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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
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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. 

• Innehåll, text bildbeskrivning och läraranvisning har placerats under egna flikar. 
• Bokens baksidetext utgår. 
• Inga ”onödiga” versaler i rubriker, ord eller hela meningar. 
• Kursiv och fetmarkering av ord eller hela meningar utgår. 
• Det finns bildbeskrivningar. Men många bilder har endast fått en kort beskrivning 

inkluderad i boken som löpande text. 
• Boken har inga svällpappersbilder. 
• Korsorden har fått det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 
• Utelämnade ord i en text numreras inom parentes efter ordets markering. 
• Numrering av uppgifter i den anpassade boken har försökt följa originalboken. 

Men, där uppgiftsnumrering saknats har deluppgifter angetts som a), b) osv. En del 
av bokens egna deluppgifter har därför angetts som A. B. osv. Det är lättast att du 
tittar i elevens bok hur du ska referera till uppgifterna. 

• En hel del uppgifter utgår från att eleven ska titta i den illustrerade boken 
(Bildordboken). Exempel på det är sidan 7, 17, 21 osv. Dessa övningar är kvar i den 
anpassade boken, men är inte åtgärdade på något vis. Här får du hitta på andra 
övningar som kan ersätta Bildordbokens sidor. 

• Några uppgifter har flyttats ihop på en sida, därför kan en sida bli blank. 
• Uppgift 22 på sidan 153 utgår, sidan är blank. 
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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. 

Många uppgifter är ändrade – se elevens bok. 
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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! 

• Innehåll, text, bildbeskrivning har egna flikar. 

• Samtliga bilder i boken är tecknade. Det finns bildbeskrivningar men ibland har 
bilderna endast fått motsvarande ord på svenska. 

• Utelämnade ord i en text är numrerad inom parenteser efter markeringen ---. 

• I korsorden får du det sökts ordets antal bokstäver inom parentes. Ibland får du även 
hjälp med en eller flera bokstäver. 

• I originalboken finns deluppgifter med och utan numrering. I din bok har deluppgifter 
ibland siffror, som i svartskriften, eller bokstäver. 

• Om du vill få något förklarat kan du be din lärare att berätta mera eller rita en enkel 
taktil bild på din ritmuff/Blackboard. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
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. 

• 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! Använd allra helst taktila föremål när så är möjligt för att 
illustra de olika kapitlens ord. 

• De tecknade bilderna har ofta ersatts med motsvarande ord på svenska. Det finns 
några längre bildbeskrivningar. Bildbeskrivningarna kan 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 som de seende eleverna. 

• Utgå alltid från den enskilde elevens befintliga kunskaper. Försök få eleven att hitta 
på egna sätt att ”hänga” upp sina nya kunskaper. Beroende på elevens 
språkkunskaper bör man utgå från taktila föremål så att eleven har täckning för 
orden både på svenska och på modersmålet innan man introducerar orden på 
engelska. 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. 

• Man kan beställa kartor och andra taktila bilder från SPSM Läromedels Basbilder 
https://webbutiken.spsm.se/ 
kontakt: anpassningsfunktionen@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 webbshop.spsm.se och skriva in bildens artikelnummer i 
fritextrutan. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder. 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 eller på Blackboard (Best.nr: 10326). 

• När eleven ska dra streck mellan olika svar parar eleven med synnedsättning ihop 
sina svar genom att skriva svarets nummer eller bokstav. 

• Utelämnade ord i en text har numrerats inom parentes efter markeringen ---. 

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

https://webbutiken.spsm.se/
mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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• 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. 

12 

Bilden visar ett rum där sex ungdomar gör olika saker. 

Josef sitter på ett bord och lyssnar på musik. 

Miriam ligger i en soffa och tittar på TV. 

Adam sitter i soffan och pratar i sin mobil. 

Jim sitter vid fönstret och räknar. 

Jasmina sitter på golvet och läser i en bok. 

Anna står på en stol och skriver i en anteckningsbok. 

16 

På bilden ser du ett bord och en stol och saker som ligger på, över och under stolen och 
bordet. 

På bordet står en lampa och ovanpå lampan ligger en blyertspenna. En pärm ligger på 
bordet. Under pärmen på bordet ligger en linjal. I pärmen ligger en nyckel. Det står även en 
jordglob på bordet. 

Under bordet på golvet finns en ryggsäck och en fotboll. 

På stolen står en papperskorg. Under stolen ligger en bok. På boken ligger en mobil. 

46 

En serveringsbricka 

På brickan finns en tallrik, ett glas, en 

gaffel, en kniv, en sked och en servett. 

77/78 

Sex bilder 

1) Tre personer står i kö utanför en kiosk. Först i kön står en kvinna som pekar på 
några kanelbullar som ligger på en hylla. Som nummer två i kön står en kille som 
tuggar tuggummi och håller i en chokladkaka. Sist i kön står en kvinna som håller en 
baby i famnen. 

2) Kvinnan längst fram i kön säger något. I en pratbubbla ser man en kanelbulle och 
ett frågetecken. 

3) Killen i kiosken lägger en kanelbulle på ett fat åt kvinna. 
4) Nu häller kvinnan kaffe i en gul mugg som står bredvid fatet med kanelbullen. 
5) Killen i kiosken håller fram ett mjölkpaket och i en pratbubbla ser man ett 

frågetecken. 
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6) Kvinnan håller fram en sedel. 

112 

Fem bilder 

1) Några personer har gått av ett tåg för att fortsätta med buss. De står vid en 
busshållplats och väntar på bussen. 

2) Nu har bussen kommit och personerna är på väg att stiga på bussen. 
3) Bussen är på väg när en kille kommer springande och viftar med handen i hopp om 

att bussen ska stanna. 
4) Killen missade bussen och springer ut i vägen framför en bil som tutar på honom. 

Honk! 
5) Killen står nu bredvid vägen och liftar. En motorcyklist har stannat och räcker fram 

en hjälm. 

150 

Fyra tecknade bilder 

1) En tjej som har mörkt hår uppsatt i en hästsvans. Hon har blå långärmad jumper, 
grön kjol, grå strumpor och blåa högklackade skor. Runt halsen hänger ett 
halsband. 

2) En kille med rosa, kort hår. Han har grön tröja, bruna shorts och rött skärp. 
3) En kille med halvlångt orangefärgat hår. På huvudet har han en blå keps. Han är 

klädd i gul T-shirt och grön luvtröja. Runt halsen hänger ett smycke. 
4) En tjej med ljust, långt, lockigt hår. Håret hålls på plats med ett grönt hårband. Hon 

är klädd i mörkblå tröja. Runt halsen hänger ett smycke. 
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