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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!

•

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!
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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.

•

Originalboken har många texter som ligger lite huller om buller. Texterna i den
anpassade boken har placerats så att de ska logiskt följa på varandra.

•

Registret från sid 71-72 är placerat i fliken Sakregister.

•

De flesta bilderna i denna bok har strukits. När det finns bildtexter till bilder finns
de i rutor. Vissa bilder har bildbeskrivningar. Dem kan du läsa här nedan:

1

Sidspecifika förändringar
36
Uppmärksamma eleven på att det finns en tabell på sidan. Visa eleven hur de kan läsas
lodrätt och vågrätt.
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Till läsaren
I boken finns ett register där du kan leta efter ord som finns i boken. Registret finns efter
innehållsförteckningen.
I originalboken finns många teckningar på barn i en klass. De säger ofta saker. Du kan läsa
vad de säger. Det står oftast i en ruta.
Lycka till!
Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till
anpassningsfunktionen@spsm.se

3

Bildbeskrivningar
5
Teckning av en pojke som sitter i en trädkoja. Den är byggd av plankor på en gren i ett träd.
Ner från kojan hänger en repstege. I ena handen håller pojken en burktelefon. Det är två
konservburkar med ett snöre mellan sig.
7
En teckning av en mamma, en pappa och ett barn. De är klädda i skinnkläder. De håller i en
fisk och i en stenyxa. De har en båt som är en urhuggen stock.
7
Teckning på en bonde. Han har en get, en gris och en ko. Han odlar säd på åkern. Han har
en ladugård med stort halmtak.
7
Teckning av en stad med låga hus runt en kyrka. I ett marknadsstånd säljs fisk, grönsaker
och kött.
7
Teckning av jordklotet.
Två kompisar finns på var sin sida jorden och de pratar i telefon med varandra. På jorden
finns höga master med paraboler och telefonmaster. Runt jorden cirklar flygplan och
sateliter.
12
Ett fotografi visar hur en ensam människa står framför fyra pansarvagnar på Himmelska
fridens torg.
16
FN:s logga. Loggan är en världskarta sedd från nordpolen. Runt världen finns en krans med
olivkvistar.
23
På bilden finns två skyltar. En med texten ”Offentligt” och en med ”Privat”. Runt de båda
skyltarna finns fullt med grejor.
Offentligt skylten har: idrottsplats, skola, järnväg, park, sjukhus, polis, bibliotek, vattentorn,
gata, brandkår och en lekplats.
Privat skylten har: korvkiosk, kläder, brevlåda, tidningar, brödrost, tennisrack, hund, hus,
böcker och Ipod.
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27
I en anteckningsbok finns antecknat inkomster och utgifter.
inkomster
•

födelsedagspengar 100 kr

•

månadspeng 80 kr

•

sommarjobbet 200

summa: 380 kr
utgifter
•

bio 90 kr

•

godis 30 kr

•

hamstermat 100 kr

•

spara 100 kr

•

grejer till cykeln: 60 kr

Summa: – 380 kr
32
Karta över Sverige fast norra delen har förminskats. Där finns järnvägar, bilvägar, bussar,
hus, sjukhus, skolor, ridhus, fabriker, människor och djur.
41
Ett fotografi av Kungen i uniform. Han bär medaljer och ett ljusblått ordensband över
uniformsjackan. Han går förbi militärer som står på ett led. De håller var sin bössa på höger
sida om kroppen och tittar alla åt samma håll.
45
En karta över Europa.
Med i EU: Irland, Storbritannien, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen,
Polen, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien,
Malta, Grekland, Cypern, Bulgarien, Rumänien, Ungern, Slovakien, Tjeckien, Österrike och
Slovenien.
På väg in i EU: Kroatien, Makedonien och Turkiet.
50
Ett stapeldiagram.
Staplarna visar i procent hur mycket vi använder följande:
•

tv 90

•

dagstidningar 75
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•

radio 75

•

internet 70

•

böcker 35

•

film 10

63
Teckning av en rättssal. I mitten rakt fram i salen sitter Domaren. Till vänster om domaren
finns åklagaren. Till höger om domaren sitter vittnen som frågas ut.
Mitt emot domaren sitter försvararen och den som är åtalad. Bakom alla dessa får
publiken sitta.

6

