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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. 

• Det finns många anpassningar i boken. Du kan läsa om dem i detta dokument. 

• Facit finns i en egen flik. I facit finns understrukna eller på annat sätt markerade ord 
antingen inom parentes eller skrivna med stora bokstäver. Det står i bokens text 
vilket sätt som används. 

• Svarsrutor skrivs: --- 

• Ibland har alternativ fått abc eller 123-numrering för att det ska vara lättare för 
eleven att svara. 

• I uppgifter där eleven uppmanas rita står att eleven ska beskriva kort eller skriva 
några stödord. Tex sid 11 då eleven ska rita en bokframsida. Istället står: 2. Skriv en 
undertitel till boken: Den sista dagen 

• När det i svartskriftsboken står att eleverna ska stryka under står i den anpassade 
boken att eleven ska markera. Läs mer under pedagogiska tips om hur markeringen 
kan göras. 

• Eleven behöver en kalender eller almanacka för sid 7. Använd kalendern eleven 
använder normalt i fickminnet, mobilen eller datorn. 
Korsord är anpassade till att eleven ska gissa orden utifrån det ordet som står i 
korsordet. Eleven får antalet bokstäver som det nya ordet ska ha. ex sid 12: 



2 
 

1.  Synonymer 
Synonymer är ord som betyder ungefär samma sak. Försök att komma på 
synonymer till ledorden och skriv dem. Tänk på att det kan finnas flera olika 
synonymer till ett ord. Du får antalet bokstäver som ditt ska ha. Använd ordlista om 
du behöver. 

a) slappa 4 

b) enorm 4 

c) sovstund 3 

d) sjöland 1 

e) itu 2 

f) prinsesspappor 6 

g) två 2 

h) osv. 
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Sidspecifika förändringar 

2 

Uppgift 1 är ändrad till: 

1.  Hur lär du dig bäst? 

a)  Svara med 1, 2 eller 3 så att det stämmer med hur du lär dig: 

  Svara 1 på det som stämmer bäst. 

  Svara 2 på det som stämmer bra. 

  Svara 3 på det som stämmer mindre bra. 

osv. 
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Uppgift 1 b skrivs: 

b)  Rangordna listan. Sätt det du gör mest överst. 

  äta 

  sitta vid datorn 

  sova 

  läsa läxor 

  sporta 

  titta på tv 

  leka 

  gå i skolan 

6 

Tankekartorna ser ut på följande vis: 

Min lediga dag 

  vinter 

  inomhus: --- 

  utomhus: --- 

vår 

  inomhus: --- 

  utomhus: --- 
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sommar 

  inomhus: --- 

  utomhus: --- 

höst 

  inomhus: --- 

  utomhus: --- 

 

  Bokens titel: 

  Bokens huvudpersoner: --- Beskrivning: 

  Boken handlar om: 

  Författare: 

  Bokens miljö: 

  Detta var bra: 

  Detta var mindre bra: 

12 

Alternativen finns i en nyckel (förkortningar): 

Svara: 

  iv för inte viktigt 

  v för viktigt 

  mv för mycket viktigt 

27 

Bilderna är beskrivna. Berätta lite mer för eleven om uttrycken och kroppsspråken om det 
behövs. Be gärna eleven prova och känna rörelserna själv. 

a)  Med ansiktet kan vi uttrycka mycket. Skriv och berätta vad ansiktsuttrycken säger dig. 

1) Mungiporna är nedåt. Ögonbrynen rynkas ihop. 

2) Ögonbrynen höjs och munnen är liten och rund. 

3)  Munnen skrattar stort och ögonen blundar. 

b)  Vår kroppshållning ger budskap till omvärlden. Skriv och berätta vad du tycker att 
kroppsspråket säger dig? 

1) En turist håller upp händer och axlar. 

2) Ett par föräldrar tittar på en bäbis som sover. Mamman har satt pekfingret för 
munnen. 
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3) En tjej har ett finger i munnen och benen ihop-slingrade. 

4) Ett par håller om varandra och håller huvudena tätt ihop. 

28 

Rutorna är beskrivna så här: Påpeka gärna för eleven att dialogen kan vara i en annan 
ordning än vad som är skrivet här. 

a) En tjej kommer till en busshållplats där det står en kille och väntar. Hon bär på en 
låda. 
Tjejen säger: --- 

b) Killen pekar på en skylt där det står bussnummer: 2, 4 och 70. 
Tjejen säger: --- 
Killen säger: --- 

c) Tjejen pekar på sin låda. 
Killen säger: --- 
Tjejen säger: --- 

d) Killen pekar på lådan. 
Killen säger: --- 

e) Tjejen går iväg. 
Tjejen säger: --- 

f) Killen pekar åt andra hållet. 
Killen säger: --- 

33 

Eleven behöver material för att göra ett diagram eller skriva en tabell själv. Ett annat 
alternativ är att rangordna svaren i listor med det vanligaste först. Hur tabeller skrivs i 
punktskrift finns förklarat i Punktskriftsnämndens skrift Redigering och avskrivning som 
finns att ladda ner från nätet. 

