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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
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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. 

 Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven.  

 Boken har inga svällpappersbilder, men några bildbeskrivningar finns. 

 Alla uppgifter är numrerade, även underuppgifter, så det blir lättare för eleven att 
svara och hitta rätt. Då en uppgift har deluppgifter är de ordnade efter bokstäver i 
stället för nummer, för att de lättare ska gå att skilja från huvuduppgifternas 
numrering. 

 Ikonbilder på "skrivblock och penna" har fått tillägget (Skrivövning) direkt efter 
resp. uppgiftsnummer och ikonbilder på "två elever med pratbubblor" har fått 
tillägget (Parövning). 

 Alla "Skriv i ditt skrivhäfte." är strukna i boken. 

 Alla understrukna ord är placerade inom parentes. 

 Många av originalbokens tabeller är omarbetade till vanlig brödtext. 
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 Alla övningar där eleven ska fylla i något är markerat med --- (tre bindestreck).  

I vissa övningar där det ska exempelvis fyllas i en eller två bokstäver, har det även 
här markerats med --- för att inte eleven ska få exakt antal utelämnade bokstäver 
som hjälp. Ex. sid. 42 uppg. 6 
a) (l) bu---e 
b) (k) frä--- 
c) (t) hi---a 
d) (t) ho---a  osv. 

 Alla korsord är omarbetade till brödtext och eleven har fått hjälp med antal 
bokstäver inom parentes efter ledtråden. Ex. sid. 46 uppg. 11 
 
Ord med dubbelteckning 
Använd ledtrådarna och skriv rätt ord. Ordets antal bokstäver finns inom parentes. 
Många av orden har dubbelteckning. 
1. Kokar man kaffe i (11) 
2. Satelliten utforskar vad som finns i vår ... (4) 
osv. 

 Ordrutor och krypto-rutor är omarbetade så att eleven inte läser lodrätt eller 
diagonalt, utan har fått alla rader skrivna vågrätt. Endast de rader som innehåller 
ord. Några har fått tillägg av extra bokstäver för att fylla ut så att alla rader 
innehåller lika antal bokstäver. Ex. sid. 59 uppg. 22 
 
På varje rad finns ett eller flera dolda ord. Leta reda på alla ord som börjar med ett 
tj-ljud. Skriv dem. Det finns 24 ord. Ett av orden är sammansatt. 
först får eleven alla vågräta 
nutjuvtitta 
htjogarjjjc 
tjänarejuah 
osv. 
 
sedan alla lodräta, men som vågrätt här 
nhtchilictt 
utjattrthtj 
osv. 
 
sedan de diagonala, men som vågrätt här 
htkittlpfrg 
taegrukölwi 
osv. 

 De övningar som eleven uppmanas att "skriva under rätt rubrik" och som i 
originalboken är i lodrätt uppställning, har omarbetats och skrivits vågrätt, ex. sid. 5 
uppg. 1 
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Stor bokstav: --- 
Liten bokstav: ---    
 
För att eleven inte ska behöva skriva om alla texter (där det ska fyllas i något i 
texten) så har vissa luckor fått tillägg av en siffra. Då behöver endast eleven skriva 
siffran och ordet som saknas. Ex. sid. 58 uppg. 21 
 
Förra veckan besökte jag min morbror ---ell(1), som bor på ---örn(2). Jag fick bo där 
när mina föräldrar var i ---öpenhamn(3) på ---ärlekssemester(4). 
osv. 

 Många ord som står i ruta är skrivna i lista. På några ställen, för att spara plats, är 
de skrivna löpande med två blanksteg mellan, för att lättare urskilja orden.  

 Under avsnittet Satsdelar. De övningar som har t.ex. p (för predikat) och s (för 
subjekt) skrivna under sig har omarbetats och skrivits direkt efter ordet/orden och 
placerats inom parentes. Efter exemplet finns även ordet/orden utskrivna igen för 
att tydligt ange vad som är vad. Ex. sid. 97 uppg. 37  
 
Skriv (p) för predikat och (s) för subjekt i meningarna nedan. 
 
Den trevliga klassen(s) arbetar(p). 
Predikat: arbetar 
Subjekt: den trevliga klassen 
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Sidspecifika förändringar 

13 

Uppg. 15 

Struket: Sätt ett kryss i rätt ruta och skriv sedan ordet rätt på raden. 

Ersatt med: Om ordet är rätt skriv det igen. Är ordet fel skriv ordet rätt. 

15 

Uppg. 17 

Texten: en båge (◠) 

Är ändrat till: ett bindestreck 

22 

Uppg. 24 

a) I dag fis-klåda till lunch. --- 

b) Nya finsk-or till salu. --- 

osv. 

23 

Texten är indelad (avstavad) på samma sätt som i svartskriftsboken. 

