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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! 
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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. 

• Mängden fet och kursiv text är minskad. När ordet har en speciell innebörd står det 
kvar. 

• Det finns bildbeskrivningar till flera bilder i boken (finns bifogade i detta dokument) 
men i flera fall har bilderna ersatts av text eller ord i listor. 

• De tecknade bilderna med pratbubblor (t ex s. 8) har ersatts av text som inleds 
med:  
En kille säger: 
En tjej säger: 

• De flesta tabeller har strukits och ersatts av vanlig brödtext. 
• I de fall instruktioner innehåller ordet "rita" eller ”måla” har det ersatts med ordet 

"beskriv". I vissa fall utgår instruktionen helt. 
• Tankekartorna har ersatts av listor med nyckelord. 
• Listor med ord har antingen placerats i abc-listor (t ex s. 43 och 61) eller i 

punktlistor (t ex s. 37 och 39). 
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Sidspecifika förändringar 

6 

Bilder och pratbubblor har ersatts med: 

Dialog mellan en kille (K) och en tjej (T). 

K: Huvudpersonen i min bok "Matilda" är väldigt speciell. Hon är så smart att hon börjar 
läsa vuxenböcker när hon är fyra och ett halvt. 

T: Det är ju överdrivet! Ingen fyraåring kan läsa vuxenböcker! 

K: Men Roald Dahl skriver så bra och roligt så att man tror att det kan hända. Han skriver 
om Matilda så att hon skulle kunna vara verklig. 

48 

Bilder och pratbubblor har ersatts med: 

Tre killar (K1, K2 och K3) och två tjejer (T1 och T2) funderar över vad de vet om Columbus: 

K1: Jag vet att… 

K2: Jag vet att Columbus upptäckte Amerika. 

T1: Jag vet att skeppet som han seglade med hette Santa Maria. 

K3: Jag vet att han försökte hitta en ny väg till Indien. 

T2: En del säger att Columbus inte upptäckte Amerika för urinvånarna levde redan där! 
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Till läsaren 
• Det finns bildbeskrivningar till bilderna som inleder varje kapitel och andra bilder 

som är viktiga för innehållet. 

• I vissa övningar finns det en bild på en tjej eller kille som pratar. Texten i 
pratbubblan inleds då med: 
En kille säger: 
En tjej säger: 

• Några sidor har ord med en speciell betydelse och skrivs då med fet stil. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 
• Läs Till läsaren tillsammans med eleven så att han eller hon vet vad som är specifikt 

med boken. 

• Läs bildbeskrivningarna tillsammans med eleven och vid behov kan ytterligare 
beskrivning av bilderna vara ett bra komplement. Då får eleven ytterligare ledtrådar 
om vad texten kan handla om. 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

En kille och en tjej åker skateboard med varsin håv i handen. Killen har ljust kort hår och är 
klädd i en gul t-shirt och röda knälånga byxor. Tjejen har bruna rastaflätor och är klädd i en 
turkos tröja och rosa shorts. I killens håv står det: Djupt in i den mörka skogen… 

I tjejens håv står det: Det började regna… 

4 

Två personer klädda i astronautdräkter svävar fritt i rymden med varsin håv i handen. De 
omges av massor av elektriska prylar såsom radio, tv, mobiltelefon, dator och en satellit. 
Dessa prylar omges i sin tur av pratbubblor med text: 

- Houston, we have a problem. 

- I have a dream. 

- Det här är P1. Viveca Olsson, varsågod! 

- Det jag vill diskutera är… 

- I have a dream… 

- Vad tycker du om… 

- Debatten mellan stadsministern och oppositionen fortsätter… 

14 

En kille och tjej åker skateboard längs en flod med varsin håv. En liten hund springer 
bredvid och viftar på svansen. I håvarna kan man se följande texter: 

- Plötsligt började det att regna… 

- Det var en gång en häxa… 

24 

Två ungdomar dyker under vattnet med varsin håv. Deras båt ligger och guppar vid ytan, 
med böcker som staplats ovanpå varandra. I håvarna kan man se dessa texter: 

- Det var en gång en manet… 

- Nyfiken i en strut… 

- På havets botten… 

36 

En tjej och en kille står med varsin håv inne på ett bibliotek. I håvarna finns ord som 
Varför? Vem? När och Var? Några barn sitter och läser på golvet och bredvid dem sitter två 
ungdomar och pratar i en soffa. Fyra andra har samlats runt två datorer, där de söker efter 
information. På väggen finns ett stort plakat med texten: Kom och träffa en författare. 
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40 

Foto på ett tremastat skepp med ett brett trä-skrov och vita segel med röda kors. 

46 

En tjej och en kille hoppar runt i skogen med varsin håv över huvudet. En brun hund 
studsar förtjust mellan dem och en älg tittar fram bakom en buske. Ord som kommer ut ur 
håvarna är: 

Enligt teorin om… 

Vattnets kretslopp… 

47 

Karta som visar Columbus resväg över Atlanten till Västindien. Hans skepp utgick från 
södra Spanien och seglade därifrån över till Kanarieöarna. Därefter korsade de Atlanten för 
att slutligen nå destinationen Bahamas. 

56 

En tjej och en kille läser på en stor anslagstavla inne på ett museum. Det sitter många 
affischer och reklam för olika utställningar på väggen. En man står bakom en 
informationsdisk där det hänger en tavla med texten: 

Detta händer idag 18 maj: 

12: Guidad tur 

13: Experimentstund lilla salen 

18: Filmtajm 

På våningen ovanför finns en uppstoppad dinosaurie, den ökända Tyrannosaurus Rex. En 
mor och hennes dotter står vid ett räcke och tittar ner mot entrén. Bredvid dem ligger ett 
café som gör reklam för olika saker att köpa. 

59 

Tecknad bild på en isbjörn som står på ett litet isflak med vatten runt omkring sig. På 
isflaket finns en skylt med texten: Norra ishavet. 

72 

En grupp med ungdomar sitter i en matsal och skriver lappar som de lägger i en brevlåda. 
En man i vita kökskläder står framför dem med en kokbok i handen. 

Här är några exempel på elevernas kommentarer: 

- Two stars and a wish, hm… 

- Gärna mer brunsås. 

- Det är bra att ni har tagit bort ärtsoppan men… 

- Potatisen har blivit riktigt bra tack! 



7 
 

- Ta hit en riktig kock! 

- Det hade varit bra om vi hade ett salladsbord. 

- Mer mat! 
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