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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
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. Tänk på att en taktil bild alltid tar lång tid för eleven att 
förstå och att det kräver träning. 

• Den anpassade boken innehåller enbart text. Olika grafiska delar som pilar osv. är 
borttagna eftersom det inte blir samma likhet i punktskrift för eleven. Om text står 
huller om buller på en sida i originalboken så står de i den anpassade boken efter 
varandra. 

Layout 

• I originalboken finns små röda prickar framför uppgifterna. I den anpassade boken 
är de ersatta av uppgiftsnummer. Det är för att eleven ska kunna skriva sina svar i 
datorn (eller perkins) utan att behöva upprepa frågan. Varje kapitels uppgifter 
börjar med uppgift 1. Uppmana gärna eleven att skriva sidnummer och 
uppgiftssiffra när hon/han svarar. Listor med deluppgifter har också numrerats och 
således då kan uppgifter ha flera uppgifter. 
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Bilder 

• Några bilder i boken har en bildbeskrivning. Tänk på att bildbeskrivningar är korta 
och ofta kan eleven behöva mer förklaringar utifrån sin förförståelse och erfarenhet 
(läs bildbeskrivningarna nedan). Bilder som är utsmyckning är strukna. Komplettera 
gärna texten med de material som tas upp t.ex. stickor och virknålar. 

• Till boken finns flera svällpappersbilder. Titta på dem tillsammans med eleven. Flera 
av bilderna behöver kompletterande material. Läs mer om detta under 
”Sidspecifika förändringar”. 

• Instruktionen att färglägga den lilla fingerborgen är struken och sidan där eleven 
kan färglägga dem. Borra gärna ett hål i en fingerborg och häng den i 
punktskriftsboken till eleven som en liten maskot eller som ett boksnöre. 
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Sidspecifika förändringar 

2 

Lägg sakerna i listan på en bricka (kanske inte strykjärn och strykbrädan). Sätt nålarna i en 
tvättsvamp så inte eleven sticker sig. Låt eleven undersöka sakerna. 

Uppgiften skrivs: 

1. Din lärare har en bricka med saker från slöjdsalen. Hitta alla saker i listan. Finge Borg 
säger: Lycka till! 

3 

Undersök slöjdsalen tillsammans med eleven. Uppmuntra eleven att bli självständig och 
märk upp med punktskriftsdymo var olika saker finns i salen. Rita gärna en skiss över salen 
på ritmuff. 

4 

Uppgift 3 

Eleven har en bildbeskrivning och kan markera direkt i texten vad som är farligt. Ge eleven 
lite häftmassa att markera med. 

5 

Eleven behöver ett taktilt måttband. Köp ett eller anpassa ett som ni redan har. För att få 
måttbandet taktilt kan du sy med 3 mm raksöm varje centimeter från 1-10, därefter varje 
decimeter. 

6 

Plocka ihop sakerna i listan och lägg dem i en korg. Låt eleven undersöka. Sätt nålarna i en 
tvättsvamp. 

Så här skrivs uppgiften: 

5. I korgen du får av din lärare finns saker du behöver när du syr. Men, några saker har 
hamnat i korgen fastän de inte ska vara där. Markera dem. 
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  penna 

  trådrulle 

  sprättare 

  lego 

  linjal 

  sax 

  tyg 

  måttband 

  gosedjur 

  nåldyna 

  symaskinsnål 

  toarulle 

  undertrådsrulle 

  knappar 

  säkerhetsnål 

  synål 

7 

Låt eleven få undersöka en spinnrock och en slända. Han/hon kan hålla över dina fingrar 
när du spinner med sländan. 

Uppgift 1 är ändrad till: 

1. Läs orden baklänges så får du veta vad redskapen heter: 
kcornnips 
adnäls 

8 

Plocka fram nålarna så eleven kan känna på de olika nålarna samtidigt. Sätt ner dem i en 
tvättsvamp så inte eleven sticker sig. 

9 

Plocka fram de olika garnsorterna och nålarna till eleven. Låt eleven prova att trä i dem 
med nålpåträdare. Använd gärna en broderinål som inte är vass. Hjälps åt. Sätt nålen i en 
tvättsvamp så den är lättare att hitta. 

