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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! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se


1 

 

Läraranvisning 

Titel: BRUS Handboken 

Författare: Annika Bayard, Karin Sjöbeck 

ISBN: 978-91-27–42379-4  

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. 

• Det ingår inga svällpappersbilder till denna bok. Några bilder är beskrivna med text 
och dessa finns i fliken ”Bildbeskrivningar”. 

• Bilder som inte har någon bildbeskrivning har plockats bort från denna bok. Dessa 
bilder har ansetts sakna betydelse för att förstå innehållet eller uppgiften.  

• Många av de blå rutorna eller rutorna med prickar runt har inte fått den 
markeringen i textviewboken. Texten går att skilja ut ändå.  

• Betydelsebärande kursiverade eller fetstilta ord har markerats med versaler.  

• På några ställen i boken har ord/meningar markerats genom att placeras i parentes. 
Eleven får information om detta i de fall denna anpassning gjorts.  

• Svåra ord, som i svartskriftsboken har översatts och placerats i blå ruta, har i denna 
bok placerats i en definitionslista utan rutmarkering.  

• Punktlistor och andra listor/uppgifter har ibland siffernumrerats för att eleven 
lättare ska hitta, navigera och svara på frågor. 
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Sidspecifika förändringar 

1 

Här har = använts för att skilja ord och förklaring. 

Anspelning – allusion = Att nämna något som är allmänt känt eller som har känslomässig 
betydelse för en viss grupp. 

27-28-29 

Kursiverade ord har markerats med versaler och denna text har lagts till:  

(I detta stycke är viktiga ord markerade med versaler)  

I god tid före mötet skickas en KALLELSE ut till dem som har rätt att delta i mötet. 

I föreningar är oftast en ORDFÖRANDE vald för en längre period. Ett möte eller en 
diskussionsgrupp kan också välja en ordförande. Om det finns flera förslag på vem som ska 
vara ordförande röstar man. Alla deltagare på mötet har en röst. Därefter väljs 
SEKRETERARE och JUSTERINGSMÄN. 

(osv) 

27 

Denna text har lagts till:  

(I förlagan är texten ”Idrottsklubben löparna” placerad överst till vänster i dokumentet.  
”Kallelse och dagordning” och datum står också överst men till höger. Rubriken ”kallelse till 
styrelsemöte” samt alla punkter följer sedan vänster marginal.)  

29 

Denna text har lagts till:  

(Maria Nilsson som är sekreterare skriver under protokollet med sin namnteckning och det 
gör även de båda justerarna Martin Svensson och Anders Nyström) 

65 

Text har lagts till:  

I tidningar, tidskrifter och på internet finns olika typer av artiklar med olika syften. En del 
artiklar beskriver eller informerar, andra påverkar medan vissa roar och underhåller. Ordet 
artikel kommer från latinet och betyder ”avdelning, uppsats”. 

83 

Illustration har utgått. 

84 

Tabell har ändrats till lista och denna text har lagts till:  
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Först presenteras a. personligt pronomen i subjekts- och objektsform och sedan b. 
possessivt pronomen” 3:e person singular/plural. 

 a. subjektsform: han, objektsform: honom 

 b. possessivt pronomen: hans/sin, sitt sina. 

 a. subjektsform: hon, objektsform: henne 

 b. possessivt pronomen: hennes/sin, sitt, sina. 

 a. subjektsform: den, objektsform: det 

 b. possessivt pronomen: dess/sin, sitt, sina. 

 a. subjektsform: den, objektsform: det 

 b. possessivt pronomen: dess/sin, sitt, sina. 

 a. subjektsform: det, objektsform: det 

 b. possessivt pronomen: dess/sin, sitt, sina. 

 a. subjektsform: de, objektsform: dem 

 b. possessivt pronomen: deras/sin, sitt, sina (3:e person plural). 

84 

Jämför följande meningar. 

(Markerade ord är skrivna med versaler) 

Fredrik tog sina pengar. (dvs. Fredriks egna pengar) 

Fredrik tog hans pengar. (dvs. Fredrik tog någon annans pengar) 

I exemplet ovan syftar SINA på subjektet i satsen medan HANS hör ihop med objektet. 

85 

Tabell har ersatts av lista med denna uppställning.  

Här följer några skriftspråksformer som du bör använda i formella texter. 
Talspråksformerna kan du använda i repliker. Först presenteras talspråksformen av ordet 
och sedan skriftspråksformen:  

 sen - sedan 

 sån - sådan 

 nån, nåt – någon, något 

 eran, erat – er, ert 

 våran, vårat – vår, vårt 
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94 

Bokstäver markerade med fetstil har satts inom parentes efter orden. Denna text har lagts 
till:  

(Markerade ord/bokstäver står inom parentes efter ordet/orden) 

Allitteration eller uddrim innebär att ord börjar på samma konsonant eller samma eller 
olika vokaler, t.ex. Borta(b) bra (b) men hemma bäst (b), utan(u)och innan(i), Arla(a) i 
urtid(u) fanns ingenting(i). 

