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

• Baksidestexten utgår. 

• Facit är placerad under egen flik. Detsamma gäller innehåll, text, bildbeskrivning 
och läraranvisning. 

• Endast de bilder som behövs för att lösa bokens uppgifter har fått bildbeskrivning. 
Övriga bilder utgår. Ibland kan bildförtydligande finnas inkluderat i uppgiftens 
anvisningar. 

• Stryka över, stryk under och ringa in är ersatt med att markera. 

• Uppgifter där man ska dra streck, till exempel mellan bild och ord, är ändrade så att 
eleven får det ena alternativet och skriva det andra själv. Ibland finns förslagen i en 
lista. 

• Rubriker skrivna med versaler skrivs med gemena bokstäver (med inledande 
versal). 
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• Fet och kursiv markering av ord eller text utgår. 

• Uppgifterna är numrerade. 

• Understrukna/överkryssade ord är skrivna inom parentes. 

• Tabeller är omarbetade till vanlig löpande text. 
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Sidspecifika förändringar 

1 

Uppgift 1 

Bilderna utgår och ersätts av bildord som kan behöva förklaras. Samtala därför kring de 
olika orden. Uppgiften har följande utseende: 

Skriv orden nedan vid rätt bildbeskrivning/ord. 

affisch, album, bag, container osv 

1. bok med fotografier --- 

2. rörlig hängprydnad --- 

3. klistermärke --- 

4. väska --- 

5. bassäng med vatten --- 

6. sportig person --- 

7. stor godsbehållare --- 

8. skylt/poster --- 

9. hårfrilla --- 

10. videoband --- 

11. korvkiosk/snabbmatställe --- 

12. liten affär med exv. matvaror --- 

13. identitetskort --- 

14. pantburk --- 

15. grupparbete --- 

16. strålkastare --- 

4 

Uppgift 2 

Uppgiftens kursiverade text är skriven inom parentes. 

Nedanstående förändring av texten har gjorts: 

Begynnelsebokstäverna i synonymorden 1-10 bildar tre ord som kan stå i 
restaurangannonser. Vilka? - ----- ---- 

5 

Uppgift 3 

Uppgiften har fått följande utseende: 
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Vad betyder verben nedan? … Markera rätt svar. … I uppgift 1 ser du hur du ska göra. 

1 montera 

  --- plocka isär 

  --- visa saker i monter 

  x sätt ihop 

Admira monterade själv sitt nya cykelljus. 

2 attackera 

  --- anfalla 

  --- hosta 

  --- ladda t.ex. en pistol 

  --- osv 

7 

Uppgift 4 

Bilderna utgår. Eleven har endast rubrikerna. Eleven har fått nedanstående förtydligande: 

Ordna de 26 orden nedan i grupper efter betydelsen. … 

1. Kläder/mode (5 ord): t-shirt --- 

2. Idrott/motion (6 ord): gym --- 

3. Mat/dryck (7 ord): snacks --- 

4. Musik (8 ord): hit --- 

(t-shirt, hit, snacks, gym) stretching, kebab osv. 

9 

Uppgift 10 

Tabellen utgår. Orden är numrerade. 

Lång vokal + en konsonant: håla 

Kort vokal + två konsonanter: hålla 

1. damen --- 

2. flyta --- 

3. naken --- 

4. läger --- 

5. skuta – skutta 

6. --- tallar osv. 
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10 

Uppgift 2 

Tabellen utgår. Uppgiften har fått följande utseende: 

Skriv de 39 orden nedan vid rätt rubrik! 

… Skriv sedan ordet vid rätt rubrik (13 ord vid varje rubrik). 

Pst! 

-ck räknas som ”två lika”, för man skriver ju inte kk! 

1. Lång vokal + en konsonant: taket --- 

2. Kort vokal + två lika konsonanter: minnen, tacket, --- 

3. Kort vokal + två olika konsonanter: busken, --- 

(taket, minnen, busken, tacket) 

dugga, lyckan, bakar, hållare, … 

11 

Uppgift 4 och 5 

Orden är numrerade. 

Uppgift 4 

Exempel: docka, klocka, rocka, mocka 

1. backa: --- 

2. tappa: --- osv. 

Uppgift 5 

1. döm --- 

2. sim --- osv. 

12 

Uppgift 7 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Grundord – ändelser – släktord 

1 Grundord: berätta 

  Ändelse: -are Släktord: berättare 

  Ändelse: -else Släktord: --- 

2 Grundord: tvätta 
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  Ändelse: -are Släktord: --- 

  Ändelse: -eri Släktord: --- 

  Ändelse: -ning Släktord: --- osv. 

13 

Uppgift 9 

Tabellen har utgått och uppgiften skrivs enligt nedan. 