Uppgiften skrivs så här: 

1. Du får olika nålar, garn och tråd av din lärare. Trä rätt garn eller tråd i rätt nål. Nålarna 
är: 
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  stoppnål 

  synål 

  broderinål 

10 

På svällpappersbilden finns färgernas namn utskrivna. Använd bilden när uppgiften görs. 

Använd svällpappersbilden 

a) Vilken är din favoritfärg? --- 

b) Vilken färg ligger mittemot din favoritfärg? --- 

c) Vilka färger ligger bredvid? --- 

11 

På svällpappersbilden till sidan 10 finns färgernas namn utskrivna. Använd bilden när 
uppgiften görs. 

Uppgifterna skrivs: 

1. Välj två färger som ligger bredvid varandra i färgcirkeln. --- 

2. Välj två färger som ligger mittemot varandra i färgcirkeln. --- 

12 

Uppgiften skrivs: 

4. Skriv de nya färgerna. 

  röd + blå = lila 

  blå + gul = --- 

  gul + röd = --- 

  röd + vit = --- 

  röd + gul + blå = --- 

13 

Ge eleven tyg och annat material som kan klistras på svällpappersbilden. Kopiera gärna 
bilden och låt hela klassen arbeta på samma sätt. 

Uppgift 5 skrivs: 

Gör en egen lagtröja 

14 

Låt eleven känna på och undersöka en vävstol. Finns en liten dockvävstol kan det hjälpa 
eleven att förstå helheten. 
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Väv tillsamman med eleven på en vävram. Trä upp några få varptrådar och låt eleven väva 
med t.ex. t-shirt garn eller mattvarp. (Läs mer under pedagogiska tips.) 

Uppgift 1 skrivs. 

Väv en bit på din lilla väv. 

15 

Sticka ett stycke i ett grovt garn eller med ett grovt snöre, låt eleven känna när du stickar 
genom att hålla händerna över dina om det är ok för eleven. Maska av och låt eleven 
montera fast stickningen på en bit papp. 

Uppgift 3 skrivs: 

3. Känn på maskorna. Sätt fast stickningen på en bit papp. 

Uppgift 4 skrivs: 

4. Vilka kläder i stickat tyg har du? 

Jämför ditt svar med en klasskamrat. 

16 

Visa eleven de olika materialen så han/hon får känna. 

17 

Plocka fram ett ullskinn och gärna kardflor och vävt ylle till eleven. 

Istället för att svara och markera i listan kan eleven få välja vilket plagg som är i ylle av 
plagg i olika material som du plockar fram. 

Uppgift 6 skrivs: 

6. Vad tror du är gjort av ull? Markera i listan. 

  tjock tröja 

  skor 

  nattlinne 

  raggsockor 

  vantar 

  filt 

  skjorta 

  mössa 

  regnjacka 

  jeans 

  lakan 
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18 

Låt gärna eleven få känna på bomull (vadd). 

19 

Istället för att svara och markera i listan kan eleven få välja vilket plagg som är i bomull av 
plagg i olika material som du plockar fram. 

Samma lista som på sidan 17 

20 

Visa gärna var Jokkmokk ligger på en jordglob eller taktil sverigekarta. 

Uppgift 10 skrivs: 

10. Välj vilka kläder som ska till Jokkmokk och vilka som ska till Spanien. Svara j för 
Jokkmokk och s för Spanien. 

a) vinterjacka 

b) munkjacka 

c) mössa 

d) sandaler 

e) kängor 

f) keps 

21 

Uppgift 11 skrivs: 

11. Skriv två listor, en för en sommarresa, en för en vinterresa. Du kan hitta några förslag i 
listan, men kom också på egna saker. 

  shorts 

  skidbyxor 

  t-shirt 

  stickad tröja 

22 

Här står kläderna barnen har på sig i två listor: 
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Åke har på sig: 

  Skärmmössa i ylle 

  Skjorta i bomull 

  Kortbyxor i ylle 

  Långa strumpor i ylle 

  Kängor i läder 

Lotta har på sig: 

