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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!  

 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.  

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


1 

 

Läraranvisning 

Titel: Djur i Sverige A-Ö 

Författare: Karin Danielsson 

ISBN: 978-91-40-66473-0 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Till läsaren .................................................................................................... 3 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 4 

Generella förändringar av boken 

 Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften,i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

 Den här boken innehåller många bilder. Djuren finns i svällpapper och är ritade i 
färg.  

 Svällpappersbilderna är tryckta på A4-papper. Djuret är ritat på liggande A4, men 
innehållsförteckningen är i stående format. På ena sidan hittar du grundbokens 
sidnumrering och på den andra bildbilagans sidnumrering. 

 Djurbilderna ligger på egen sida, liksom detaljbilderna. Djuret presenteras alltså på 
ett blad och eventuella detaljbilder på nästföljande blad.  

 Djuren är ritade antingen uppifrån eller från sidan. När djuret är ritat från sidan är 
huvudet alltid åt vänster. När djuret är ritat uppifrån är huvudet alltid överst på 
pappret. Läs mer om hur bilderna presenteras under Pedagogiska tips i detta 
dokument. 

 Detaljbilder finns i vissa fall som svällpappersbild t.ex. fotspår, bon, vissa insekter 
med utfällda vingar och fjärilen från ägg till puppa. 

 Originalbokens bilder innehåller några felaktigheter. Dessa finns inte återgivna i 
svällbilderna. Därför skiljer sig den anpassade boken lite från förlagan.  

 Djuren har inte ritats med avseende på dess storlek. Björnen har i detta verk 
avbildats på ett A4, liksom nyckelpigan.  

 Taktila svällpappersbilder bör inte innehålla för många detaljer. Ibland överdrivs 
också någon/några detaljer i en bild (t.ex. mellanrummet mellan en fjärils vingar) 
för att de lättare ska kunna uppfattas med fingrarna.  

 För att eleven lättare ska uppfatta viktiga detaljer i djurbilderna har en del 
generella lösningar gjorts, t.ex:  
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o För att märka ut djurens delar eller särskilja färgade partier, i t.ex. 
däggdjurens päls, fiskarnas fjäll eller fåglarnas fjäderdräkt, har olika raster 
använts parallellt med färgerna. Beskriv detta för eleven så att han eller hon 
får förståelse för att pälsen känns lika oavsett färg eller täckning (däremot 
kan ju päls på magen och på ryggen vara av olika kvalitet, liksom 
stjärtfjädrar och fjädrar på fågelns huvud).  

o Vid mindre vita partier har ytan lämnats utan raster för att markera den vita 
färgen. Vid större vita partier har dock ett fint raster lagts till, för att formen 
lättare ska uppfattas. Det innebär att det som i verkligheten är vitt blir ljust 
grått på svällpappersbilden.  

o Fjärilarnas vingar har separerats något för att lättare uppfattas taktilt.  
o Ugglorna är ritade från sidan men huvudet är vänt framåt för att eleven ska 

få möjlighet att titta och känna på ugglans karaktäristiska ansikte. 

 Rovfåglarnas näbbar, däggdjursklor, ögon, fågelfötter osv. har överdrivits med 
avseende på storlek för att lättare uppfattas taktilt. 
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Till läsaren 

Den här bokens djur finns som svällpappersbilder. Ibland finns detaljbilder till djuret. Det 
kan vara fotspår, bon eller hur en insekts vingar ser ut i utfällt läge. 

Djuren är ritade antingen uppifrån eller från sidan. När djuret är ritat uppifrån är alltid 
huvudet överst på papperet och när djuret är ritat från sidan är alltid huvudet åt vänster.  

För att kunna veta hur stort djuret är måste du samtidigt läsa i din bok. I bildbilagan är 
nämligen alla djur ritade i samma storlek. Det innebär att en liten nyckelpiga tar lika stor 
plats på papperet som en stor björn.  

Lycka till! 

  



4 

 

Pedagogiska tips 

 Bilderna har ritats i färg för att eleven med lindrig eller måttlig synnedsättning ska 
få information om djuret via två sinnen. Texten är skriven med större typsnitt, 
Verdana 28 punkter. 

 Eftersom en del information återfinns på bilderna i boken har denna version all 
denna information i HTML-boken.  

 Jämför djuren med andra djur som eleven kanske har i sin närhet.  
Låt det ta tid att undersöka svällpappersbilden! 

 Beskrivningar av djur utgår ofta från olika former såsom spolformad, kon, 
klockformad osv. Uppmärksamma eleven på dessa begrepp och använd konkreta 
föremål eller gör liknelser med andra saker i elevens närhet som kan skapa en 
förståelse för formen.  

 Arbeta gärna med djuren utifrån den grupp de tillhör. Titta på flera insekter 
parallellt och låt eleven upptäcka likheter såsom antenner, vingar och antal ben. 
Jämför däggdjurens bon och skillnaden på småfåglar och ugglor. Då får ni också 
chans att arbeta med djurets storlek.  

 Ta tillfället i akt och rita detaljer, som eleven kanske frågar om, på separat blad. 
Kanske vill också eleven rita eller på annat sätt skapa en fjäril eller en rovdjursnäbb.  

 Arbeta parallellt med hur djuren låter. Det finns många bra YouTube-klipp och 
gratisappar med djurläten. Det finns också svartskriftsböcker till vilka det hör en 
CD-skiva eller en liten spelare som är lätta att använda (t.ex. Fågelsång av Jan 
Pedersen och Lars Svensson ISBN: 9789171261588).     

 Om det finns möjlighet: låt eleven få känna på riktig djurpäls.  

 För att kunna veta hur stort djuret är måste eleven parallellt arbeta med sin bok. I 
bildbilagan är nämligen alla djur ritade i samma storlek. Det innebär att en liten 
nyckelpiga tar lika stor plats på papperet som en stor björn. Bilderna innehåller inga 
bakgrundsmiljöer. 
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