32 

Uppg. 38 

Struket: Rita en liten pil ↑ 

Ersatt med: Gör en markering 

36 

Uppg. 40 

Texten är ersatt med: Markera där du vill ha nytt stycke, och gör ytterligare en markering 
vid de stycken som borde skrivas ihop med stycket ovanför. 

37 

Uppg. 41 

Styckena är numrerade a) - f) 

40 

Uppg. 4 

Struket: Dra ett streck under de långa vokalerna och sätt en prick under de korta 
vokalerna. 
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Ersatt med: Markera lång och kort vokal på två sätt. Exempelvis ett streck under de långa 
vokalerna och en prick under de korta. 

Orden är skrivna som i svartskriften och med en tomrad emellan så att eleven kan göra 
markeringar direkt i boken: 

 gås påve 

 pudel kant 

 tobak frans 

osv. 

59 

Meningarna strukna: De 21 bokstäver du fick över bildar en mening. Vilken? --- 

60 

Uppg. 23 

Ord med s-ljud 

På varje rad finns ett eller flera dolda ord. Leta reda på orden. Nästan alla ord innehåller 
ett s-ljud. 

 mpsehsmosxvf 

 sotmplcideri 

 åqsyrebxosat 

 äspakrfzsalt 

 clkästavning 

 zebracsirapv 

 nrssaycitron 

 skoåcitatqas 

 pmzenitluwiv 

 essldsmåoghc 

 lmlibplatsoo 

 asolosångppa 

 såzspelalyfz 

 oscenksäetpb 

 stoplbromsas 

 elektricitet 

 cyklarzlnmtf 
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 piråöotcello 

 derasåinstrx 

 sebbistidåwz 

 rosorpatnmic 

 msaatsigplkj 

 oalqypsalmjh 

 sittgvaswåsa 

64 

Ord med å-ljud 

Använd ledtrådarna och skriv rätt ord. Ordets antal bokstäver finns inom parentes. Många 
av orden innehåller å-ljud. 

a) Högtiden som infaller i mars eller april varje år (6) 

b) Blir ofta gamla bilar (7) 

c) Sakta in (6) 

osv. 

67 

Uppg. 1 

Texten är ändrad till:  

Här finns nio ord - ett ord för varje ordklass. Para ihop orden 1-9 med rätt ordklass a-i. 

1. båt 

2. äta 

osv. 

a) substantiv 

b) pronomen 

osv. 

69 

Texten är ändrad till: 

Läs orden i listan och skriv ett k efter de konkreta eller ett a efter de abstrakta. 

a) allrum --- 

b) frihet --- 

osv. 
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71 

Uppg. 5 

Tillagt: Se exemplet. Det första ordet är i singular obestämd form. 

 

Här är de fyra böjningsformerna: 

Singular obest. form, singular best. form, plural obest. form, plural best. form 

 

Exempel: 

museum, museet, museer, museerna 

 

a) cafeteria, ---, ---, --- 

b) konsert, ---, ---, --- 

c) restaurang, ---, ---, --- 

osv. 

72 

Uppg. 6 

Kalles föräldrar hade bestämt att de skulle fira jul hos ---(1) bror, Oscar, eftersom ---(2) hus 
var större än deras. På ---(3) sista dag fyllde de ---(4) bagageutrymme med ---(5) julklappar. 

osv. 

73 

Uppg. 8 

Uppställning: 

Ordet, numerus, genus, kasus, form 

a) boets, ---, ---, ---, --- 

b) lögn, ---, ---, ---, --- 

c) tvål, ---, ---, ---, --- 

osv. 

74 

Uppg. 9 

Ord med pronomen 

Använd ledtrådarna och skriv rätt ord. Ordets antal bokstäver finns inom parentes. Alla ord 
är personliga pronomen, se Faktaboken s. 285. 
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a) Mor och far kom hem i går. ... var nöjda. (2) 

b) Genitivformen av hon (6) 

c) Jag gav honom ... keps. (4) 

osv. 

78 

Uppg. 15 

Här är de tre böjningsformerna: 

positiv, komparativ, superlativ 

 

Exempel: 

liten, mindre, minst 

 

a) ---, konstigare, --- 

b) ---, ---, sötast 

c) stor, ---, --- 

osv. 

79 

Uppg. 17 

Tillagt: Skriv rätt komparationsgrad. 

 

a) tacksam --- 

b) sämst --- 

osv. 

81 

Uppg. 21 

Tillagt:  

Här är de fem formerna: 

presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, futurum 

 

a) a går, ---, ---, ---, --- 

b) b ---, såg, ---, ---, --- 

c) c ---, ---, har målat, ---, --- 
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osv. 

82 

Uppg. 22 

Texten är ändrad till: 

I ordrutan finns minst 26 verb. Skriv dem i alla tre temaformerna som exemplet visar. 

 

Exempel: polera 

 Infinitiv: polera 

 Preteritum: polerade 

 Supinum: polerat 

 

 poleravisste 

 uroartyckabc 

 tkgrrytahaft 

osv. 

