
 

 

Titel 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 30151  



 

 

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!  

 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 

Titel: Good Stuff D Textbook 
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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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

 Den anpassade boken innehåller inga svällpappersbilder men många bilder har 
bildbeskrivningar. Boken innehåller bildordlistor med de engelska namnen på de 
länder, orter etc. som finns markerade på bokens kartor. Använd elevens ordinarie 
kartor i svällpapper vid fördjupat arbete med kartorna. 

 Information om de olika texternas svårighetsgrad finns i innehållsförteckning på 
följande sätt: 
G=green text Y=yellow text B=blue text 
G Jill’s Sister’s nose 6 
etc. 
Inuti boken görs tillägget:  
green text/yellow text/blue text efter de olika texternas rubriker. 

 Styckeordlistorna är placerade efter respektive text. 

 Alfabetisk ordlista är placerad i  separat volym. 
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Sidspecifika förändringar 

Insidan av pärmen 

De två kartorna över Europa och Irland är placerade på sidan 1 i den anpassade boken. 
Textinnehållet i kartorna är placerat i bildordlistor som en del av brödtexten. 
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Till läsaren 

Följande text finns i "Till läsaren": 

Bokens texter har olika färgmarkeringar som visar hur svår texten är. Det visas på följande 
sätt i innehållsförteckningen: G=green text Y=yellow text B=blue text. Inuti boken görs 
tillägget green text/yellow text/blue text efter de olika texternas rubriker. 

Styckeordlistorna är placerade efter respektive text. 

Alfabetisk ordlista är placerad i en separat volym. 

Originalboken innehåller två kartor över Europa och Irland på insidan av pärmarna. I din 
bok är de placerade på sidan 1. Textinnehållet i kartorna är placerat i bildordlistor som en 
del av brödtexten. 

Lycka till! 
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Bildbeskrivningar 

1 

Karta över Europa 

1 

Karta över Irland 

16 

Ett fotografi av en ung kvinna som räcker ut sin tunga. I tungan sitter en metallpärla. På 
axeln har hon en tatuering som föreställer en fjäril. 

17 

Närbild på en tigers ögon. 

18 

Ett fotografi av en vit mus som hålls av en hand iförd plasthandskar. Personen som håller 
musen har en vit rock på sig. 

20 

Ett fotografi på två utklädda personer. De föreställer två rosa grisar. Grisarna demonstrerar 
med var sin affisch. På affischerna står följande: 

 Affisch 1: 
Go vegetarian and nobody gets hurt. 
Peta 

 Affisch 2: 
Cut the Pork: TAX meat!  
www.taxmeat.com 
Peta 

24 

Fotografi av en krokodil. 

27 

En man har kopplat ett grepp runt en krokodil i ett lerigt vattendrag. 

29 

Svartvitt foto av en grupp människor som ser glada ut. Många av dem håller i blommor. 

32 

Ett fotografi på kvinnor iklädda långa fotsida kläder, som täcker både huvud och kropp. 
Även ansiktet är täckt med en s.k. burka. 
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34 

Ett svartvit fotografi från en gata. Bilden visar två pojkar med var sin hund. Den ene 
hunden står på baktassarna och håller ena tassen i en av pojkarnas händer. Den andre 
hunden sitter bredvid en pojke som sitter på en plastback och håller ett antal sedlar 
framför huvudet. Det är klotter på väggarna. 

37 

Ett fotografi av en vit T-shirt med följande text i ljusblått: Peace on Earth. T-shirten ligger 
framför den amerikanska flaggan. Flaggan är röd och vitrandig med en mörkblå rektangel 
uppe i vänster hörn. Rektangeln är fylld med stjärnor. En stjärna för varje stat i USA. 

38 

Ett fotografi från en skolsal. Längst fram i salen finns en grön tavla. Över tavlan står det 
Education liberation. Framför  tavlan står en flicka och läser i några papper. Vid ena sidan 
sitter det elever och arbetar. 

57 

Ett fotografi på en gul och lila turistbuss. Det är en dubbeldäckare, om du sitter på andra 
våningen i bussen har du bra utsikt eftersom bussen inte har något tak. 

På bussen kan du läsa följande: 

Dublin City Tour 
Every 15 Minutes – Hop on – Hop Off – Live Commentary – Tickets Valid All Day 

 

Adult £7  

Child – U14 £3.50 

 

Dublin Castle – Guinness Hopstore – Old Jameson Distillery – Irish Music Centre – National 
Museum – Georgian Dublin 

 

Dublin See It Our Way 

58 

En tecknad kartbild över Irland med följande information: 

Repuplic of Ireland – republiken  

Irland 

Northen Ireland – Nordirland 

the Irish Sea – Irländska sjön 

the Atlantic Ocean – Atlanten 



6 

 

59 

Ett fotografi av en delfin som sticker upp sitt ansikte ur vattnet. Man ser en lång rad tänder 
i delfinens öppna mun. 

67 

Ett fotografi av en pojke som håller i ett gevär. 

72 

Ett fotografi där du ser ett gevär och benen på en soldat iklädd kamouflagebyxor. Två små 
pojkar tittar lite undrande på soldaten. 

73 

En tecknad karta som visar att East Timor är beläget lite norr om Australien i Stilla havet. 

78/79 

Ett fotografi från en festival. Man kan se folk på väg in mot festivalområdet samt en massa 
små tält. 

80 

Foto av Richard Branson. Han har på sig en silverfärgad dräkt och änglavingar och faller 
fritt i luften. 

82 

Foto av bandet Sex Pistols. 

86 

En svartvit affisch som föreställer en man och en trattgrammofon.  

Mannen har lockigt hår och långt skägg. Han har mörk kavaj och en randig skjorta samt en 
väst med stjärnor. Han håller en hög hatt i ena handen och en grammofonrulle i den andra.  

På trattgrammofonen står det: 

Edison Triumph Phonogram 

 

Affischens stora rubrik är: 

The Edison Phonograph 

 

Övrig text: 

Uncle Sam takes off his hat. 

The Triumph $50.00 
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89 

Ett fotografi av en liten pojke som håller i en skylt med en bild av Martin Luther King. 

90 

Ett svartvitt fotografi där Martin Luther King går tillsammans med andra män. De har 
blomsterkransar runt halsarna. 

93 

Ett svartvitt fotografi av Martin Luther King när han håller sitt berömda tal ”I Have a 
Dream”. 

98 

Målning av en ubåt under vattnet. Ubåtens för pekar ner mot botten och något exploderar 
eller brinner i aktern. 

111 

Ett fotografi av en man och kvinna som håller en liten babypojke i famnen. 

112 

Ett fotografi av en gråhårig man med glasögon som matar sina två katter. 

113 

Ett fotografi av en mörkhårig man med skägg. Han är fotograferad framför den engelska 
flaggan. 

114 

En vit kvinna sitter tillsammans med tre färgade kvinnor runt en bunke med mat. I 
bakgrunden ser man palmer. 

116/117 

Fyra fotografier. 

1 En kvinna och ett litet barn med blomsterkransar i håret. 

2 En kvinna sitter på golvet och lagar mat. 

3 En man med sin båt. Båten har en kanots form med en liten stödbåt på ena sidan. 
Vattnet är så glasklart att man tydligt ser bottnen. 

4 En kvinna som dansar. Hon har färgglada dekorationer runt halsen, på armarna och 
på huvudet. 

125 

En tecknad bild av ett tåg. I förgrunden en skylt med texten: 

The 15th of June is World Enviroment day 
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132 

En man som sitter på marken i öknen och undersöker en bit från en kaktus. 
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