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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.  

 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
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. 

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

 Uppmaningar som att ”Ringa in” skrivs ”Markera” i den anpassade boken. 

 I boken uppmanas eleven att  ”rita” har tillägget: eller skriv några ord. Se mer under 
pedagogiska tips hur elever med synnedsättning kan rita. 

 Ord som i originalboken står i en ruta står i en lista i den anpassade boken. Det 
finns ingen markering runt orden. 

 När Lovis säger något står det Lovis säger innan texten. 

 Ikonen med två cirklar ersätts i den anpassade boken med texten: kompis! 

 Där det är luckor i boken som visar var eleven ska fylla i ett svar står det: --- 

 Listor i den anpassade boken är markerade med abc. Detta gör att eleven kan svara 
med alternativets bokstav. 
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Sidspecifika förändringar 

2 

Uppgift 1 skrivs så här: 

Para ihop naturtyp med rätt växt eller djur. 

 gädda, en fisk 

 blåbär 

 älg 

 timotej, ett gräs 

 lövsångare, en fågel 

 humla, en insekt 

 hare 

 giraff 

a) barrskog 
b) lövskog 
c) ängen 
d) kust och hav 

3 

Uppgift 3 skrivs så här: 

a) skriv 2 barrträd 
b) skriv ett lövträd 
c) skriv 2 djur som bor i skogen 
d) skriv ett djur som har taggar! 

4 

Uppgift 1 Här finns en lista istället för bilderna: 

 rönn, ett lövträd 

 gran, ett barrträd 

 hallon, ett bär 

 blåbär 

 ros, en blomma 

 morot, en grönsak 

 flugsvamp 

 maskros, en blomma 

 kantarell, en svamp 

 blåsippa, en blomma 

 mossa 

Låt gärna eleven sortera konkreta material istället. Byt då ut materialet efter säsong. 
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5 

Uppgift 3 Här finns en lista istället för bilderna: 

 smultron, bär 

 blåklocka, blomma 

 flugsvamp, svamp 

 rödklöver, blomma 

5 

Uppgift 3 Smörblomma och maskros. Låt eleven jobba med konkret material, gärna stora 
blommor. Byt blommorna till några som finns att tillgå ute. Välj en med flera kronblad och 
en med färre. 

6 

Uppgift 1 Använd grundbokens svällpappersbild av en blomma. Komplettera bilden med 
riktiga blommor så eleven får uppleva lukt och känsel av växterna. Eller använd gärna en 
riktig blomma som ni tejpar fast på en bit kartong. Sätt ut lappar med punktskrift som visar 
blommans delar. 

6 

Uppgift 2 står så här: 

 rot  

 blomma  

 stjälk  

 blad  

a) Bär upp blomman. 
b) Håller växten på plats och suger upp vatten och näring ur jorden. 
c) Där kan växten, med hjälp av energi från solljuset, bygga ihop sockermolekyler av 

vatten och koldioxid. 
d) Luktar gott för att locka till sig insekter. 

Eleven kan svara med och abcd och rätt namn från listan. 

7 

Uppgift 2 står så här: 

 brännässla 

 lingon, ett bär 

 vitsippa, en blomma 
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a) det gör ont .. 
b) blommar …  
c) av …  

8 

Uppgift 1 står så här: 

Svara  

 l för ryggradslösa djur 

 r för ryggradsdjur  

a) koltrast, en fågel 
b) myra, en insekt 
c) björn, ett däggdjur 
d) gädda, en fisk 
e) räka, ett skaldjur 
f) huggorm, en orm 

8 

Uppgift 2 skrivs så här: 

Svara  

 s för sant  

 f för falskt 

a) I Arktis … osv. 

9 

I uppgift 3 kan t.ex. eleven bygga en modell med bomull för snö och leksaksdjur som inte 
passar in i snön. Eller omvänt sand för öken …  Eller en bit grön filtmatta för äng … Eller 
legoträd för skog … Eller en burk med vatten. Fäst leksaksdjuren på insidan av locket med 
superlim (om eleven uppfattar glitter kan glitter och konserveringsmedel (finns på 
apoteket) läggas i vattnet så blir det en ”snökula”). 

10 

Uppgift 1 skrivs så här:  

1   Var i världen bor djuren, tror du?   

 noshörning 

 näbbdjur 

 buffel 

 kejsarpingvin 

 tiger 

 pilgiftsgroda 
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 grizzlybjörn 

 panda 
Här kan olika leksaksdjur användas för att fästas på en jordglob (finns att köpa badbollar 
med jordglobsmotiv). Använd häftmassa så går djuren att ta bort. 

Eller skriv ut de olika djurens namn på små lappar som fästs på jordgloben. 

