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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!  

 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. 

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. 

 Innehåll, register, text, bildbeskrivning är placerade under separata flikar. 

 Fet eller kursiv markering ord eller längre textavsnitt utgår. 

 Satsdelar markeras med förkortningar inom parentes efter orden. 

 Ibland uppmanas eleven att markera ord med snedstreck / och ibland med 
parenteser. Detta står alltid angivet och ett exempel är infört.  

 När flera ord hör ihop markeras dessa med / före och efter orden.  

 Bilderna är teckningar. Det finns bildbeskrivning till de bilder som eleven behöver 
för att lösa en uppgift. 

 Den ritade ikonen !? skrivs med vanligt !? 

 Figurer som säger saker skrivs med ordet Pratbubbla, följt av det figuren vill 
berätta.   

 När någon ny fakta presenteras står det i en ruta med rubriken Fakta.  

 --- betyder att eleven ska skriva något. Ibland står fler svarsmarkeringar i rad, det är 
för att eleven ska veta hur många hen ska skriva av något. När det är självklart att 
eleven ska skriva ett svar finns ingen svarmarkering. 

 Förord till läraren finns ej med i elevens bok. 

 Innerpärmarnas text är placerade sist i boken under rubriken:  

 Kort grammatisk sammanfattning 

 Register är placerad efter Innehållsförteckningen. 

 "Facit upp och ner" har fått följande skrivsätt:  
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 Facit + sidhänvisning. 
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Sidspecifika förändringar 

Fakta pärm 

Sammanfattningarna som finns på bokens pärmars insida har placerats sist i boken. 
Påminn eleven om detta med jämna mellanrum. 

8 

Uppgift 1  

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Leta efter predikaten. Markera orden eller skriv ett p efter orden. 

8 

?! Lös uppgiften här 

I uppgifter där de seende eleverna skriver sitt svar i en skrivbok så kan eleven skriva sina 
svar på samma ställe som eleven skriver sina svar till övriga uppgifter. 

12 

?! Lös uppgiften här 

Uppgiften har följande förändring: 

… Visa med ett - eller ett tecken du själv väljer. 

Jag (s) gick (p) ut – när kvällen kom, för jag hade pluggat hela dagen. 

13 

Uppgift 6 

Eleven skriver r för rätt svar och f vid fel svar 

18 

Uppgift 1 

De kursiverade orden är skrivna inom parentes. Eleven skriver nedanstående förkortningar 
efter respektive mening. 

Vad är orden inom parentes? Predikat/p, subjekt/s, direkt objekt/dio, indirekt objekt/io? 
Skriv p vid predikat, s vid subjekt osv? 

a) (Kaspar) tjatar. s 
b) Han (vill) se deckaren på TV. --- 
c) (Mamma) säger ”nej”. --- 

20 

Uppgift 1 

En bildbeskrivning kan behöva förtydligas. 
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23 

Uppgift 5 

Eleven markerar nutidsplan med ”nu” och dåtidsplan med  ”då”.  

23 

Fakta 

Har förtydligats på följande sätt: 

När ska du då använda de olika tidsformerna? 

 Presens (slutar nästan alltid på –er/-ar 
 utom kan, vill, vet, ska, måste) 
Presens används för nutid (Hon äter nu.) 
kan också användas om framtid (Hon reser i morgon). 

 Perfekt (har + supinum) 
Perfekt används när något har hänt före nu (Hon har varit i Peru.) 

 Futurum (ska + infinitiv, kommer att + infinitiv) 
Futurum kan användas när något sker efter nu (Hon ska resa.) osv. 

24 

Uppgift 6 

Eleven har fått i uppgift att markera presensmeningarna och skriva presensformerna. Man 
kan naturligtvis markera direkt i texten också. 

Markera med ett x de meningar som är skrivna i presens! Skriv presensformerna! 

a) Gerda (ber) ofta om extra månadspeng. Svar: x, ber   

25 

Samtala om bilden. En bildbeskrivning ger aldrig lika mycket info som de seende får genom 
att kolla på bilden.  