  Sjalett i bomull 

  Klänning i bomull eller ylle 

  Förkläde i bomull 

  Långa strumpor i ylle 

  Kängor i läder 

24-25 

Memoryspelet finns inte anpassat. Istället kan du göra ett memoryspel med sysaker. 
Plocka fram sysaker och lägg på en bricka med en duk över. Visa vilka saker som finns på 
brickan. Plocka bort en eller flera saker utan att eleverna ser. Ta sen bort duken och se om 
eleverna kan komma på vilka saker som är borta. Sätt fast sakerna med lite häftmassa i 
brickan om de vill rulla runt. Eleven måste kunna känna på sakerna enkelt. 
Låt gärna eleven spela med en eller flera kompisar som turas om att plocka bort. 

27 

Barnens kläder står i listor så här: 

  Albin har på sig: 

  T-shirt i bomull 

  Joggingbyxor i bomull 

  Gympaskor i tyg och plast 

Latcha har på sig: 

  Keps i bomull 

  Fleecetröja i polyester 

  Jeans i bomull 

  Gummistövlar 

Färglägg barnens kläder är struket. 

28 

Uppgiften är: 
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Markera rätt svar. 

29 

Gå igenom symaskinens delar tillsammans med eleven. Om eleven vill kan han/hon sätta 
ut punktskriftslappar på maskinen med a b c osv. som visar att hon vet vad de olika delarna 
heter. Gärna tillsammans med en annan elev. 

30-31 

Förbered material så att eleven kan känna på de olika sömmarna, vad en sömsmån är, hur 
man tvärnålar osv. Använd gärna ett tyg med taktil skillnad på avig- och rätsida. 

32 

Uppgift 4 skrivs: 

4. Finge Borg har blandat ihop alla bokstäverna i orden. Kan du se vilka ord det är? I lista 1 
är orden felskrivna, hitta rätt ord i lista 2. 

Lista 1 

a) Epols 

b) Disätra 

c) Skaröm 

d) Tullerråd 

e) Nrältvåa 

f) Nyslå 

g) Tasserfpor 

h) Giisdava 

i) Lånappnk 

j) Åmmössn 

k) Ackickss 
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Lista 2 

1. Rätsida 

2. Sömsmån 

3. Tvärnåla 

4. Sicksack 

5. Pressarfot 

6. Knappnål 

7. Synål 

8. Spole 

9. Avigsida 

10. Trådrulle 

11. Raksöm 

34 

Visa ett riktigt strykjärn för eleven. Markera prickarna på ratten med märkduttar (se 
inköpslistan). 

Bilden är ersatt med en lista över antal prickar och material. I uppgifterna uppmanas 
eleven att titta i listan. 

35 

Rita gärna symbolerna på ritmuff om eleven är nyfiken. 

Symbolerna beskrivs såhär: 

Stryksymbolen är ett litet strykjärn med olika många prickar på. 

Strykjärn med 1 prick = Strykning med lågvärme max 110 grader 

Strykjärn med 2 prickar = Strykning med medelvärme max 150 grader 

Strykjärn med 3 prickar = Strykning med hög värme max 200 grader 

Tvättsymbolen är en liten tvättbalja med en siffra i. Siffran visar hur varmt vatten plagget 
tål, till exempel 40 grader. 

36 

Uppgift 5 skrivs: 

Hur varmt ska strykjärnet vara när du stryker de här kläderna? Skriv hur många prickar du 
ska stryka med eller x om det inte ska strykas alls. 

Finge Borg säger: Psst! Om du inte kommer ihåg vilka material prickarna står för, titta på 
sidan 34! 
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a) regnjacka 

b) yllekavaj 

c) sidenblus 

d) bomullsskjorta 

37 

Uppgiften är ändrad såhär: 

7. Här har namnen på olika material gömt sig inuti en bokstavsblandning. Kan du hitta 
namnen? 

a) material som tål 1 prick: akryl, nylon, silke 

  tjakrylsui 

  kdnylonpjp 

  vsilkenuld 

b) material som tål 2 prickar: ull, polyester, viskos 

  upöviskoss 

  ullptjvyhm 

  upöviskoss 

c) material som tål 3 prickar: bomull, lin 

  vrshkglinr 

  sbomulljbv 

38 

Sy de olika stygnen på en provlapp till eleven. Välj ett grovt garn så de blir tydliga (viktigare 
än snygga). 

