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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 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. 

• Eleven behöver ha svällpappersbilder som går att beställa från SPSM.s order tele: 
020-232300 
Till sidan 18 behövs en Sverige karta – bestnr. 6592 
Till sidan 45 behövs en Sverige flagga – bestnr. 60205 och de flaggor som eleven 
kan tänkas vara intresserade av. se mer i SPSM:s katalog över Flaggor i svällpapper. 
Här finns också en hel bok med ”53 flaggor från hela världen” best. nr 60255. 

• 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 arbeta med. 
Korsorden har anpassats till att eleven ska välja ett svar från en lista med rätt svar. 

• Tecknen --- visar på en lucka där ett svar ska vara. 
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• 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 

7 

Uppgift 12 skrivs: 

12  Beskriv hur din skola ser ut. Skriv skolans namn. 

Min skola heter: 

10 

Uppgift 20 skrivs: 

20  På rasten blev barnen i Elins klass osams. Elin gråter och Jurirat tröstar henne. Vad har 
hänt tror du? 

Jag tror att --- 

13 

Uppgift 4 och 5 skrivs: 

4  Vilket trafikmärke visar övergångsställe. Markera rätt. 

a) kvadrat med en Herr Gårman 

b) kvadrat med en dam som går 

c) kvadrat med ett barn som går 

5  Vilket trafikmärke visar gångbana. Markera rätt. 

a) cirkel med ett barn och en vuxen. 

b) triangel med ett barn och en vuxen. 

c) en kvadrat med ett barn och en vuxen. 

14 

Uppgift 7 och 8 skrivs: 

7  Var ska reflexerna sitta? Välj och markera i listan. 

  på skorna 

  hänga från fickorna 

  längst ner på ärmarna 

  längst ner på benen 

  i mössan 

8  Vad måste finnas på en cykel? Välj och markera i listan. 

reflexer längst bak på pakethållaren och i hjulen 

  fin färg 

  reklamtext 
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  framlampa 

  baklyse 

  ringklocka 

  bromsar (kan vara fotbroms och handbroms) 

  stödhjul 

18 

Till uppgift 1 -3 behöver eleven en taktil Sverige karta. Skriv ut små lappar med punktskrift 
med häftmassa under så kan eleven sätta ut städerna på kartan. 

För att markera till uppgift 3 kan man använda olika material såsom tyg, sandpapper osv. 

Uppgifterna skrivs: 

1 Sätt ut städerna på din Sverige karta. 

  Kiruna 

  Umeå 

  Falun 

  Göteborg 

  Malmö 

2 Var bor du? Sätt ut på din karta. 

3 Markera detta på din karta: 

  fjäll 

  skog 

  odlad jord 

  hav 

  stad 

23 

Uppgift 19 

Eleven behöver hjälp med vilka personer det handlar om. 

29 

Uppgift 10 skrivs: 

Bilderna från berättelsen om påsken har kommit i fel ordning. 

10  Sätt meningarna i rätt ordning. 

a) Jesus tillfångatas av romerska soldater. Lärjungarna blir rädda. 
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b) Änglar kommer ut från Jesus grav. En kvinna utanför graven blir förskräckt. Graven 
är ett hål i ett berg med en stor sten för öppningen. 

c) Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Folket lägger palmblad framför åsnans hovar. 

d) Jesus hänger på ett kors. Bredvid honom hänger två andra män på var sitt kors. 
Nedanför finns kvinnor som sörjer. 

11 Skriv vad dagen kallas. 

31 

Uppgift 19 skrivs: 

19  Vilken dag är det? Välj från listan. 

  Sveriges nationaldag 

  första maj 

  midsommar 

  advent 

  jul 

 

a) Tomten kommer och barnen blir glada! 

b) Sveriges flagga hissar och spelmän spelar fiol och flöjt. 

c) Första ljuset i adventsljustaken tänds. 

d) Folk dansar runt en midsommarstång. Den är klädd med blommor. Spelmän spelar 
fiol och dragspel. 

e) Demonstrationståg med röda fanor och plakat. 

