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Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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 om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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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Läraranvisning 

Titel: Boken om Sverige Arbetsboken 

Författare: Svensson-Rune 

ISBN: 978-91-21-17902-4 
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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. 

• Baksidetext utgår. 

• Alla rutmarkeringar utgår. 

• Varje nytt kapitel börjar på ny högersida. 

•  Inga ”onödiga” versaler i rubriker, ord eller hela meningar. 

• Fet- och kursivmarkering av ord och texter utgår. 

• Det finns bildbeskrivningar till någon av bokens bilder. Ibland kan bildförtydligande 
finnas inkluderat i uppgiftens anvisningar. 

• I läraranvisningen till Grundboken finns följande text med: 
Boken har svällpappersbilder. Bildurvalet är dock begränsat och vi hänvisar till 
andra material för tillgång till taktila bilder som kartor osv. Förutom Sverigekarta 
(artikelnummer 6592) och Sveriges landskap – Kartbok (artikelnummer 6569), 
behöver eleven även ha tillgång till SPSM:s material Sveriges landskap 
(artikelnummer 90000) samt Djur i Sverige (artikelnummer 11883). 
Arbetsboken har några få svällpappersbilder. Landskapskartorna och bilder på 
landskapsvapen osv utgår. Till kartuppgifterna används istället arbetskartorna som 
finns i SPSM:s Sveriges landskap. 

• Flaggor finns att hitta i 6 flaggor från Norden (artikelnummer 60206) samt 53 
flaggor från hela världen (artikelnummer 60255) 
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• Uppgifter där de seende eleverna drar streck mellan exv. ord och förklaring ”parar” 
eleven ihop dessa genom att skriva svaret. 

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

• När det står att eleven kan måla landskapsvapen har detta ersatts med: Så här ser 
landskapsvapnet ut. Landskapsvapnens svällpappersbild finns i SPSM:s Sveriges 
landskap. Detsamma gäller landskapsdjur och växter. 
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Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

2 

Inledningstexten skrivs så här: 

Hej! 

Hoppas att du kommer att tycka om att arbeta med den här boken! 

Du kommer att behöva fundera själv. Ibland behöver du diskutera med en kamrat. Du har 
hjälp av Boken om Sverige, där du kan läsa och klura ut svaren på frågorna. Du behöver 
också leta i andra böcker som ni har i klassrummet eller i biblioteket. Om du ska skriva om 
ett djur eller en växt kan du ha hjälp av det som står här nedanför. 

  Om djur: 

  Utseende? 

  Vad lever djuret av? 

  Hur många ungar? 

  Var lever djuret? 

  Faror? 

  Om växter: 

  Vad är det för sort? 

  Hur blir det nya växter? 

  Var växer den? 

3 

Ordfläta 

Ordflätan har fått följande utseende: 

Lös ordflätan 

Du får hjälp med det sökta ordets antal bokstäver inom parentes samt en bokstav i varje 
ord. Dessa bokstäver bildar ordet: stenkul. Bokstaven u saknar eget ord. 

1 Sand som trycks ihop ----s--- (8) 

2 Stelnad bergmassa från jordens inre -----t (6) 

3 Som ”granit” fast randigt --e-- (5) 

4 Mindre än grus --n- (4) 

5 Ihoppressade skal och skelett från urtida havsdjur och växter ---k---- (8) 

6 Förstenade växter och djur -----l (6) 
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3 

Uppgift 2 

Istället för Tippex skriver eleven sina siffror på dymoteip och placerar sedan siffrorna på de 
olika stenarna. Låt eleven få gott om tid för att kunna urskilja ev. skillnader mellan de olika 
stenarna. 

4 

Uppgift 1 

1. Fyll i hur väderstrecken ligger på kartan. 

a) uppåt --- 

b) nedåt --- 

c) åt vänster --- 

d) åt höger --- 

4 

Uppgift 2 

Svällpappersbild finns. 

Kontrollera så att eleven har fattat hur han/hon ska lösa uppgiften. Eleven markerar vägen 
med exempelvis vaxsnöre. Markera skatten med exv. häftmassa eller kulnål. 

