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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


1 
 

Läraranvisning 

Titel: PULS SO-boken 1-3 Arbetsbok 2 

Författare: Birgitta Annell 

Gunilla Håkansson 

ISBN: 978-91-27-42213-1 

Innehåll 

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

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 3 

Till läsaren .................................................................................................... 5 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 6 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 7 

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 5 behövs en Norden karta – bestnr. 6644 

• 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 inom en ruta, dvs en p2356 rad före och efter 
listan. 
Korsorden har anpassats till att eleven ska välja ett svar från en lista med rätt svar. 
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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 

5 

Uppgift 6 

Eleven behöver en Nordenkarta, ländernas namn och v-lappar med punktskrift. 

Uppgiften skrivs så här: 

6  Så här ser kartan ut i dag. 

a) Sätt ut ländernas namn på kartan. 

b) Sätt ut v för vatten på kartan. 

6 

Uppgiften 7 skrivs så här: 

7 Skriv ord eller meningar som passar till meningarna. 

Bilderna visar håriga människor utan kläder. De går hukande, med händerna nära marken. 

a) Ett barn klättrar i ett träd och en mamma väntar nedanför. 

b) 2 människor jagar en mammut med spjut 

c) 2 människor. En håller i ett spjut och en annan i en fackla. 

d) Ett djur grillas över en eld i en grotta. 

15 

Uppgift 7 skrivs så här: 

7  Vad har dessa saker kunna använts till? 

a) spänne 

b) yxa 

17 

Uppgift 17 och 18 skrivs så här: 

Förklara hur en gjutform fungerar. Använd lera och slut in något bekant för eleven så att 
han/hon får känna på hålrummet. 

17 Gjutformen till en yxa kan delas i två delar. Varför då? 

18 En man häller het metall i en gjutform. Han frågar: Vad har jag för yrke? 

19 

Uppgift 21 

Rita gärna hällristningen på en ritmuff. 

25 

Uppgift 6 
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Rita runskriften på en ritmuff. Det är troligen för svårt för barnet att kunna känna av 
formerna på runorna. 

Uppgiften skrivs: 

6  Här är runskrift? Din lärare skriver till dig. 

28 

Uppgift 9 skrivs: 

9 Vad tror det fanns innanför en hög stadsmur? 

 

Rebusen skrivs: 

16 Rebus: a + smila + s + stort grus 

Ord: Ales stenar 
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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 

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

18 

Teckning på ett barn som retar en get. Barnet sträcker ut tungan och viftar med händerna 
vid huvudet. Geten tittar tillbaka på barnet nyfiket. En man mjölkar geten samtidigt. 

19 

Hällristning. På en sten finns en pilbågsskytt huggen. 

20 

Teckning på en man i en kista. Han är klädd i ett höftskynke och bredvid honom ligger fullt 
med grejer och skålar. 
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