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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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Läraranvisning 

Titel: Vän med svenska 3 Övningsbok 

Författare: Rådling 

ISBN: 978-91-27-42113-4 
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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. 

• Bokens ordflätor har fått tillägget: 
Du får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

• Endast de bilder som behövs för att besvara bokens arbetsuppgifter har fått 
bildbeskrivningar. 

• De flesta uppgifter är numrerade. 

• Några uppgifter är omarbetade se specifika förändringar. 
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Sidspecifika förändringar 

10 

Uppgift 3 

Eleven har fått följande bildförtydligande: 

1 småregna --- 

2 maträtt --- 

3 kvinna --- 

4 bor bredvid varandra --- 

5 ägghölje --- 

6 hoppa --- 

7 kattdjur --- 

8 annat ord för gator --- 

9 del av ansiktet --- 

10 såga isär en planka --- 

11 det --- ur skorstenen --- 

12 förälskade --- 

18 

Uppgift 7 

Eleven har fått följande bildförtydligande: 

1 byggnad --- 

2 badrumsmöbel --- 

3 orkesterledare --- 

4 häst och vagn --- 

5 programvärd --- 

6 ett system av gångar --- 

7 stort snöras --- 

8 ett ansikte sett från sidan --- 

9 matförråd --- 

10 kraftig skål där man kan krossa exv. kryddor --- 

11 cell, häkte --- 

12 tredimensionellt konstverk --- 
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27 

Substantiv 

Eleven har en bildbeskrivning som kan ta lägre tid att läsa igenom än att bara kolla på 
bilden med ögonen. Tänk på att eleven med synskada inte får samma detaljrika 
information som de seende. Samtala därför om bilden. 

43 

Uppgift 1 

Eleven markerar sina svar med f för fakta och v för värderingar. 

46 

Bildbeskrivningarna ger endast en del av vad annonserna vill förmedla. Samtala därför om 
bilden så att eleven får förståelse för att olika personer kan se olika saker i en bild och att 
annonser är utformade så att de ska tilltala så många som möjligt. 

48 

Uppgift 1 

Tänk på att uppgifter av den här typen tar längre tid för en elev med synnedsättning. 

54 

Uppgift 2 

Eleven har fått följande bildförtydligande: 

1 hög höjd --- 

2 finns på ett dragspel --- 

3 en fågel --- 

4 ett skolämne --- 

5 djur med horn --- 

6 tricksa med bollar--- 

7 musikinstrument --- 

8 gör troligen en trött person --- 

9 däck --- 

10 huvudskydd --- 

11 hund --- 

12 båt som kan transportera bilar --- 

64 

Uppgift 3 

Eleven har fått följande bildförtydligande: 
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1 indianchef --- 

2 stol med rörelse --- 

3 bakverk --- 

4 rött bär --- 

5 en av handens fingrar --- 

6 nyhetsblad --- 

7 djurbarn --- 

8 flygredskap --- 

9 artist --- 

10 öronsmycke --- 

11 en sorts skor --- 

12 utesäng --- 

74/77 

Uppgift 4, 7 

Gör gärna en gemensam genomgång av vad man ser på bilderna så får eleven med 
synnedsättning lite mera att utgå från när han/hon ska skriva detaljer från bilden. 

80 

Uppgift 4 

Eleven har fått följande bildförtydligande: 

1 orkesterledare --- 

2 åsiktsutbyte --- 

3 sprängning, pang, poff, --- 

4 studieutflykt/fältstudier --- 

5 förlägen --- 

6 snille --- 

7 medåkare --- 

8 parad, följe --- 

9 prat med händerna --- 

10 tv --- 

11 yrke, tekniker --- 

12 träning --- 
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84 

Uppgift 5 

Eleven markerar med hjälp av parenteser och snedstreck. 

Vilka ord är huvudord och vilka är bestämningar i satserna nedan? Markera huvudorden 
med en parentes före och efter orden och bestämningarna med ett snedstreck före och 
efter bestämningarna. 

1 /Min vän/(Katarina satt)/på bryggan/. osv. 

86 

Uppgift 9 

Samtala om bilden så att eleven får lite mera information. Var dessutom medveten om att 
eleven behöver extra tid till att läsa igenom bildbeskrivningen. 

