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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 
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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. 

 I luckor i den anpassade boken står --- som indikerar var eleven ska svara. 

 Det finns bara en bildbeskrivning till boken. På sidan 100. 

 När figurerna Zick eller Zack säger något så står det Zick säger: eller Zack säger:.  

 När det finns listor i boken som eleven ska fylla i så står det i den anpassade boken 
med text att eleven ska skriva listor och vilka rubriker som passar. 

 När alternativ ska väljas så kan eleven svara a eller b istället ex sid 51 

B.  Vilken avslutning är den rätta? Välj a eller b. 

1. Om något är oumbärligt är det ... 

a) nödvändigt 

b) onödigt 

osv. 

 Eleven uppmanas att svara s för sant och f för falskt när det är kryssrutor i 
svartskriftsboken.  
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 För att märka ut ord skrivs de ibland med VERSALER exempelvis sid 88.  
A. Visa att du förstår vad orden med STORA bokstäver betyder genom att avsluta 
meningarna. 

1. Om någon STYR ett land --- 

2. Om man ANPASSAR något --- 

3. Om man GARANTERAR något --- 

4. Om något RÖR en viss person --- 

 I uppgifter där eleven ska para ihop innehållen i två listor har dessa listor märkts 
som bokstavs- och sifferlistor. Exempel sid 12: 
A. Para ihop orden 1-7 med de olika synonymerna a-g. 

1. åla 

2. omfamna 

3. snörvla 

4. knorra 

5. irra 

6. sväva 

7. vagga 

 

a. gnälla 

b. vimsa omkring 

c. krama 

d. krypa 

e. flyga 

f. gunga 

g. snora 
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Sidspecifika förändringar 

21 

Uppgift B har ändrats till: 

B.  En kortlek består av 52 kort som är indelade i fyra olika "färger" som alla har olika 
symboler. Markera de ord i listan som är färger i en kortlek. 

 gripar 

 ruter 

 lejon 

 hjärter 

 spader 

 örnar 

 uno 

 klöver 

21 

Uppgift C har ändrats till: 

C.  Innan man delar ut korten blandar och kuperar man kortleken. Skriv rätt ord blanda 
eller kupera till rätt mening. 

1. Dela en kortlek i två delar. 

2. Hantera kortleken så att korten kommer i oordning. 

Visa gärna eleven konkret hur kupera och blanda går till. 

30-31 

Uppgifterna har anpassats till att eleven ska visa de olika kroppsdelarna på sig själv. 

A.  Visa de olika delarna på huvudet på dig själv. 

1. panna 

2. haka 

osv. 

B.  Visa de olika kroppsdelarna på dig själv. 

1. bröstkorg 

2. axel 

osv. 

37 

Eleven uppmanas svara e för Emelie, a för Andreas och j för jeg. 
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48 

Uppgift D skrivs: 

D. En berättelse är som en uppförsbacke som når toppen för att sen slutta brant utför. 
Vilka händelser från uppgift C passar in i på de olika ställena i ”berättarkurvan”? 

Skriv in de 10 siffrorna. 

 uppförsbacken: 

 toppen på backen: 

 branten utför: 

Förtydliga gärna för eleven genom att rita uppförsbacken på en ritmuff. 

53 

Uppgift E skrivs:  

E. Läs meningarna och skriv en kort sammanfattning om tändstickans historia. 

Meningar 

 En tändsticka tänds när den dras mot en vägg. 

 En tändsticka har tänt lite fnöske som brinner. 

 En tändsticksask med ett plån på sidan. 

 En fabrik i Jönköping. 

58 

Uppgift a skrivs: 

A.  Visa på en bok dessa olika delar. 

1. författare 

2. bindning 

3. framsida 

4. titel 

5. rygg 

6. baksida 

7. förlag 

59 

Uppgift 2 frågar om eleven hade behövt fler förklaringar istället för bilder. 

83 

Uppgift d skrivs: 

D. Sammanfatta vad texten handlar. Du får du två meningar som stöd.  
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Anna Cristina träffar Jean Puckel och de fyra barnen. 

