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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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Läraranvisning 

Titel: ZickZack Skrivrummet 

Författare: Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland 

ISBN: 978-91-523-0964-3 

Innehåll 

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

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

Till läsaren .................................................................................................... 5 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 6 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 7 

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. 

• Förlagsinformationen utgår 

• Sid. 176 utgår 

• De flesta pratbubblorna med Zick och Zack utgår. Deras texter föregås med ”Zack 
säger:” och ”Zick säger:”. 
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Sidspecifika förändringar 

75 77 154-157 

Tabelluppställningarna i grammatiken följer strukturen nedan. 

Personliga pronomen 
  subjektsform, objektsform 
  jag, mig 
  du, dig 
  han, hon - honom, henne 
  den, det - den, det 
  vi, oss 
  ni, er 
  de, dem 

83 91 
Dra streck 

Ändrad till: 

Para ihop 

103 
Rita också hur du tror att de ser ut. 

Utgår. 

130 
Tabellen 

Skrivs enligt följande: 

Dialoger – vad som sägs --- 
Inledning 
Scen 1, 2, 3, 4 och Avslutning 
Miljöer, personer, händelser – vad som visas --- 
Inledning 
Scen 1, 2, 3, 4 och Avslutning 

132- 133 
tabelluppställning 

enligt följande: 

  Syfte --- 
  Innehåll --- 
  Struktur --- 
  Språkliga drag --- 
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Texter som skall bedömas: 
  Jobbansökan sid. 99 
  Filmrecensionen sid. 105 
  Vägbesksrivningen sid. 107 
  Faktatexten sid. 110-111 
  Rapporten sid. 114-115 
  Berättelsen sid. 122-123 
  Förklaringen sid. 125 
  Instruktionen sid. 129 

150 
tabellen 

Skrivs enligt följande: 

Första spalten: 
1 en mäktig 
2 en allvetande 
3 en envis 
4 en skrämmande 
5 en elak 
6 en rolig 

Andra spalten: 
1 president 
2 polis 
3 vetenskapsman 
4 popstjärna 
5 gorilla 
6 programvärd 

Tredje spalten 
1 som vinner på lotteri 
2 som pratar på rim 
3 som skejtar 
4 som är skeppsbruten på en öde ö 
5 som deltar i en tv-show 
6 som bara kan svara ”ja” eller ”nej” 

165 167 169 171 173 

Lila och gula markerade ord 

Samtliga ord har en förklaring i texten. Nyckeln placerad innan rubriken. 

Nyckel: 

  (sb) = sambandsord 
  (vpm) = verb i preteritum 
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(rubrik) 
Min stora upptäckt 
(inledning) 
Jag heter … (osv.) 
(en serie händelser berättade i jagform) 
1928 arbetade (vpm) jag i mitt laboratorium och studerade (vpm) bakterier. Innan (sb) jag 
åkte (vpm) på semester … (osv.) 

175 

gula markerade ord 

Samtliga ord har en förklaring i texten. Då flera ord är gulmarkerade tillsammans sätts 
dessa inom parentes och sedan förklaringen. Nyckeln placerad innan rubriken. 

Nyckel: 

(sb) = sambandsord 

Visningsexempel: 

(I samband med) (sb) en … 
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Till läsaren 

På flera ställen i boken står det att Du skall stryka under eller ringa in svaret. Kom överens 
med Din lärare hur Du på bästa sätt skall lämna Ditt svar. 

På sid. 131 finns uppgiften kvar som i svarttrycksboken. Kom överens med Din lärare om 
hur Du ska gå tillväga. 
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Pedagogiska tips 

• Läs igenom elevanvisningen som finns i elevens bok tillsammans med eleven. 

• Beställ en bild av ”Örat i genomskärning” (sid. 28), hos SPSM 

• Gör en förenklad karta över lägret (sid. 106) på ritmuffen. 

• Sid 131. Uppgiften finns kvar i elevens bok, hoppa över uppgiften eller kom överens 
med eleven om annat utförande av uppgift B. 

• Diskutera med eleven hur han/hon skall lämna sina svar. Muntligt eller på dator och 
Perkinsmaskin. 

• Eleven har en enkel bildbeskrivning till tavlan Jägare i snö, sid. 148. Ge eleven 
muntligt stöd för att kunna lösa uppgifterna. 
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Bildbeskrivningar 

37 

Robin Hood är en ung, slätrakad och smidig man, klädd i en jacka som är grön och brun. På 
huvudet en grön hatt med uppvikta brätten och med en fjäder i bak. Han bär en pilbåge 
och ett koger fullt med pilar på ryggen. 

