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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. 

 Kursiv och fetmarkering av ord eller text utgår.   

 ”Rita en ring runt” ersätts med ordet ”Markera”. 

 Bilderna på en blå penna, ett rött frågetecken och en grön bok utgår.  

 I stället för de tomma raderna mellan olika stycken används två indrag. Detta 
beroende på att boken är skriven med glesskrift. 

 Följande punktskriftstecken förekommer i boken förutom alfabetet: 

 Versaltecken/Tecknet för stor bokstav, (p6) 

 Punkt . (p3) 

 Kommatecken ,  (p2)  

 Frågetecken ? (p2,6)  
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 Utropstecken ! (p2,3,5)  

 Rund parentes ( ) (p2,3,6)(p3,5,6) 

 Bindestreck,  -  (p3,9) 

 Tankestreck/replikstreck,  - (p3,6)(p3,6)  

 Kolon : (p2,5) 

 é  full punktskriftscell (p1,2,3,4,5,6) 

 Citattecken ” (p5,6) 

 Siffertecken (p3,4,5,6) 

 Bildbeskrivningar finns till de flesta bilder. De är placerade i en separat volym.  

 Eleven har fått information om att bilderna är tecknade. 
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Sidspecifika förändringar 

6 

Stjärnor 

Rita stjärnbilderna på elevens ritmuff. 

23 

Uppgift C 1 

Uppgiften kan behöva förklaras då det för en elev med synnedsättning kan vara svårt att 
föreställa sig vad man kan se och hur. 
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Till läsaren 

Du har bildbeskrivningar i separat volym. 

Samtliga bilder i boken är färgglada teckningar.  

Du skriver dina svar på din perkinsmaskin eller dator. Var noga med att skriva kapitlets 
rubrik och numrera uppgifterna. Så blir det lätt att rätta svaren. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Bildtexterna finns tillsammans med bildbeskrivningen eller inkluderad i 
bildbeskrivningen. 

 Bildbeskrivningar finns till de flesta bilder. Dessa finns i egen volym. 
Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, 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.  

 För att få lite omväxling kan man rita några av bokens bilder på ritmuff. Samtidigt 
kan man passa på att träna just avläsning och tolkning av en taktil bild. 
Exempel sid 6, 26, 28, 32, 46 

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. kartor. Rita en 
enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan även göra det enkelt för sig 
genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom att kopiera den i skolans 
kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden i ritmuffen. Fyll i de 
konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv sedan den text som eleven 
behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens Perkinsmaskin. Gör gärna en 
”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite mera information på 
ritmuffsbilden. 

 En elev med synnedsättning behöver få tillgång till de möjligheter som finns 
tillgängliga för att taktilt befästa och fördjupa sina kunskaper, men även använda 
andra sinnen som smak eller ljudillustrationer.  De seende eleverna får så mycket 
gratis genom synen som icke seende behöver få tillgång till på annat sätt. En 
pedagogisk utmaning som också uppskattas mycket av seende elever. 
Exempel: Prova att göra fattiga riddare eller smoothies eller experimentet med is 
(sid 36) 

 Beroende på hur långt eleven har kommit i sin läsning repetera och träna de 
skiljetecken som förekommer i boken. Om eleven har en åttapunkters display tänk 
då på att tecknet för storbokstav och siffertecken markeras med punkterna 7 och 8. 

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

 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 

4 

Anja har stoppat ner sitt brev i en genomskinlig flaska och skruvat fast korken. 

4 

En liten segelbåt i trä seglar fram på vattnet.  

5 

Anjas katt Mufsen tvättar sin nos. 

6 

Stjärnbilder 

Lilla björnen, Karlavagnen, Orion, Lejonet, Cassiopeia 

8 

1. Glunten har fått ett garnnystan av häxan och kastar det glatt upp i luften. 2. 
Garnnystanet hjälper Glunten att hitta till prinsessan som sitter och spinner guldtråd. 

9 

Häxan har fastnat med sin långa näsa i en stubbe. 

10 

Bild av en fullpackad grön ryggsäck. I ett sidofack är en flaska nedstoppad och ett vedträ 
sticker ut under locket. 

12 

Minas dagbok är rosa med en ängel på framsidan och ett lås på ena långsidan. 

12 

Minas djurklubb är på besök. De blir bjudna på Emmas chokladmuffins. 

14 

En annons med bilder. 

En kanin tittar fram ur en trollerihatt. 

En flicka går på trästyltor. 

En kille försöker jonglerar med fem bollar. Han koncentrerar sig med hjälp av tungan som 
sticker ut i ena mungipan. 

