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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. 

 Källförteckningen utgår. 

 Registret är placerat under egen flik. 

 Boken har ingen fet eller kursiv markering av ord. Vid några tillfällen kan 
fetmarkeringar blivit ersatta av parenteser. 

 Ord som i svartskriftsoriginalet är skrivna inom en färgad ram/ruta är skrivna 
löpande utan markering. 
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Sidspecifika förändringar 

12 

Ordlistan  

Gör en individuell genomgång av hur en ordlista fungerar. 

20 

Vem talade? 

Förtydliga för eleven hur och när talstreck ska användas. Om man skriver meningarna på 
elevens ritmuff kan man lätt illustrera även bokens pilar. 

23 

Bildillustrationerna 

Eleven har inte fått någon bildbeskrivning så det kan vara bra att förvissa sig om att eleven 
har förstått ordens betydelse och hur de uttalas. 

60 

Bildord 

Eleven har fått bildorden istället för en bildbeskrivning.  

64 

Bild 

Bildbeskrivningen ger inte alla aktuella låneord, utan är endast en bildbeskrivning, därför 
behöver eleven en individuell genomgång av aktuella ord. 

76 

Rita de olika tecknen på elevens ritmuff så att eleven får en egen bild av hur de ser ut. 
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Till läsaren 

Du skriver dina svar på datorn.  

Samla svaren i en egen mapp, exempelvis med namnet Språklära 5. 

Var noga med att du alltid skriver uppgiftens rubrik och/eller sida så att det blir lätt att se 
vilka svar som hör till vilken uppgift.  

Källförteckning till bilderna etc. utgår.  

Det finns beskrivningar till de flesta av bilderna, vissa behöver du för att kunna lösa 
uppgifterna, andra är med för att illustrera texten. Det är dock svårt att få med allt på 
bilden i en bildbeskrivning så ibland kanske du behöver lite extra information från din 
lärare.  

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Det finns beskrivningar till de flesta av bilderna, vissa behöver eleven för att kunna 
lösa uppgifterna, andra är med för att illustrera texten. Det är dock svårt att få med 
allt på bilden i en bildbeskrivning så ibland kanske du behöver lite extra information 
från din lärare.  
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.  
Berätta lite mera utförligt om vad som är kännetecknande för bild. Detta är 
skärskilt viktigt när eleven ska besvara frågor utifrån vad bilden ger för information 
eller när eleven ska leta rätt på olika ordklasser, låneord etc.  

 Eleven skriver sina svar på sin dator. Tänk på att det är viktigt att eleven har en 
särskild mapp som exempelvis kan ha namnet "Språklära 5". Det är viktigt med 
ordning och reda för en elev med synnedsättning. 

 Vissa uppgifter kan man förtydliga med en ritmuffsbild exempelvis sidorna 20 och 
76. 

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att läsa igenom 
bildbeskrivningar och uppgifter och att besvara dem. 

 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 

6 

Ett antal tecknade bilder som visar en råttfamilj.  Råttmor kokar te.  De fyra råttbarnen står 
bakom råttmamman. Råttpappan kommer hem med en tidning under armen. Han sätter 
sig i en gungstol och läser tidningen och berättar sedan för råttbarnen att man i tidningen 
kan läsa att katten är död. 

9 

En tecknad bild på en flicka som bokstaverar sitt namn på följande sätt: 

Cesar, Helge, Rudolf, Ivar, Sigurd, Tore, Ivar, Niklas, Adam 

10 

Ett fotografi på Elsa Beskow tillsammans med en lite flicka. 

13 

Ett fotografi på framsidan av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Boken har 
akademiens emblem och valspråk: Snille och smak. 

15 

En tecknad bild som visar en man med röda kinder och öron. Han blundar och sträcker ut 
sin arm. I handen håller han ett chokladägg. 

16 

Ett fotografi på några hanbollsspelande flickor. Det är troligen Kina som spelar mot Sverige. 
De vitklädda spelarna har texten China samt spelarens nummer på sina tröjor.  Den 
svenska spelaren har en  gul och blå tröja med numret 17  och hon håller på att göra mål. 