4 

Uppgift 3 

För att rita egen karta finns ett tomt rutnät att använda. Lägg konturer av en ö med 
exempelvis vaxsnöre. För att spara tid kan förbereda en färdigritad karta som eleven kan 
utgå från när han/hon ska skriva sin ”väg” till skatten. 

5 

Uppgift 8 – Flaggor 

Uppgiften är ändrad, inga flaggor finns med. 

Vilka är våra grannländer? 

  Sverige 

  Island 

  Norge 

  Finland 

  Danmark 

  Estland 

  Lettland 
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  Litauen 

  Ryssland 

  Tyskland 

4. Vilka är våra grannar i väster? --- 

5. Vilka är våra grannar i öster? --- 

6. Vilka är våra grannar i söder? --- 

7. I några av våra grannländer talar man ett språk som liknar vårt. Vet du i vilka länder det 
är? --- 

8. Vilka färger har de här ländernas flaggor? 

a) Sverige --- 

b) Island --- 

c) Norge --- 

d) Finland --- 

e) Danmark --- 

6 

Uppgift 2 

De tecknade bilderna utgår. Kontrollera så att eleven vet hur man brukar skriva ett vykort. 

Eleven har fått följande tillägg: 

1 Kiruna 10 april 

 Hej! 

 --- 

2 Ystad 10 april 

 Hej! 

 --- 

7 

Uppgift 3 

Var medveten om att en elev med synnedsättning inte får likvärdig information som de 
seende eleverna får av sidorna 12-13 i Boken om Sverige. Sverigekarta i grundboken 
innehåller tecknade bilder som ger information om vad man kan få syn på i olika delar av 
landet. Detta missar eleven med synnedsättning. Gör därför en genomgång av hur Sveriges 
natur förändras beroende på var vi befinner oss i landet och vad som är typiskt för olika 
landsdelar. 
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9 

Uppgift 4 

Eleven skriver sina svar i på samma sätt som övriga uppgifter, men på datorn. 

10 

Stockholm 

Eleven har en förenklad Stockholmskarta med några platser utsatta med taktil markering. 
Läs nyckeln och leta efter de olika platserna på kartan. Markera de som finns i uppgiften, 
Gör en gemensam genomgång av kartan så att eleven får en taktil bild av hur olika platser 
är belägna i förhållande till varandra. 

1. Kan du hitta Riksdagshuset, Stadshuset och Slottet på kartan? 

11 

Uppgift 3 

Ge eleven information om hur många positiva eller negativa saker eleven ska skriva. 

11 

Uppgift 4 

Bilderna utgår. Ersätt gärna bilderna med taktila leksaksmodeller. 

11 

Uppgift 5 

Kan kräva viss förberedelse. 

Att leta fakta tar betydligt längre tid för en elev med synnedsättning så man kan istället ge 
eleven två texter med fakta om bilarna (på en Word-fil) och sedan kan eleven välja vilken 
bil som han/hon vill leta fakta till. På så sätt sparar man tid och eleven kan ägna sig åt att 
lösa själva uppgiften. 

12 

Uppgift 4 

Att rita tar tid och en del elever tycker inte om att rita så eleven kan istället beskriva med 
ord hur skivomslaget ska se ut. 

Rita eller beskriv med ord ett eget skivomslag! 

13 

Vilka är vi? 

Eftersom eleven inte har någon svällpappersbild där samtliga djur och växter finns med 
utan endast namnen på de djur/växter som finns med på grundbokens bilder kan det vara 
bra att samtala om bilden så att eleven har fått den information som behövs för att lösa 
gåtorna. 



7 
 

15 

Uppgift 3 

Informera eleven om hur många fördelar och nackdelar som eleven ska försöka att komma 
på. 

… Skriv här nedanför! 

Staden 

Fördelar --- 

Nackdelar --- 
 

Landet 

Fördelar --- 

Nackdelar --- 

16 

Uppgift 1 

Använd grundbokens svällpappersbild. Om man har möjligheten använd riktiga sädesax. 