46 

Uppgiften med sudokut är anpassat så här: 

5  Sudoku med vokaler 

Fyll i de tomma rutorna med de nio vokalerna 

a e i o u y å ä ö 

* Alla vokaler måste finnas med i varje vågrät rad. 

* Om du vill öka svårigheten kan du fylla i alla vokaler i varje lodrät rad. 
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  ö-eä-a--u 

  yoä—-å-a- 

  -uåioöe-- 

  ä----ea-y 

  ---åö-i-o 

  --o-auå-ö 

  eö----ä-å 

  ---e-i-ö- 

  -ai—-y-o- 

50 

Uppgift 5 har anpassats så här: 

5 Markera ord som stavas med ks-ljud. 

  taxi, slagsmål, tax 

  kaktus, boxare, tejp 

  sax, pincett, skål 

  kors, skåp, häxa 

  kvast, sken, vaccin 

  spruta, sjuksköterska, axel 

53 

Uppgift 9 har anpassats så här: 

9.  Hitta tj-jud 

a)  Markera alla saker i rutan som stavas med tj-ljud. 

  tjuv, hus, kiosk, korv, 

  kyckling, kälke, tjugo, 

  chips, kopp, sked, glas, 

  skål, käka, halsduk, skägg, 

  käpp, betjänt, väska, sko 

b)  Använd orden du har markerat. Berätta sedan en kort historia för en kamrat eller för 
klassen. 

54 

Uppgift 10 skrivs så här. Alla ord går att hitta vågrätt. 

10. Kika efter tj-ljud 



7 
 

a)  I den här ordsoppan finns 14 ord med tj-ljud. Markera dem och skriv dem. 

  s k ö p a k j o l 

  k i o s k i c p x 

  r t j ä n a a k ä 

  k ö r a t j a t a 

  s k ä r l e k o a 

  k i t t l a ö ö o 

  ö t j u r k i k a 

  k ä n n a k ö t t 

  å w k c h a n s l 

  r e v a k ä m p a 

b)  Använd dina ord med tj-ljud. Skriv en ramsa eller använd så många du kan i en kort 
berättelse. 

57 

Uppgift 3 skrivs så här: 

3.  Adjektiv beskriver substantiv 

Adjektiv berättar hur någon är eller hur någon eller något ser ut. 

a)  Hur ser personerna och hunden ut och hur är de? Markera adjektiven i texten. 

• En äldre lång farbror. Han har långt skägg och lång näsa. Över ögat sitter en svart 
ögonlapp. Han är enögd. Hans byxor är randiga. 

• En arg kvinna. Hon ser sur ut med mungiporna nedåt. Hon har stort, krulligt hår och 
en spetsig näsa. 

• En glad flicka. Hon är fräknig och smal. 

• En tjock, glad man. Han har en bred näsa. 

• En naken, glad, skallig, liten pojke. 

• En långhårig hund. 

• En svart, glad kvinna. Hon har stort, krulligt hår. 

• En jätte glad tjej. Hon har långt hår. Hon är klädd i en lång, trasig kjol. 

• En lång, stark, svettig man. Han böjer en armpress. 

• En gammal, krokig tant. Hon har en lång, blommig klänning på sig. 

• En ung, glad, svart kille. Han är smal. Han är klädd i en randig t-shirt. 

b)  Skriv meningar om personerna som är motsatser mot hur de ser ut. 
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c)  Arbeta två och två. Välj en sak i klassrummet utan att berätta för varandra vad det är. 
Beskriv saken med så många adjektiv ni kan. Kan ni lista ut vad den andra beskriver? 

61 

Notera att det är en tabell i uppgift 2. Uppmärksamma eleven på att tabeller går att läsa 
vågrätt och lodrätt. 
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Till läsaren 

Facit finns i en egen flik. 

I boken finns ord eller delar av ord markerade. Det kan vara inom parentes (). Eller så kan 
orden stå med STORA bokstäver. Eller så kan det vara x framför ordet. 

Lycka till! 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

• Eleven kan markera svar direkt i boken med tex. häftmassa. Om Eleven svarar i 
dator kan vissa ord markeras genom att skriva xx framför ordet. Då går det lätt för 
eleven att söka efter xx och komma till de markerade orden. Flera uppgifter i den 
här boken går ut på att först markera och sen samla och skriva dem. 

• Om eleven svarar på frågorna i datorn så lär eleven att alltid skriva uppgiftsnumret. 
Det underlättar vid rättning. 
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Bildbeskrivningar 

10 

Teckning på ett barn som är ensamt hemma. Utanför fönstret syns en gubbe! Han/hon blir 
så rädd att håret står rakt upp! 

62 

Teckning på ett flygplan som flyger på himlen. Efter det hänger en banderoll med texten: 
Sorry tränarn! Jag är sjuk! Sara 
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