1 Grundord: ålderdom 

  Ändelse: -en Släktord: ålderdomen 

  Ändelse: -lig Släktord: --- 

2 Grundord: ungdom 

  Ändelse: -en Släktord: --- 

  Ändelse: -ar Släktord: --- 

  Ändelse: -lig Släktord: --- osv. 

14 

Uppgift 11 

Tabellen utgår. Orden är numrerade. 

1 Grundord: glömma 

  Ändelse: -ska 

  Släktord/böjningsform: glömska 

  Tappar ett m 

2 Grundord: tömma 

  Ändelse: -ning 

  Släktord/böjningsform: --- 

  Tappar ett --- osv. 

15 

Uppgift 13 

Tabellen utgår. Skrivs enligt nedan. 

… inte före d och t. 

Exempel: 

drömma – drömde - drömt 

1. glömma --- --- 

2. berömma --- ---  osv. 
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16 

Uppgift 1 

Uppgiften kräver vissa förberedelser så att eleven med synnedsättning också får tillgång till 
de ord som behövs för att kunna lösa uppgiften. 

17 

Uppgift 2 

Orden är numrerade. 

Skriv sammansatta ord som börjar med ordet växel. 

Exempel: växel + mynt = växelmynt 

1. växel + ström  --- 

2. växel + vis  --- osv. 

17 

Uppgift 3 

Uppgiften har fått samma utseende som uppgift 2 ovan. 

18 

Uppgift 5 

Uppgiftens bildord kan behöva förtydligas. 

Bildbeskrivningarna 1-10 visar … ett och samma ord. 

axel, växel, (expedition) sax, reflex 

1. spak i bil --- 

2. kundmottagning – expedition 

3. nervimpuls som till exempel kan finnas i ditt knä --- 

4. kan man klippa med --- 

5. skuldra --- 

6. forskningsresa – expedition 

7. band/märke som kastar tillbaka ljus --- 

8. småmynt --- 

9. mässingsinstrument --- 

10. tvärstång som exv. håller upp bilens hjul --- 

23 

Uppgift 1 – bild 
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Teckningen utgår och ersätts med en bildbeskrivning i form av en uppräkning av de saker 
som finns på bilden. Det kan därför räcka att eleven läser uppräkningen av de saker som 
finns på bilden och istället besvarar Stjärnuppgiften direkt. 

25 

Uppgift 4 

Radernas markeringar har placerats först på respektive rad. 

Markera alla substantiv i texten, som exemplen visar. 

Det blir tjugo markeringar, hjälpmarkeringarna medräknade. Några markeringar kommer 
att innehålla samma ord. Du får hjälp med antalet ord/markeringar i början på varje rad. 

  (2) Det finns en lång (rad)(böcker) om 

  Tarzan, och de har blivit mycket 

  populära. Den första delen, Tarzan – 

  apornas son, är särskilt bra berättad. Osv. 

25 

Uppgift 5 

Tabellen utgår. Uppgiften har fått följande utseende: 

Exempel: penna 

  Singular (ental) 

  Obestämd form: penna 

  Bestämd form: pennan 

  Plural (flertal) 

  Obestämd form: pennor 

  Bestämd form: pennorna 

Du kan också skriva så här: 

1. penna - pennan - pennor pennorna 

2. --- --- hundar --- 

3. --- burken --- --- osv. 

26 

Uppgift 6 

Tabellen utgår och ersätts enligt nedan. Orden är numrerade. 

… Det gör till exempel orden nedan här. Böj de övriga orden nedan som i exemplet. 

Exempel: stad 
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  Singular (ental) 

  obestämd form: stad 

  bestämd form: staden 

  Plural (flertal) 

  obestämd form: städer 

  bestämd form: städerna 

Du kan skriv så här: 

1. stad – staden – städer – städerna 

2. fot --- --- --- 

3. and --- --- --- osv. 

26 

Uppgift 7 

Eleven skriver sina svar med bokstäver istället för att kryssa. 

… (flera) fönster! Skriv vid orden s för singular, p för plural och sp för både singular och 
plural. 

1. äpple s 

2. fönster sp 

3. apelsiner p 

4. ben --- osv. 

27 

Uppgift 9 och 10 

Eleven kan markera ord/ändelser direkt i texten på datorn med exemplevis parenteser 
eller så skriver eleven svaren. 

31-34 

Facit 

Facit återfinns under egen flik. 

31 

En eller två konsonanter? Uppgift 1 

Svaren är numrerade. 

Lång vokal (+ en konsonant) – kort vokal (+ två konsonanter) 

1. damen - dammen 

2. flyta – flytta osv. 
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31 

En eller två konsonanter? Uppgift 2 

Svaren är numrerade. 

