erika och två andra flickor leker. Erika leker med en raket medan de andra leker med 
dockor. 

År 1979 

Erika är ute och springer med sin far. 

År 1983 

Erika och en man står framför ett flygplan. Erika visar stolt upp sitt nyförvärvade 
flygcertifikat. Hon har även fått en blombukett. 

År 1999 

Erika klädd i vit astronautdräkt sätter ner den svenska flaggan på månen. I bakgrunden ser 
man en raket och delar av jordklotet. 

År 2000 

Erika sitter framför en dataskärm och läser samtidigt som hon tänker på när hon som 
första svenska kvinna kunde sätt den svenska flaggan i marken på månen. 

34 

En tecknad bild som visar en kille som sitter på golvet med en burk pennor bredvid sig. Han 
håller ett antal A-ark i sina händer och läser vad han skrivit. 

35 

3 tecknade bilder: 

En lila dagbok med en vacker ros på. Det är en dagbok med lås på.  

Ett fotoalbum som ligger uppslagen. 

Ett barn samtalar med sin mamma. 

37 

En bild på en tennisboll, två slagträn, ett platt och ett runt. 
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39 

En tecknad bild på en tjock bok med en vacker pärm samt ett handskrivet referat. 

41 

En tecknad bild som visar en tjej som sitter i en soffa och kollar på ett TV-program. Framför 
sig har hon ett kollegieblock där hon fyller i positiva (+) åsikter i en spalt och negativa (-) 
åsikter om programmet i en annan spalt. 

43 

En tecknad bild med en massa olika prylar som skulle kunna vara utställda i affären 
"Sportfånens" skyltfönster. 

- olika ishockeyspelartröjor (Exv. en svensk i gult och blått med tre mynt (tre kronor) 
samt texten "3 kronor" 

- golfklubbor 

- olikfärgade bollar med ögon och glad  

- mun. 

- bordtennisracketar i rött och grönt 

- cykel med bockstyre och ridsadel som pakethållare 

- röd eka med ett drakhuvud i fören.  

- snorkel med extra ögon 

- badbollar 

- simfötter 

- paddlar 

- joggingskor med vingar längst bak 

- hjälm, hattar och toppluva 

46 

En tecknad bild som visar deltagarna vid ridklubbens möte. Det är fem personer: Eva, Erika, 
Magnus, Helena och "jag". De sitter vid ett bord och har ett glas och papper framför sig på 
bordet. Genom rummets fönster ser man en ryttare som hoppar över hinder. 

46 

En tecknad serie med sex bilder som visar en fågel och en krokodil som befinner sig på en 
strand. Där skrämmer de iväg folk och öppnar en träkista. 

47 

Här ser du ett bokuppslag med de sex seriebilderna på ena sidan och på den andra plats för 
fyra nya bilder och till sist en bild på fågeln som sitter på huvudet på en nöjd krokodil. 
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