Uppgift 1 skrivs: 

1. Känn på de olika sömmarna. 

39 

Blekingebroderiet finns på svällpapper. Känn tillsammans på blomman med eleven. Eleven 
kan dekorera blomman med vaxsnören. Om eleven har synrester kan blomman färgläggas 
med kritor, glitterlim osv. 

40 

Bildbeskrivningen av dynan är kortfattad. Beskriv gärna dynan tydligare för eleven. Har ni 
tillgång till ett liknande broderi kan eleven kan känna på det när du beskriver. 

41 

Sudoku utgår. Ge gärna eleven provlappar med olika stygnsorter att para ihop istället. 
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43 

Uppgift 1 skrivs så här: 

1. Du har slöjdord i en lista. Varje ord kan bli flera egna ord. Vilka? 

Exempel: 

  måttband = mått och band 

  pressarfot = --- 

  nålsöga = --- 

  knappnål = --- 

  trådrulle = --- 

  blixtlås = --- 

44 

Uppgift 3 skrivs så här: 

3. I listan med slöjdord har det kommit in några som inte passar. Vilka? 

  slända broderi 

  hundvalp pressarfot 

  synål nålsöga 

  mattebok kattunge 

  säkerhetsnål garn 

  baddräkt knappnål 

  trådrulle vävstol 

  sicksack strykjärn 

  måttband plastpåse 

  fingerborg lego 

  skidor bomull 

45 

Sidan är struken. 

46 

Klipp tillsammans med eleven kläder till figuren i svällpapper. Du kan markera klipplinjen 
på tyget med vaxsnöre. 

47 

Sidan till läraren är struken.  
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Till läsaren 

I den här boken har varje uppgift ett nummer. Skriv den först när du svarar på uppgifterna. 

Några bilder har bildbeskrivningar. De är korta så fråga gärna en kompis eller din lärare om 
det är något du undrar. 

Några bilder finns i svällpapper. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

• I boken Textil för alla sinnen finns många fina uppslag på textil slöjd för elever med 
synnedsättning. 

• Antihalkduk under arbetet gör att det ligger stilla på bänken. Det finna att köpa i 
metervara i textilaffärer. 

• Magnetskål för t.ex. nålar. Eleven kan också samla upp föremål som ramlat på 
golvet med den. Köps på t.ex. Claes Ohlsson, Jula m.m. Välj långa nålar med 
plasthuvuden. 

• Måttband – För elever med synnedsättning kan måttband som byter färg varje 
decimeter fungera bra. För att få måttbandet taktilt kan du sy med 3 mm raksöm 
varje centimeter från 1-10, därefter varje decimeter. 

• Trä i nålar med nålpåträdare. Sätt nålen i en tvättsvamp så har eleven koll på var 
den är. Om eleven är rädd för att sticka sig så kan en nålbindningsnål i trä eller 
broderinål utan udd användas. Finns att köpa i hemslöjdsaffärer eller på nätet. 

• Strykjärn och symaskin måste anpassas så att eleven med synnedsättning kan 
använda dem. Anpassa strykjärnet med skydd som det beskrivs i boken Textil för 
alla sinnen. Uppmana eleven att följa sladden till strykjärnet så han/hon inte 
bränner sig. Märk upp prickarna på strykjärnets ratt med märkduttar/Bump dots 
(från Iris hjälpmedel eller Braille Book Store). 

• Märk ut klipplinjen med vaxsnöre och uppmuntra eleven att klippa nära fingrarna. 
Lär eleven hur man river tyg istället för att klippa. 

• Märk upp garn så eleven vet vilken färg det har. Skriv en lapp i punktskrift med 
garnets färg, gör hål med hålslagaren och trä på lappen på garnet. 

Material eleven håller på med kan stoppas i en påse märkt med punktskrift. 

• Rita taktilt med eller för eleven med exempelvis: 

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 Blackboard (från SPSM). Ovanpå plattan läggs vanligt papper. Eleven måste 
kunna trycka rätt hårt med en penna för att det ska bli en relief. 

o Nettbrett (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. Fördelen är att 
andra elever ser strecken tydligt men att de taktilt är lite svagare än 
ovanstående metoder. 

