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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. 

 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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Läraranvisning 

Titel: Fixa texten! 1 

Författare: Pär Sahlin 

ISBN: 978-91-27-41891-2 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 3 

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. 

 Ingen elevanvisning finns till boken. 

 Förlagsinformation utgår 

 Källförteckning utgår 

 Ikonerna i innehållsförteckningen har ingen uppmärkning i elevens bok. 

 Fetstilsmarkering förekommer på alla understrukna ord i boken och på sidorna 98-
111. 

 I avsnittet med bedömningsstöd har sidorna 97, 99, 103, 105 och 109 lämnats 
tomma. Innehållet är flyttat till föregående sida (96, 98, 102, 104 och 108) eftersom 
tabellstrukturen, som i svartskriftsboken sträcker sig över två sidor, är omgjord till 
brödtext och i detta fall lämpar sig bäst att ligga på en sida. 
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Sidspecifika förändringar 

59 

Para ihop de 5 första orden med de alternativ som kommer efter ordet: är som, som 
binder ihop meningen. 

73 

Para ihop de fyra ord, 1-4, som beskriver egenskaper som människor kan ha, med rätt 
förklaring A-E, med ordet är mellan dessa. 

98-99, 110-111 

Betyg E 

Innehåll: Om du har fått en …  

Struktur och textbindning: Texten är i huvudsak …  

Språk, stil och normer: Ordvalet är enkelt. (osv.) 

Respons: Du kan ge enkla omdömen …  

För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk: Du kan använda …  

Helhetsbedömning: Innehåll och form i din text …  

Betyg C och A lika som ovanstående. 
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Bildbeskrivningar 

7 

Tre ungdomar sitter på en parkbänk, två av dem har Cola-flaskor i händerna. Bakom dem 
finns en vallgrav och en tiger som passerar på kanten av vallgraven. 

8 

En gul skylt med röd ram upphängd av polis vid brottsplatsen: 

16 

Två nakna fötter som står på skurborstar är fastbundna med snören långt upp på vristerna. 
Mycket lödder på golvplattorna och skurborstarna. 

21 

Instruktion i tre steg. 

1.  Ett finger visar hur man tar bort luckan på en hörsnäcka. 

2.  En textruta visar xxx xxx xx samt en pil till en liten öppning i hörsnäckan. 

3.  Med tummen och pekfingret sätts luckan tillbaka med hjälp av två pilar, 1 och 2, 
som visar rätt tillvägagångssätt. 

25 

Tre bilder i följd av ett rött och ett blått rep som visar hur man knyter en hållbar knop. 

26 

En kvinna med knallrött hår och stor röd kjol sitter upphissad i en järnring. Hon svävar högt 
uppe i luften över Sergels torg.  

29 

Två unga flickor sitter tätt tillsammans på en trapp. De är klädda i linne, tajts och stövlar. 
Den ljushåriga flickan har lagt sin ena arm över axlarna på den mörkhåriga flickan. 

31 

I en konsthall står ett konstverk föreställande ett stort äppelskrutt ca 3-4 högt. Bredvid står 
en kvinna som tittar ner i en broschyr  

38 

Tre ungdomar utanför en Taxfree-butik. En vakt syns i bakgrunden. En av flickorna håller 
ett jättestort mjukisdjur, en vit kanin med röda, rinnande och hängande ögon. De andra 
ungdomarna håller ett plakat mellan sig där det står: Stoppa djurtestad kosmetika i EU! En 
bild av en kanin och en logga med texten Djuren Rätt. 

40 

Två pojkar sedda bakifrån med nedhasade jeans och kalsongerna synliga. 
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42 

Två ben där ett par svarta jeans hänger i trasor. På fötterna höga oknäppta svarta kängor 
med plösen hängande mot marken. 

45 

På ett stort grönt fält, med hyreshus och träd i bakgrunden, står olika kärl för återvinning. 
Ett flertal containrar och ”bubblor” för glasåtervinning, grön för färgat glas och vit för 
ofärgat glas. Marken på fältet är täckt av sopor i tusental. 

60 

En ung kvinna med stripigt långt hår och stort pärlhalsband, i handen en glaskolv med 
vätska. Hon sitter på huk framför ett glasskåp där det finns bägare med olika innehåll och 
en glaskolv. 

63 

Svartvit bild med 5 personer i siluett som går på rad över en stenbro. En kvinna i tyllkjol, en 
man med hög vit krage och manchetter, en kvinna med nedböjt huvud följs av en man som 
bär en basfiol. Sist en kort man i hög hatt och slängkappa. Alla har stora klumpiga skor på 
fötterna. 

65 

En mossklädd bro från en mossig klippa till en annan, över ett stilla vatten. 

67 

Samma personer som på bilden på sidan 63 men nu sedda framifrån. Mannen med hög 
krage har format håret som kaninöron. Kvinnan med tyllkjol har håret i 4 flätor med långa 
band och mannen med basfiolen bär glasögon. Kvinnan med nedböjt huvud står bakom 
den korta mannen, hon har lagt sina händer på hans axlar. 

70 

I bakgrunden en moské och ett lusthus med höga pelare och en fontän i mitten. En ung 
man, klädd i lång tunika och grönmönstrad mantel och fez på huvudet samt pilbåge och 
koger med sju pilar, kommer ridande på en brun häst med plymer på huvudet. Han har 
även en svart häst med sig som han håller i tyglarna. På market ligger fyra lejon som han 
passerar. 

78 

En stadsbild där ungdomar av olika ålder spatserar i city, i bakgrunden en skylt med 
bokstäverna H&M. 

81 

En staty av en liten tomte, med röd luva och vitt skägg, skarpt målade ögon och mun, som 
sitter på huk bland blommor och gräs. Framför sig har han en vit kanin med stora öron 
målade med svart i ytterkanterna. 
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82 

En aggressiv hund med öppen käft där läpparna är uppdragna och gapet visar de stora 
huggtänderna. 

93 

Två biljetter och en inköpslista  

 Biljett 1: Vuxen dagsentré. Gäller Jamtli & Sverresborg. Enkel entré 110 kr. 

 Biljett 2: Rigoletto 1. Harry Potter och halvblod. Rad 4 Stolsnr 94 110 kr. 

Inköpslista:  

93 

1. Ett vajande sädesfält med en ögrupp i mitten med träd och buskar. Himlen är 
mörkblå med strimmor av vita moln. 

2.  En gatubild med vackra höga hus från medeltiden. Mycket folk vandrar i den trånga 
gränden. Många med ryggsäckar och kameror, klädda i sommarkläder. 
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