87 

Uppg. 26 

Tillagd text:  

Skriv t för tidsadverb, r för rumsadverb eller s för sättsadverb. 

a) Långsamt --- 

b) Ofta --- 

osv. 

88 

Uppg. 27 

Texten är ändrad til: 

Gör om adjektiven i listan till adverb. Använd sedan adverben och skriv korta meningar 
med minst ett adverb i varje mening. 

a) dålig --- 

b) lycklig --- 

osv. 

89 

Uppg. 28 
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Texten är ändrad till:  

Är ordet inom parentes adjektiv eller adverb? Markera rätt svar. 

a) Barnen vaknade (tidigt). 

Adjektiv --- Adverb --- 

b) Vi fick vänta i två timmar på ett (nytt) lok. 

Adjektiv --- Adverb --- 

osv. 

94 

a) 12 

 Grundtal --- 

 Ordningstal --- 

b) 5 

 Grundtal --- 

 Ordningstal --- 

osv. 

102 

Här är det bra om eleven skriver om hela texten och lägger till attribut. 

106 

Struket: till vänster 

Ersatt med: i listan nedan 

1. Lille 

Ordklass --- Satsdel --- 

2. Simon 

Ordklass --- Satsdel --- 

osv. 

109 

Uppställning: 

substantiv, adjektiv, verb 

 

Exempel: 

information, informativ, informera 
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a) ---, ökande, --- 

b) ---, ---, sjunga 

osv. 

111 

Uppg. 54 

Är orden inom parentes direkt objekt eller predikatsfyllnad? Markera rätt svar. 

a) Per har köpt (en ny tv). 

Direkt objekt --- Predikatsfyllnad --- 

b) Den nya teven är (stor). 

Direkt objekt --- Predikatsfyllnad --- 

osv. 

112 

Uppg. 57 

a) s p p.f. ---  

b) p s advl. --- 

c) p indir.obj. dir.obj. ---  

d) s p dir.obj. --- 

e) dir.obj. s p dir.obj. --- 

f) indir.obj. dir.obj. dir.obj. --- 

113 

Jag har (tre) kusiner som (bor) i Luleå. 

osv. 

  



12 

 

Till läsaren 

Boken har inga svällpappersbilder, men några bildbeskrivningar finns. 

 

Uppgifterna är numrerade så att det blir lättare att hålla reda på svaren och för att 
underlätta rättning av uppgifterna. 

 

I uppgifter där du uppmanas att markera svaret, kan du skriva svaret på din dator. 

 

Många av originalbokens tabeller är omarbetade till vanlig text. 

 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

 

 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

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

 Läs bildbeskrivningarna tillsammans med eleven. Ibland kan det behövas mer 
information än den som finns i bildbeskrivningen. 

 Tänk på att elever med synnedsättning behöver mer tid till att läsa 
bildbeskrivningarna och att arbeta med uppgifterna. 

 Läs texten Till läsaren tillsammans med eleven. På så sätt lär sig eleven att själv ta 
reda på vad som är specifikt för boken. 
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Bildbeskrivningar 

11 

En tecknad bild på en tjej och en kille som sitter vid ett bord och pratar. 

Tjejen använder orden: Ensam! Helt säkert! 

Killen använder orden: Nähä! Och där!? Såg du honom? Men hur då? 

15 

Ett svartvitt foto. Tre hundar i olika storlekar på en stenbelagd gata. Den minsta hunden 
har koppel. 

36 

En tecknad bild på D'Artagnan och de tre musketörerna. De sitter på en bok med 
författarnamnet Dumas. Männen är klädda i dräkter, hattar med fjädrar och bär svärd och 
pistoler. 

43 

Ett svartvitt foto. En dam står vid en bro och tittar ner i en damm. 

52 

8 tecknade bilder. En kvinna med tång, regnmoln, en tjej står i en hink, en säng, en slang, 
ett par som dansar tango, en ugn och en pratbubbla med texten "Du måste!". 

68 

Tecknad bild inifrån en affär. Innanför dörren står en trave med kundkorgar. En kvinna 
med handväska har en kundvagn framför sig. Hon har en kappa med en blomma på. En 
hund säger voff. I kundvagnen finns många varor: mjölk, Lätta (smör), pastej, korv, ägg 
m.m. På en skylt står det "Billigt och bra!". På en vägghylla finns tvättmedel, tandkräm, 
tvål, en växt och två gosedjur. På andra hyllor finns ananas, paprika, svamp och morötter. 

72 

Tecknad bild. En hund ligger i en hundbädd och sover. Runt halsen sitter en juletikett med 
texten "God Jul önskar ...". Bredvid hunden ligger flera paket med juletiketter på. 

86 

Ett svartvitt foto på ett stort träd i dimma. 

93 

Ett svartvitt foto på en flicka som räcker ut tungan. 
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