25 

Uppgift 10 

Eleven kan markera verben direkt i boken. Kolla så att eleven markerat rätt ord. Då 
uppgiften i originalboken förutsätter att du kan ”se” svaret har den ändrats på följande 
sätt: 

Markera alla verb som står i preteritum! Hur många blev det? --- 

segla, sprack, bada, se, bli, osv. 

Svar: 18 st 

27 

Uppgift 14 
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Eleven skriver dåtidstexten på samma ställe som övriga uppgifters svar. 

36 

Uppgift 8 

Eleven kan markera direkt i texten, men om eleven skriver orden ska man vara medveten 
om att uppgifter tar längre tid att lösa. 

37 

Uppgift 11 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Några substantiv … 

Hur ser de här substantiven ut i plural? 

Du får hjälp med ordets antal bokstäver samt någon bokstav i varje ord. 

 1 tand: tä---- (6) 

 2 rot: r----r (6) 

 3 bok: -ö-k-- (6) 

 4 land: -ä---- (6) 

 5 natt: n-t--- (6) 

 6 tång: tä---- (6) 

 7 rand: -ä---- (6) 

 8 strand: --r----- (8) 

38 

Uppgift 12 

 Uppgiften har följande utseende: 

Fyll i uppställningen nedan för att visa hur obestämd och bestämd form i singular och 
plural kan se ut i svenskan. 

a) väska 

 Obestämd form singular: en --- 

 Bestämd form singular: väskan 

 Obestämd form plural: ---  

 Bestämd form plural: --- 

b) bulle 

 Obestämd form singular: en --- 

 Bestämd form singular: --- 
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 Obestämd form plural: ---  

 Bestämd form plural: bullarna 

43 

Tänk på att en bildbeskrivning kanske inte ger allt som eleven behöver för att lösa 
uppgiften. I den här uppgiften kan man ju ge eleven tips om att man kan använda adjektiv 
som färger osv.  även om dessa inte finns med i bildbeskrivningen. 

43 

Uppgift 4 – Rita bild 

Den här uppgiften kan utgå om det är så att eleven inte gillar att rita på ritmuff. Eleven kan 
istället koncentrera sig på att hitta adjektiven i texten. 

47 

Uppgift 6 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Läs den här lilla texten och markera tempuset perfekt med en parentes. Markera även 
supinumformerna. Välj själv tecken för hur du vill markera supinumformerna. (I meningen 
nedan används tecknet för stjärna efter ordet.) 

Pojkarna (har väntat*) en lång stund vid bordet. … 

48 

Uppgift 11 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Skriv ett k vid konkreta substantiv. Markera alla abstrakta substantiv med as. Sedan skriver 
du alla egennamn. 

a) Marja --- 
b) vänskap --- 
c) värme --- osv. 

Här skriver du egennamnen: --- 

50 

 ?! Lös uppgiften här 

Följande ändring har gjorts: 

Samla och skriv predikat som att betyder ungefär samma sak som går t.ex. smyger, haltar, 
kliver … --- 

53 

Uppgift 4, ?! Lös uppgiften här, Veta mera 

För att markera uttryck som hör ihop används /…/. 
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a)  /Dagens ros/ (dio) vill (p) jag (s) ge (p) ---. 
Veta mera 

b) Mormor (s) gav (p) /en massa böcker/ (dio) /till oss( (io). 
c) Mormor (s) gav (p) oss (io) /en massa böcker/. (dio) 

57 

Uppgift 4 

Bisatsen är markerad med / men ni kan naturligtvis bestämma med eleven vilket tecken 
som känns bäst. 

Markera predikat och subjekt i både huvudsats och bisats! Bisatsen i uppgift a) är 
markerad med / vid börja och slut. 

a) Jag (s) gråter (p) /när jag (s) är (p) olyckligt kär/.  (när gråter jag?) 

59 

Uppgift 6 

Eleven kan markera bisatsen med /…/ som i uppgiften ovan eller med annan markering 
som ni kommit överens om. 

60 

Uppgift 1 

Uppgiften har förändrats på följande sätt då eleven inte kan markera med pilar. 

Titta noga på meningarna  … om något helt annat?  

   Markera de meningar där satsdelen efter predikatet syftar på subjektet. 

Emil (s) är (p) en pojke. -   Emil och en pojke hör ihop. 

