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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! 
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Generella förändringar av boken 

 Om det ingår svällpappersbilder i denna leverans, måste de omgående packas upp 
ur emballagen och förvaras stående i bokhylla. Detta för att punkterna i produkten 
inte ska plattas till, att svällpappersbilderna inte ska klibba ihop och att den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma i bilderna, hinner avta tills de ska användas av 
eleven. 

 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. 

 Originalboken är uppbyggd kring sidor som ska vikas men för att underlätta 
läsningen av den anpassade boken har den engelska listan, den svenska listan samt 
facit placerats i anslutning till varandra. På grund av detta förekommer tomma 
sidor på ungefär vartannat uppslag. Observera att inget utgått utan bara 
omplacerats. 

 Listor som eleven ska jobba och översätta står så här, ex lista A 
Lista A 
    1 a boy's walkabout 
    2 Australian Aboriginal 
osv. 
Ruta Ord 
annorlunda, bortom civilisationen 
osv. 
Lista A facit 
1 vandring 
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2 urinvånare 
 
Eleven uppmanas att kontrollera svaren mot facit och sedan översätta facit tillbaka 
till engelska (sid 3): 
2 Kontrollera att dina svar är rätt. Du har facit efter varje lista, de har rubriken Facit. 
3 Översätt sedan facit listan och skriv de engelska orden en gång till. Kolla att du 
skrivit rätt mot första listan. 

 Korsord skrivs som en lista och eleven får antalet bokstäver som det nya ordet ska 
ha. Facit till korsorden står också som listor. Prickarna skrivs så här: 
●○○ p 
●●○ pp 
●●● ppp 

 Markerade ord står med versaler.  
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Till läsaren 

Det finns inga bilder i boken.  

Facit till listor står efter listorna du ska översätta. I originalboken fanns facit på andra sidor 
och eftersom de är flyttade finns en del tomma sidor i den här boken. Ingenting är 
borttaget, bara flyttat. 

Facit till korsord finns på sidorna 76-80. 

Markerade ord står med STORA bokstäver. 

Lycka till!  
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Pedagogiska tips 

 Om eleven svarar i dator gör då en mapp i datorn namnad engelska, i den mappen 
gör du en mapp för den här boken. På så vis byggs en trädstruktur upp så att eleven 
själv kan hitta och spara sina dokument i. 
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