36 

Uppgift 1 skrivs: 

1 Vad måste finnas i samhället? 

a) doja + stor katt + r = 

b) 7 + k + villa = 

c) blombehållare - s + tt + taggig buske = 

Facit: skolor, sjukhus, vatten 

41 

Eleven kan rita sitt rum på en ritmuff eller bygga upp det i en kartong och klippa till papper 
som representerar de olika möblerna. 

Uppgift 15 skrivs: 
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15 Gör en karta över ett rum. Ditt eget rum eller klassrummet. Kom ihåg att rita allting 
uppifrån. 

42 

Rita kartan på ritmuff till eleven. 

Uppgift 17 skrivs: 

17  Du ska hälsa på hemma hos Jan. Han har skrivit en lapp med hur du ska gå. Rita din väg 
på kartan och markera in huset där Jan bor. 

43 

Visa på svällpappersbilderna de olika kartsymbolerna. Eleven behöver bokstäverna a-g på 
punktskriftslappar för att kunna svara på frågan. 

Uppgift 19 skrivs: 

19 Hitta på kartan. Sätt ut bokstäverna på rätt ställen på kartan. 

a) järnväg 

b) flygplats 

c) bergstopp 

d) landskapsgräns 

e) älv 

f) statsgräns (gräns till ett annat land) 

g) tätort 

43 

Rita en kompass på ritmuff till eleven. 

Uppgift 20-21 skrivs: 

  20 Vilka är de fyra väderstrecken? De börjar på: n, v, ö och s 

  21 På en karta är norr alltid --- 

44 

Eleven behöver en taktil jordglob. Se mer under pedagogiska tips här nedan. 

Uppgift 22-25 skrivs: 

  22  Vad är det här klotet för något? 

  23  Vad heter de sju världsdelarna? 

  24  I vilken världsdel ligger Sverige? 

  25  Vad heter de tre stora haven på jorden? 
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45 

Eleven behöver flaggor i svällpapper. Se mer om beställningsnummer under Generellt för 
boken. 

Uppgift 26-28 skrivs: 

26  Sveriges flagga. Markera det som stämmer med Sveriges flagga. Välj i listan. 

  kvadrat 

  gult kors 

  blå fält 

  rektangel 

27  Beskriv en flagga som hör ihop med något av barnen i boken. 

28  Beskriv flaggan från ett land som är viktigt för dig. 

48 

Uppgift 33 skrivs: 

33  Skriv meningar som passar till orden. 

a) Inte få säga vad man tycker. 

b) Barn med olika hudfärg 

c) Pojke från Sverige. Flicka från Indien. 

d) Flicka i skola. 

e) Flicka hoppar hopprep. 
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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! 
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Pedagogiska tips 
• Rita gärna förklaringar för eleven på en ritmuff. Ritmuffar finns att beställa från Iris 

på www.ebutiken.iris.se 

• Till sidan 44 behövs en taktil jordglob. Finns ingen gammal med berg osv i relief kan 
en lösning vara att inhandla en badboll på Tom Tits. Sedan får man själv sätta på 
lämpliga material på de olika världsdelarna och märka ut poler, ekvatorn med mera 
efter behov och barnets ålder. Varsam har också badbollar i form av en jordglob i 
två olika storlekar 27 cm respektive 65 cm i diameter. 

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

16 

Foto på en flicka som tar hand om två kalvar. Flickan har slitna kläder på sig. En lång kjol, 
tröja, väst och kängor. På huvudet har hon ett huckle knutet under hakan. I ena handen 
håller hon i en hink av trä. 

28 

Teckning på Jesus-bäbisen. Han ligger i en krubba med hö. Krubban är en trä-låda där man 
lägger mat till djur. Bäbisens kropp är lindat med tyg. Över huvudet lyser en gloria. På 
himlen strålar en stor stjärna som skickar sina strålar ner på Jesus. 

30 

Teckning på påven som har en hög hatt. Hatten har formen som ett spetsigt ägg. Han håller 
i ett krucifix. Ett krucifix är ett kors med Jesus på. Runt halsen hänger en stola. Det är en 
slags halsduk. 
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