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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. 

 Plocka upp den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

 Understrukna ord och fraser markeras med fet stil. 

 Endast de bilder som behövs för att kunna lösa bokens uppgifter har fått 
bildbeskrivning.  

 Rutor (i originalet) som eleven ska kryssa i ersätts med (). 

 När eleven ska fylla i ord som utelämnats i löpande text numreras dessa inom 
parentes på följande vis: 
Exempel sid 56 
Golvplankorna --- (1) högt, när Vera --- (2) mot dörren till trädgården. 
Glassen --- (3) och --- (4) över handen. osv. 

 Bokstavsrutor där eleven ska leta rätt på olika ord har fått följande utseende; 
Exempel sid 53 
Vågrätt: 
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 rad 1 vzgåsskynda 

 rad 2 arvpipalpyx 

 rad 3 klättraasko 

osv. 
Lodrätt: 

 rad 1 vaknask 

 rad 2 zrlubba 

 rad 3 gväxaos 

osv. 

 Ordflätor har fått det sökta ordets antal bokstäver inom parentes samt ev. sökt 
bokstav inuti ord markerade på följande sätt (-). 
Exempel sid 5 
Fyll i ordflätan och se vad det lodräta nyckelordet blir. Du får det sökta ordets antal 
bokstäver inom parentes. Det lodräta ordets bokstav är också markerat med en 
parentes på följande sätt (-). 

 1 Ett spel vars spelplan har svarta och vita kvadrater. (6)  --(-)--- 

 2 Finns många på natthimlen. (7)  --(-)---- 

 3 kärlekssymbol (6)  --(-)--- 

 4 öva (5) -(-)--- 

osv. 
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Sidspecifika förändringar 

8 

Eleven kan troligen inte punktskriftstecknet för den danska bokstaven ø som återfinns bl.a. 
i gatunamnet ”Strøget” i texten. Lär därför eleven punktskriftstecknet för ø (p1,2,5,6). 
Berätta även för eleven att danskan har andra skrivsätt för exempelvis ä/æ som skrivs på 
punkskrift på följande sätt (p1,4,6). 

9 

Gör en individuell genomgång av hur eleven kan skriva sin tankekarta. Eleven har följande 
uppställning: 

Tankekarta 

Köpenhamn 

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

14 

Uppgift 1 b) 

Rita uppgiftens diagram på en ritmuff så att eleven med synnedsättning kan lösa uppgiften 
på likvärdigt sätt. 

18 

Uppgift 1 b) 

Låt eleven rita sin figur på en ritmuff. 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Rita din figur och skriv hans eller hennes namn. 

22 

Uppgift 3 

Uppgiften har förändrats på följande sätt: 

Du ska beskriva givet ord, men får inte använda orden inom parentes. 

 1 snö (vit, kall eller vitt, kallt, vita, kalla osv.) ---  

 2 sol (gul, varm) --- 

 3 moln (vit, luddig) --- 

 4 hav (blå, vatten) ---  

23 

Uppgift 1 

Förtydliga uppgiften på liknade sätt som man gjort i originalet. 
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23 

Uppgift 1 b) 

Eleven kan skriva orden och markera avstavningarna med ett -. 

27 

Uppgift 1  

Tecknade bilder. Samtal om bilderna och ge eleven den extra information som eleven 
behöver för att kunna skriva pratbubbeltexterna. 

28 

Uppgift b) 

Här är det viktigt att eleven får kompletterande information om bilden och tala om att det 
är helt OK att låta fantasin flöda. 

29 

Uppgift 3 

Se sid 28. 

36 

Uppgift 1 

Eleven behöver tid till att läsa igenom bildbeskrivningarna och kanske få lite extra info om 
bilderna. 

40 

Uppgift 6 b) 

Den här uppgiften kan utgå om eleven inte är intresserad av att rita och måla.  

42 

Uppgift 1 

Kom överens med eleven hur denna uppgift ska lösas. Har eleven synrester och gillar att 
rita kan eleven använda sin ritmuff. 

41 

Uppgift 2 c) 

Bildbeskrivningen ger endast fragmentarisk information om hur en mangasida kan se ut. 
Därför behöver eleven individuell presentation av sidan samt en enkel illustration på 
elevens ritmuff, så att eleven förstår hur man ritar och läser mangaserier. 

44 

Uppgift 4 c) 
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Uppgiften har fått följande utseende: 

Lös hjältekrysset  
 Du får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. Bokstäverna till ord 10 får du om 
du tar den bokstav som är markerad med en parentes (-) inuti de övriga nio orden. 

1 Hjältar fångar sådana (7) -(-)-----  
2 Fantomens häst (4) --(-)- 
3 Annat ord för kraft (6) --(-)--- 

osv. 