17 

En tecknad bild på en man i blå och vitrandig tröja. Han står med huvudet böjt bakom ett 
frågetecken. 

18 

En tecknad bild som visar en kille som ska bära ett tungt piano upp för en lång trappa. Han 
ställer en direkt fråga till en kvinna som sitter och läser i en bok samtidigt som hon äter en 
stor strutglass. 

- Kan du hjälpa mig? 

Kvinnan svara med en indirekt fråga: Han frågar om jag kunde hjälpa honom. 

21 

En tecknad gul, glad, huvudfoting med stora ögon som heter Reflex. Han säger: Lätt som en 
plätt! 
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26 

En tecknad bild där en person med luva ligger med huvudet på en kudde och sover 
tillsammans med en hund. De har täcket och lakanet högt uppdraget. Bredvid sängen står 
ett bord med ett glas med vatten. Ovanför sängen hänger en lampa och en tavla med en 
stor ram. Tavlan visar en kung som halvsitter i en stol med fötterna på en pall så att man 
ser hans skors fotsulor. Bredvid sängen står ett stort, lila skåp. På ena sidan hänger en 
darttavla med tre pilar samt en liten bild med en fågel. Ovanpå skåpet ligger en vit katt. 
Kattens skugga syns på väggen. Skåpdörrarna är öppna. Ur skåpet tittar det fram två, vita 
spöken. På golvet ser man två mattor. Här finns även en leksaksjärnväg med ett lok som 
drar flera vagnar. Under sängen tittar ett stort, grönt monster fram. Monstret har stora 
ögon, vassa klor på tassarna och det droppar saliv från munnen. På golvet kan man också 
se en tröja, en boll, en bil samt ett pussel med många små bitar. Mitt emot sängen står en 
byrå. En låda är öppen och ur den sticker halsen och huvudet på en gås fram. Ovanpå 
byrån ser man en ljusstake med ett stearinljus, samt ett grönt äpple. Det kryper två 
spindlar på byråns ena sida. I rummet finns även ett skrivbord och en stol. På skrivbordet 
finns en bärbar dator, en skrivbordlampa, en penna och en bok. Bredvid skrivbordet står 
en papperskorg med papper. Ovanför papperskorgen flyger en svartklädd häxa. Hon sitter 
på en kvast och har en hög toppig hatt. I rummet finns även en man som påminner om 
Frankenstein. Han har en svart slängkappa och det svarta håret ligger klistrat runt huvudet. 
Ögonbrynen ser ut som liggande svartskrifts frågetecken. På rummets element hänger två 
strumpor och på fönsterkarmen står en krukväxt med röda blommor. Utan för fönstret 
sitter en uggla på en gren i ett träd. Månen lyser in genom fönstret. 

 29 

Tre kattungar som sitter i var sin skål. 

30 

En tecknad rödrandig katt med klarblå ögon. 

31 

En tecknad bild som visar Johanna och Simon som sitter på en brygga och fiskar. De har 
fått napp och hjälps åt att få upp fångsten. Det visar sig vara ett gammalt cykelhjul.  

35 

En tecknad bild som visar en scen som flyter ute på havet. På scenen ser man en skinka, en 
sjöstjärna, en champinjon, en sked, en sjungande sjuksköterska, en schimpans, en giraff, en 
seriefigur med skidor, en man bakom en vapensköld, en sjua och en skiftnyckel. Ned från 
himlen kommer en person med fallskärm. 

Framför scenen i vattnet ser man ett sjöodjur, en sjöpirat, en kille i sjömanskostym, en 
sjöjungfru som sitter på en sten med sin stjärtfena. I en räddningsboj ser man en hund som 
skäller: Vaff! Två män sitter i en eka. Den ene mannen fotograferar stjärnorna på scenen. 
En schejk sitter på en schackrutig matta. Bakom scenen ser man ett sjörövarskepp som 
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sjunker ner i havet och det är skyfall lite längre bort i fjärran. En röd skylt med texten "Kom 
och se!" flyter omkring i vattnet. 

