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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. 

 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. 

 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. 

 En del av bilderna har tagits bort helt som finns i läroboken. Vissa har ersatts av 
svällpappersbilder eller bildbeskrivningar. 
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Till läsaren 

Vissa bilder i boken har tagits bort. Är du nyfiken på dem kan du fråga din lärare vad de 
visar. Vissa bilder förklaras i boken och vissa bilder är svällpappersbilder. Du kommer 
märka när du är vid dessa bilder. 

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

Lycka till! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom text och bildbeskrivningar 
men framför allt att titta på och tolka svällpappersbilder. 

 Det är av stor hjälp för eleven om har tillgång till modell av människoskelett, örat, 
ögat och en torso. Det är också stor hjälp för förståelsen att få bekantat sig med 
dessa modeller innan lektionen. Eleven behöver få hjälp med att tolka vilka delar 
modellen består av. 

 Vid prov bör eleven få möjlighet att förklara muntligt tex hur ögat ser ut i 
genomskärning. Eleven kan förklara med hjälp av en modell och visa på modellen i 
stället för en bild. 
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Bildbeskrivningar 

4 

Två ritade bilder som visar hur en flicka och pojke ser ut inuti. Man kan se skelettet, inre 
organ och blodomlopp. Det enda som skiljer flickan och pojken åt är deras könsorgan.  

5 

Ett hjärta är avbildat i genomskärning. Man ser förmak, kamrar, klaffar och hur blodet 
cirkulerar i blodomloppet. På sidan 32 finns en svällpappersbild som visar samma sak. 

5 

Ett fotografi visar några röda blodkroppar i en blodåder. 

5 

En teckning visar en människas blodomlopp och hjärta. De röda ådrorna, artärerna, har 
syrerikt blod och de blå, venerna, har syrefattigt blod. På sidan 30 finns en svällpappersbild 
som visar samma sak. 

9 

Äggcellen ser ut som en rund geléboll och spermien ser ut som ett litet grodyngel. 
Äggcellen är betydligt större än spermien. 

10 

Hårstråna på fotot ser ut som trädstammar. 

15 

Talgkörteln vid hårstrået producerar talg. Detta samlas runt hårstråt nere i huden och kan 
inte ta sig upp till hudens yta. 

16 

Om man förstorar ett skelettben ser man att det byggs upp av ett nätverk av benvävnad. 
Det ser ut som ett nät som går åt alla håll. 

19 

Man ser en pojke och flicka spela fotboll i sanden. 

21  

På röntgenbilden syns att benet gått av som en bruten sticka. 

26 

Flickan sitter på sin säng. Hon har just tagit bort gipset från sitt gipsade ben. Man ser att 
det benet är mycket smalare än benet som inte varit gipsat. 
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28 

Röda blodkroppar i stark förstoring ser ut som små röda skivor som är tillplattade på 
mitten. Vita blodkroppar ser ut som små vita bollar med skrovlig (taggig) yta. Blodplättarna 
är som pyttesmå klumpar. 

31 

Blodkärlen grenar ut sig i kroppen i allt finare förgreningar. 

34 

Ett litet barn står i sin spjälsäng. I ansiktet har hen massa röda prickar. 

34 

Den vita blodkroppens slime-liknande kropp närmar sig de små bakterierna. 

37 

En vagn med hjul har två hyllor med brickor. På brickorna finns all utrustning som en 
sjuksköterska behöver när hon skall göra provtagningar. Det finns provrör, nålar, plåster, 
kompresser m.m. 

39 

En pojke andas ut luft från lungorna. Röken blir som vit dimma i den kalla luften. 

44 

Flickan äter på en stor vattenmelonbit. 

46 

På en tallrik ligger bulgur med tomat och lite grönsaker. Ovanpå ligger en skiva lax. Bredvid 
tallriken står ett glas mjölk. 

49 

Pojken hukar sig ner och dricker vatten ur handen. Vattnet tar han från en kristallklar 
fjällsjö. 

55 

På en klättervägg klättrar ett barn koncentrerat. 

61 

Pojken äter på ett äpple. 

62 

Mun, tunga, händer och fötter skulle vara förstorade om de skulle visa hur många 
känselmottagare det finns på en människa. 
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65 

Flickan håller en snusprilla i sin ena hand och en snusburk i den andra. 

66 

En flicka sitter hopkrupen i en stentrappa. 

67  

Några ambulansförare rusar snabbt med en patient på bår mot den väntande ambulansen. 

69 

Fyra ungdomar i badkläder ligger på en badhandduk. De ligger med huvudena ihop. Alla ser 
mycket glada ut. 

75 

Bebisen i pappans famn sträcker sig mot kameran. 

75 

En kvinna kysser sitt barn som hon har i famnen. 

75 

Den lilla pingvinungen ligger mellan förälderns fötter. 

75 

Lejonmamman sträcker på sig och den lilla ungen försöker leka med henne. 
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