Våra sädesslag. Vad heter de? 

1 --- 

2 --- osv. 

16 

Uppgift 2 

Bilderna utgår. Eleven skriver utifrån grundbokens text. Här kan man ta hjälp av leksaker 
som brukar finnas som utrustning till traktorleksaker. 

 Man kan även göra om uppgiften så att eleven beskriver förloppet med hjälp av orden: 
plöja, harva, så och gödsla. 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Beskriv hur bonden gör för att få fram säd till en färdig limpa. 

1 --- 

2 --- osv. 

16 

Uppgift 3 

Eleven parar ihop ord och rätt förklaring. 

Vad är vad? Para ihop ord och rätt förklaring. 

Ord 
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1 plöja --- 

2 harva --- osv. 

Förklaring 

a) Man sätter ner frön i jorden. 

b) Man ger växterna extra mat så det ska växa bättre. Osv. 

17 

Djur och växter på ängar och i hagar 

Kontrollera så att eleven vet var han/hon kan hitta svartskriftsbokens flikinformation, 
längst fram i elevens grundbok där både utvik fram och bak återfinns. 

.. Titta längst fram i Boken om Sverige så ser du en näringskedja. … 

17 

Uppgift 8 

Uppgiften kan kräva förberedelser. 

I Sveriges landskap finns prästkragen som svällpappersbild (Skånes landskapsblomma). Vill 
eleven ha en annan blomma kan man beställa från SPSM Läromedel eller rita en förenklad 
ritmuffsbild, som kompletteras med fakta om blomman som eleven kan läsa i sin dator. 

Eleven skriver sitt svar på datorn. 

18 

Fjärilar 

Om eleven inte är förtjust i att rita kan det räcka med att eleven skriver sitt svar. 
Uppmärksamma eleven på att det kan vara bra att läsa hela sidan innan eleven löser 
uppgiften. 

20 

Uppgift 2 

Ordflätan har fått följande utseende: 

Lös huggormsflätan! 

Du får hjälp med det sökta ordets antal bokstäver inom parentes samt en bokstav i varje 
ord. Dessa bokstäver bildar ordet: huggorm. Bokstäverna u och m saknar eget ord. 

1 Där lever gärna huggormen. -----h---- (10) 

2 Den enda giftiga ormen i Sverige. ---g--- (7) 

3 Huggormen föder levande ungar men många andra ormar lägger … -g- (3) 

4 Kallas djur som behöver värme från omgivningen för att värma upp kroppen ------o---- 
(11) 

5 Gör huggormen på vintern ----r (5) 
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21 

Uppgift 5 

Bilderna utgår. Uppgiften har fått följande utseende: 

Vem äter vem? 

alger, gräsand, skräddare, kärrhök 

Fyll i näringskedjan nedan! 

Kom ihåg att börja med en växt. 

--- - --- - --- - --- 

22 

Uppgift 1 

Bilden är beskriven 

23 

Uppgift 8 

Bilderna utgår. Bildtexterna är infogade i uppgiften. 

Läs om torsken och gråtruten i boken. Arbeta med en kamrat. 

En av er gör frågor om torsken/gråtruten. 

Testa sedan om ni kan svara på varandras frågor! 

25 

Uppgift 4 

Tabellen utgår och ersätts med: 

… Rita eller skriv nedan. Är du osäker … 

Trädets form: 

gran: --- 

tall: --- 
 

Barrens utseende: 

gran: --- 

tall: --- osv. 

26 

Uppgift 1 

Uppgiften kan kräva förberedelser. 

Använd riktiga löv om det är rätt säsong, rita annars några löv som eleven kan välja mellan 
och plasta in dem så blir det lättare att känna bladets kanter. 
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Uppgiften har följande utseende: 

Du kan rita eller beskriva lövet med ord. 

Namn: --- 

Utseende: --- 

27 

Uppgift 5 

Eleven parar ihop ord och förklaring. 

Para ihop det ord och den förklaring som hör ihop. 