36 

En tecknad bild med en man i rutig skjorta som sitter i en gammal trävagn och skjuter med 
sin bössa. Han kanske väntar på skjuts.  I bakgrunden ser man ett fallfärdigt skjul. 

37 

En tecknad bild som ska illustrera texten om hönan som stjäl stjälkar. På bilden ser man en 
vit höna med stjälkar i näbben. På himlen ser man ett antal stjärnor. 

39 

Ett fotografi från en tidning under rubriken: Födda. 

Man ser en bild på en baby som jäspar eller kanske skriker. 

Annonserna har följande text: 

Välkommen Vilma! 

Mamma och pappa 

KS 1 mars 2009 

--------------------  

Vi har fått en son! 

Välkommen Elias 

40 

Ett gulfärgat fotografi som visar mörka siluetter av en tangodansande kvinna som 
ackompanjeras på gitarr av en man med hatt. 

42 

Ett antal tecknad bilder. 

Man ser två hus i genomskärning. Det hänger en lina mellan  husen. En kille cyklar på en 
enhjuling på linan. Han håller balansen med en lång stav. 

På taket till huset till vänster ligger två personer och solar under ett solparasoll. En person 
häller jord i en blomlåda och en annan planterar blommor i en blomlåda.  I våningen under 
sitter en tant och stickar en lång halsduk samtidigt som hon gungar i en gungstol. 
Grannystanet ligger på golvet.  

I huset mitt emot ser man in i två lägenheter på olika plan. I den översta lägenheten spikar 
en man medan en annan person sågar av en bräda. I våningen under står en person och 
lutar sig ut genom ett fönster och tittar på vad som händer i parken nedanför. En annan 
person sitter i en fåtölj och läser. 

I parken kan man se följande: en person som är ute och springer, en tjej som lyssnar på sin 
radio, en flicka som kastar en boll i en basketbollskorg, en man som kliar ett djur samt en 
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katt som klättrar i ett träd. Högt uppe i ett annat träd ser man en person som kollar i 
omgivningen med en kikare. 

En man och en groda går på ett övergångsställe medan en tjej målar vita mittenstreck på 
gatan. Hon håller i en hink med vit målarfärg. En bil kör på vägen. 

52 

Ett fotografi på en gul och blå papegoja som sitter på en pinne med sina vingar utspända. 

53 

Ett fotografi på Vilhelm Moberg. 

54 

En teckning som visar en djurpark med olika djur och besökare. 

En tiger med svarta och bruna ränder lyfter en svart skivstång med tunga vikter. En smal 
och en tjock man tittar på den randiga tigern. En giraff med lång, prickig hals står vid en 
gren med gula citroner och gröna löv. En äldre dam bär en liten baby på armen. De kollar 
på en svart och vit panda som vilar skönt mot ett träd. Pandan håller fast tre runda 
ballonger med  tunna snören. Ballongerna är röda, lila och orange. En apa ligger på en gren 
i trädet ovanför pandan. I handen håller apan ett bananskal och på huvudet har apan ännu 
ett bananskal. Ovanför dem hänger olika flaggor.  En man drar hårt i en gråtande, liten 
killes arm. Killens bil har gått av på mitten. Han är otröstlig. Tårarna skvätter runt omkring 
honom.  

En ung tjej och en gammal, krokig gumma promenerar förbil björnarna som sitter vid ett 
bord med vit duk och äter middag. De har var sin vit servett som de knutit runt halsen. En 
liten björnunge kollar på besökarna. Bredvid honom ligger det klossar. De är fyrkantiga, 
runda, och trekantiga. Ett par ser förälskat på varandra. Man ser ett rött hjärta ovanför 
deras ihopflätade händer. Flickan har en rödprickig kjol och killen en randig väst. En grön 
krokodil skrämmer en äldre herre när krokodilen öppnar sitt stora gap med vassa tänder. 

