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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. 

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. 

• I boken finns en del ändringar, text kan vara flyttad eller placerad i en lista istället 
för i en bild (som det är i originalboken). Eleven uppmanas att markera ord, 
kombinera meningar, svara med r för rätt och f för fel osv. Listor med ord/alternativ 
att svara med finns alltid placerade före de meningar eleven ska fylla i. 
Korsorden har anpassats till att eleven ska välja ett svar från en lista med rätt svar. 

• Uppgifterna i boken är numrerade så att varje kapitels uppgifter startar på 1 och 
fortsätter så tills ett nytt kapitel kommer. I uppgifterna finns ofta alternativen 
rangordnade med abc. 
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Sidspecifika förändringar 

6 

Till sidan finns en taktil bild med djurspår. 

15 

Uppgift 5 och 6 skrivs: 

5 Para ihop början och slutet på fåglarnas namn så att du få 5 fågelnamn. 

  krå 

  blå 

  g 

  kol 

  sädes 

 

  mes 

  trast 

  ök 

  ka 

  ärla 

6 Rebus: monark + s + pippi = 

Facit: kungsfågel 

23 

Rebusen skrivs: 

6 Rebus: i marken + gammal man 

Facit: jordgubbe 

24 

Uppgift 8 skrivs: 

8 Vad heter insekten? 

  a en skalbagge med prickar 

  b gjord för att hoppa 

  c finns det gott om i fönstren 

  d kan stickas 

  e suger blod 
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  f en skalbagge med stora käftar 

26 

Uppgift 12 skrivs: 

12  Hur många ben har en spindel? 

30 

Uppgift 7 skrivs: 

7  Vilka växter äter du? Markera i listan: 

  vete 

  korn 

  råg 

  havre 

  rödklöver 

  sockerbeta 

  timotej 

30 

Rebusen skrivs: 

9 Rebus: Gör vi av mjöl. 

överst i ansiktet + gott till kaffet 

Facit: pannkaka 
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Till läsaren 
I boken finns ofta svar att välja på i listor. Listorna är placerade före de meningar du ska 
jobba med. 

Tecknen --- visar att ett svar ska fyllas i. 

Lycka till! 



5 
 

Pedagogiska tips 
• Rita gärna förklaringar för eleven på en ritmuff. Ritmuffar finns att beställa från Iris 

på www.ebutiken.iris.se 

http://www.ebutiken.iris.se/
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