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Verksnummer: 41068  



 
 

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: Upptäck texten 

Författare: Klintenberg 

ISBN: 978-91-523-3839-1 
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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, bildbeskrivningar och lärarhandledning är placerade under egna 
flickar. 

• Pärmens baksidestext utgår. 

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

• Kursiv och fetmarkering av ord eller hela meningar utgår. 

• Texternas kursiverade frågor har fått rubriken ”Frågor:”. 
Frågor: 

- Vilka länder kommer dina klasskamrater ifrån? 

- Vilka olika språk talar ni i ditt klassrum? 

• Bokens bilder är placerade efter textens rubrik eller textens slut. 

• Det finns bildbeskrivningar, eventuell bildtext är placerad före själva 
bildbeskrivningen. 

• Boken har svällpappersbilder. 
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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. 

8 

Världskarta 

Kolla så att eleven är bekant med den här typen av svällpapperskartor. Här kan man sedan 
markera Sverige och elevens hemland, eventuellt även några av övriga elevers hemländer. 
Elevens svällpapperskarta återger inte de olika gröna färgerna utan endast landsgränserna. 

Eleven behöver svällpapperskartan till flera uppgifter i övningsboken. Det är därför bra om 
man skriver ”nycklar” med aktuellt landsnamn och dess förkortning. Sedan kan man 
placera förkortningarna på svällpapperskartan med exv. häftmassa och byta ut 
förkortningarna då andra länder efterfrågas. 

Följande ändring av texten har därför gjorts: 

På kartan ser du världens alla länder. 

9 

Stora språk 

Texten om kinesiska är ändrad. Istället för ”Så här skriver man Kina på kinesiska:” och de 
kinesiska tecknen står det ”Kinesiska språket använder tecken istället för bokstäver”. 

Eleven får några exempel på hur man skriver på olika språk där latinska bokstäver används. 
De exempel där andra alfabet eller tecken används har utgått. Förklara att vissa språk, 
kanske elevens eget, använder andra tecken. Det viktiga är att eleven får reda på att 
svartskriftens ord kan skrivas på många olika sätt beroende på varifrån man kommer och 
det landets skrift. Orden på sidan har samma betydelse oavsett skrivsätt. 

Meningen ”Så här skriver man Ryssland på ryska: Россия.” har utgått då dessa tecken inte 
kan återges i Textview. Förklara för eleven istället hur dessa tecken återges i svartskriften. 

Passa på att ta hjälp från andra elever i klassen som kan skriva ordet ”språk” på sitt 
hemspråk på ritmuff eller Blackboard. Be dem skriva något förstorat så att det blir lättare 
för eleven med synnedsättning att följa det skrivna. 

19 

Jorden lutar 

Svällpappersbild finns. Kolla så att eleven har tolkat bilden rätt. 

28 

Diagram 

Samtala om diagrammet.  
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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, bildbeskrivningar och läraranvisning finns under egna flikar. 

• Samtliga bilder i boken är tecknade. Det finns bildbeskrivningar. Bildens eventuella 
bildtext är skriven först tillsammans med bildbeskrivningen. 

• Boken har några få svällpappersbilder. 

• Frågorna som finns efter varje text har fått rubriken ”Frågor:”. 

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

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. 

• Gör alltid en individuell genomgång med eleven inför varje nytt kapitel. Läs 
eventuella bildbeskrivningar så att eleven får in vanan att alltid kolla om texten har 
en bildbeskrivning. 

• Bildbeskrivningarna kan aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, därför är samtalen om bilderna så viktiga och 
passa då på att ge den extra information som eleven med synnedsättning kan ha 
nytta av för att få samma förståelse som de seende eleverna. Detta är extra viktigt 
om bilden används i Övningsboken. 

• 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. 

• Texternas kursiverade frågor har fått rubriken ”Frågor:”. 

• Boken har fyra svällpappersbilder. Beroende på elevens förkunskaper så kan det 
vara bra att kolla att eleven har tolkat dem rätt. Världskarta kan återanvändas om 
man gör ”nycklar” med landsnamn och dess förkortningar. Förkortningarna fäster 
man med häftmassa på svällpapperskartan och dessa kan sedan bytas ut om något 
annat efterfrågas. Använd även en jordglob om det finns en tillgänglig. 

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

• Utgå alltid från den enskilde elevens befintliga kunskaper. Försök få eleven att hitta 
på egna sätt att ”hänga” upp sina nya kunskaper. Det är viktigt att eleven förstår 
hur Sverige fungerar. Tyvärr är denna information inte lika lättillgänglig för en elev 
med synnedsättning som för de seende eleverna och därför är en individuell koll 
och genomgången av texterna viktig. 

