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Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40340  



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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Läraranvisning 
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Författare: Hysén 
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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. 

• Innehåll, text, bildbeskrivningar samt läraranvisning finns under egen flik. 

• Strateginivåerna är markerade med orden grön, gul och röd är placerade efter 
respektive rubriker inom parentes. Färgkoderna finns med utfall ni pratar om dem 
och inte rubrikerna i sig. 

• Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilderna. Dessa är i vissa fall ihopslagna och 
har fått en gemensam bildbeskrivning. 

• Fet och kursiv stil är borttagen eftersom den inte fyller någon betydelsebärande 
funktion. 
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Sidspecifika förändringar 

7 

Vad säger texten? Uppgift 5 och 6 

Eleven kollar på svällpappersbilden och skriver sedan sina två bildtexter. 

För att rita en bild på resultatet kan eleven använda sin ritmuff eller Blackboard. Om 
eleven inte känner sig bekväm med att rita skriver eleven sitt svar. 

8 

En uppslagsbok – tenn 

Om tiden finns och man har möjlighet att exempelvis kombinera texten med genomgång 
av metaller i NO så är att smälta tenn ett uppskattat experiment. Allt som kan göras taktilt 
förstärker minnet inte enbart för seende utan även för eleven med synnedsättning. 

10/11 

En karta 

Uppgiften kräver handledning. 

Detta är en svår och tidskrävande uppgift för en elev med synnedsättning. Ge eleven den 
information som eleven behöver för att kunna lösa uppgiften. Berätta om kända 
byggnader som är belägna i Gamla stan etc., utgå alltid från elevens befintliga kunskaper. 

Eleven har en svällpapperskarta men har även tillgång till en bildbeskrivning som kan ge en 
del förtydligande. 

Originalkartan är alltför detaljerade för att en elev med synnedsättning ska kunna tolka 
den på svällpapper. Elevens svällpapperskarta har i stort endast den information som 
eleven behöver för att lösa uppgifterna. I övrigt skalas gator och platser bort och ändå 
kommer kartan att vara svår att avläsa. 

Samtala gärna om att en seende elev kan få många olika sorters information från en karta, 
men att detta inte är möjligt att förmedla lika detaljerat på en svällpappersbild. 

Var uppmärksam på att svällpapperskartan inte kommer att ha samma skala som de 
seendes karta. Därför att dessa frågor ändrats på följande sätt: 

Vad säger texten? 

2 Ungefär hur långt är det att promenera från Järntorget till Tyska Brinken om kartan är 
ritad i skala 1:5000 och avståndet på kartan är 4 cm? 

Fundera över texten 

9 Vad menas med att en karta är ritad i skalan 1:5000? 

12 

En instruktion 
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Ta med några av de verktyg som listas i uppgiften och låt eleven undersöka dem. Visa 
gärna momenten på en riktig stol så att eleven förstår vilket verktyg som ska användas till 
vad. 

13 

Fundera över texten - uppgift 3 

Följande förändring av texten har gjorts: 

Meningarna vid varje instruktion är numrerade. Varför? 

17 

Vad säger texten – uppgift 7 

Uppgiften tar längre tid att lösa då eleven med synnedsättning måste läsa igenom 
bildbeskrivningarna. Samtala om bilderna och ge den information eleven behöver för att 
sortera rätt. 

20 

En faktatext – tabell 

Maxhastigheterna har omvandlats till brödtext placerad enligt nedan, men eleven har även 
fått tabellen som svällpappersbild. 

Läs texten under tabellen. 

Vad skulle du vilja veta mer om geparden? 

Tabell 

  Maxhastigheter, hastigheter km/h 

  Lejon 80 

  Sebra 65 

  Människa 35 

  Struts 80 

  Gepard 100 

Gepardens kraftiga bakben, smala kropp och lilla huvud gör den till världens snabbaste 
löpare. Den har gulfärgad päls med svarta prickar. 

Se svällpappersbild. 

26 

En ansökan – namnteckning 

Kolla så att eleven vet varför man brukar signera en ansökan, ett brev etc. 

40/44 

Ingress 
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Informera eleven om hur de seende snabbt kan se att ett textavsnitt är en ingress. 

Eftersom kursiv och fetmarkering ej förekommer i Textview-upplagan har ingresserna fått 
nedanstående tillägg efter ingressens slut: 

(Slut på fetmarkering av text.) 

42 

De två recensionerna har getts rubrikerna "Recension 1" och "Recension 2" för att skilja 
dem från varandra.  
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Till läsaren 

Välkommen till Läsförståelse C. 

• Innehåll, text, bildbeskrivning samt läraranvisning finns under egna flikar. 

• Boken tränar dig på olika strategier för hur man analyserar en text. 

• Det finns bildbeskrivningar de flesta bilder. I dem kan det finnas ledtrådar och svar 
på frågor. Det finns även några svällpappersbilder. 

• Läs gärna uppgifterna innan du läser texten så vet du vad du ska ha koll på för att 
kunna besvara frågorna. 

• Vid rituppgifter använd förslagsvis på ritmuff eller Blackboard. 

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

spsm.se.  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

• Eleven skriver sina svar på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. Där 
kan eleven ha en fil för övningsbokens uppgifter. På så vis skapas en trädstruktur i 
datorn som gör att eleven själv snabbt kan hitta uppgifterna. 

• Rituppgifter görs förslagsvis på en ritmuff eller Blackboard (Best.nr: 10326). 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
text och uppgifter samt att skriva svaren. Att tolka taktila bilder kräver också extra 
tid. 

