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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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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. 

 Enstaka ord med fet eller kursiv stil återges med versaler i detta övningshäfte.  

 Vid flervalsfrågor  har dessa bokstavsnumrerats. Ex sid 9, uppgift 3. 

a) Hon spelade själv för första gången. 

b) Hon spelade till klockan två på natten. 

c) Hon fick skjuta på infekterade zombies. 

 ”Ringa in rätt svar” har ersatts med ”Markera rätt svar”. 

 Bildkällor utgår. 
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Sidspecifika förändringar 

Tabellen har skrivits som en lista: 

Det finns fyra olika läsförmågor som du tränar på i häftet.  

1. Hitta efterfrågad information 

Förklaring och strategi: Du ska hitta specifik information i texten (sökläsning). 

Tips:  

 Titta på rubriker, bilder och diagram för att få en överblick.  

 Tänk att du läser med en ficklampa och letar efter ord och siffror.  

2. Dra enkla slutsatser 

Förklaring och strategi: Du ska …  

41 

Tabellen har skrivits som en lista så här: 

Checklista för de nio texterna i boken och din läsförmåga. 

Markera när du svarat rätt på alla förmågor och jämfört med facit.  

Kan du följande för de nio texterna nedan?  

a) Hitta efterfrågad information?  

b) Dra enkla slutsatser?  

c) Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera? 

d) Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag?  

 

1. Konsten att döda Zombies 

2. Tjejer, dataspel och teknik 

3. Nätmobbningen är allas ansvar 

4. Tal vid prisutdelningsceremoni 

5. Tiggaren ger dig ett val och prövar dig som medmänniska 

6. Ett öppet brev till Beatrice Ask  

7. Pälsen 

8. Ur Etik och oändlighet  

9. Bilduppgift  

42 

Uppställningen har ändrats: 

3. Titta på checklistan och markera det du uppnått. 
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a) Har du anpassat din text till vad som står i instruktionerna? 

b) Har du en genomtänkt inledning? 

c) Har du utvecklat dina tankegångar? (Krönika och Bidrag till nättidning) 

59 

Tabellen har skrivits som en lista:  

1. Presentera 

a) Innehåll 

 E = framför åsikter om texten utifrån Frågor att fundera över med enkla och till viss 
del underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan 

 C = framför åsikter om texten utifrån Frågor att fundera över med utvecklade och 
relativt väl underbyggda argument 

 A = framför åsikter om texten utifrån Frågor att fundera över med välutvecklade 
och väl underbyggda argument 

b) kommunikation  

(osv) 

2. Leda diskussion 

a) Struktur 

E = fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.  

Gör försök… (osv) 
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Till läsaren 

Texten till eleven ser ut så här:  

Frågorna i boken är grupperade i tre olika nivåer och markeras med en, två eller tre 
asterisker.  

 *Frågan är relativt lätt 

 ** Frågan är mer utmanande 

 *** Frågan är extra klurig. 

Det finns ingen separat bildbilaga utan du hittar bildbeskrivningarna i fliken med samma 
namn. 

Ordlistan och bedömningsmatris från skolverket hittar du i egna flikar. 

Enstaka ord med fet- eller kursiv stil återges med versaler.   

På övningsmästaren.se kan du träna på orden som finns i ordlistan. 

Gå igenom och lär dig kortkommandon för Textview som underlättar läsning av den 
digitala boken.  

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Gå gärna igenom förflyttningskommandona för Textview med eleven för att 
underlätta läsningen av boken. 

 Samla dokumenten som eleven skriver till boken i en mapp med samma namn som 
boken. Placera mappen i en mapp för SVENSKA i datorn för att bygga en struktur i 
dator som gör det lättare att hitta material. 



6 

 

Bildbeskrivningar 

40 

Sex bilder med olika budskap:  

1. Bakom ett taggtrådsstängsel står många människor och väntar i ett långt led. 

2. Två personer med olika hudfärg greppar varandras händer. Den ena är vit- och den 
andre mörkhyad.  

3. En symbolisk teckning där en knuten näve sträcks upp (som till kamp) mot en 
bakgrund av en femuddig stjärna.  

4. En mörkhyad man med spänt, ledsamt ansiktsuttryck och mössan neddragen över 
pannan håller bedjande ihop sina händer.    

5. En tjej tittar upp från en mobiltelefon och ser ledsen ut. Bakom henne står två 
andra tjejer med en mobil och har blickarna riktade mot henne. 

6. Ett fotografi av äpplen i svartvitt där ett äpple fått grön färg som gör att det sticker 
ut jämfört med de andra. 
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