1. backa hacka packa lacka 

2. tappa pappa nappa lappa osv. 

35 

Uppgift 3 

Antalet verb på respektive rad skrivs inom parentes först på raderna. 

Markera alla verb … 

Det blir 19 markeringar, hjälpmarkeringen medräknad. 

Pst! (2) = Det finns 2 verb på raden. 

  (2) Mamma (kommer) in i köket och ser lilla Rut 

  (3) sitta och linda en näsduk kring tummen. Den blöder. Osv. 

36 

Uppgift 4 

Tabellen utgår och ersätts enligt nedan. 

Exempel: lyssna 

  Infinitiv att-form (att lyssna): lyssna 

  Presens nu eller t.ex. i morgon: lyssnar 

  Preteritum då, t.ex. igår: lyssnade 

  Supinum har eller hade framför: lyssnat 

Du kan skriva verbformerna så här: 

lyssna - lyssnar - lyssnade – lyssnat 

1. --- --- gick --- 

2. --- --- --- gjort osv. 

38 

Uppgift 7 

Teckningarna har ersatts av kortfattade bildbeskrivningar. Samtala om bilderna. 

39 

Uppgift 9 

Teckningen har fått bildbeskrivning. Samtala om bilden. 
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40 

Pröva att du kan - Uppgift 2 

Uppgiften har ändrats enligt nedan: 

Skriv de olika formerna, infinitiv, presens, preteritum och supinum av de fyra verben. 

träna, tro, bryta, sitta 

infinitiv, presens, preteritum och supinum 

1. --- --- --- --- 

2. --- --- --- ---  osv. 

42 

Uppgift 3 

Bilderna utgår och ersätts med bildförklaringar. Samtal om bilderna. 

Vilken förkortning och vilken bildförklaring hör samman? 

Para ihop förkortningen med den rätta bildförklaringen. 

cd  OS  dr  kl. SJ  tfn 

1. telefon --- 

2. läkare --- 

3. olympiska tävlingar --- 

4. tågbolag --- 

5. armbandsur/klocka --- 

6. skiva med musik --- 

45 

Uppgift 4 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Exempel: glad  gladare  gladast 

1. --- --- dummast 

2. --- ljusare --- osv. 

46 

Uppgift 6 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

… som står där. 

Exempel 

Adjektiv: naiv 
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Förklaring: barnslig, oerfaren, godtrogen 

1. suspekt --- 

2. burdus ---  osv. 

47 

Uppgift 8 

Uppgiften har nedanstående utformning: 

Gör substantiv av adjektiv. 

Exempel 

Adjektiv: hårig 

Substantiv: hår 

1. barnslig --- 

2. förståndig --- osv. 

48 

Uppgift 10 

Tabellen utgår. 

… Skriv dem vid rätt rubrik. Fyll på med två egna ord vid varje rubrik. 

kastspö, trött, leta, Ekdal, glad, arbete, osv. 

  Substantiv: --- 

  Verb: --- 

  Adjektiv: --- 

50 

J-ljudet - Uppgift 1 

Fetmarkeringen är borttagen. 

1. Titta på vokalen närmast efter j-ljudet i de här orden. 

Skriv h om den är hård och m om den är mjuk. 

1. jakt - h 

2. gevär - m 

3. igen --- 

4. täckjacka --- osv. 

51 

Uppgift 4 

Originalbokens ”penna” har ersatts med *. 
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1. *aga  jaga 

2. *enast  genast  osv. 

55 

Pröva att du kan 

Originalbokens ”penna” har ersatts med *. 

1. *älper --- 

2. *ick --- osv. 

56 

Satsdelar 

Substantiv, predikat etc. markeras med begynnelsebokstaven s, p osv. inom parentes. 

61 

Uppgift 7 

Bilderna utgår, men ersätts av en kort bildbeskrivning. Tala om för eleven att 
bildbeskrivningarna endast ger information om vad man ser och att eleven utifrån detta 
skriver en egen mening. 

Skriv satser om tre ord (subjekt + predikat + objekt) till de här bilderna/bildförklaringarna. 

Skriv sedan s, p och o efter satsdelarna. 

I den första uppgiften ser du hur du ska göra. 

1. En flicka spelar fotboll.  Lisa (s) spelar (p) fotboll (o). 

2. En man promenerar med en barnvagn. --- 

3. En kvinna kör en grön bil. --- 

4. En kille rita blommor. --- 

5. En man vattnar sina krukväxter. --- 

6. En kvinna sitter i en fåtölj och läser en tidning. --- 

62 

Uppgift 8 

Tipsraderna utgår. Det finns färdiga tipsrader att köpa. 

Eleven kan lätt numrera en egen tipsrad 1-13 och sedan skriva sina svar. 

