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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! 
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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.

 Kattens pratbubbla har ersatts av texten ”Kluriga katten säger:” eller ”säger Lovis”

 Det finns inga bildbeskrivningar till boken men 4 svällpappersbilder.
När det finns uppgifter med foton av djur står dessa i en lista ex. sid 25:

 2.  Låt djuren berätta lite själva om hur de gör för att överleva och varför de ser ut
som de gör. Försök att använda de här orden:

• anpassa
• kamouflage

 Isbjörn:

 Påfågelkejsarfisk:

 Giraff:
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Sidspecifika förändringar 

3 

Eleven göra en tankekarta. Be eleven skriva orden under varandra i en lista 

7 

Uppgift 3 är ändrad till: 
3. Finn nio fel enligt sorteringsprincipen. Markera. 

 

Teckning av ett släktträd. Här finns ett träd och vid de olika grenarna finns olika växter och 
djur. Så här ser det ut: 

 Vid trädets rot finns svampar. 

 Trädet delar sig i tre större grenar. De djur som finns tillsamman längs en gren hör 
ihop. 

 Gren 1: bakterier, fiskar, ormbunkar, blötdjur, fåglar, däggdjur. 

 Gren 2: lavar, mossor, tagghudingar, mångfotingar, nässeldjur, spindlar, kräldjur, 
kräftdjur och insekter  

 Gren 3: maskar, urdjur, alger, grodor, barrväxter, blomväxter 

14 

Använd vaxsnöre eller annat material för att tillverka en blomma. Har eleven inget 
praktiskt material får han eller hon beskriva.  

17 

Det är bra om ni tar in två växter i klassrummet. De ska vara av olika arter. Då kan eleven 
känna på växterna medan ni beskriver och pratar om dem.  

23 

Ordflätorna är omgjord till ord. Eleven fyller i bokstäver på de tomma strecken. Får hjälp 
med en bokstav per ord, dvs ordet som ska stå lodrätt i den vanliga ordflätan.  

33 

Uppgift 1 är ändrad till: 

1. Placera de här djuren på rätt ställe i bestämningsnyckeln: 
Djur: Citronfjäril, mygga, humla, blomfluga 

 Gul och svart bakkropp - långsmal randig bakkropp – Det är en: --- 

 Gul och svart bakkropp – rund kropp. Det är en: --- 

  

 Inte gul och svart bakkropp och suger blod. Det är en: ---  

 Inte gul och svart bakkropp och suger nektar. Det är en: --- 
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44 

Uppgift 1. Prata om bilder på Homosapiens och den tidigare människolika varelsen.  

Uppgift 3 är ändrad till: 

Observera att eleven behöver kunna känna på olika lavar! 
Känn – och det blir dikter 

3. Känn på lite olika lavar 

Skriv de ord som du kommer att tänka på. 

Känns det som någonting annat? Skriv flera exempel. 

Läs sedan vad du har skrivit. Gör om det till en dikt. 

Lite fakta för mer inspiration: Lavar används att smycka adventsljusstaken, ta bort fukt i 
fönster och färga garn. Hittar du skägglav är luften ren. 

45 

Uppgift 2 är ändrad till: 

2.  Skriv ett kännetecken för de olika celltyperna: 

a. skelettseller 

b. nervceller 

c. muskelceller 

Uppgift 3. Det är det bra om ni använder vaxsnöre.  

46 

Uppg. 1 är ändrad till: 1. Peka på din kropp och säg kroppsdelarna. Låt en kompis lyssna.  

Uppg. 2 är ändrad till: 2 Titta sedan i grundboken och skriv upp de kroppsdelar som är kvar. 

50 

Uppg. 1 och 2 ändrade. Eleven ska enbart läsa orden.  

52 

Eleven ska berätta för en kompis om sina muskler och leder och samtidigt peka ut dem på 
kroppen.  

61 

Eleven markera ut rätt alternativ. Ett tips är att använda häftmassa.  

63 

Uppgift 1 är ändrad till: 

1. Välj en växt och ett djur och skriv vem som äter vem i en näringskedja. 

65 

Uppgift 1 är ändrad till: 
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1.  Läs texten i rutan här. 
 

På sidan 154 i grundboken finns en världskarta som visar jorden på natten. Här syns vita 
prickar för de ställen där det är gatubelysning. Mest lyser det upp i västra Europa, Indien, 
östra USA och i östra Asien. Överlag finns flest lampor längs kusterna på kontinenterna. 
Nord och sydpolen är helt mörk. Få lampor har Afrika, Sydamerika och norra delarna av 
Asien. 
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Till läsaren 

Välkommen till biologins spännande värld! 

 Det är bra att ha en ritmuff tillgänglig när du jobbar med biologi. På så sätt kan du 
be din lärare att rita upp enkla skisser som du kan känna på.  

 Vaxsnöre är också bra att ha till hands när du ska visa enkla modeller eller markera.  

 Några uppgifter har utgått men det mesta är i original eller anpassat. För att lösa en 
del uppgifter är det bra att prata med en kompis. Det har jag hänvisat till i några 
uppgifter.  

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 I flera av uppgifterna i boken uppmanas eleven att rita. Rita taktilt t.ex. med ritmuff 
(från Iris), Sensational Blackboard (från SPSM best nr. 10326) eller Nettbrettt 
(http://www.statped.no/Huseby sök vidare på Tegnepakke). Använd det som 
eleven är van vid. 

 Om eleven skriver svar i sin dator skapar du en mapp som heter Biologi. Lägg en 
mapp däri med bokens namn. Låt eleven spara sina dokument i mappen så skapas 
en trädstruktur som eleven själv kan hitta i.  
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