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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. 

 Fetstilt text markeras med VERSALER där de är av betydelse för eleven att kunna 
skilja ut denna ur den vanliga texten.  Kursiv text markeras generellt inte. 

 I vissa uppgifter är den första redan gjord som exempel för att visa eleven hur hen 
ska göra.  I dessa fall har texten ” Den första är redan gjord” lagts till.  

 Markeringar för tomma sidlinjer har tagits bort ---. 

 Ordlistor, som i svartskriftsboken står i rutor, har i denna bok skrivits löpande med 
kommatecken mellan orden.  

 Numrering (både siffer- och bokstavsnumrering) har lagts till på många ställen för 
att eleven lättare ska kunna hantera vart svar ska skrivas.  

 Para-ihop-övningar har gjorts om. Uppställds listor har försetts med siffror och 
bokstäver och eleven uppmanas att para ihop siffra med bokstav. 

 Där det står ”Skriv av orden på linjerna en gång” står i stället ”Skriv av orden en 
gång”.  

 I uppgifter där det står. ”Skriv på linjerna” så tas denna text bort och ersätts inte 
heller av annan text.  Eleven förstår uppgiften ändå. 
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 Där det står ”stryk under” eller ”ringa in” ersätts texten med ”markera”. 

 I stället för bindestreck mellan adjektivens komparationsformer har komma (,) 
använts. Ex sid 40 skarp – skarpare – skarpast = skarp, skarpare, skarpast 

 När ett nytt avsnitt presenteras för eleven har denna information placerats i en 
ruta.  
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Sidspecifika förändringar 

7 

Texten är omarbetad och presenterad för att eleven ska få förståelse för hur en ordlista i 
svartskrift är upplagd.  

9 

Orden har ställts upp som lista.  

a) impulsiv 

b) bevandrad 

c) (osv)  

14 

Uppgiften har ställts upp så här:  

Vilket ord är rättstavat i meningarna här nedanför? 

a) Soran --- att det skulle bli en lugn helg. (trode / trodde)  

b) När mobilen ringde var han --- att svara. (snab / snabb)   

c) Pappa --- stressad på rösten. (lät / lätt)  

d) -Du måste --- hit, Soran. Jag behöver din hjälp, bad han. (koma / komma)  

e) – Men pappa, jag --- ju inte ens hästar! (gilar / gillar)  

f) – Det spelar ingen --- , jag behöver dig nu, manade pappa. (Rol / roll)   

g) -Du --- få lite betalt om du gör några timmar här, fortsatte han. (kan / kann)    

Två av orden som du inte valt är riktiga ord. Vilka?  

15 

Tabellen har ändrats till en lista och texten lagts till.  

Här presenteras några ljud med exempel på hur de kan skrivas. Läs gärna orden högt för 
dig själv. 

 sj: sj, sk, skj, stj, sch, ch, sh, si, ssi, ti, ssj, j, g 

 sjö, skämta, skjuts, stjärnor, dusch, lunch, shorts 

 tj: tj, k, ch 

 tjejerna, tjäna, kände, köra, chips, chatt 

 j: j, g, dj, gj, hj, lj, y 

 aj, arg, djur, gjorde, hjälp, ljuga, yoghurt 

 ng: ng, g (framför n), n (framför k) 

 tungt, pengar, lugn, begagnad, tänkte, pank 
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16 

Texten har ändrats till: Välj bland orden på föregående sida (15) och fyll i luckorna i texten 
och luckorna har numrerats.  

---(1) lite extra ---(2) är inte fel, ---(3) Soran som var ständigt ---(4). När han var yngre hade 
han följt med pappa ganska ofta, men då var han nog inte så mycket till ---(5). Mycket av 
jobbet var för ---(6) för en tunn liten kille. Om han fick någon arbetsuppgift kom pappa 
alltid och ---(7)  

17 

Instruktionen är ändrad.  

Skriv av orden en gång. Du lär dig genom att skriva orden. Om du tycker att ett ord är extra 
svårt kan du skriva det flera gånger: 

abborre 

alltid 

annorlunda 

17 

Illustration har utgått. 