Han (s) har (p) en keps. -  Han och keps är inte samma sak. 

a) Han är busig. --- 
b) Han har en lillasyster. --- 
c) Hon heter Ida. --- 

61 

Uppgift 4 

Eleven markerar enligt nedan: 

Predikatsfyllnad eller adverbial? 

Skriv pf om ordet är predikatsfyllnad och al vid adverbial. Orden du ska kolla är markerade 
med parentes. 

Om du är osäker kan du … 

a) Ljudet var (hotfullt). pf  
b) Någon närmade sig (hotfullt) inifrån skogen. --- 
c) Det prasslade (kusligt). ---  osv. 
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77 

Uppgift 5 

Eleven skriver sina svar på datorn. Man kan med fördel kopiera texten så att eleven kan 
skriva sina svar direkt i texten, exv. inom parentes. 

80 

Uppgift 7 

Läs nedanstående meningar. Markera det pronomen som finns i varje mening. …  om det 
är subjektsform eller objektsform. 

Skriv nedan: 

typ av pronomen - person - sing/plur - subj/obj 

a) (Min) hund heter Ludde.  poss. pron - 1:a  - sing  - 
b) Där står era cyklar. --- --- --- --- 
c) Jag älskar att simma. --- --- --- --- 
d) Bo, som är snickare, är här. --- --- --- --- osv. 

81/84 

Uppgift 8/uppgift 4 

Här väljer eleven det arbetssätt som han/hon tycker är lättast och som är mest 
tidsbesparande. Om eleven har gott minne kan han/hon gå upp och ner mellan text och 
skrivplats eller så får eleven texten skriven på punktskrift och har den liggande bredvid 
datorn när han/hon skriver sina nya meningar. Man kan också kopiera texten och spara i 
ett nytt dokument och då ha två dokument öppna samtidigt och växla emellan text och 
skrivdokument. Det är viktigt att en elev med synnedsättning hittar sin egen strategi när 
det gäller att snabbt kunna lösa den här typen av uppgifter.  

89 

Uppgift 3 

Här har orden fått markering inom parentes så blir det lättare att skriva svaren och att 
rätta dem. 

Han är förtjust --- (1) henne, men hon är trött --- (2) honom. 
--- (3) torsdag ska jag se filmen som jag missade --- (4) lördags. 
--- (5) den här terminen ska vi läsa grammatik. 
När vi sitter --- (6) bords, är vi rena --- (7) händerna. 

91 

Uppgift 1 

Den här uppgiften kan eleven lösa på liknade sätt som de seende eleverna om han/hon får 
rutsystemen ritat på ritmuff.  Skriv svarssiffrorna på små lappar som eleven sedan kan 
pröva sig fram med genom att sätta fast dem med häftmassa. 
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I boken har uppgiften ändrats på följande sätt: 

Skriv motsvarande arabiska (våra) siffror. 

a) IV --- 
b) IX --- 
c) II --- 
d) III --- 
e) V --- 
f) VII --- 
g) VIII --- 
h) I ---  
i) VI --- 

92 

?! Lös uppgiften här/Bild  

Uppgiften kopplad till bilden har fått följande text: 

På en fotbollsplan har en tjej just gjort mål. Målvakten som misslyckades med att fånga 
bollen blir både arg och besviken. Tjejen som gjorde målet är desto gladare. 

Vad tror du de säger? Skriv dina förslag! 

Målvakten: --- 

Utespelaren: --- 

94 

Eiffeltornet 

Berätta och visa gärna en miniatyr av Eiffeltornet för eleven eller rita en bild på elevens 
ritmuff. 
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Till läsaren 

Välkommen till Mango Grammatik! 

 Innehåll, register, text och bildbeskrivningar har egna flikar. 

 Den text som finns på insidan av bokens pärmar är placera sist i boken under rubriken: 
Kort grammatisk sammanfattning. 

 Bilderna är teckningar.  
Det finns bildbeskrivning till de bilder som du behöver för att lösa en uppgift. 

 Satsdelar markeras med förkortningar inom parentes efter orden. 

 !? betyder att du ska lösa en uppgift. 

 Ibland står ordet Pratbubbla, följt av en eller flera meningar. Då är det en figur som 
berättar något för dig.   