Anna Cristina lär sig knyppla i glaskulerummet. 

96 

Uppmärksamma eleven att det är en tabell på sidan. Förklara hur tabeller kan läsas lodrätt 
och vågrätt. 

105 

Visa hellre ordet som tecknas med elevens hand. 

I den anpassade boken står uppgiften så här:  

5. Använd handalfabetet i rutan för att tyda tecknen som blir ett ord.

 en knuten hand med pekfingret upp

 peka ihop med alla fingerspetsar tillsammans och dra handen bakåt

 en kupad hand med tummen nere

 en knuten hand, peka med långfingret

 u – en knuten hand med pek och långfingret uppe och ihop

 peka med pek, lång och ringfingret ihop

 peka med pek, lång och ringfingret ihop

 en knuten hand runt tummen

 peka som en pistol

Zack säger: Lär dig teckna ditt för och efternamn med handalfabetet. 

 a – peka ihop med alla fingerspetsar tillsammans 

 b - en knuten hand med tummen upp 

 c – en kupad hand uppåt 

 d – en öppen hand med tummen invikt 

 e – en knuten hand runt tummen 

 f – en öppen hand med pekfingret nerböjt 

 g – en knuten hand med tummen inuti  

 h – en öppen hand med tumme och pekfingerspetsar som möts 

 i – en knuten hand med lillfingret upp 

 j - en öppen hand 

 k – pekfingret och långfingret spretar och tummen hålls mot långfingret. 

 l – en knuten hand med pekfingret upp 

 m – peka med pek, lång och ringfingret ihop 
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 n – peka med pek och långfingret 

 o – håll ihop fingerspetsarna och runda fingrarna 

 p – pekfinger och tumme gör en ring och de andra fingrarna pekar ner 

 q – en knuten hand med tummen nedåt 

 r – en knuten hand, peka med långfingret 

 s – en kupad hand med tummen nere 

 t – peka som en pistol 

 u – en knuten hand med pek och långfingret uppe och ihop 

 v – en knuten hand med pek och långfingret uppe och isär 

 w – en knuten hand med pek, lång och ringfingret uppe och isär 

 x – en knuten hand med långfingret korsat över pekfingret 

 y – en öppen hand med tummen högst upp 

 z – en knuten hand med pek och långfingret uppe 

 å – peka ihop med alla fingerspetsar tillsammans och rör handen i en cirkel

 ä - peka ihop med alla fingerspetsar tillsammans och dra handen bakåt 

 ö – en öppen hand med tummen överst och rör handen uppåt 

108 

Diagrammet i textboken som eleven ska använda för att svara på frågorna har en sumerisk 
beskrivning i textboken. Prata gärna mer om diagrammet för eleven. Diagrammet på sidan 
153 i textboken har inte beskrivits eftersom det saknar stolpar i svarttrycket och inte går 
att läsa av! 

109 

Eleven behöver taktilt material för att göra ett diagram. 

118 

Eleven uppmanas svara o för osäker, s för säker och m för mittemellan säker och osäker. 
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Till läsaren 

Det finns bara en bild i den här boken beskriven för dig. Resten av bilderna i boken är mest 
utsmyckning eller samma bilder som finns i textboken. 

Det finns inget facit till boken. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Om eleven svarar på frågorna i dator så se till att göra en mapp namnad med
bokens titel så att alla dokument till boken samlas på samma ställe. Lägg bokens
mapp i en svenskamapp. På så vis bildas en trädstruktur i datorn så att det blir
enkelt att hitta för eleven.

 Uppmana eleven att alltid skriva uppgiftens nummer/bokstav så är det enklare för
läraren att rätta.
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Bildbeskrivningar 

100 

Teckning av en pojke som kramar om en kamel. Han ler. I bakgrunden syns ett 
ökenlandskap av sten och berg. Några tält och små hus av sten finns. Framför ett av husen 
står en kvinna i slöja med en bok. 
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