89 

Uppgift 3 

Eleven har fått följande bildförtydligande: 

1 bröllop --- 

2 stor förvaringslåda/behållare --- 

3 cirkusartist med många bollar i luften --- 

4 trafikled på sjön --- 

5 kors med en avbildning av Jesus --- 

6 en typ av släpvagn till lastbil--- 

7 här möts himmel och jord --- 

8 liten citrusfrukt --- 

9 avsats/altan --- 

10 efterrätt --- 

11 fastsättningsanordning bak på exv. en bil --- 

12 kortsidan på ett hus --- 

94 

Uppgift 8 

Eleven har fått följande bildförtydligande: 

1 runsten --- 

2 djurtämjare --- 

3 pappersklämma --- 

4 krokodil --- 
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5 festmåltid --- 

6 provisoriskt hus --- 

7 stor kyrka --- 

8 tidningsaffisch --- 

9 mordbrännare --- 

10 stark lust efter exv. godis 

11 underskåp --- 

12 fågelbo --- 

96 

Uppgift 2 

Ge eleverna kompletterande information till bilderna. 

97 

Uppgift 3 

Eleven har fått följande bildförtydligande: 

1 regent --- 

2 får vi från bin, blomnektar --- 

3 fågel --- 

4 täcker himlen en mulen dag --- 

5 vatten kan sorla, brusa eller --- 

6 ett kvinnonamn --- 

7 tjugo stycken --- 

8 bli röd i ansiktet --- 

9 uppepå --- 

10 ge löfte om --- 

11 gör man oftast på natten --- 

12 kungens hushåll --- 

98 

Uppgift 4 

Eleven har fått följande bildförtydligande: 

1 intern --- 

2 blixt och dunder, boom --- 

3 vikt och tillsydd tygkant --- 
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4 mätredskap --- 

5 verktyg eller vattenväxt --- 

6 sårskydd --- 

7 dra, bära med möda --- 

8 kristen högtid --- 

9 stor mus --- 

10 sjungande eller visa --- 

11 dansas runt på midsommar --- 

12 4 + 4 = --- 

107 

Uppgift 4 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Du har nio allmänna ord och nio exakta ord. Para ihop dem. 

Exempel: 

Allmänt: instrument 

Exakt: klarinett 

spel, bil, påsklilja, 

frukt, kanot, verktyg, 

(instrument), (klarinett), schack, 

djur, lastbil, pyjamas, 

blomma, farkost, vindruvor, 

dromedar, kläder, såg 

1 

Allmänt: --- 

Exakt: --- 

2 

Allmänt: --- 

Exakt: --- 

3 

Allmänt: --- 

Exakt: --- 
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Till läsaren 
Du skriver dina svar på din dator i en egen mapp, exempelvis med namnet ”svenska 
övningsbok”. 

Var noga med att du alltid skriver kapitlets namn samt varje enskild uppgifts 
nummer/bokstav så att det blir lätt att se vilka svar som hör till vilken uppgift. 

De flesta uppgifter är numrerade så att det blir lättare att hitta och rätta uppgifterna. 

Utelämnade ord i texter har numrerats inom parentes. 

Eftersökta ord har oftast det söka ordets antal bokstäver inom parentes. 

Det finns endast ett fåtal bildbeskrivningar och det är de som du behöver för att kunna lösa 
uppgifterna. 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 
• Boken har endast ett fåtal bildbeskrivningar. 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. 

• När det i boken står att eleven ska skriva i sin skrivbok så skriver eleven med 
synnedsättning på sin dator. 

• Utelämnade ord i texter har numrerats inom parentes. 

• Eftersökta ord har oftast det söka ordets antal bokstäver inom parentes. 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att läsa igenom 
uppgifterna och 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 

7 

Ett fotografi på författaren Astrid Lindgren. Hon sitter på en brygga. Astrid Lindgren är en 
av Sveriges mest kända barnboksförfattare. Hon har bl.a. skrivit böcker om Pippi 
Långstrump, Emil i Lönneberga och Madicken. 

19 

En tecknad bild på en flicka klädd i morgonrock och baddräkt. Hon står på en badstrand 
med en boll under ena armen. Hon ser sur, nästan lite arg ut. På himlen lyser solen och 
måsarna flyger högt uppe i luften. 

23 

En tecknad Fantomen-serie bestående av nio bilder med text. 

Bild 1 

Tre män i svarta kostymer och svarta hattar kommer med en man med solglasögon, klädd i 
rutig rock och hatt. Mannens händer är fastbundna med ett rep runt kroppen. De möts av 
en liten man klädd i endast bastkjol och en stråhatt. Mannen står framför en grottöppning. 

Den lille mannen säger: Fantomen! Vad är det som hänt? 

Bild 2 

Den bakbundne mannen i rutig rock svarar: Räkna inte med mig längre, Guran. 

Guran: ? 

Bild 3 

Två av de svartklädda männen är inne i grottan och får syn på en stor urna. 

Den ena säger: Fantomens skatt! En urna med guld och ädelstenar! 

