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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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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. 

• Baksidestext utgår. 

• Ord skrivna med versaler exv. rubriker eller namn har endast begynnelsebokstaven 
skriven med versal. 

• Kursiv- och fetmarkering av ord eller hela meningar utgår. 

• De bilder som behövs för att kunna lösa uppgifterna har fått bildbeskrivning. Ibland 
är bildinformation inkluderad i texten. 

• I de uppgifter som eleven ska välja mellan alternativ har de bokstavsnumrerats, se 
exv. s. 5 uppgift 8: 

a) --- leta i texten efter svaret (sökläsa) 

b) --- dra slutsatser av det som står på flera ställen i texten 

c) --- osv. 

• Svartskriftsbokens blåa cirkeln med tummar har fått rubriken ”Tummen upp/ner!” 

• Bokens pratbubblor förmedlade av Kim eller Sam har fått rubriker exv. Kim/Sam 
säger: … 
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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 

Kim och Sam 

Eleven får i bildbeskrivningen reda på att det finns ett tecknat syskonpar som kommer att 
ge tips och råd. Samtal om detta så att eleven blir medveten om att det är viktigt att läsa 
deras råd. Oftast inleds dessa texter med rubriker som Kim/Sam säger: 

7/8 

Fotografier 

Sidan 7:s fotografi är placerad före sidan 8:s fotografi. Om eleven inte vet hur en 
karatedräkt ser ut, beskriv muntligt. 

Rutan med ordförklaringen, dojo, är införd inom parentes i texten. 

14 

Tallriksmodellen 

Rita två skisser som illustrerar tallriksmodellens bilder i boken på ritmuff eller på en 
Blackboard. 

27 

Uppgift 3 

Tabellen utgår. Uppgiften får då följande utseende. 

… Finns det stöd i texten för argumenten? Markera s om det finns stöd för argumenten och 
is om det inte finns stöd. 

Argument 

a) Internet är bra för demokratin. --- 

b) Bilder är bättre källor eftersom de inte går att ändra --- osv 

28 

Uppgift 10 

Eleven parar ihop argument och alternativ enligt nedan. 

1 Det är viktigt att tänka efter innan man delar något --- 

a) eftersom alla kan kanske inte gillar det. 

b) eftersom både bilder och texter kan vara falska. 

2 Internet är bra för demokratin --- 
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a) eftersom fler är… 

b) eftersom det har blivit … osv. 

29 

Uppgift 12 

De utelämnande orden är numrerade inom parentes. 

Jag har läst "Vårt uppkopplade liv". --- (1) att det är viktigt med källkritik. Jag håller med 
och jag försöker tänka på att kolla i flera källor. --- (2) att det är viktigt. --- (3) kan företag 
köpa en … 

31 

Uppgift 3 

Tabellen utgår. Eleven markerar med ett B om svaret är Bangladesh och S om det är 
Sydkorea. 

Vilket land är det? Skriv ett B om svaret är Bangladesh och ett S om det är Sydkorea. 

Påstående 

a) Har större andel kvinnor i parlamentet. --- 

b) Här lever man längst. --- 

31 

Uppgift 4 

Tabellen utgår. Eleven markerar endast rätta svar. 

Stämmer det? Markera alla svar som är stämmer. 

Påstående 

a) Sydkorea är större än Bangladesh. --- 

b) I Sydkorea är invånarna mer uppdaterade kring nyheter än i Bangladesh. --- 

32 

Uppgift 6 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Markera den text ovan där eleven har använt faktainformationen på bästa sätt. 

33 

Utvärdering och respons från lärare 

Utvärdering har ändrats till att eleven ska svara ja, nästan eller nej.  
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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! 

• Du får ibland hjälp med tips eller råd av bokens syskonpar Kim och Sam. 

• Bildbeskrivningar finns till de bilder du behöver för att kunna lösa uppgifterna. 
Ibland kan en bildbeskrivning vara infogad i själva uppgiften. 

• Använd din ritmuff eller Blackboard när du ska rita dina svar. 

• Utelämnade ord i texter är numrerade inom parentes. 

• Svartskriftsbokens blåa cirkel har rubriken ”Tummen upp/ner!” 

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 Svenska. Eleven svarar på uppgifterna på 
datorn. På så vis skapas en trädstruktur i datorn som gör att eleven själv kan hitta. 

• Bildbeskrivningar finns när de behövs för att eleven ska kunna lösa uppgiften. Ett 
bildförtydligande kan även vara infogat som vanlig löpande text. 
Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför om bilderna och ge den extra 
information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma 
förståelse för text/uppgift som de seende eleverna. 

• Det kan vara bra att läsa igenom bildbeskrivningarna innan man löser en uppgift så 
att eleven får lite förhandsinformation. De seende eleverna får ju detta direkt då de 
öppnar boken. 

• I de uppgiftstexter som eleven ska stryka under ord kan eleven skriva endast orden 
alternativt skriva dem inom parentes i själva texten. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder eller när man vill 
förtydliga något exv. tallriksmodellen. 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. Gör gärna en ”Nyckel med förkortningar” så kan 
man få med lite mera information på ritmuffsbilden. Man kan naturligtvis lika gärna 
rita en bild på en Blackboard (Köps från SPSM och har Best.nr: 10326) 

• Man kan beställa svällpappersbilder från SPSM i webbutiken: 
www.spsm.se 
order@spsm.se 

• Allt som kan förstärkas taktilt fördjupar elevens möjlighet till kunskap och är 
speciellt viktigt för en elev med synnedsättning. 

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

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

http://www.spsm.se/
mailto:order@spsm.se
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• Läs gärna ”Till läsaren” tillsammans med eleven. Där får eleven med synnedsättning 
information om bokens upplägg och utformning och du som pedagog kan 
presentera boken för eleven. 
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Bildbeskrivningar 

Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

2 

I boken kommer du att få tips och råd av ett syskonpar som heter Kim och Sam. 
Svartskriftsbokens pratbubblor ersätts med syskonens namn, t.ex. Kim säger: … 

4 

En tjej äter på en torr kaka. 

8 

Två fotografier 

- En tjej och en kille i vita karatekläder kämpar om vem som är starkas. 

- En person i vita kläder knyter ett vitt skärp runt midjan. 

11 

Ett fotografi på en av världens högsta skyskrapor. Skyskrapor är ett fristående hus som är 
mycket högre än omgivande hus. 

15 

Tallriksmodellen för en person som rör på sig regelbundet. 
- Lika mycket ris, potatis, bröd etc. som grönsaker på tallriken samt fisk, kött, kyckling i lite 
mindre mängd. 

En person med stillastående livsstil kan minska delen kolhydrater. 
- Halva tallriken med grönsaker. 
Resten av tallriken fylls med ris, potatis, bröd samt en mindre del fisk, kött, kyckling. 

15 

Kalorier – kcal 

- 100 gr Mjukglass 154 kcal 

- 100 gr Kexchoklad 506 kcal 

- 100 gr Chips 523 kcal 

- En burk Cola, 33 cl 139 kcal 
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