18  

Instruktionen har ändrats. 

6.  Faktiskt – iaktta: Skriv orden  

Skriv av orden en gång, precis som du gjorde i övning 4. 

faktiskt  

följaktligen  

förresten  

förrän  

8. (samma uppställning) 

22  

Instruktionen har ändrats.  

Gör sammansatta ord genom att para ihop en början (a-j) med ett passande slut (1-10). 
Varje början och varje slut används bara en gång. Ibland kan du behöva skriva en extra 
bokstav mellan orden för att foga ihop dem. Den första är gjord. 

a) buss busschaufför (a buss + 9 chaufför) 

osv 
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23 

Text har lagts till:  

Du kan dela upp ordet i mindre delar för att förstå.  

A. des = samma som inte 

b. arm = känner jag igen från engelskans arms som betyder vapen och armour som betyder 
rustning. 

c. era = så brukar verb sluta, det här ordet är alltså något man gör 

24 

Ordet s om ska förklaras har placerats i början av meningen inom parentes.  

a) (ödesdigert). Att åka fast för dopning skulle vara ödesdigert för pappas rykte och hela 
hans karriär.  

28 

Uppställningen har ändrats.  

ägg: En höna lägger ägg. 

egg: Det vassa på kniven kallas egg. 

a) fällt, fält  

b) gott, gått  

30 

Orden står först i meningen. 

Välj rätt ord i meningarna. Den första är gjord. 

a) (verka, värka) – Jag vet att han kan verka skräckinjagande med sin storlek, sade pappa.   

31 

Texten har ändrats.  

Bestäm om orden från texten är substantiv eller om de tillhör en annan ordklass. Du kan 
pröva att sätta en, ett eller flera framför orden för att hitta substantiven.  

pappa  

otålig  

tisdagar  

träna  

barn  

sommarledighet 
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35 

Tabellen har ersatts  

Skriv de markerade orden i texten i rätt kategori. Ordet dagar har redan placerats i kategori 
2.  

1. Obestämd form singular: 

2. Obestämd form plural: dagar 

3. Bestämd form singular: 

4. Bestämd form plural: 

37 

Tabellen är ändrad. 

Infinitiv (grundform): Så står verben i ordlistor. Man kan sätta att framför. 

Preteritum: Dåtid. Man kan tänka: Igår... 

Supinum: Man kan sätta har/hade framför. Med har bildas tempuset perfekt, med hade 
bildas pluskvamperfekt. 

Här kan du läsa ett exempel på hur ett verb böjs.  

Verben står i följande ordning:  

infinitiv, preteritum, supinum 

a) springa, sprang, sprungit  (osv) 

41 

Tabellen är ändrad. 

Komparera adjektiven (positiv, komparativ, superlativ) 

a) snabb 

b) generad 

c) tung 

(osv) 

43 

Texten har ändrats. 

Byt ut de markerade orden mot ett passande personligt pronomen. Den första är gjord.  

Bodil och Riman får börja = de 

a) Bodil började springa och sköt iväg bollen (osv) 

49 

Texten har ändrats. 



7 

 

Vilken lästeknik passar i vilken situation? Skriv s (sökläsa), ö (översiktsläsa) eller d 
(djupläsa) vid respektive uppgift. 

55 

Text har lagts till.  

Läs varje text och sammanfatta innehållet. 

64 

Uppställningen har ändrats 

Skriv orden i två spalter. Ändra till stor begynnelsebokstav på de ord som ska ha det. 

a) med stor begynnelsebokstav (versal) 

b) med liten begynnelsebokstav (gemen).  

Ord: 

brödrost 

gungställning  

klarälven 

67 

Texten har ändrats. 

Markera om orden a-r är rätt eller fel i listan nedan genom att skriva r för rätt och f för fel 
efter ordet. Rätta ordet om det är fel! Den första är gjord.  

a) vägskäl r 

b) huvud sak (osv) 

81 

Illustration utgår 

87 

Valen har numrerats. 

