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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! 
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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. 

• I boken förekommer markerad text, t ex fet stil och kursiv stil. Dessa markeringar 
skrivs i textview med stora bokstäver. 

• Det finns bildbeskrivningar till bilder som innehåller viktig information. 

• Bildförteckningen är borttagen. 
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Sidspecifika förändringar 

133 

Textruta ”Bipolär sjukdom” har flyttats till s. 132, direkt efter rubriken ”Dubbelt drabbad – 
bipolär sjukdom och adhd”. 
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Till läsaren 
I boken förekommer markerad text, t ex fet stil och kursiv stil. Dessa markeringar skrivs i 
textview med stora bokstäver. 

Det finns bildbeskrivningar till bilder som innehåller viktig information. 
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Pedagogiska tips 
• Berätta mer om bilderna som förekommer i boken. Bildbeskrivningar täcker ofta 

inte helt in vad bilden visar. Bildbeskrivningar kan aldrig ge exakt samma 
information som de seende eleverna får genom att titta på bilderna. Samtala om 
bilderna och ge den extra information som eleven med synnedsättningen kan ha 
nytta av för att få samma förståelse som de seende eleverna. 
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Bildbeskrivningar 

31 

Skiss. Flera stamceller på rad. Utskotten blir kortare och kortare på dem (mot höger) och 
de övergår till stjärnformade celler med korta uddar, progenitorceller. Neuronen, består av 
en förtjockning med sex förgrenade korta utskott och ett långt utskott. Det långa utskottet 
är i bilden ca 10 ggr så långt som ett kort utskott. Det liknar en segmenterad slang med 
förgreningar i bortre änden. Dessa kopplar till förgreningar på en annan neuron. 

32 

Skiss. Hjärna sedd från sidan (pannan till vänster). Överst är storhjärnan som liknar ett 
halvklot med starkt veckad yta. Pannloben finns på främre halvan. På den bakre halvan 
finns hjässloben upptill och nackloben baktill. Tinningloben ligger som en framåtriktad flik 
mitt på sidan. Lillhjärnan liknar ett nystan och ligger tätt under nackloben, direkt bakom 
hjärnstammen. 

46 

Färgfoto av en trappa bredvid en rulltrappa. Trappstegen är målade i vitt och svart som 
tangenter på ett piano. 

92 

Färgfoto. En vägg med en målad grön androidfigur, en enkel robot. Den gör V-tecknet med 
sin ena uppsträckta hand. På väggen finns texten: be together. not the same, android. Där 
finns även två enkla människofigurer. Till höger i bild står två personer och pratar framför 
väggen. 

97 

Affisch från City of London i kampanjen Love Where You Live. En hög med enorma cigarett-
fimpar blockerar vägen för en gående man. På affischen finns texten "IT'S NO SMALL 
PROBLEM. No ifs, no butts. Stub it and bin it, OR FACE AN £80 FINE. 

Människor har fimpat sina cigaretter på affischen så den är full med brännhål. 

107 

Färgfoto på Nicki Minaj i blond håruppsättning. 

115 

Svartvitt foto. Ett elegant par går längs en gata. Hon har hatt, kappa och skor med klack, 
han bär stormhatt, lång rock och använder käpp. Båda röker. 

124 

Skiss som visar hippocampus centralt inne i hjärnan. Den består av två nästan parallella 
bågar som välver sig uppåt, bakåt. De övre främre ändarna sitter ihop. De nedre ändarna 
är tjockare och pekar något utåt, framåt. 
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195 

Pyramid indelad i åtta våningar som hör till fyra olikfärgade fält. 

Fält 1 (fyra våningar) 

- Fysiologiska behov: syre, vatten, mat, sömn 

- Trygghet och säkerhet: bostad, tryggad inkomst, skydd från våld och skada 

- Kärlek och gemenskap 

- Uppskattning: egen och andras 

Fält 2 (två våningar): 

- Kognitiva behov: veta och förstå 

- Estetiska behov 

Fält 3 (1 våning): 

- Självförverkligande 

Fält 4 (1 våning på toppen): 

- Transcendens 

196 

Målning av kajman och orm i kamp. 


	Psykologi 2A och 2B Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	133

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	31
	32
	46
	92
	97
	107
	115
	124
	195
	196