Alla vokalljud anses rimma med varandra. Allitteration är mycket vanlig i fornnordisk poesi 
och på runstenar. 

Ljudlikhet inuti ord kallas assonans eller inrim. Ljudlikheten kan bestå av vokaler eller 
konsonanter eller både vokaler och konsonanter, t.ex. tiga(i) – lida(i), arma (rma)– 
värma(rma), kommer (omm)– sommar(omm). 

111 

Uppställningen har ändras:  

• Av vem? Vem står bakom källan? Vem är upphovsman eller utgivare? 
Kan man lita på källan? Varför? Varför inte? 

Vad? Vad har källan för innehåll? Presenterar den fakta, åsikter, underhållning eller något 
som ska säljas? 
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Till läsaren 

Du hittar en lista med kortkommandon för Textview i infofliken. Lär dig dessa så 
underlättar det läsningen av boken. I förlagan finns många rutor med blå bakgrund eller 
prickar runt. Många av dessa markeras inte i denna bok då de inte underlättar så mycket, 
utan placeringen av texten gör den lätt att skilja ut ändå.  På vissa ställen har förklarande 
text lagts till och den texten är placerad inom parenteser. Vissa tabeller har gjorts om så 
att det ska fungera bättra för linjär läsning. Viss fetstilt eller kursiv text har markerats med 
VERSALER så att du kan skilja ut dem.  

Baksidestext har utgått och det finns ingen bildbilaga till boken. 
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Pedagogiska tips 

• Samla dokumenten som eleven skriver till boken i en mapp i datorn med bokens namn. 
Placera mappen i en mapp för ”svenska” i datorn. På så vis byggs en trädstruktur upp vilket 
underlättar för eleven att hitta. 

• Gå gärna igenom Textview kortkommandon med eleven för att underlätta läsningen av 
boken.  
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Bildbeskrivningar 

7 

Två personer gestikulerar med händerna och använder kroppsspråket och  olika miner när 
de pratar med varandra.  

12 

En person tittar upp för att få ögonkontakt med publiken under sin presentation. Åhörarna 
tittar tillbaka och ser glada ut. 

24 

En intervju med en brandman:  

- Hur började det hela egentligen? 
- Det är för tidigt att säga, men mycket tyder på att ett blixtnedslag kan ha slagit ut 

säkringarna och på så sätt orsakat… 
- Och hur stora är skadorna? 

79 

E-brev:  

Hej! 

Jag har inte fått något studiebidrag för september trots att jag skickat in en 
studieförsäkring. Jag ber er undersöka varför pengarna inte har satts in på mitt konto. Mitt 
personnummer är 900118-xxxx. 

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning 

Amir Gervalse 

95 

En kille sitter vid ett bord och skriver.  Framför honom står ett porträtt av en tjej. I hans 
fantasi dyker tankar på en blomma, ett rådjur och en kvinna i klänning upp.   

119 

Den dramaturgiska kurvan i form av ett diagram med tid på x-axeln och intensitet på y-
axeln.   

1. Anslag: Huvudkonflikt och huvudpersoner presenteras (låg intensitet) 

2. Presentation: var? när? varför? vilka?  

3. Fördjupning: inbördes relationer, delkonflikter (stegrande intensitet) 

4. Konfliktupptrappning: två olika uppfattningar driver handlingen framåt. (mer stegring)  

5. Konfliktlösning och vändpunkt: konfrontation leder till upplösning (här nås högsta 
punkten och kurvan vänder nedåt)  
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6. Avtoning: summering och konsekvenser.(kurvan fortsätter långsamt nedåt).  

121 

En storyboard med fem bilder med olika perspektiv 

1. Totalbild: På bilden syns ett stort torg framför en stor byggnad. I mitten står en 
staty. Människor i olika åldrar rör sig och här finns också bord med parasoller där 
folk sitter ned.   

2. Helbild: Ett par har slagit sig ned vid ett av borden och vecklar ut en karta. Bredvid 
dem står en kypare redo att servera dryck.  

3. Halvbild: Paret konverserar och pekar på kartan. 
4. Närbild: De pekar på ett speciellt ställe på kartan.   
5. Extrem närbild: På kartan kan man utläsa ” Piazza Bolognese” som ligger vid gatan 

”Via Romana”. 

122 

En man och hans hund i olika perspektiv.  

a. Grodperspektiv. Filmad underifrån ser mannen enorm ut och hunden liten.   

b. Normalperspektiv. Mannen och hunden i naturlig storlek.  

c. Fågelperspektiv. När mannen och hunden ses uppifrån ser de båda små ut.  

126 

Diagram ”Behållning i %” visar att efter 1 dag minns du 50 % av stoffet du lärt dig, efter 2 -
7 dagar bara 25 %. När du inte repeterar glömmer du en stor del av stoffet! När du 
repeterar vid flera tillfällen minns du betydligt mer. Repeterar första gången dagen efter, 
andra gången några dagar senare och tredje gången efter en vecka. 
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