Ord 

1 Virke --- 

2 Avverka ---osv. 

Förklaring 

a) såga ner. 

b) stammen av ett nedsågat och kvistat träd. Osv. 

28 

Uppgift 1 

Uppgiften har följande utseende: 

… Välj bland orden nedan. 

gruva, saxar, Lappland, masugn, Oxelösund, stål 

a) Många saker är gjorda av järn eller stål. Ett exempel är ---. 

b)  En plats där man … 

29 

Uppgift 5 

5. Samerna har en egen flagga. Kan du beskriva den? 

29 

Uppgift 6 

Eleven får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

Lös ordflätan! 

Du får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes samt en bokstav i varje ord. De 
givna bokstäverna bildar ordet renskötsel. 

1. Där får renen ett märke så att man kan se vem som äger den. -r-- (4) 

2. En fara för renarna är... -------e- (9) 
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3. Kan man göra av hornen --n----- (8) osv. 

30 

Uppgift 1 

Eleven använder svällpappersbilden som finns i grundboken. 

Skriv bildtext till svällpappersbilden på sidan 102 i Boken om Sverige. 

32 ff 

Svällpappersbild + landskapsvapen. 

Uppgifterna kräver viss förberedelse. 

Plocka fram rätt svällpapperskarta i Sveriges landskap. Använd respektive landskaps 
arbetskartor. Markerar på kartorna med siffror/bokstäver skrivna på dymoteip som fästs 
på kartorna. Städerna kan även förtydligas med kulnålar. Sätt fast kartan på ett mjukt 
underlag. 

Att känna igen de olika landskapskartorna är betydligt svårare för en elev som inte ser. 
Därför är det inte fel om eleven får reda på vilket landskap som eleven ska jobba med. Det 
viktiga är ju att eleven kan något om själva landskapet inte hur det ser ut på en 
svällpapperskarta. 

 I Sveriges landskap finns även landskapsvapnen. Då det tar tid att undersöka på en 
svällpappersbild och landskapsvapnen som består av bilder som inte är så lätta att 
associera till så räcker det att eleven tittar på bilderna och eventuellt berättar vad de ser. 
Vapensköldarna kan dock behöva förtydligas. Detta kan man göras enskilt eller i grupp. 

36 

Öland 

Istället för att rita kan eleven skriva något som finns på Öland. 

57 

Rätt eller fel? 

Eleven kan markera med ett f före eller efter meningarnas slut. Om man vill få lite 
omväxling kan eleven markera med häftmassa direkt i punktskriftsboken. 

… Markera meningarna som är fel. 

Exempel: 

F I Skåne finns det många höga berg. 
 

1 Lappland är det största landskapet. 

2 Kiruna ligger söder om Polcirkeln. Osv. 

58 

Resa på kartan 



12 
 

Uppgifterna kan behöva förberedas. 

Var medveten om att svällpapperskartorna inte ger lika detaljerad information som de 
seendes kartor så titta därför igenom vilken information som eleven kan behöva för att 
kunna besvara frågorna. 

59 

Uppgift 11 

11. Lodjuret har fått vykort från sin vän Kaj. Men Kaj har glömt att skriva vad platsen heter. 
Hjälp lodjuret att lista ut var korten kommer ifrån! 

1. 
Hej! 
Här kommer en hälsning från Pelle Svanslös stad. 
Jag har tittat på den fina domkyrkan idag. 
Hälsningar Kaj 

Kortet kommer från --- 

Osv… 

60 

Svensk städer - rebusar 

Bilderna utgår och ersätts med bildord. 

Lös rebusarna! 

Skriv namnet på staden. 

Markera sedan platserna på din Sverigekarta. 

1 en örn + en sköld + s + en vik --- 

2 en stock + en holme - ett e --- 

3 en 50 öring + en bro --- 

4 en man som heter Göte + en borg --- 

5 en mal + ett m + en ö --- 

6 en ängel + en holme - ett e --- 

61 

Uppgift 2 

Eleven behöver en Sverigekarta där han/hon kan markera på ett ungefär var platserna är 
belägna. Det viktigaste är att eleven vet att Umeå ligger i norra Sverige, Visby på Gotland 
osv. inte att platserna är exakt rätt placerade på kartan. 