12 

Uppgift 1 här finns tillägget:  
Livcykel för ett äpple 

frö, planta, blomma, frukt  

Visa gärna med konkret material. Dela äpplet och pilla ur fröna.  
Prova gärna att så äppelkärnor i en liten kruka. Välj ett så gammalt träd som möjligt (helst 
minst 50 år). Plantera kärnor och sätt sedan in det i frysen så det blir tjäle. Ta ut den och 
fortsätt groningen. Sätt en plastpåse över krukan under groning och vattna på fatet. Lycka 
till! 

12 

Uppgift 2, här står istället för bilderna: 

a) en lönnäsa 
b) en kardborre 

Visa med konkret material. Kardborren går ju att ersätta med andra växter som fastnar på 
kläder. 

13 

Uppgift 1 skrivs så här: 

1. ett träd --- 
2. en hare --- 
3. löven och haren --- 
4. maskar, gråsuggor och sniglar --- 

Låt eleven kan fortsätta meningarna 

13 

Uppgift 2 

2   Hur fungerar en kompost, tror du?  Osv.  

Låt eleven lukta och känna (om han/hon vågar). Fråga om ni får besöka en koloniträdgård 
eller plantskola t.ex. Be dem berätta om hur trädgårdsavfallet tas om hand. 

14 

Uppgift 1 skrivs: 

 Fyll i orden  



6 

 

1. På ett blad finns ett ---  

2. Ägget kläcks och blir en --- 

3. Larven blir en --- 

4. Puppan blir en --- 

Använd grundbokens svällpappersbild av fjärilens livscykel. Berätta om de olika stadierna 
för eleven. I svällpappersbilden finns inte pilarna. Visa gärna fjärilar i andra material för 
eleven såsom i tyg eller papper. 

15 

Uppgift 2 skrivs: 
Fyll i orden  

1. 2 hästar ---  
2. Mamma hästen har ett --- i magen. 
3. Sen föds ett --- 
4. Fölet blir en stor --- 

Tänkbara ord att fylla i är: 

1. Parar sig 
2. Foster/föl 
3. Föl/häst barn 
4. Häst 

16 

I uppgift 1 finns tillägget: 

växt – sork – orm – ormvråk (fågel) 

16 

I uppgift 2 finns en lista istället för bilderna: 

a) pojke  
b) ormvråk, en stor fågel 
c) talgoxe, en liten fågel 
d) hare 
e) räv 
f) spindel 
g) larv 
h) lingon, bär 
i) mygga, en insekt 

Eleven kan svara med alternativens bokstäver. Eller skriv ut lappar med djurens namn, fäst 
lite häftmassa och låt eleven lägga vaxsnören mellan lapparna. 

17 

Uppgift 1 har en lucktext istället för bilden: 
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Fyll i luckorna 

1. Bladen fångar k--- från luften du andas ut.  
2. De får v--- från regnet och marken.  
3. De får solljus från s---.  

19 

Uppgift 4 Kroppens delar 

Uppgiften är omskriven på följande sätt:  

4.   Kan du kroppens delar?  

Visa på dig själv eller på en bild var de här kroppsdelarna sitter: 

a) vad 

b) handled 

c) kind 

d) öra 

e) axel 

f) lår 

g) arm 

h) panna 

i) näsa 

j) mun 

k) knä 

l) häl 

Här kan du också placera ut siffror med punktskrift på en docka. Eller be eleven visa på sig 
själv utan att först få namnen på kroppsdelarna. 

20 

Uppgift 1 Skelettet 

Använd grundbokens svällpappersbild av skelettet. Om det inte blir för mycket information 
kan du skriva ut lappar med punktskriftsnumren och sätt på skelettet. Du kan också 
använda ett ”halloween skelett” eller liknande för uppgiften. 

20 

Uppgift 1 Matsmältningen 

Använd grundbokens pappersbild av matsmältningen. Om det inte blir för mycket 
information för eleven så sätt ut siffrorna så som originalboken visar. 
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21 

Uppgift 1 Här finns tillägg i listan; 

1. munnen I munnen tuggas maten och blandas med spott.  

2. matstrupen  

3. matsäcken 

4. tunntarmen 

5. ändtarmen 

Här  finns också en svällpappersbild som visar matsmältningen. Sätt ut siffrorna i bilden om 
det inte blir för mycket information för eleven. 

22 

Uppgift 1 Här finns en svällpappersbild av en kropp. Klipp ut former av hjärta och lungor i 
tyg, papp eller plast. Blodådrorna kan göras av tråd eller garn. Montera delarna på bilden 
tillsammans med eleven. 

