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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. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

 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!  

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 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. 

 Ny sida vid nytt kapitel 

 Meningarna är gjorda löpande, ej avkortade som i svarttrycket. Nytt stycke finns 
endast efter svarttryckets blankrader. Se ex. på sidan 5 nedan. 
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Sidspecifika förändringar 

Den löpande texten har ej avkortade rader som i svarttrycket. Så här är texten gjord: 

Säkert har du redan hört mycket om att miljön på jorden försämras. Det skrivs om att 
isarna smälter, temperaturen stiger och att en mängd djurarter försvinner. Det gäller alltså 
att hitta sätt att förbättra miljön på jorden. 

Det finns ingen enkel lösning på problemet. Men om alla tänker på att göra något för att 
inte slösa på jordens resurser kan det ge resultat. 

Här kan du läsa om hur du kan bidra till att rädda miljön. 

Och lika i resten av boken. 
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Till läsaren 

Till många av bokens bilder finns bildbeskrivningar. 

I slutet av boken finns Ordförklaringar. 

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

4 

Halva bilden täcks av ett stort träd med gröna blad. Trädet står på en inhägnad åker. I 
bakgrunden syns en sjö. 

6 

En stor trafikerad väg. Vägen är full av bilar, bussar och lastbilar som kör i båda 
riktningarna. 

8 

En stenig strandkant vid havet. Utanför stranden flyter vågor in mot land. 

10 

En skogsmaskin som staplar timmer i högar. Det finns flera timmerhögar på båda sidor om 
en skogsväg. 

11 

Ett grönområde i en stad där det växer några träd. Man ser bilar och hus i bakgrunden. 

12 

Två bilder. 

1. En fiskebåt med många höga master. Vid ena sidan av båten hänger ett stort nät. 
Ovanför och runt om båten flyger fiskmåsar. 

2. En närbild på en fisk - torsk. Den är ljus med mörka små fläckar och har tre 
ryggfenor. 

13 

En närbild på en tiger. Pälsen är gul och vit och har ett mönster av svarta ränder. 

14 

En bensinpump vid en bensinstation. Det finns tre olika bränslen att tanka med: B95, E85 
och Diesel. 

15 

Två rådjur står i gräset vid en skogsbacke med träd och buskar. Rådjuren har kort ljusbrun 
päls. 

16 

Två bilder. 

1. Vid en hållplats står en röd buss. På bussen står: 233 Larsberg. I bakgrunden syns 
gräs och träd. 
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2. En cykelväg i en stad. Många cyklister cyklar i båda riktningarna. 

18 

Två bilder. 

1. En broschyr med bild och text som visar olika semestermål och priser. 

2. Ett flygplan som står stilla. Några personer kommer ut från planet och går ner för 
en plygplanstrappa. 

19 

Ett tåg står vid en perrong. En kvinna med  tre barn och en ihopvikt barnvagn står 
tillsammans på perrongen. En man med en väska kliver på tåget. En kvinna med resväska 
väntar på sin tur. 

20 

Ett bord fullt med grönsaker. Två kvinnor står på var sin sida om bordet. En av kvinnorna 
packar ner grönsaker i en papperspåse. Den andra kvinnan håller i ett salladshuvud. 

21 

Två bilder. 

1. KRAV-märkta bananer: Några bananer med etiketter där det står KRAV. 

2. Kor på grönbete: I en hage står några bruna och några svartvita kor. 

22 

Två bilder. 

1. En höna och en tupp går utomhus. Båda är rödbruna. Tuppen har en stor röd kam 
och under hakan två röda hängande flikar. 

2. En äggkartong med två vita ägg som ligger utanför kartongen. På kartongen står det 
bl.a.: 6 ekologiska ägg från frigående höns. 

30 

En svart midjelång skinnjacka. 

31 

Fyra bilder. 

1. Symbol för återvinning. Tre gröna pilar som bildar en triangel. 

2. Två toalettpappersrullar. 

3. En grön fleecetröja. 

4. En röd och svart väska i ett plastliknande material. 

32 

En bild på två tigerräkor (jätteräkor). 
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32 

En stor fabrik med två höga skorstenar och några mindre. Det ryker från fabriken. 

33 

På ett kalhygge står en man iklädd keps, t-shirt, byxor och skor. Runt midjan har han ett 
slags bälte med plantor och i ena handen håller han ett redskap för att plantera plantorna 
med. 

34 

Två bilder. 

1. En stor odlad åker med säd. I bakgrunden ser man skog. 

2. En svart dunk med gul etikett. På etiketten finns en dödskalle och texten "Gift". 
Bilden på dunken är överstruken med ett rött kryss. 

35 

Två bilder. 

1. En brun matavfallstunna med texten: Mina matrester - Biogas. 

2. Ett tak med en solpanel som samlar solenergi. 

36 

Ett område med många vindkraftverk. De har tre vingar i en propeller som sitter på höga 
stolpar. 
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