48 

Uppgift 5 a 

Tabellen har fått följande utseende: 

Exempel 

ental/singular 

obestämd: en basketboll  

bestämd: den basketbollen 

flertal/plural 

 obestämd: flera basketbollar 

 bestämd: de basketbollarna 

 

1 - lok 

ental/singular 

 obestämd: ett lok 

 bestämd: ---  

flertal/plural 

 obestämd: ---  

 bestämd: ---  

 

2 - jordgubbe 

ental/singular 

 obestämd: --- 

 bestämd: den jordgubben 

flertal/plural 

 obestämd: ---  

 bestämd: ---  
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osv. 

53 

Uppgift 1 

Vågrätt: 

rad 1 vzgåsskynda 

rad 2 arvpipalpyx 

osv. 

Lodrätt: 

rad 1 vaknask 

rad 2 zrlubba 

rad 3 gväxaos 

osv. 

53 

Uppgift 1 

Nyckel: 

pr - presens – nutid – idag  

pret – preteritum - dåtid – igår 

f - futurum – framtid 

 

 1 --- (pr), gick (pret), --- (f) 

 2 --- (pr), --- (pret), ska få (f) 

 skrattar, --- (pret), --- (f),  

osv. 

57 

Uppgift 5 

Eleven markerar det alternativ som stämmer. 

 1 Substantiv är saker. () 

 2 Substantiv beskriver vad någon 

  gör. () 

osv. 

65 

Uppgift 2 
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Istället för att dra streck till rätt språk skriver eleven en språkförkortning vid respektive 
ord. 

Skriv nedanstående språkförkortningar vid rätt ord. 

Nyckel: 

nd - norska och danska 

s - svenska 

 1 hämta --- 

 2 usedvanlig ---  

 igen ---  

osv. 

65 

Uppgift 2 

Tänk på att eleven troligen inte kan punktskriftstecknen för bokstäverna Æ, æ,  Ø och ø. 
Berätta även hur tecknen ser ut på svartskrift. 
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Till läsaren 

 Du skriv dina svar på datorn eller Perkinsmaskinen. 

 Tänk på att det är viktigt att du har en särskild mapp för ”Svenska studiebok” och 
att du är noga med att först skriva in vilket kapitel och sedan vilken uppgift som 
besvaras. 

 Endast de bilder som behövs för att kunna lösa bokens uppgifter har fått 
bildbeskrivningar. Övriga bilder utgår. 

 Facit finns i separat volym. 

 Rutor där du ska kryssa i svar ersätts med (). 

 När ord utelämnats i löpande text numreras dessa inom parentes på följande vis: 
Golvplankorna --- (1) högt, när Vera --- (2) mot dörren till trädgården. 
Glassen --- (3) och --- (4) över handen. osv. 

 Bokstavsrutor där du ska leta rätt på olika ord har fått följande utseende:  
Vågrätt: 

 rad 1 vzgåsskynda 

 rad 2 arvpipalpyx 

 rad 3 klättraasko 

osv. 
Lodrätt: 

 rad 1 vaknask 

 rad 2 zrlubba 

 rad 3 gväxaos 

osv. 

 Ordflätor har fått det sökta ordets antal bokstäver inom parentes samt ev. sökt 
bokstav inuti ord markerade på följande sätt (-). 
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Pedagogiska tips 

 Eleven skriver sina svar på datorn eller Perkinsmaskinen.  

 Tänk på att det är viktigt att eleven har en särskild mapp för ”Svenska studiebok” 
och att eleven är noga med att först skriva in vilket kapitel och sedan vilken uppgift 
som besvaras. 

 Facit finns i separat volym. Eleven kan behöva få en individuell genomgång av hur 
han/hon på smidigaste och snabbaste sätt rättar sina uppgifter. 

 Det är mycket viktigt med ordning och reda så att eleven lätt kan hitta svarsfilen 
och snabbt skriva sina svar. 

 I uppgifter där de seende eleverna uppmanas att ”ringa in” – ”stryka under/över” 
svaret, markerar eller skriver eleven med synnedsättning sina svar. 

 Vissa uppgifter kan eleven markera svarsalternativen med häftmassa.   

 Boken har endast ett fåtal bildbeskrivningar. 
Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför gärna 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. Detta gäller speciellt de 
bilder där författaren låter bilden förmedla eller förstärka textens innehåll.   

 Vissa uppgifter och bilder behöver individuell handledning och denna information 
till eleven bör ske innan man börjar med aktuellt kapitel så att eleven har lite 
förhandsinformation. Exempelvis sid 9, 27, 28, 29 och 43.  