62/63 

Lopardy 
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Tabelluppställningen utgår. Frågorna skrivs löpande. Svaren har fått rubriken: Svar. 

Markera där svaren finns med ett gem så kan eleven snabbt kontrollera om svaret är rätt. 
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Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

• Boken har svällpappersbilder till de uppgifter som du behöver för att lösa aktuell 
uppgift. 

• Du använder arbetskartorna som finns i Sveriges landskap. Din mentor markerar de 
platser/sjöar/älvar etc. som du ska kunna på din svällpapperskarta. 

• Svartskriftsbokens kartor har tecknade bilder som inte finns med på din 
svällpapperskarta. Men du kan be din mentor att förmedla var bilderna berättar om 
landskapet. 

• Om det saknas bilder kan du be din lärare rita en enkel taktil bild på din 
ritmuff/Blackboard. 

• Bokens rita-uppgifter är utformade så att du oftast kan välja mellan att rita på din 
ritmuff /Blackboard eller skriva ditt svar, exempelvis rita något typiskt för ett landskap 
eller beskriva det med ord. 

• Bokens ordflätor har fått de sökta ordens antal bokstäver inom parentes. 

• Ibland kan du markera ditt svar med häftmassa direkt i punktskriftsboken. 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 
I detta avsnitt 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. 

• Eleven svarar på uppgifterna på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. 
Den mappen ska ligga i en mapp för SO - geografi. På så vis skapas en trädstruktur i 
datorn som gör att eleven själv kan hitta. 

• Vid presentation av nytt landskap tag som vana att alltid markera landskapet på 
elevens Sverigekarta. Markera samtidigt de geografiska namn som eleven ska kunna på 
landskapets arbetskarta. 

• Gör alltid en individuell genomgång med eleven inför varje nytt kapitel och tänk efter 
vad vill du som pedagog att eleven ska kunna efter genomgånget kapitel. Anpassa 
undervisning utifrån detta! 

• Vissa uppgifter kan kräva förberedelser, exempelvis att kopiera en text och lägga in den 
på datorn så att eleven på ett smidigare sätt kan skriva, markera och göra ändringar i 
den givna texten. På så sätt kan man spara tid. Det kan också vara att eleven behöver 
en enkel ritmuffsbild. Tänk då på att plocka bort alla onödiga detaljer. 

• Eleven har några få svällpappersbilder och landskapskartorna och vapensköldarna finns 
i svällpapperssamlingen Sveriges landskap. Här är det viktigt med framförhållning så att 
du markerar och numrera arbetsbokens orter, sjöar, älvar etc. innan ni börjar läsa om 
varje landskap så att eleven med synnedsättning får likvärdigt material. Du kan 
naturligtvis använda de kartor som finns med numrering etc. Kontrollera då att de 
överensstämmer med svartskriftsbokens numrering. Det kan då vara bra att kunna 
sätta fast elevens karta på ett mjukare underlag (exv. en platta i kork från SPSM. 
Bestnr. 6015) för då kan man markera exv. landskapets orter/städer med kulnålar. 

•  Man ska vara väl medveten om att en svällpapperskarta kan vara mycket svår att tolka 
och här får man utgå från elevens kunskapsnivå. Tänk efter vad vill du som pedagog att 
eleven ska kunna om varje landskap. Det viktiga är kanske inte att veta var i landskapet 
en ort är belägen utan att orten hör hemma i just det landskapet. 

• Utgå alltid från den enskilde elevens befintliga kunskaper. Försök få eleven att hitta på 
egna sätt att ”hänga” upp sina nya kunskaper. Det hör till allmänbildningen att veta var 
Blekinge eller Kiruna är belägna eller att Skåne är ett jordbrukslandskap etc. Tyvärr är 
denna information inte lika lättillgänglig för en elev med synnedsättning som för de 
seende eleverna och därför är den individuella genomgången så viktig. 

