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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 ändringar som behöver uppmärksammas. I övrigt se 
Bilaga till läraranvisning punktskrift. 

• Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns ibland en text som riktar sig till 
eleven. Samma text hittar du i läraranvisningen. Den innehåller information som 
kan vara bra för eleven 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. 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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Läraranvisning 

Titel: Livet i bokstavslandet arbetsbok åk 2 

Författare: Marika Nylund Ek, Marie Trapp 

ISBN: 978-91-47-12349-0 

Innehåll 

Bilaga till läraranvisning punktskrift ............................................................ 1 

Generella anvisningar .................................................................................. 2 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 3 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 4 

Bilaga till läraranvisning punktskrift 
Till läraranvisningen finns en bilaga som heter Bilaga till läraranvisning punktskrift. Det är 
en PDF där du kan se hur hela boken, sida för sida, är pedagogiskt anpassad och utformad. 
Filen är i svartskrift och är en exakt spegling av punktskriftsboken vilket innebär exempelvis 
att förtecken för siffror, versaler, stilsorter och liknande återges. Exempelvis är 
siffertecknet (p3456) som en grind före siffran, och versaltecknet (p6) ett understreck före 
bokstaven osv. Det är också i denna fil som du ser alla eventuella bildbeskrivningar som 
finns i boken samt om något har utgått osv. 

Filen finns att ladda ner på SPSM:s hemsida, https://webbutiken.spsm.se/ 

Sök på bokens titel i SPSM:s butik och ladda ner filen som heter Bilaga till läraranvisning 
punktskrift. Där finns också den här läraranvisningen som PDF. 

Observera att Bilagan kan ha ett udda pappersformat, FA44, och det kan påverka 
möjligheten att skriva ut den. Bäst är att läsa bilagan digitalt. 
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Generella anvisningar 
• 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. 

Generellt för boken 

• Den anpassade boken har uppgiftsnummer. Varje kapitel börjar med en ny 
numrering. 

• Varje självutvärdering, Du kan!, ligger i anslutning till varje kapitel istället för att 
vara samlade på slutet i boken. 

• Uppgifter där eleven ska ”sätta kryss” eller ”ringa in” är ändrade till ”markera” 
och alternativen är uppställda som abc-listor. 

• Rita är ofta ersatt med att eleven ska skriva. 
• Korsord är anpassade i form av deluppgifter med korta ledtrådar. Eleven får de 

första bokstäverna i ordet som söks. Dessa uppgifter har fått rubriken Hitta 
orden. 

• Bilder i uppgifter är ofta beskrivna med något eller några ord. Dessa ord kallas för 
nyckelord i punktskriftsboken. 

• Ord, som på bilden i boken, ligger i en väska, en burk eller liknande sägs i den 
anpassade boken finnas i en lista. 

• I den här boken finns inga versaltecken. 
• Ikonerna som beskrivs på insida pärm finns inte med i punktskriftsboken. I flera 

uppgifter hänvisas till frågor i flera nivåer. Eftersom symbolerna, med sina 
förklaringar, saknas behöver eleven få det förklarat muntligt. 

• Personer som säger något i pratbubblor är återgivna med namn: och 
pratbubblans text. 

• Sidor i boken som riktar sig till läraren finns inte med i den anpassade boken. 

Layout för punktskrift 

Olika textrutor markeras i punktskrift med p456 i vänsterkanten. I övrigt se Svenska 
skrivregler för punktskrift. 
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Sidspecifika förändringar 

21 

Uppgiften att rita en bild utgår. 

22 

Uppgiften att följa vokaler respektive konsonanter är ändrad och förkortad. Sista uppgiften 
på sidan utgår. 

32 

Till uppgift 2 behöver eleven svällpappersbilden av fotbollsplanen från läseboken. 

  



4 
 

Pedagogiska tips 
• Eleven kan markera svar direkt i boken med lite häftmassa eller vaxsnöre när det är 

flervalsuppgifter. 

• När meningar ska sorteras i rätt ordning kan du skriva siffror i punktskrift och klippa 
ut. Eleven kan då klistra in rätt siffra med häftmassa till rätt mening. 

• Boken innehåller en uppgift med klocka. Om ni inte tillverkar en klocka tillsammans 
med eleven, använd en annan taktil klocka. SPSM har en modell till försäljning i sin 
webbutik: Taktil klocka, bestnr 13269 

• Rita taktilt med eller för eleven med t.ex.: 

o Ritmuff (från Iris hjälpmedel) Det är ett plastpapper som träs på en platta. Ni 
ritar med en vanlig bläckpenna. Tryck ganska hårt för att det ska bli en relief. 

o Sensational Blackboard, finns i SPSM webbutik. Här används vanligt papper 
och penna på ritplattan. Blackboard, bestnr: 10326 

• Svenska regler för punktskrift finns att läsa digitalt på Punktskriftsnämndens 
webbplats, där du också kan köpa skriften. 
Mer information kring punktskrift och länk vidare till Punktskriftsnämnden finns på 
www.mtm.se 

• Specialpedagogiska skolmyndighetens service Fråga en rådgivare. 
Mer information www.spsm.se 

• Inköpsställen 

o SPSM webbutik: https://webbutiken.spsm.se/ 

o Iris Hjälpmedel www.irishjälpmedel.se 

http://www.mtm.se/
http://www.spsm.se/
https://webbutiken.spsm.se/
http://www.irishj%C3%A4lpmedel.se/
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