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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.  

 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. 

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 

 Om det ingår svällpappersbilder i denna leverans, måste de omgående packas upp 
ur emballagen och förvaras stående i bokhylla. Detta för att punkterna i produkten 
inte ska plattas till, att svällpappersbilderna inte ska klibba ihop och att den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma i bilderna, hinner avta tills de ska användas av 
eleven. 

 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. 

 Baksidestexten har flyttats till bokens början. 

 Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts i bildbeskrivningar.  

 Text har flyttats på, och mellan, sidorna för att underlätta läsning. 

 Felstavningar och liknande i förlagan har i vissa fall rättats. 

 Tabeller har gjorts om till listor. 
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Sidspecifika förändringar 

1  

Andra stycket i brödtexten på sidan 428 har flyttats till sidan 429.  
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Till läsaren 

Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts i bildbeskrivningar eller infogats i 
texten som anpassningar. 

Stavfel i förlagan har rättats. 

Baksidestexten är flyttad till bokens början.  
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Pedagogiska tips 

 Eleven med synnedsättning behöver förförståelse inför momentet som kommer 
genom att få tid att läsa igenom text. 

 Läs texten "Till läsaren" tillsammans med eleven. 

 Eleven behöver individuell handledning i samband med hemuppgifter. 

 Låt eleven anteckna kapitel, avsnitt och nummer på aktuella instuderingsfrågor. 

 Dela mappar med eleven via dator för att skicka svar och hämta uppgifter. 

 Markera styckets ordlista med hjälp av gem så att det går snabbt att växla mellan 
definitionsordlista och text. 
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Bildbeskrivningar 

1 

Teckning. Helvetets nio kretsar. 

Jerusalem 

Helvetets förgård: likgiltiga 

 I odöpta 

 II vällustiga 

 III frossare 

 IV girigbukar 

 V vredsinta 

 VI kättare 

 VII våldsverkare 

Avgrunden 

 VIII förförare, smickrare, simonisyndare, spåmän, bedragare, hycklare, falska 
rådgivare, splittrare, förfalskare 

Jättarnas brunn 

 IX förrädare 

Lucifer 

391 

Svart-vitt foto från perioden 1930-1950. 

Två unga män befinner sig i ett bibliotek. De är båda prydligt klädda i kostym med skjorta 
och slips. 

Den ene av dem sitter och arbetar vid en skrivmaskin. Den andre står vid fönstret med ena 
handen på en tjock bok som ligger på ett bord bredvid honom. 

På väggen bakom honom sitter några affischer. En av dem bär rubriken "Sveriges historia". 
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