38 

Berättarkurvan liknas vid en stege som går i vågor. Den ändras också i färg från grått i 
början (1) till mörkt rött (8) på högsta toppen, för att sedan plana ut till grått igen. 

44 

Cirkeldiagrammets delar: 

Konditiorivaror – störst del 

Musiken – ¼ 

Miljön, Temakvällarna och Personal lika stora delar fast de minsta i diagrammet. 

54 

1. Händerna i handskarna. 

2. En tallrik mat ställs ovanpå mikron. 

3. Handskarna avtagna. 

4. Mikron öppen, tallriken med mat sätts in. 

61 

Robin Hood ligger och sover i skogen. Han ligger på rygg med huvudet på en stock. Koger 
och pilbåge ligger delvis under hans rygg. Med höger hand håller han sitt svärd som ligger 
på bröstet. En ekorre sitter på en sten och tittar på Robin. En hackspett sitter på en 
trädstam och i bakgrunden syns en mur med torn i hörnen. 

76 

1. Mannen kammar flickans hår. 

2. Mannen kammar sitt hår. 

3. Pojken slår huvudet i lyktstolpen. 

4. Mannen träffar pojken med sin hand. 

79 

1. En dam med en öppen resväska. 

2. En dam med en öppen resväska, en flicka kommer med en tröja. 

3. En pojke med röda skor. 
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4. En man är barfota och en pojke har stora bruna skor på fötterna. 

5. En hund med ben i mun. 

6. En hund biter flickan i benet. 

7. Sara och Alex med varsin katt i famnen. 

8. Sara och Alex tittar på en man och en kvinna som har varsin katt i famnen. 

106 

En karta visar sommarlägret och var Yussuf och gruppen befinner sig. 

109 

Fiskgjusen är svartbrun på ryggen och undertill nästan helt vit. Bröstet har ett mörkt bälte. 
Det lilla huvudet är vitt utom ett mörkt streck som går över ögat. Underifrån är vingen vit 
utom att vingknogens fläck, handpennornas toppar och armpennornas smala bakkant och 
en gles tvärrandning är svarta. Stjärten har mörk randning. Näbben är svart, och iris gul. 

116 

I bakgrunden syns rosa moln, berg och sjö. En dalgång, på höger sida ett vattenfall från en 
klippa, det växer träd högst upp på klippan. På vänstra sidan av dalgången ett litet berg 
med träd med gröna kronor. Vackra fåglar flyger och i förgrunden många lila och rosa 
blommor. 

118 

Varelsen har ett stort huvud med fyrkantigt ansikte, glest med hår, stora spetsiga öron, 
tjock bred näsa, stirrande ögon och en öppen mun där det fattas en tand i nederkäken. 
Bred hals, kort kropp som döljs av en grön lång kavaj. Smala armar med stora händer och 
långa klor på fingrarna istället för naglar. Benen är håriga och fötterna har fyra tår med 
långa klor. På hälarna sitter en tå med klo. 

120 

I varelsens pratbubbla: 

Ett slott omgärdat av en hög mur med torn i varje hörn. En nyckel, en lans, ett svärd, ett 
runt bröstskydd och 2 äpplen. 

124 

1. En man målar. 

2. Målaren får betalt av en man. 

3. Målaren tittar in i ett skyltfönster. 

4. Målaren står i affären och betalar sitt köp till en expedit. 

146 

1 
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2 3 

4 5 6 

7 8 

9 

148 

Ett vinterlandskap i skymning, i färgerna svart, vitt, grått och blått. I förgrunden 3 jägare på 
väg hem. De bär på långa pilar och har en flock hundar efter sig. Jägarna är klädda i långa 
rockar och hatt på huvudet. De befinner sig på en höjd med kyrkan till vänster. Där sitter 
det folk runt en stor brasa. Kvinnan vid elden är klädd i lång kjol med förkläde och en stor 
sjal runt axlarna och huvudet. Jägarna passerar höga trädstammar, på de kala grenarna 
sitter fåglar. Nedanför breder staden ut sig, på den frusna sjön syns mycket folk. I 
bakgrunden snöklädda berg med små byar nedanför, alla byarna har en kyrka. 
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