• De seende eleverna får så mycket gratis genom synen som icke seende behöver få 
tillgång till på ett annat sätt. En pedagogisk utmaning som också uppskattas mycket av 
seende elever. Här kan leksaker som olika skördemaskiner och mjukisdjur var utmärkta 
taktila föremål. Anknyt till natur genom besök i skog och mark eller på en bondgård. 
Titta i skolans förråd. Det kanske finns några uppstoppade djur. 
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• Vid den individuella genomgången av kapitlet i stort inför varje nytt arbetsområde 
inkludera då även en genomgång av aktuell taktil karta. På så sätt kan eleven få en 
förförståelse som underlättar för eleven med synnedsättning att hänga med i 
klassrumsundervisningen. Att tolka taktila kartor är tidsödande och svårt och eleven 
behöver få många tillfällen att träna detta. Ta därför tillfället i akt att på ett naturligt 
sätt få in denna träning i undervisningen! 

• Bokens tecknade bilder utgår. 

• Svartskriftsboken innehåller kartor som har ritade småbilder som ger information om 
vad som är typiskt för respektive landskap. Då eleven använder kartorna som finns i 
Sveriges landskaps svällpappersbilder finns inte denna information. 
Svällpapperskartorna innehåller därför inte lika mycket information. Var medveten om 
detta och komplettera med den information som eleven behöver för att besvara 
uppgifterna. Eventuellt kan man göra en liten sammanfattning till varje landskap. 

  Exempel: Småland 

  Gränna – polkagrisar 

  Kosta, Orrefors - glastillverkning 

  Vimmerby – Astrid Lindgren 

  Blå Jungfrun – Blåkulla 

  Kalmar – Ölandsbron, Kalmar slott 

• Svartskriftsbokens kartor har olika färger som visar om landskapet är slättland, bergigt 
eller fjällnatur etc. Denna information utgår. Men eleven med synnedsättning ska 
upplysas om att de seende eleverna har möjligheten att se detta på sina kartor. 

• För att kunna återanvända taktila kartor kan man skriva en ”nyckel” med förkortningar 
med den information man vill förmedla på kartan och sedan sätta motsvarande 
förkortningar på kartan med häftmassa. Man kan också förtydliga med vaxsnöre. 

• Ett tips för att inte glömma bort att det finns en svällpappersbild kan vara att vid 
mottagande av materialet skriv ett S i svartskriftsboken vid aktuella bilder. 

• Använd en taktil jordglob för att få förståelse för hur Sverige är beläget i förhållande till 
övriga länder i Europa och världen. 

• Man kan beställa kartor och andra taktila bilder från SPSM Läromedels Basbilder 
webbutiken.spsm.se 
kontakt: laromedel@spsm.se 
Kom dock ihåg att göra alla beställningar i god tid. 

• För att veta vilka svällpappersbilder man kan ha användning för kan man titta på 
bilderna genom att gå in på webbutiken.spsm.se och skriva in bildens artikelnummer i 
fritextrutan. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. längd- och 
breddgrader. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan även göra 

https://webbutiken.spsm.se/
mailto:laromedel@spsm.se
https://webbutiken.spsm.se/
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det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom att kopiera 
den i skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden i ritmuffen. 
Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv sedan den text som 
eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens Perkinsmaskin eller på 
Blackboard (Best.nr: 10326). 

• Ordflätorna har kompletterats med det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

• Uppgifter där eleven ska dra streck mellan ord och förklaring har dessa ändrats till att 
eleven i stället parar ihop sina svar. 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
texterna och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid. 

• Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt förfogande. 

• Läs ”Till läsaren” gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

22 

Bilden visar en sjö, vad som finns i omgivningen och under ytan. 

På botten ligger en rostig cykel och en gammal soptunna. Ett avloppsrör har sitt utlopp ut 
längs botten. Under ytan växer vass och andra vattenväxter. Dammsnäckor sitter fast på 
vasstrån och vattensalamandern simmar. På land, ovanför sjön syns en bonde sprida ut 
gödsel med sin traktor. Skogen växer nära och från himlen faller surt regn. 
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