24 

Uppgift 1 skrivs så här: 
Skriv några ord om varje sinne.  

Här kan eleven också visa med saker. 

27 

Uppgift 1 skrivs: 
Visa på bilden. 

Använd grundbokens svällpappersbild med ett öra. Om det inte blir för mycket information 
för eleven så kan du sätta ut siffrorna på bilden.  

27 

Uppgift 2. Här finns det tillagd text: 
Över Lovis flyger ett flygplan. 

28 

Uppgift 3 och 4 är struken. 

29 

Uppgift 1 skrivs: 
Bygg en figur av magneter. rita av den. 

Låt eleven bygga figuren med magneter. Markera magneternas olika delar med – och + 
med punktskriftsdymo. Låt eleven bygga den på ett papper så att ni kan rita runt figuren. 
(Läs mer under pedagogiska tips hur ni ritar taktilt). Placera pappret på en bricka så inte 
magneterna ”försvinner”. 
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29 

Uppgift 3 Här finns en lista med sakerna: 

a) nycklar 
b) nål  
c) blad 
d) pasta 
e) fotboll 
f) ärta 
g) knapp 
h) bulle 
i) kotte 
j) skruv 
k) pusselbit 
l) kniv 
m) knappnål 

Eleven kan svara med alternativets bokstav. Låt eleven testa de olika sakerna om han/hon 
är osäker. 

30 

Uppgift 1 skrivs så här: 

1 sortera i rätt behållare.   

 behållare  

 papper  

 metall  

 färgat glas  

 ofärgat glas  

 tidningar  

 plast  

 batterier 

a) syltburk 
b) mjölkpaket  
c) konservburk 
d) äggkartong 
e) tidning 
f) flaska 
g) ketchupflaska 
h) batterier 
i) plastbytta 
j) papplåda 
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32 

Uppgift 1 har en lista med sakerna: 

a) legobit 
b) glas 
c) silverring 
d) tallrik 
e) guldhalsband 
f) gaffel 
g) pinne  

33 

Uppgift 4 skrivs: 

a) Batteri med två sladdar till en glödlampa 
b) Batteri med en sladd till en glödlampa 

Visa med ett riktigt batteri och lampa. Märk upp batteriets med + och – med 
punktskriftsdymo. Låt eleven hålla i lampan och känna om den blir varm eller inte. 

34 

Uppgift 1 

Här får eleven skriva hur bollen ramlar. 

35 

Uppgift 1 Här finns tillagt: 

a) En tjej trampar på ett bananskal. hon ramlar baklänges! 

b) En skidåkare åker slalom. i skidbacken finns grus. skidorna stannar med skidåkaren 
fortsätter neråt! 

35 

Uppgift 1 Här kan eleven svara med l eller m i listan. Listan har markerats med abc. 

svara  
l för lite friktion 

m för mycket friktion 

a) dubbdäck 

b) osv. 

36 

Uppgift 1 

Här finns bilderna i en lista: 
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a) Kalle cyklar. äggen är på pakethållaren. 
b) Kalle cyklar fort. äggen är på pakethållaren. 
c) Kalle cyklar ner för en backe. äggen är på pakethållaren. 
d) Kalle bromsar. äggen fortsätter framåt över kalles huvud. 

Visa gärna konkret vad som händer. Är det säsong kanske en pulka kan användas och lastas 
med saker? 

37 

Uppgift 1 

Här får eleven fylla i luckorna istället för korsordet. Första bokstaven står i luckan. 

1. Det är t--- som drar allt mot marken. 
2. Om det är halt så fortsätter man i samma fart hur mycket man än b---  
3. Om man får b--- på gungbrädan har man balanserat rätt. 
4. Lyckas du balansera en tallrik på fingerspetsen så har du verkligen hittat t---  
5. Det är svårt att få upp f--- på skidorna om man vallat för dåligt. 
6. Med dåligt mönstrade däck g--- bara hjulen mot marken när man bromsar. 
7. Släpper du en sten faller den rakt mot j--- mittpunkt. 
8. Sänker man tyngdpunkten i störtloppsbacken får man bättre f---  
9. F--- är ett ord som beskriver hur saker glider. 

38 

Uppgift 1 skrivs: 

Fyll i luckorna i meningarna. välj av orden i listan. 

 tyngdkraften  

 friktion  

 balansen  

 tyngdpunkt  

 jämvikt  

a) I en rutschkana med lite f--- åker du snabbare. 
b) I en bergochdalbana gör t--- att du åker ner i backen. 
c) När du gungar i en däckgunga är det t--- som gör att den gungar fram och tillbaka. 
d) Går du på en lina har du bra b---. lutar du dig åt sidan blir det svårare, det beror på 

din t---. 
e) Stannar en vippgunga i luften när du gungar är du och din kompis i j---. 
f) Bär du en bricka med glas måste du hålla  b---.  

