
 

 

Simsalabim 6 Arbetsbok 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40241  



 

 

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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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 eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

 Baksidestexten utgår. 

 De bilder som behövs för texternas förståelse har fått en kort bildinformation 
inkluderad i respektive uppgift. 

 Bokens tecknade Simsalabim-maskot som återkommer i boken presenteras endast i 
grundboken. 

  Ikonstjärnan ersätts med texten (stjärna) 

 Rubriker skrivna med versaler skrivs gemena bokstäver (med inledande versal). 

 Fet och kursiv markering av ord eller text utgår 

 Uppgifterna är numrerade. 
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Sidspecifika förändringar 

4 

Planera  

Har fått följande utseende: 

Den här planeringen hjälper dig att se vad du har gjort och vad du har kvar att göra i 
kapitlet. 

Markera med ett kryss (x) före rubriken när du är klar med uppgiften. 

När uppgiften är rättad skriver din lärare sin signatur efter rubriken. 

Lyssna  

--- Dödgrävarens rot    6 ---  

--- Kommentera texten  6 --- osv. 

 Läsa  

--- Läsförståelse 8 ---  

--- Text och tanke 10 ---  osv.  

13 

Uppgift B – Historisk berättelse 

Om man vill spara tid se då till att eleven har några texter som eleven kan söka fakta i.  Ska 
eleven leta i böcker eller på nätet kan detta ta mycket lång tid och här vill man ju lägga 
tiden på att få fram stödord från en given text som ska användas till att skriva en 
berättelse. 

14 

Satsdelar 

Här kan man spara tid genom att se till att eleven får meningarna kopierade till datorn så 
kan eleven skriva satsdelarna direkt vid de olika satsdelarna. 

15 

De och dem 

Även här kan man spara tid genom att kopiera texten till elevens dator så kan eleven ändra 
”de och dem” direkt i texten.   

17 

En historisk person 

Gör en kort repetition av hur man skriver en tankekarta. I övrigt se anvisningarna på sid 
14/15. 



3 

 

29 

4 Ta reda på fakta om Afghanistan 

Att ta reda på fakta på nätet eller i böcker tar betydligt längre tid för en elev med 
synnedsättning. Beroende på hur mycket tid man har till sitt förfogande kan det vara bra 
att ta ställning till frågan, vad ska tränas, att söka fakta nätet etc. eller söka fakta bland 
några givna texter och anteckna.  

32 

Nordiska språk – uppgift B 

Tabellen har omarbetats till löpande text. 

Vad heter de tre orden på de nordiska språken? Fyll i nedan: 

1 Svenska: katt 

Norska-bokmål: ---  

Norska-nynorsk: ---  

Danska: --- 

Färöiska: --- 

Isländska: --- osv. 

35 

Uppgift C 

Eleven gör en taktil affisch. Använd olika material som tyg, garn, papper med olika struktur 
osv. Det är alltid bra att ha ett litet lager av olika sorters material som man kan plocka fram 
vid tillfällen som detta. 

48 

Lyssna Uppgift 1 

Att rita en karta är svårt. Här kan man låta eleven få en färdigritad karta där eleven kan 
markera resvägen med vaxsnören. 

48 

Lyssna Uppgift 2 

För att spara tid kan man ta fram några olika faktatexter om Jostein Gaarder som eleven 
kan ha som faktabas och välja fakta ur till sitt författarporträtt.  

59 

Uppgift F 

En elev med synnedsättning kan ibland behöva påminnas om att det är helt OK att i en 
uppgift som nedan använda sin fantasi. 

Uppgiften har fått följande utseende: 
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Skriv en gestaltande beskrivning av bildbeskrivningen nedan. Använd din fantasi. 

Skriv på dator eller i din skrivbok. 

Bildbeskrivning: 

Det regnar och på trappan utanför ett litet hus sitter en ledsen kille. Husets fönster har en 
trasig ruta och en bräda på huset håller på att lossna. 

71 

Uppgift C 

Eleven skriver sitt svar i parentesen efter frågan på sidan 70. 

71 

Uppgift D 

En del elever är inte så förtjusta i att rita och då kan de naturligtvis göra en 
miljöbeskrivning med ord. 

72 

Uppgift 2 C 

Eleven fyller i sitt svar i parentesen efter frågorna i uppgift B.  

78 

Kommatering uppgift C 

Eleven kan markera med vaxsnöre eller ännu bättre kopiera texten till elevens dator så kan 
eleven skriva kommatecknen direkt i texten. 
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Till läsaren 

När du är klar med en uppgift ska du markera den i din planering. Din lärare skriver sin 
signatur när uppgiften är rättad.  

Bokens Simsalabim-maskot presenteras i början av grundboken, men övriga maskotbilder 
utgår. 

Du har fått bildbeskrivningar, som vanlig text, till de bilder som du behöver för att kunna 
lösa en uppgift. 

(stjärna) betyder att du ska gå tillbaka till grundboken. 

Bok- och pjästitlar har skrivits med VERSAL text. 
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Pedagogiska tips 

 Det är viktigt att eleven har god ordning och dokumentation av svar och liknande 
genom att exempelvis ha en särskild fil på datorn med just denna bok och 
antecknar kapitel/avsnitt och sedan uppgiftsnummer när man svarar. 

 Glöm inte bort att ge eleven feedback och att kolla att uppgifterna har lösts rätt 
samt att signera elevens planering. 

 Bokens  ”maskotbilder” utgår. Berätta dock detta för eleven så att han/hon inte blir 
förvånad om de övriga eleverna kommenterar maskoten.  

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder t.ex. en karta.  Rita en 
enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan även göra det enkelt för sig 
genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom att kopiera den i skolans 
kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden i ritmuffen. Fyll i de 
konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv sedan den text som eleven 
behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens Perkinsmaskin.  

 I dag finns även Blackboard (bestnr: 10326). Det är en ritplatta där man snabbt och 
enkelt kan framställa taktila bilder. Man beställer den hos SPSM. Det finns två filer 
på You Tube om hur den används. Sökord på You Tube: Sensational blackboard. 

 Vissa uppgifter kan kräva förberedelser, exempelvis att kopiera vissa texter och 
lägga in dem på datorn så att eleven på ett smidigare sätt kan skriva och göra 
ändringar i en given text. På så sätt kan man spara tid.  

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
uppgifter, texter samt ev. bildbeskrivningarna. 

 Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

 Läs ”Till läsaren” gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

59 

Det regnar och på trappan utanför ett litet hus sitter en ledsen kille. Husets fönster har en 
trasig ruta och en bräda på huset håller på att lossna. 
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