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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. 

 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 

 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. 

 Förlagsinformationen på sid 2 och 8 utgår. 
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Sidspecifika förändringar 

4 

2 F korsordet 

Vågrätt: 

 Knives 

 Buses 

 Feet 

 Churches 

 

Lodrätt: 

 Thief 

 Vases 

 Teeth 

 Babies 

 Sheep 

 Cats 
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Pedagogiska tips 

 Till boken ingår ingen specifik text till läsaren. Gå igenom facit så att eleven känner sig 
bekant med dess upplägg.  

 Tipsa eleven om att göra en markering/bokmärke för att snabbt hitta till rätt svar i Facit. 
Om eleven är ovan att själv rätta sina uppgifter kan det vara bra att vid presentation av 
Facit låta eleven få tips om hur man mest effektivt och snabbt hittar aktuellt svar.  Det 
får inte gå åt för mycket tid till själva rättandet. 

 Kolla så att eleven får som vana att rätta sina uppgifter innan lektionen avslutas. 

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att rätta sina uppgifter då 
eleven inte lika snabbt kan ”skanna” av svaren utan måste läsa hela meningen/texten 
där svaret är markerat exempelvis med en parentes. 
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