En supersmörgås med många lager. 
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16 

Två tigrar. En är ljust orange med brunsvarta ränder. Den smyger sig på en liten fågel som 
sitter på marken. Den andra tigern är mörkare. Den är på språng. 

18 

Den gröna bokmasken med stora glasögon läser en av böckerna från boktraven bredvid 
bokmasken. 

18 

1. En rutig duk där det står ett glas med saft samt ett paket med bokstavskex. 

2. En grön och en röd ballong. 

19 

1. En bakelse med ett tänt litet ljus. 

2. Bokhyllan B är fylld med böcker i olika färger. 

20 

Tre barn ligger på golvet och tillsammans bildar deras kroppar en cirkel. De tittar på 
varandra och skrattar. 

20 

En kille och en tjej håller varandra i handen och sträcker upp den andra och säger: stopp. 

22 

En kille på besök hos doktorn. Doktorn kliar sig på huvudet och drar samtidigt upp en lax ur 
munnen på pojken. Bakom dem står en ångvält. 

22 

En glad kille åker på en flygande matta. 

23 

Ett stetoskop, som doktorn använder för att höra ljud när han lyssnar på hjärta, lungor och 
tarmar. 

24 

Pefter sitter och ser uttråkad ut. Han har på sig en fotbollströja och en vimpel ligger i knät. 
Bredvid hans fötter ligger en handske, en bok och en fotboll. 

26 

Olika typer av djurbajs, små kulor, långa korvar och toppigt bajs. 

27 

En liten fågel äter frön. 
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28 

Nio spelkort ligger i tre rader med 3 spelkort i varje rad. 

hjärter Ess, ruter två, spader tio 

spader fem, ruter fyra, hjärter fem 

ruter sex, spader sju, hjärter nio 

31 

Ett glas smoothie med sugrör, fattiga riddare på en tallrik med sylt. 

32 

1. Marias lillebror Thomas.  

2. En flagga från Brasilien. Flaggan är grön med en gul romb och en blå cirkel med vita 
stjärnor och ett band med landets valspråk. 

32 

1. Kompisarna Maria och Martin håller om varandra. 

2. Marias hund Mika. En vit hund med en svart markering runt ena ögat. 

3. Marias ljudböcker. 

33 

En glasskål med två guldfiskar. 

34 

1. Kull: En kille gömmer sig bakom ett träd. 

2. Pussleken: en tjej kommer med armarna utsträckta och vill pussa en kille som ser 
väldigt rädd ut. 

36 

Mamma och Molly fyller ett glas med isbitar och häller sedan på vatten. 

38 

Anton ligger gömd i bagageutrymmet i bilen. 

39 

Anton ser sig om innan han smyger sig in i  bilens bagageutrymme. 

40 

Reklam för filmen Landet bortom Andromedagalaxen. Julie och Tim håller i en lykta. Över 
deras huvuden flyger en uggla. Filmen har svenskt tal och premiär den 25 april. 
Skådespelare: Jennifer Loire, Jim Carren, Tony Brivet 
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40 

En reklambild för Blå blåbärssaft. 

Bredvid saftflaskan står två glas med saft, små kartonger med blåbär, lite blåbär och 
blåbärslöv runt omkring. 

Följande text finns på bilden: 

Blå blåbärssaft 

Bara det bästa är bra nog för dig! 

Vacker flaska! Naturligt nyttigt 

Ger dig energi! Släcker törsten 

42 

1. En brunbjörn. 

2. En clown med stor röd näsa och vit mun. 
Han håller i byxornas hängslen. 

3. En liten tjej och hennes nalle kollar på ett djurprogram om apor på TV.  

43 

En apa sitter och äter banan. 

44 

Blinkleken, två stolar, på en av stolarna sitter en flicka. Bakom hennes stol står en flicka 
med händerna på ryggen. En pojke står bakom den tomma stolen och blinkar med ögonen.  

44 

Sex barn står på led. De håller varandra om midjan. Den siste i ledet har en halsduk som 
svans. 

46 

Kristoffer Columbus såsom författaren tror att han kan ha sett ut. Halvlångt brunt hår, hatt 
och en grön tröja med ett halsband med ett rött kors. 

46 

Ett skepp med fyra segel. På seglen finns samma röda kors som i halsbandet som Kristoffer 
Columbus har runt halsen. 

46 

En tubkikare i trä med en glaslins i ena änden. Den har samma form som ett rör, fast den är 
bredare i ena änden och är tillverkad i tre delar. Delarna går att trycka ihop så att kikaren 
blir kort.  
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47 

En karta som man rullade ihop. 
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