• 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). 

https://webbutiken.spsm.se/
mailto:order@spsm.se
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• Passa på att ta hjälp från andra elever i klassen som kan skriva ordet ”språk” och 
andra ord på sitt hemspråk på ritmuff eller Blackboard. Be dem skriva något 
förstorat så att det blir lättare för eleven med synnedsättning att följa det skrivna. 

• 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. 

7 

Ett klassrum 

Det sitter folk från olika länder vid tre runda bord. De har papper och böcker framför sig. 
En kille kollar på en dator. 

10 

Laleh står på en scen och sjunger. Hon håller i en mikrofon som sitter fast i ett stativ. Hon 
har långt, svart hår. Laleh är klädd i vit T-shirt och bruna byxor och på huvudet har hon en 
hatt med en fjäder. 

12 

Zlatan står på en fotbollsplan. Han håller i en fotboll och på ryggen har han en ryggsäck. 
Han är klädd i gul T-shirt med blåa kanter och en svensk flagga: blå botten med ett gult 
kors. Han har samlat ihop sitt hår i en liten tofs på huvudet. 

Han har skägg och många tatueringar. 

15 

Det är vinter med massor av snö. Solen har inte gått upp än. Asmat är på väg till skolan. 
Han har varma kläder på sig: vinterjacka, tumvantar, halsduk och keps. På ryggen har han 
en ryggsäck. 

16 

Haruko sitter med knäna i kors på golvet och spelar gitarr, men hennes tankar är i Japan. 
Där är det natt. Månen lyser över bergen, en stuga och en flod. Hennes hund Obama kollar 
på en fågel som sitter på en sten ute i vattnet. 

18 

Fyra årstider – fyra personer 

- En tjej klädd i varm, grön jacka och en grå halsduk runt halsen. Hon har vita 
öronmuffar för att hålla öronen varma. 

- En kille kollar på sin mobil. Han har en tröja med hög krage och ljus vårjacka. Han 
har solglasögon på sig. Träden har börjat få lite gröna löv. 

- En tjej med solglasögon, kortärmad, blå jumper och en axelremsväska. Träden har 
gröna löv. 

- En kille står med armarna i kors. Han är klädd i ljusbrun rock och en mörkare brun 
halsduk, som han virat runt halsen. Trädens löv har börjat bli gula och faller till 
marken. 
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20 

Stadens gator är täckta av vatten långt upp på husväggarna. Man ser endast taket på en 
bil. Inga människor syns på bilden. 

23 

Inne i ett kök står en kvinna och en pojke vid en spis och lagar mat. Spisen är nära ett 
fönster där det står flera blomkrukor. På ett bord bakom kvinnan och pojken har man 
dukat fram två tallrikar. 

24 

I skolmatsalen 

Adam bär en bricka med mat. Han kollar ut genom fönstret samtidigt som han krockar med 
en tjej som står före honom i matkön. Maten på deras brickor är på väg ner i golvet. Några 
andra elever skrattar. 

27 

Sex bilder som visar hur man gör en pannkakssmet. 

- Rör ihop mjöl och salt. 

- Häll i mjölk. 

- Tillsätt ägg. 

- Smält en klick smör i en stekpanna. 

- Häll i pannkakssmet i stekpannan. 

- Vänd pannkakan. 

31 

Amir och Jasmina sitter på en bänk i en av skolans korridorer. Jasmina har sitt bruna hår 
uppsatt i en knut på huvudet. Hon är klädd i brun luvtröja och lite ljusare bruna byxor. 

Amir kollar på sin mobil. Han är klädd i grå luvtröja, mörkare gråa byxor och keps. 

32 

Amir sitter på en bänk i ett omklädningsrum. Dragkedjan på ryggsäcken är öppen, men han 
har inte bytt om till gymnastikkläder. Han sitter böjd framåt med huvudet i sina händer. 

34 

Den svenska skolan 

På bilden ser man olika hus som visar vad de olika stadierna i skolan heter. 
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- Lågstadiet 

- Mellanstadiet 

- Högstadiet 

- Gymnasiet 

36 

Två ungdomar funderar på vilket program de ska välja när de ska börja på gymnasiet. 

Killen funderar på att jobba med barn, kanske förskolelärare, eller ett kontorsjobb. 