1. skräckberättelse 
2. berättelse om kärlek/vänskap 
3. fantasyberättelse 

89-90  

Texten har ändrats.  

c) Vilka tre saker i texten tycker du är bra i texten ("three stars")? 

d) Vad tycker du kan bli bättre i texten ("a wish")?  
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93 

Texten har ändrats. 

Para ihop källan med beskrivningen. 

Källor: Google, bild, intervju, tidning, uppslagsverk, faktabok  

a) Innehållet faktagranskat…    

94 

Texten har ändrats. 

Läs påståendena och bestäm om den som skrivit texten är för eller emot. 

För eller emot vargjakt? 

a) Det är moraliskt förkastligt att döda ett vilt och utrotningshotat djur.    

b) Vi måste kunna skydda vår tamboskap! 

För eller emot kärnkraft? 
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Till läsaren 

Gå gärna igenom kortkommandona för Textview för att underlätta läsningen och kunna 
kopiera över text till din ordbehandlare. Ett bra sätt att arbeta med uppgifter där du ska 
markera eller fylla i är att kopiera över uppgiften och använda din ordbehandlare för att 
skriva svar.  

Det finns inga svällpappersbilder till denna bok. Några bilder har beskrivits i text. Du hittar 
dessa i fliken ”bildbeskrivningar”.  

Fetstilt text markeras med stora bokstäver eller står inom parenteser, där det är viktigt att 
du kan skilja ut den. Kursiv text markeras generellt inte. 

I vissa uppgifter är den första redan gjord som exempel för att visa hur du ska göra.  I dessa 
fall har texten ” Den första är redan gjord” lagts till.  

Lär dig Textviews kortkommandon för att underlätta förflyttningar mellan flikarna och 
läsningen av boken. 

Det finns inte något facit. 

Skicka gärna dina synpunkter på den anpassade boken till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 
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Pedagogiska tips 

 Gå gärna igenom Textviews kortkommandon tillsammans med eleven.  

 Visa eleven var bildbeskrivningarna hittas.  

 Hitta något lämpligt sätt att ”markera” rätt svar i de olika övningarna. 
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Bildbeskrivningar 

5 

En kille bläddrar i en ordbok och funderar över hur ordet ”gengre” eller ”schanger” stavas? 

9 

En tjej sitter med en bok och funderar på vad ordet skimmel betyder. Bakom henne sitter 
en häst och läser tidningen.  

11 

Ett litet spädbarn med napp sitter på golvet och bläddrar i en ”ordlista för föräldrar”. Han 
kliar sig i huvudet och undrar vad ordet ”gullegull” betyder? 

Bredvid står föräldrarna och bläddrar i en ”ordbok för småbarn” och undrar vad orden 
”mjägg gartsch” betyder? 

15 

Läraren säger Sh! och håller upp fingret för munnen. Eleven funderar hur det stavas: sj? 
sk? ch? tj? 

29 

Orden uttalas likadant men stavas olika. En person tänker på julen som en högtid med 
tomte och pyntad julgran. En annan person tänker på ett hjul på en cykel.   

41 

En papegoja rabblar ord på varandra:  

”Elof vill ha kex så Elof blir mätt. Elofs skål är tom och Elof vill gärna att Elof får äta snart så 
Elof inte blir trött. Elof tycker att lite frön har nog Elof”. 

Två ungdomar tycker det är tröttsamt och lyssna på och vill att den ska sluta prata.  

59 

Framsidan på en tidning där det står ”BEVIS – äntligen var det dags för niornas 
skolavslutning!” 

61 

Är jag Svensk, eller är jag svensk? En elev funderar hur ordet ”svensk” stavas. Med litet 
eller stort s?  

68 

En kille sitter på en brygga och metar. Han väntar på att det ska nappa. 

Nu? Nu ...Nu! 
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70 

En kille läser en text på en Ipad och funderar över: Vadå komma? Vem är det som ska 
komma?  

86 

Två elever sitter bredvid varandra. Den ena har flyt och producerar papper efter papper 
med text. Den andra tuggar på pennan och sliter sitt hår med en bekymrad min och 
kommer inte i gång. 
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