Bild 4 

Utanför grottan står två kortvuxna män klädda endast i bastkjol. De håller i var sin ände av 
en stång där urnan med skatten hänger. En av de tre svartklädda männen säger: Ok, vi ger 
oss av. Vad ska vi göra med Fantomen? 

Han får till svar: Vi låter honom vara. Han är helt ofarlig. 

Bild 5 

Guran och mannen med den rutiga rocken/Fantomen står utanför grottöppningen. Guran 
knyter upp snöret som mannen har runt kroppen. 

Han säger: Jag är besviken på dig, Fantomen. Tänker du inte göra något för att stoppa 
förbrytarna? 

Fantomen/mannen med den rutiga rocken: Låt mig vara ifred. 

Bild 6 
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Mannen/Fantomen går i väg och Guran sparkar efter honom och säger: Din fega ynkrygg! 

Mannen/Fantomen svarar: Lägg av Guran! 

I bakgrunden ser man en lite pojke och en hund. 

Pojken ropar: Hallå, här kommer vi. 

Bild 7 

Pojken står inne i grottan och kollar på en stor bild av Fantomen i trikåer och mask för 
ögonen. Mannen med den rutiga rocken sitter på en sten. 

Gossen säger: Tänk att jag skulle få uppleva Döskallegrottan. 

Bild 8 

Mannen med den rutiga rocken står bredvid pojken och kollar på fantomenbilderna som 
hänger på väggen. 

Han säger: Så här såg Fantomen ut för 2000 år sen. 

Bild 9 

Mannen med den rutiga rocken säger: Han fick aldrig någon son så den här mannen blev 
vald till Fantomen. Han hette Alex och jag är släkt med honom i rakt nedstigande led. Men 
nu är det slut med traditionen. Jag tar aldrig på mig trikåerna mer. 

27 

En tecknad bild 

På bilden ser man en familj som varit ute på sjön i en båt. Båten ligger bredvid en brygg 
och familjen håller på och lastar ur båten. Mamma har solglasögon och är klädd i mössa, 
linne och prickig kjol. På fötterna har hon sandaler. Runt halsen hänger ett halssmycke i en 
kedja och runt armen har hon ett armband. Hon håller i en väska. Bredvid henne på 
bryggan ligger ett gosedjur och en badboll. Pappa står i båten. Han har skägg och kortklippt 
hår. Han har en T-shirt och shorts på sig. I shortsens bakficka sticker det upp en visp. I 
båten ser man en kasse med matvaror. På en stolpe vid bryggan står en mås. Paret har två 
barn, en pojke och en flicka. Pojken har simglasögon på huvudet, en flytväst och shorts. 
Han har plåster på ena knät. Tungan sticker ut ur munnen. Han ser ut som om han svettas 
och kanske är han sjösjuk också. Bredvid pojken på bryggan sitter en flicka och läser en 
tidning. Hon har långt ljust hår med en fläta. Flickan har på sig en baddräkt med prickar. På 
bryggan står också en kylbox med stjärnor på sidorna och en läskedrycksburk. Solen skiner 
på himlen. 

44 

Du har en tecknad bild på en hög tårta gjord av flera lager med olika sorters dekorationer. 
På toppen ser man bl.a. en ros och på sidorna ett band med blommor. 

46 

Två reklamannonser 
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Annons 1 

En annons som gör reklam för tandkrämen Pepsodent. Ur en öppen tub sprutat det ut 
tandkräm och något som liknar en tunn tråd och munskölj. Bredvid denna tub finns det tre 
mindre oöppnade förpackningar. Annonsen har bl.a. följande text: 

Pepsodent Ultra complete 

inspirerad av tandtråd och munskölj 

Pepsodents mest avancerade tandkräm någonsin 

Komplett skydd av din mun: 

(följt av positiva effekter av tandkrämen exv.: skyddar mot karies, - skyddar mot 
tandköttsproblem osv.) 

Bilden är i blått och tandkrämstuben är vit med röd text. 

Annons 2 

En annons för LdB:s hudlotion förpackad i en gul plastflaska, Peach & Mandarin 

Flaskan omges av en rosenkvist i en tillbringare, ett guldfärgat låtsasträd, olika sorters djur, 
en delad citrusfrukt, en flicka som sträcker upp sin arm och säger i en pratbubbla bl.a.: 
Uppfriskande, magi för din hud med en doft av lyxig mandarin, fruktig persika ... 

En annan bubbla har texten: 

Förtrollande doft 

Bildens bakgrundsfärg är aprikos. 

55 

Två tecknade bilder som visar en flicka som prata i telefon. 

Hon säger: Jag måste sluta nu ... 

Den andra bilden ser man flickans pappa som står och diskar. 

Han ropar: Hanna! ... 

60 

En tecknad bild på en familj som består av fem personer, en hund och en katt. De är 
utomhus. 