Flickan kanske vill arbeta med livsmedel eller kanske bli läkare. 

39 

Samira står utanför en kiosk och ska köpa en bussbiljett. På bilden ser man endast ryggen 
på mannen i kiosken. 

40 

På bilden ser man en hand som smyger ner en godispåse i en ficka. 

41 

En bild på Kevin som kollar lite diskret över axel. 

42 

En tjugokronorssedel i grått och lila. På den ser man Astrid Lindgrens ansikte och en liten 
tecknad bild på Pippi Långstrump, som i ena handen håller sin kappsäck med guldpengar. 
Kappsäcken är öppen och det trillar ut pengar ur den. 

45 

Leo och André står i en provhytt och provar jeans. 

46 

En second-hand affär. 

Anna står framför en stång där det hänger kläder. Hon kollar på kläderna. Anna är klädd i 
grön, långärmad tröja, grön kjol med gula mönster. På huvudet har hon en brun hatt med 
brett brätte. Över axeln hänger en brun väska. 

Det hänger tavlor på en vägg. På en hylla ser man väskor. Olikfärgade hattar hänger på en 
stång. Två krukväxter står på en fönsterbräda. På en liten hylla finns bland annat en 
väckarklocka. 

48 

En flicka, en pojke samt deras lärare står längst fram i ett klassrum och kollar rakt fram mot 
en fotograf. 
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Flickan är klädd i en vit blus, en brun klänning med hängslen och bruna strumpor. Hon har 
sitt långa, bruna hår i en fläta. Pojken har brun väst, vit skjorta, ljusbruna kortbyxor och 
knästrumpor. Han är kortklippt. Bredvid dem står deras lärare klädd i grå kostym, vit 
skjorta och fluga. 

50 

En man sitter och läser en tidning med en stor reklamannons med texten ”Vinn idag! …" 

På väggarna finns affischer med reklam. 

- Bli medlem idag och få en mobil! 

- Köp 3 betala för 2! 

53 

Zaher är på en järnvägsstation. Han står på perrongen med ett lok i bakgrunden. 

En man drar en resväska bakom Zaher och en annan man åker i sin rullstol. 

54 

Sagal står vid sidan av en väg. Hon pratar i sin mobil samtidigt som hon kollar mot 
motorcykeln som ligger på marken. Man ser även en vägskylt som det står 50 på. 

56 

Två killar sitter på en motorcykel. Killen som kör motorcykeln har hjälm men inte killen 
som sitter bakom honom. De kollar ut över vattnet och öarna bredvid vägen. Framför dem 
ser man en gul skåpbil med en skylt där det står: Övningskör. 

57 

Ett runt vägmärke som betyder att här är det en gångbana. Skylten har blå bottenfärg med 
en man och en liten flicka som håller varandra i händerna. 

58 

En cyklist, troligen textens Ayla på väg till skolan. 

61 

Två killar sitter på en parkbänk. Den ena killen har ett akvarium med en stor, svart spindel i 
knät. Han kollar ogillande på killen bredvid som har tuppkam. Tuppkamskillen sitter på 
hörnet av bänken och ser rädd ut när han kollar på djuret i akvariet. 

En hund har bajsat framför killarna. 

Bakom killarna på bänken möts två kvinnor. De hälsar glatt på varandra. 

62 

Det är natt och månen lyser upp skogen där tre vargar är ute på jakt. En varg sitter och 
kollar ut över ett vattendrag. En annan varg nosar på marken. 
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64 

Malala kämpar för att alla barn ska få gå i skolan. Här får hon Nobels fredspris för det. 

Malala står i en talarstol och talar till en massa folk. På den blåa talarstolen sitter en stor, 
rund, guldfärgad medalj med en bild på Alfred Nobels ansikte. 

66 

Sanna sitter vid ett bord. På bordet ser man många tallrikar, två paket och en tårta med 18 
ljus. Sannas föräldrar och bror står bredvid och kollar på Sanna när hon försöker blåsa ut 
alla ljusen på tårtan. 

69 

Madina och hennes syster sitter på Madinas säng och kollar i en skolkatalog. 

70 

Viktor och Ali sitter bredvid varandra på bussen och pratar. 

71 

Prideflaggan är rektangulär delad i sex vågräta fält i färgerna, röd, orange, gul, grön, blå 
och lila. 

72 

En brun och en vit hand håller i varandra. Personen med de ljusa händerna pekar med sin 
andra hands pekfinger på den bruna handens ringfinger. 

74 

En fot med en tatuerad blomma. 
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