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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. 

• Till denna bok finns inga separata svällpappersbilder. 

• Bilder och foton i boken som inte har någon bildtext har utgått. Bildförteckningen 
har också utgått. 

• Till Textviewboken finns excelfilen tb40355.xls som innehåller alla tabeller i boken. 
Tabellerna är numrerade löpande genom hela boken. I Textviewboken finns i 
hänvisning till aktuell tabell i excel-filen. Exv. s. 11: Se tabell 1. Det kan förekomma 
förkortningar i tabellerna, exv. k för kredit och d för debet. Allt innehåll i tabellerna 
har vänsterjusterats. Tabellernas kolumnbredder kan variera från förlagan. Detta är 
tyvärr någon som inte går att åtgärda i Excel. 

• Fetstil stil är inte markerad i boken. Kursiv stil har behållits på viktiga ord och 
begrepp och skrivs med VERSALER i Textview. 

• Ikonen för att lösa uppgifter på webben presenteras med texten webb inom 
parentes. Ex. s. 9, 1:1 (webb) Rätt enligt bokföringslagen. 

• Ikon för "Checkpoint" skrivs ut som text med utropstecken bakom. Checkpoint! 

• Ikonen liggande frågetecken har ersatts med texten ”Fråga”. 
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• Sid 47 osv: I denna typ av tabeller där rubriker finns på höger sida i tabellerna har 
dessa skjutits in till vänster. Exempelvis rubrikerna "Balansrapport", "Tillgångar" 
osv. Detta för att eleven redan i cell 1 då kan läsa en kolumnrubrik som avser 
samtliga rader och kolumner under dessa rubriker. I exemplet på sid 47 så avser t 
ex rubriken "Balansrapport" hela tabellen och dess efterföljande rader. 

• Inledande kolumnrubriker i tabellerna har gjorts gemena. Efterföljande rubriker 
inne i tabellerna skrivs med en inledande versal följt av gemener. Övrig text inne i 
tabellerna skrivs i regel med gemen text. Se t ex sid 47. 

• I vissa tabeller är kolumnrubrikerna något förenklade och avviker då i viss mån från 
förlagans tabeller. Se t ex konteringsrutorna på sid 14 osv. Alla konteringsrutor är 
återgivna på samma sätt. 
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Sidspecifika förändringar 

27 

Istället för bilden på Moms att deklarera för står det i den anpassade boken: Fyll i en 
momsdeklaration utifrån uppgifterna ovan. 
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Till läsaren 
• Alla uppställningar, blanketter, verifikationer, bokföringsorder, tabeller etc. finns 

inlagda i excelfilen tb40355.xls. I textviewboken finns en hänvisning till respektive 
tabell i excelfilen. Varje tabell har ett unikt nummer. 

• En del övningar är markerade med * som betyder fördjupa. Markeringen innebär att 
avsnittet och uppgiften av tidsskäl kan uteslutas utan att viktiga baskunskaper blir 
obehandlade. 

• Fet stil har inte markerats i boken. 

• Kursiv stil på betydelsebärande ord skrivs i Textviewboken med VERSALER bokstäver. 

• Det finns inga svällpappersbilder till boken. 

• De flesta bilder har utgått då de var av utfyllnadskaraktär. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 
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Pedagogiska tips 
Eleven bör få hjälp att upprätta egna mallar för exempelvis verifikationer, rättelser etc 

Gå gärna igenom kortkommandona för Textview med eleven. Det underlättar läsningen av 
boken. 

Tänk på att eleven med synnedsättning eller blindhet behöver mer tid både till uppgifterna 
och vid prov. 

Läs  gärna igenom texten Till läsaren tillsammans med eleven. På så sätt lär sig eleven att 
själv ta reda på vad som är specifikt för boken. 

Stötta eleven att skapa god ordning på sin dokumentation av svar och liknande genom att 
ha särskilda mappar för olika böcker/ämnen på sin dator. 

Dela mappar via dator mellan er för att skicka svar och hämta uppgifter. 
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Bildbeskrivningar 

25 

Utdrag ur arbetsgivardeklaration för Cake Shop. 

Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen (inlämningsadress, 
se andra sidan) 

Arbetsgivardeklaration 

01 Deklarationsdag 

02 Person-/Organisationsnummer 

 

Betala din skatt till 

Bankgiro 5050-1055 

Ditt referensnummer (OCR) 

 

Arbetsgivaravgifter att deklarera för Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbete. 

50. Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner = 35400 

51. Avgiftspliktiga förmåner 

52. Avdrag för utgifter i arbetet 

53. Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt 

= 35400 

Underlag för arbetsgivaravgifter 

55. Full arbetsgivaravgift för födda = 35400 

56. 30 % av rad 55 = 11682 

78. Summa arbetsgivaravgift = 11682 

Avdragen skatt att deklarera för, underlag för skatteavdrag 

81. Lön och förmåner inkl. SINK = 35400 

83. Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK 

85. Ränta och utdelning 

87. Summa underlag för skatteavdrag = 35400 

Avdragen skatt 

82. Från lön och förmåner = 12100 

88. Summa avdragen skatt = 12100 

Summa avgift och skatt att betala = 23782 
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25 

Mervärdesskattedeklaration Cake shop. 

01 Deklarationsdag 

02 Person-/Organisationsnummer 

Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) 

Moms att deklarera för (ange endast kronor, ej ören 
A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms 

Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08. 

05. = 142700 

Momspliktiga uttag 

06 Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning 

07 hyresinkomst vid frivillig skattskyldighet 

b. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05-06. 

Utgående moms 25 % = 0 

Utgående moms 12 % = 17124 

Utgående moms 6 % = 0 

f. Ingående moms 

48. ingående moms att dra av = 8140 

g. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid). 

40. Moms att betala eller få tillbaka = 8984 

26 

Momsdeklaration färghandel. 

Moms att deklarera för (ange endast kronor, ej ören) 

a) Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms 

  05. Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08 = 520880 
  06. Momspliktiga uttag 
  07. Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning 
  08. Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet 

b) Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08 

  10. Utgående moms 25 % = 130220 
  11. Utgående moms 12 % 
  12. Utgående moms 6 % 

f) 48. Ingående moms att dra av = 70910 
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g) Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid) 

  49. Moms att betala eller få tillbaka = 59310 

29 

Utdrag ur arbetsgivardeklarationen. 

Arbetsgivaravgifter att deklarera för Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet. 

50. Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner = 68740 

51. Avgiftspliktiga förmåner 

52. Avdrag för utgifter i arbetet 

53. Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt 

(Ruta 53 = 55 + 57 + 59 + 61 + 65 + 69) = 68740 

Underlag för arbetsgivaravgifter 

55. Full arbetsgivaravgift för födda = 68740 

78. Summa arbetsgivaravgift = 20622 

Avdragen skatt att deklarera för 

Underlag för skatteavdrag 

81. Lön och förmåner inkl. SINK 

83. Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK 

85. Ränta och utdelning 

87. Summa underlag för skatteavdrag = 68740 

Avdragen skatt 

82. Från lön och förmåner = 20700 

88. Summa avdragen skatt = 20700 

Summa avgift och skatt att betala = 41322 

31 

Utdrag ur arbetsgivardeklarationen för företaget Power Sport. 

Arbetsgivaravgifter att deklarera för Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet. 

50. Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner = 64740 

51. Avgiftspliktiga förmåner 

52. Avdrag för utgifter i arbetet 

53. Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt 

= 64740 

Underlag för arbetsgivaravgifter 
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55. Full arbetsgivaravgift för födda = 64740 

56. 30 % av rad 55 = 19422 

78. Summa arbetsgivaravgift = 19422 

Avdragen skatt att deklarera för 

Underlag för skatteavdrag 

81. Lön och förmåner inkl. SINK = 64740 

87. Summa underlag för skatteavdrag = 64740 

Avdragen skatt 

82. Från lön och förmåner = 19500 

88. Summa avdragen skatt = 19500 

Summa avgift och skatt att betala = 38922 
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