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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.  

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
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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. 

 Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har markerats med versaler. 

 Korsord har strukits och ersatts av listor med ord. 
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Sidspecifika förändringar 
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Uppgift F är ändrad till: 

1. the hottest 
2. heavy 
3. nice 
4. smaller 
5. good 
6. worse 
7. the best 
8. dark 
9. big 
10. beautiful 
11. difficult 
12. the happiest 
13. the coldest 
14. more famous 
15. later 
16. strong 
17. the most difficult 
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Uppgift H är ändrad till: 

1. Italien 
2. Danish 
3. Finnish 
4. English 
5. Dutch 
6. German 
7. Norwegian 
8. Swedish 
9. Spanish 
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Uppgift F är ändrad till: 

1. said 
2. shut 
3. felt 
4. left 
5. eaten 
6. rang 
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7. come 
8. gone 
9. won 
10. got 
11. driven 
12. sat 
13. told 
14. seen 
15. threw 
16. caught 
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Uppgift A (Diagnos 1) är ändrad till: 

1. colder, the coldest 
2. nicer, nicest 
3. bigger, the biggest 
4. happier, the happiest 
5. worse, the worst 
6. more beautiful, the most beautiful 
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Till läsaren 

 Baksidestext och textkällor utgår. 

 Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har ersatts av versaler. 

 Korsorden i Övningsboken har strukits och ersatts av översättningsövningar. I facit 
har därför korsorden strukits och ersatts av listor med den korrekta översättningen. 

Good luck! 
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Pedagogiska tips 

 Det kan vara bra att gå igenom Till Läsaren tillsammans med eleven. På så vis lär sig 
eleven att själv ta reda på vad som är specifikt med facit.  

 Eleven med synnedsättning kan behöva mer tid att gå igenom de rätta svaren i facit 
än övriga elever. 

 SPSM Resurscenter syn håller kurser för lärare och svarar på frågor om att 
undervisa elever med synnedsättning. Kontakta dem för mer information 
www.spsm.se, tel: 010-4735000.  

http://www.spsm.se/
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