De givna svaren har markerats med parenteser. 

1. Tåget stannade inte på stationen. 
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  1 tåget 

  x stationen 

  (2 stannade) 

Vilka ord är subjekt i meningarna 8–13? 

8. Oskar kokade kaffe. 

  (1 Oskar) 

  x kokade 

  2 kaffe 
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Till läsaren 

• Skriv dina svar i en egen fil på datorn. 

• Facit finns under egen flik. 

• De flesta uppgifter är numrerade så blir det lättare att rätta uppgifterna. 

• Det finns bildbeskrivningar till de bilder som behövs för att du ska kunna lösa dina 
uppgifter. Ibland kan bilderna ha fått en kort beskrivning infogad i den vanliga 
texten. 

• I uppgifter där dina klasskamrater drar streck mellan ett ord och ordets förklaring 
har uppgifterna omarbetats så att du istället parar ihop och skriver ordets förklaring 
eller numrering. 

• När du ska markera svar kan du skriva dina svar eller markera direkt i texten. 
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Pedagogiska tips 

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

• Uppgifterna har numrerats för att underlätta vid samtal om olika svar och rättning 
av uppgifter. 

• Många bilder utgår. Men då eleven behöver bilden för att kunna lösa uppgiften 
finns det bildbeskrivning som dock kan behöva förtydligas. Bildbeskrivningarna kan 
aldrig ge exakt samma information som de seende eleverna får genom att se på 
bilderna. Samtala därför gärna om bilderna och ge den extra information som 
eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma förståelse som de 
seende eleverna. 

• 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. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel för att förklara en bild. Rita en enkel skiss. Skala 
bort all onödig information. Man kan även göra 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. 
I dag finns även Blackboard (bestnr: 10326). Det är en ritplatta där man snabbt och 
enkelt kan framställa taktila bilder. Man beställer den hos SPSM. Det finns två filer 
på You Tube om hur den används. Sökord på You Tube: Sensational blackboard. 

• Var medveten om att uppgifter där eleven ska para ihop olika meningar/ord etc. tar 
längre tid att lösa för en elev med synnedsättning. 

• I uppgifter där eleven ska ”ringa in, stryka under/kryssa över” skriver eleven sina 
svar. Då detta tar längre tid än att bara ringa in etc. kan man då det är lämpligt 
kopiera texten och låta eleven markera sina svar. 

• Glöm inte bort att ge eleven feedback och att kolla att uppgifterna har lösts rätt. 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa bokens 
texter, bildbeskrivningar och uppgifter. 

• Uppmana eleven att alltid läsa igenom hela uppgiften innan eleven börjar skriva 
sina svar. 

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

• Uppmana eleven att läsa ”Till läsaren” där han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning.  
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Bildbeskrivningar 

6 

Fotografi på Ingmar Bergman, världsberömd svensk regissör. Han står med händerna i 
midjan bredvid en stol som har hans efternamn, Bergman, skrivet på stolens rygg. Det 
ligger en filmrulle på golvet. 

23 

Loppmarknad 

Här kan du hitta många olika saker till exempel: 

lampor, tavlor, provdocka med halsband, fåtölj, duk, halsduk, högklackade skor, böcker, 
leksaksbil, matta, gitarr, kaffeservis, ljusstake, bord, glas, vas, docka, uggla, leksakstraktor, 
bokhylla. 

25 

En affisch med texten: Johnny Weissmuller is back again! It´s new! 

Filmens titel är Tarzan and his mate. Tarzan håller i en kniv och hans flickvän sitter på hans 
knä. Mitt emot dem ryter ett lejon och i bakgrunden ser man en apa som tittar fram. 

38 

  En kille som klär på sig kläder. 

  En flicka ber en bön. 

  En person sår några frön. 

  En mamma ger sitt barn ett paket. 

  En man syr. 

  En man är ute och går. 

39 

En vänthall 

  En dam köper en biljett. 

  En väska är på väg att åka omkull. Ägaren försöker fånga väskan. 

  En flicka och en pojke pussas och kramar varandra samtidigt som några tårar rinner 
ner för pojkens kinder. 

  På en bänk sitter en dam och klappar sin katt som ligger inne i en bur. 

  En man läser en tidning. 

  Två ungdomar spelar och sjunger. Flickan spelar på en gitarr och pojken har en 
tamburin i handen. En kille lägger en peng i flickans gitarrfodral. 

  En dam pekar på tavlan för ”Avgående” tåg. 
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  En annan dam vinkar glatt med båda händerna i luften. 

  En flicka vinkar till några som vinkar tillbaka inifrån ett tåg som strax ska åka iväg. 

  En person visar fram sin biljett och får hjälp av en uniformerad man. 
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