 63 

En tecknad bild som visar en jätte som kommer gående med en upp och nedvänd trädstam 
där roten fungerar som käppens handtag. I andra handen har han en avhuggen trädstam 
som kan användas som pall. Runt fötterna finns en massa små människor, en del springer 
förskräckt iväg andra kollar förundrat på jätten. 

64 

En tecknad bild som visar en restaurang.  Man ser två bord där det sitter folk och äter. Vid 
det ena bordet sitter tre personer: en äldre herre i kostym, med mustasch och monokel. 
Han dricker te och äter en croissant.  Bredvid honom sitter en kille klädd i tröja och jeans. 
Han har tagit fram sin plånbok och ska betala sin hamburgare med pommes frites. Den 
tredje personen har gröna kläder och äter hjärtan. På stolen hänger hans gevär. På golvet 
mellan borden dansar en kille hiphop. Han har en keps på huvudet. En liten figur med bar 
överkropp drar streck på ett papper som ligger på golvet. Vid det andra bordet sitter en 
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kvinna och sminkar sig. Hon målar sina läppar med ett rött läppstick som hon tagit fram ur 
sin väska. Hon äter spagetti och köttbullar. Mannen bredvid håller i ett vinglas. 

  En korpulent kypare bär en bricka med en radio, glass, en tekanna och en baguette. En 
man kör en röd äldre bil som några damer stiger ur. En kvinna sjunger en schlager och på 
en affisch på väggen sitter en gammal skomakare och lagar skor. En mystisk man med rock, 
hatt och ansiktet heltäckt så att endast ögonen syns håller i en kamera med stort objektiv. 

I garderoben hänger det galgar.   

67 

Ett fotografi på två kameler. 

73 

Ett fotografi på Evert Taube klädd i rock, vidbrättad hatt och en halsduk virad runt halsen. 

76 

Ett antal tecken och bilder som man ofta använder när man skickar e-mail. En rund ring 
med ögon och en sur mun, en rund ring med ögon och en glad mun (smiles), spindelnät, 
xxx, @, v-tecken. 

78 

En målning som visar Wolfgang Amadeus Mozart. Han har håret upprullat i två rullar vid 
öronen och är klädd i en röd rock med guldbroderier och spets. 

79 

Ett handskrivet brev. 

"Till min käre far!" Wien den 5 december 1783. Brevet är undertecknat Wolfgang Amadeus 
Mozart. 

80 

Ett fotografi på en kille som snyggt kickar en fotboll bakom sin rygg. 

83 

En tecknad bild på Pippi Långstrump och hennes apa Herr Nilsson. Pippi sitter som en 
skräddare med benen i kors. Runt omkring henne ligger olika saker utspridda: en gren med 
löv som står i en medicinflaska samt en gaffel, sked och en kaffekopp. 

84 

Ett fotografi på en av våra mest kända barnboksförfattare, Astrid Lindgren. Hon sitter och 
läser ur en av sina böcker. 

85 

En akvarell "Frukost i det gröna" målad av Carl Larsson. På bilden har man dukat till frukost 
i en vacker björkhage vid en sjö. Några personer sitter vid ett dukat bord medan ett par 
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kvinnor lagar mat i en gryta som hänger över en öppen eld. Till vänster på akvarellen står 
en kvinna i vit långklänning med ryggen lutad mot en björk.   

88 

Tre tecknade bildrebusar 

1 prinsessa + korv 

2 blixt + (häng)lås 

3 sol + glasögon 

89 

En tecknad bild som visar en man med gul hjälm, munskydd, grönt skyddsförkläde samt 
gröna stövlar. Personen står utanför en fabrik. På byggnaden står det Larssons Spunkeri. 

91 

En tecknad räv. 

92 

En tecknad höna som håller några strån i sin näbb. 

93 

Ett suddigt fotografi på en dansande ballerina.  

94 

En tecknad bild på ett får. Ordet får kan ju betyda olika saker, men låter lika. 

96 

En tecknad bild på en kock, som flått en ål som han steker i flott. 
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