• Om eleven inte motoriskt klarar att utföra hantverk låt eleven sticka och håll dina 
händer över elevens eller låt eleven hålla på dina händer så att han/hon får uppleva 
hur arbetet görs, t.ex. vid stickning. Gör det som eleven tycker känns ok. 

http://www.statped.no/Huseby
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• Om eleven är synsvag jobba då med kontraster i materialen. Har han/hon en färg 
som är lättare att uppfatta så använd den. Även glittriga material kan vara lättare 
att se. 
Se till att eleven har en bra ljusmiljö och tillgång till sina hjälpmedel som 
förstoringsglas osv. Bra bilder på ljussättning finns i boken: Ta i trä (se 
litteraturlistan nedan). 

• Om eleven svarar på uppgifterna i dator. Gör då en mapp för slöjd och i den en 
mapp med bokens namn. På så vis skapas en trädstruktur som eleven själv kan hitta 
i. Uppmana eleven att alltid svara med bokens sida och uppgiftens nummer så går 
det att rätta. 

• Punktskriften följer Punktskriftsnämndens skrivregler. De ger ut skrifter där du kan 
läsa hur punktskriften skrivs. De kan köpas i tryck, läsas från hemsidan 
www.mtm.se eller lånas från bibliotek. 

• Inspiration och tips om utställningar av konstnärer med synnedsättning finns på 
sidan www.synskadade-konstnärer.se 

• Besök gärna ett museum med utklädningslåda så eleven får känna och ha på sig 
kläder av äldre snitt. 

• Referenslitteratur 
Textil för alla sinnen av Anita Knutsson kan köpas från SPSM beställningsnummer 
2506 eller lånas på bibliotek. 
Ta i trä – Idéer och tips till dig som undervisar elev med synnedsättning av Anders 
Nilsson kan köpas från SPSM, beställningsnummer 2504 eller lånas på bibliotek 

• Inköpsställen 
SPSM www.spsm.se: taktila linjaler, sorteringsfack att lägga småmaterial i så de inte 
försvinner, Blackboard (best nr. 10326). 
Iris Hjälpmedel www.irishjälpmedel.se: ritmuff, märkpasta (kanske har ni hittat ett 
bra lim som fungerar på samma sätt men som är billigare?), taktil tärning. 
Beta pedagog www.petapedagog.se: vaxsnören. 
Braille Book Store www.braillebookstore.com: punktskriftsdymo, Bump dots - 
prickar för strykjärnet t.ex. 
Svensk hemslöjd www.svenskhemslöjd.com: nålbindningsnål. 

http://www.mtm.se/
http://www.synskadade-konstn%C3%A4rer.se/
http://www.spsm.se/
http://www.irishj%C3%A4lpmedel.se/
http://www.petapedagog.se/
http://www.braillebookstore.com/
http://www.svenskhemsl%C3%B6jd.com/
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Bild av ett par jeans på en tvättlina. På jeansen sitter en figur som ser ut som en 
fingerborg. Den säger: Hej! Jag heter Finge Borg. 

4 

Bild av en slöjdsal. Här finns: 

• Strykbrädor med varma strykjärn. En elev lämnar strykjärnet fast det är på. En elev 
känner på strykjärnets varma platta. 

• En elev går med en sax. Spetsen på saxen är mot kroppen. 

• Nålar ligger på golvet. 

• En elev nålar tyg och har nålarna i munnen. 

• En elev syr på symaskin utan att koncentrera sig. 

• En elev syr på symaskin och har symaskinssladden trasslad runt fötterna. 

• En elev klipper i ett tyg men har ett annat tyg under. 

40 

Ett foto av en gammal åkdyna. Dynan är mörk och fylld av broderier i starka färger. Det är 
bårder, blommor, djur och människor. Här finns Adam och Eva under ett träd, en man till 
häst, ett brudpar, fåglar, hundar och getter. Bokstäver i en cirkel: A O S K O D. Längst ner 
står IHS 1769. 
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