 Tankekartan och exv. Mangasidan kan man med fördel illustrera på elevens ritmuff. 
Det blir lättare för eleven med synnedsättning att förstå de seende kamraternas 
resonemang om man förtydligar exv. att man kan ringa in och dra streck när man 
gör en tankekarta eller att så här är en mangasida är uppbyggd. Tänk på att man 
inte ska rita en massa detaljer utan endast visa sidan i stort så att eleven får en 
känsla för hur och att sidan kan delas in i olika stora delar. 

 Är eleven intresserad av att rita så kan eleven med fördel rita sina bilder på ritmuff. 
Annars kan eleven enbart skriva sin text. 

 Då det inte förekommer några under/överstrykningar, fet eller kursiv stil skrivs 
dessa ord eller meningar inom parentes.  

 I boken förekommer det tecken som eleven troligen inte känner till. 
Gå igen följande punktskriftstecken æ och ø. 
Punktskriftstecknet æ skrivs (p1,4,6) och ø (p1,2,5,6) 
Berätta även hur tecknen ser ut på svartskrift. 

 I uppgifter där eleven i originalet ska dra streck skriver eleven sina svar. Man ska då 
vara medveten om att uppgifter tar längre tid att göra. 

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

 Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt förfogande. 
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 Ta till vana att läsa ”Till läsaren” gemensamt med eleven. Samtidigt kan man göra 
en genomgång av hur boken är upplagd. Det är viktigt att eleven får som vana att 
alltid läsa ”Till Läsaren”. 
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Bildbeskrivningar 

14 

Två axlar där du ska rita ditt eget dramaturgi-diagram. Den vågräta linjen/axeln visar 
”början” och ”slutet” och den lodräta visar ”lite spännande” upp till ”mycket spännande”. 

27 

Fyra tecknade bilder Där varje person har en tom pratbubbla. 

Bild 1 

Ett barn sitter på golvet och håller händerna för öronen. Framför barnet ligger en 
sönderslagen sak. På andra sidan, de sönderslagna bitarna, står en förskräckt och ledsen 
man. Han pekar med ena handen på de sönderslagna bitarna. 

Bild 2  

En pojke och en flicka har fått var sitt papper. Flickan gråter när hon kollar på papperet 
medan killen hoppar av glädje. 

Bild 3  

En man och en kvinna sitter på var sin sida av ett bord.  

På bordet har personerna var sin tallrik med mat. Mannen verkar inte gilla maten medan 
kvinnan blundar, ler och drar förtjust in lukten från maten. 

Bild 4  

En man står med armarna i kors och ”himlar” med ögonen. Bredvid står en person och 
visslar. 

28 

Två tecknade bilder 

Bild 1 

Det är innebandymatch. På planen ser du sju spelare som alla försöker få tag i bollen med 
sina klubbor. Det är fullt med supportrar på läktarna. De hejar på sina lag. En person har 
armarna högt uppe i luften. 

Bild 2 

En matrestaurang. Det är fullt med gäster vid samtliga bord. De flesta ser glada och nöjda 
ut. En servitris delar ut dagensmenyn vid ett av borden. Hon har en handduk på ena 
armen.  

29 

Två tecknade bilder 

Bild 1 – Mia 
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Mia sitter med rak rygg, kollar rakt fram och lyssnar. Hon håller i en penna och skriver på 
ett papper. 

Bild 2 – Majsan 

Majsan sitter och kollar upp i taket med huvudet lutat i ena handen. Framför henne ligger 
en penna och ett papper med en streckgubbe som hänger i en galge. 

36 

Fyra tecknade årstidsbilder 

1 Vår 

Solen skiner och flyttfåglarna kommer tillbaka. En flicka har hittat en liten vårblomma. 

2 Sommar 

Solen lyser över en badstrand. Du ser ett par fötter som sticker fram, liggande på en 
badhandduk. Bredvid i sanden står en radio som spelar musik. Ute i vattnet seglar en 
segelbåt. 

3 Höst 

En blåsig höstdag där löven virvlar omkring i luften. En flicka klädd i varma kläder är ute 
och promenerar i motvind. 

4 Vinter 

Det snöar och en skidåkare far i full fart på sina skidor ner för en backe.  

43 

En tecknad sida ur en Mangaserie. 

- En tjej är ute och går på ett köpcenter. 
- Tjejen har en hörsnäcka i sitt ena öra och pratar med någon i telefon. 
- En annan tjej sitter vid ett ritbord där det ligger en teckning. Hon sitter på en stol 

och pratar i telefon. 
- En närbild på tjejen som pratar i telefonen.  

51  

En tecknad bild som visar 

- Ett barn som kramar en hund. 
- En nalle 
- En bricka med följande saker: en vas med blommor, ett tänt stearinljus, en 

kaffekanna, en kaffekopp och en bulle. 
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