Pappa sitter vid ett bord och planterar en blomma i en kruka. Han har en stor tröja, shorts, 
stövlar och vantar på sig. Bakom pappan ser man mamman som grillar korv på en grill. Hon 
har håret uppsatt i en stor knut på huvudet. Hon har på sig en t-shirt, en kort, vid 
ballerinakjol och grillvantar. Runt halsen hänger ett hängsmycke i en lång kedja. Hon har 
solglasögon. Bakom grillen står en glad, förväntansfull flicka. Under grillen står hunden. På 
andra sida grillen skriker en kille: Jag vill ha köttbullar!!! 

Sedan sitter mormor eller kanske är det farmor på en stol. Hon håller handen bakom sitt 
ena öra och säger: Va? 
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I den andra handen håller hon en mugg. I tantens knä ligger katten. 

72 

Ett tecknat fruktfat 

På fruktfatet finns det bl.a. vindruvor, äpplen, päron och bananer. 

74 

En tecknad bild som visar ungdomar vid en skateboardramp. 

Två flickor sitter på en bänk. Den ena flickan har hjälm på huvudet och håller i en telefon 
med ena handen. I den andra håller hon en skateboard som är dekorerad med en 
dödskalle. Den andra flickan har en hatt på huvudet och en pappmugg med sugrör i ena 
handen och i den andra en hamburgare med bröd. Bredvid flickorna på bänken ligger en 
blommig väska där en hund har hittar några korvar som hunden drar ur väskan. 

Bakom flickorna gör en kille ett hopp på skateboardrampen. Två killar står och kollar. Den 
ena killen gör tummen upp. På himlen flyger en duva med en kvist i munnen. 

76 

En tecknad bild som visar ett ostädat sovrum. En pojke sitter på golvet framför sin säng. 
Hans mamma står i dörröppningen och titta ner på honom. Det ligger saker både på 
sängen och under sängen. På sängen kan man se en kudde, spel och en drake. Under 
sängen står det lådor. 

77 

En tecknad bild som visar ett rum där det varit inbrott. 

Rummet har två fönster. Det ena fönstret har en sönderslagen ruta. Det ligger glasspliter 
och en blomkruka på golvet. Tjuvarna har vänt ut och in på allt i rummet. Alla böcker är 
utrivna ur bokhyllan, soffans dynor är uppvända. Bordet är sönder. Skrivbordets innehåll är 
genomgånget, lådor öppnade. Till och med tavlorna är nedtagna och man har kollat 
tavlornas baksidor. 

85 

Ett fotografi på en vit, liten mus, som står på baktassarna och spelar på ett leksakspiano. 

86 

En tecknad bild på sex ungdomar (fyra flickor och två pojkar) som samlats vid ett räcke. En 
tjej med glasögon sitter på marken och läser i en bok samtidigt som hon äter glass. Hon är 
klädd i en ljus tunika och en rutig, kort kjol. 

Nästa tjej är klädd i långbyxor och tunika. Hon har ena benet över räcket. 

Den tredje flickan har randig jumper och uppvikta jeans. Nästa flicka sitter på räcket och 
dinglar med benen. Hon blåser en stor tuggummibubbla. Hon har håret ihopsamlat i en 
massa små flätor. 
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Killarna kollar på den ena killes mobiltelefon. Den ena killen lutar sig mot räcket och är 
klädd i luvtröja och säckiga jeans. Den andre sitter på sin cykel. Han är klädd i en V-ringad 
tröja, mörka byxor och har en keps bakfram på huvudet. 

108 

En tecknad bild som visar en kille som blundar och går i sina egna tankar med hörlurar på 
öronen och lyssnar på musik. 

Han passerar just hus nummer 13 där en man håller på och målar fönsterkarmen på ett 
stort fönster. På andra våningen kan man se två fönster, i det ena fönstret ser man hur en 
flicka glatt kommer gående med en levande mus. En annan person håller på att vattna en 
krukväxt, men blir så rädd för musen att hon puttar till blomkrukan som är på väg ner mot 
den inte ont anande killen med hörlurarna. Killen är just på väg att krocka med en stege 
där det står en hink med målarfärg. Framför stegen passerar samtidigt en man med en stor 
glasruta som det står "akta" på. Vad tror du kommer att hända? 

110 

En tecknad bild som visar en person som fastnat i en sovsäck i baksätet på en bil. Personen 
har krupit ihop och ligger på knäna. Han har en kopp på huvudet och försöker bita sönder 
skalet på en banan med munnen. Bredvid ligger en kasse med en öppen låda med Wasa 
knäckebröd. En del har åkt ut ur kartongen. Man ser även en termos utan lock och ett 
smörpaket. 
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