• Vid prov har eleven med synnedsättning 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 samtidigt som man kan samtala om olika uppgifters 
utformning. 
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Bildbeskrivningar 

4 

En flicka försöker forma en lerklump på en drejskiva. Hon är så koncentrerad på sin uppgift 
att tungan sticker ut vid ena mungipan. Bredvid flickan står en kvinna och visar med 
händerna hur man ska deja. Det finns fler saker gjorda i lera på bordet framför kvinnan 
t.ex. en mugg. 

6 

Två killar och en tjej funderar på hur de ska lösa uppgiften med sugrören och toarullarna 
som du kan läsa om i texten här i boken. En av killarna kliar sig i huvudet. 

8 

Bild 1 

Några personer står i en smedja och häller smält tenn i en bunke med vatten. En välklädd 
herre tar upp den skinande tennklumpen som format sig vackert krusigt. 

Bild 2 

Några andra personer har lagt sin svarta tennklump på bordet. De fyra personerna ser 
förskräckt på den kompakt svarta tennklumpen som ligger våt på bordet. 

10 

En karta över stadsdelen Gamla stan är indelad i rutor och markerad A, B, C och 1, 2, 3. 

Skala 1:5000 

En uppritad sträcka visar att 4 cm på kartan är 200 m i verkligheten. 

Kartan har i övre högra hörnet en bild på de fyra väderstrecken, en kompassros: N – norr, S 
– söder, V – väster och Ö – öster. 

Sträckan Järntorget – Tyska Brinken är på kartan 4 cm. Söder om Lejonbacken ligger 
Kungliga slottet med den Inre Borggården. Västerlånggatan sträcker sig från Mynttorget i 
nordvästra stadsdelen ner till Järntorget i sydöstra delen av Gamla stan. Köpmangatan 
ligger mitt i Gamla stan och Storkyrkoskolan ligger söder om stadsdelens mitt. Många av 
gatorna i östra delen av stan avslutas med namnet –gränd. Går man öster ut kommer man 
till Skeppsbrokajen och Strömmen. Detta gäller också om man går österut från 
Brunnsgränd. För att gå från Medeltidsmuseet till närmaste apotek går man södra 
Helgeandstrappan till Stallbron, sedan till Mynttorget vidare söder ut på Västerlånggatan. 

Kartan visar ett T söder om Postmuseet. Inget utsatt T eller B finns vid Börsen. 

I ruta B2 finns bland annat dessa gator: Skräddargränd, Skomakargatan, Trädgårdsgatan 
och Prästgatan. 

12 

Bild 1 
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En stol står på några gamla tidningar. Man har tagit bort stolsitsen. Stolen tvättas, skapas 
och sandpappras. 

12 

Bild 2 

En flicka målar stolen röd. 

12 

Bild 3 

Den gamla stolsitsen ligger på ett nytt tyg. 

12 

Bild 4 

Det nya tyget häftas fast på stolsitsens baksida. 

14 

Två kockar står och hackar lök och tårarna sprutar från ögonen. 

16 

Sex bilder som illustrerar fabeln om mjölnaren, sonen och deras åsna. 

  A Mjölnaren och sonen rider på åsnan. 

  B Sonen och Mjölnaren bär åsnan på en stång. 

  C Mjölnaren rider på åsnan medan pojken går bredvid. 

  D Stången brister på mitten, åsnan trillar i vattnet. 

  E Pojken leder åsnan med ett rep. Mjölnaren går bredvid. 

  F Pojken rider på åsnan medan Mjölnaren går bredvid. 

22 

Två dikter skrivna i en svart ram dekorerad med stjärnor, växter och ett par djurögon. 

24 

En målning som visar Alfred Nobel. Han sitter vid en bänk med provrör och glasskålar. Hans 
hår är kortklippt, han har skägg och är klädd i brun kostym med väst, vit skjorta och en 
fluga. 

26 

Namnteckningen Amir Abdalla är skriven i skrivstil sist i ansökan. 

28 

Tre flickor, en flicka sitter på huk, en annan flicka har just fått en lila tröja slängd över sitt 
huvud. Den tredje flickan Deniz som kastat tröjan rusar därifrån. 
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30 

En bild på en tidningssida som heter Läsarna har ordet. 

Sidan har flera insända artiklar med följande rubriker: 

  Vi är också människor 

  Vägövergången i Mosjö tokig 

  Hundar ska hållas i band 

  Vi vill ha bättre 

32 

Framsidan på boken, God natt Mister Tom. Boken ses tillsammans med bokens 
baksidestext. Författare till boken är Michelle Magorian. 

Omslaget pryds av en kille som ligger på rygg med armarna under huvudet på en 
gräsmatta. 

34 

Ett fotografi med folk som paddlar kanot. Det är vindstilla, i fjärran syns några småöar som 
skyddar kanotisterna från vågor. Himlen är blå med några vita stackmoln. 

38 

En färgglad klocka vars visare står på tjugotre minuter i sex. 

40 

En rund vägskylt som visar att här får man max köra 30 km. 

40 

En buss och ett antal cyklister samsas på en och samma gata. De flesta cyklister har hjälm 
och några har även reflexväst. 

42 

Bioannons: 

Tillbaka till landet Längesen 

En film av Pelle Rosén. 

I rollerna: Martin Ek, Linnea Jansson, Pontus Green 

"En spännande film", Kvällstidningen 

"Action och spänning", Stockholms Dagblad 

"Utsökt foto", Nyhetsmorgon, TV 9 

Längst ner på affischen står biografnamnet Park, Storgatan 18. 
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44 

Ett fotografi på en fotbollsspelare, som är klädd i gult och svart. 

46 

En ung man med en lyra, ett stränginstrument, går på en liten stig som leder ner mot en 
strand. Efter honom kommer en vacker kvinna. Mannen vänder sig om och tittar mot 
kvinnan. 
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