 När någon ny fakta presenteras står det i en ruta med rubriken Fakta.  

 --- betyder att du ska skriva något. Ibland står fler svarsmarkeringar i rad, det är för att 
du ska veta hur många du ska skriva av något. När det är självklart att du ska skriva 
något finns ingen svarmarkering. 

 Ibland uppmanas du att markera ord med snedstreck / och ibland med parenteser. 
Detta står alltid angivet och ett exempel är infört.  

 När flera ord hör ihop markeras dessa med / före och efter orden.  
 
Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Eleven skriver sina svar på uppgifterna på datorn. Skapa en mapp i datorn med 
bokens namn. Den mappen ska ligga i en mapp för svenska. På så vis skapas en 
trädstruktur i datorn som gör att eleven själv kan hitta. 

 Det finns bildbeskrivningar till de bilder som har betydelse för att eleven ska kunna 
lösa uppgifterna. Men bildinfo kan även vara infogad som vanlig text. 
Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför 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.  

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder.  Rita en enkel skiss. 
Skala bort all onödig information. Man kan även göra det enkelt för sig genom att 
göra en kopia av den bild man vill rita genom att kopiera den i skolans kopiator. 
Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer 
som Du anser behövs för förståelsen och skriv sedan den text som eleven behöver 
genom att sätta in ritmuffen i elevens Perkinsmaskin. Gör gärna en ”Nyckel med 
förkortningar” så kan man få med lite mera information på ritmuffsbilden.  

 För att visa att flera ord hör ihop har dessa markerats med /…/.  
Eleven skriver övriga förkortningar inom parentes efter orden. Det kan vara bra att 
göra en individuell genomgång med eleven hur man markerar olika satsdelar etc.  

 Uppgiften ”?! Lös uppgiften här” har svaret i boken. Upplys eleven om detta och att 
eleven får sidangivelse ex. Facit sist på sidan 16.   

 Det finns hänvisning till fler uppgifter på nätet tänk då på att dessa uppgifter måste 
omarbetas så att eleven med synnedsättning kan läsa dem på sin dator.  Man kan 
enkel plocka ner de uppgifter som eleven ska lösa och skriva om de visuella 
markeringarna på samma sätt som de är gjorda i Mango Grammatik.  

 Om ni jobbar med att eleverna rättar sina uppgifter genom att gå in på nätet för att 
kolla i facit ”on line” så fungerar detta inte för eleven med synnedsättning utan att 
man anpassar svaren. Kolla därför elevens svar med jämna mellanrum. 

  Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
texterna och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid. 

 Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

 Läs ”Till läsaren” gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

20 

I killarnas gymnastikomklädningsrum händer följande:   

En kille håller en strumpa i ena handen, den andra strumpan slänger han tvärs över 
rummet mot en klasskamrat som står och låtsasboxas på en bänk. Bredvid boxarkillen 
sitter en annan kille fullt påklädd och ler. På golvet står det skor. Det luktar troligen illa för 
en av killarna håller för näsan och öppnar ett fönster. Solen skiner ute. I förgrunden står 
två killar, den ene viskar något i den andres öron samtidigt som han borstar håret. Vid ena 
väggen står en kille och ska precis ta på sig sin jacka. 

25 

Fyra ungdomar spelar och sjunger, samtidigt som en kille sitter på golvet med hörlurar på 
öronen och läser en bok. En kille spelar trummor: bonk, dunk, en annan spelar tamburin, 
dansar och skrattar: Hi, hi. En tjej spelar gitarr, stampar takten med foten samtidigt som en 
annan kille håller i en mikrofon och sjunger för full hals. En prickig hund ligger på golvet 
och sover: Z, z, z, z. 

42 

Två killar står och pratar. En säger ”Hon är lång, smäcker och enormt snabb.” och tänker 
samtidigt på en segelbåt. Killen som lyssnar tänker på en tjej som är lång, smäcker och 
springer fort.  

43 

Ett litet hus med många fel. Skorstenen är sönder och gräs växer på taket. Det är ett stort 
hål i taket så man kan se in i husets vind. Ytterdörren har lossnat och ligger på marken. 
Fönstren är trasiga och en ventil hänger på utsidan av den krokiga väggen.  
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