40 

Uppgift 1 Här står att eleven ska markera ordet som är fel. Skriv rätt ord. 

41 

Uppgift 1 skrivs: 
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1 Gör som lovis och hans två kompisar. hur ska ni gå om ni rör er som solen, jorden och 
månen runt varandra?   

Låt eleverna göra detta och påpeka att kompisarna måste prata med eleven med 
synnedsättning så att han/hon förstår vilket avstånd det blir. 

42 

Uppgift 2 Skrivs så här 

1   Hur kommer det sig att vi kan se månen?   

2   Vad kallas månen för när den ser ut så här?   

Här finns en svällpappersbild med månen som går runt jorden. Om ni inte redan har jobbat 
med motsvarande bild i grundboken så berätta för eleven att mitt i bilden finns jorden. 
Runt jorden går månen. Om eleven har bilden framför sig så är magen solen! Solens strålar 
går mot jorden och månen.  

Förklara för eleven att jorden och månen båda är klot. Låt eleven föra en boll runt en 
jordglob så han/hon får ett haptiskt minne. Berätta att om eleven är solen så kommer 
ljuset göra att månen ser olika ut.  

Månen överst i bilden är en fullmåne, månen till vänster är halvmåne, månen längst ner är 
nymåne och månen till höger är en halvmåne. 

42 

Uppgift 2 här kan eleven svara så här på påståendena.  

Svara  

 s för sant  

 f för falskt 

43 

Uppgift 3  

Använd grundbokens svällpappersbilder med stjärnbilderna Orions bälte och svanen. Om 
ni inte jobbat med bilderna i grundboken så berätta för eleven att här finns jorden som går 
i en cirkel runt solen. På vintern ser vi stjärnbilden Orions bälte. Stjärnorna och jorden är 
på samma sida om jorden. På sommaren ser vi stjärnbilden svanen. Stjärnorna och jorden 
är på samma sida om jorden. 

44 

Uppgift 1 skrivs så här: 

Se svällpappersbild. 

1 Titta på hur jordklotet lutar mot solen. vilken årstid är det i Sverige? Välj årstid för varje 
jordklot.   

Om ni inte jobbat med svällpappersbilderna från grundboken så berätta att bilderna visar 
jorden under de olika årstiderna. Berätta för eleven att han/hon är solen och lyser på 
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jorden på pappret. Berätta att jorden går runt solen (du kan visa med en boll som du rör 
runt eleven.) Beskriv jordens lutning.  

Berätta för eleven att bilderna är markerade med v för vinter, vå för vår, s för sommar och 
h för höst. Sverige är markerat med ett kryss. De olika pilarna visar var solen strålar träffar 
jorden först. 

45 

Uppgift 2 skrivs: 

Skriv något om varje årstid.  om du vill kan du rita något. 

47 

Här finns ett tillägg: 

Svara med frågans uppgift och ditt svar 1, x eller 2 
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Pedagogiska tips 

 Komplettera gärna uppgifter med konkreta saker eller leksaksdjur/bitar av riktiga 
djur som skinn, barkbitar osv. 

 När eleven jobbar med laborativt material är det bra att vara på en bricka så att 
inte sakerna ”försvinner”. En halkduk under brickan håller den på plats. 

 Rita taktilt på svällpappersbilder och kartong med vaxsnören eller använd olika 
material som limmas på dem. Det kan vara tyg av olika kvalitéer, plast eller 
sandpapper.  
Eleven kan också rita med: 
Ritmuff (från Iris Hjälpmedel), 
Sensational Blackboard (från SPSM best nr. 10326)  Här används vanligt papper på 
ett plattan som kallas ”Sensational Blackboard”. Eleven måste kunna trycka rätt 
hårt med en penna för att det ska bli en relief.  
Nettbrettt (Se hur du tillverkar den på: http://www.statped.no/Huseby sök vidare 
på Tegnepakke). Här fäster du ett myggnät på en platta. Lägg ett vanligt papper på 
plattan och rita med en vaxkrita. Linjerna blir i relief men kräver också att eleven 
kan trycka med kritan mot pappret. 

 Spara svällpappersbilderna så att eleven kan använda dem längre fram i sin 
skolgång. 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Lokatten Lovis åker skateboard. Han håller på att ramla! 

31 

Foto av en familj i köket. De håller i olika grejer: en hårfön, en elgitarr, hörlurar, en mobil 
och pappan står vid spisen. Här syns också en surfplatta, en vattenkokare och en mixer. 
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