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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. 

• 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. 

• Uppgifter som bedöms som svåra och som markeras med med pilar vid uppgiften i 
läroboken, t.ex. uppgift 1.26 och 1.27 sid 11, markeras i denna anpassning med 
asterisk * dvs. *1.26 och *1.27. 

• Vektorer ritas skalenligt, men så stora att de kan behandlas av gravt synskadade. 
Det gäller bl.a. uppgifter på sidorna 17, 63,90-93 och 102-103. Även i uppgifter där 
det handlar om krafter på t.ex. klossar eller rullande vagnar måste kraftvektorerna 
vara tillräckligt långa 

• Tredimensionella figurer ritas tvådimensionellt om så är möjligt. Se t.ex. uppgift 
8.94 sid. 79. 

• Flera figurer är förenklade, där man har skalat bort ”prydnadsinformation”, som 
kan förvilla och göra att det blir svårt att avläsa det väsentliga i figuren. 
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• Tabeller ändras från liggande (vågräta) till stående (lodräta) i de flesta fall. Detta för 
att de ska bli lättare att avläsa. Se uppgift 1.21 och 1.22 sid 10. 

• Krafter som betecknar en kraft parallellt med ett underlag eller krafter 
vinkelrätt/vertikalt mot ett underlag betecknas i Textview-boken F_”para” och 
F_”vert”. 
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Sidspecifika förändringar 

49 

Tabellerna är uppdelade i flera delar av utrymmesskäl. 

Dessutom är de olika rubrikerna förkortade och kan tolkas med hjälp av tabellnycklar. Här 
kan eleven behöva hjälp att avläsa tabellerna 
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Till läsaren 
• Uppgifter som i läroboken bedöms som svåra markeras i texten med asterisk * 

föreuppgiftens nummer, dvs. *1.26 och *1.27. 

• I uppgift 14.2 sidan 107 finns en tabell. Den kan med fördel kopieras över till Word, 
varefter det är lätt att fylla i det som fattas. 

• Krafter som betecknar en kraft parallellt med ett underlag eller krafter 
vinkelrätt/vertikalt mot ett underlag betecknas i Textview-boken F_”para” och 
F_”vert”. 
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Pedagogiska tips 
• I t.ex. kapitel 2, där dynamometer används i många uppgifter, ta fram en 

dynamometer, eller andra eventuella instrument etc., så att eleven kan bekanta sig 
med dem. 

• För att kunna rita t.ex. vektorer, används ritmuff och muffskiva. 

• En porös platta (t.ex. Tretex) kan läggas under en svällpappersbild. Man kan då med 
nålar markera punkter som man ska mäta mellan. 

• Som komplement till vissa kopplingsscheman kan man ha en uppkoppling med 
riktiga komponenter för att öka förståelsen. 
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Bildbeskrivningar 
Exempel 4 

På en stolpe sitter två vägmärken i form av pilar. På pilen som pekar åt vänster står det B 
53 och på pilen som pekar åt höger står det A 59. 
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Exempel 5 

På en stolpe sitter två vägmärken i form av pilar. Båda pilarna pekar åt höger. På den ena 
pilen står det står det A 59 och på den andra pilen B 53. 

79 

Bilden visar en informationsetikett från baksidan av ett batteri. I nedre vänstra delen av 
etiketten finns en symbol. Texten på etiketten lyder: 

Canon BATTERY PACK BP-E77k 

6V 

1000mAh 

(Ni-Cd BATTERY) 

No FGD 

CANON INC MADE IN JAPAN 
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