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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!  

 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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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 och förvara pärmarna stående. Punktskriften 
riskerar att plattas till om de förvaras liggande.  

 Strateginivåerna är markerade med orden grön, gul och röd före rubrikerna. 
Färgkoderna ligger i vänstermarginalen så att eleven hittar dem lättare.  

 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 

9 

Hänvisningarna till bilderna har skrivits om så att eleven vet vilken bildbeskrivning som ska 
läsas.  

(gul) 3 Varför är personerna på bild 1 så glada? 

(röd) 1 Ge exempel på något som personerna på bild 2 tror ska hända. 

10 

Eleven har fått en bildbeskrivning av kartan över Gamla stan. Bildbeskrivningen kommer 
att behöva kompletteras av en syntolkning så att eleven får handledning. Rita gärna upp 
koordinatsystemet på en ritmuff.  

I bildtexten ligger enkla bildbeskrivningar av de olika symbolerna som finns i kartan: 

 T i cirkel = tunnelbana 

 A konstnärligt skrivet i cirkel = apotek 

 B i cirkel = bussterminal 

 267 i ruta = vägnummer 

 gr = gränd   

12 

Ta gärna med några av de verktyg som listas i uppgiften och låt eleven undersöka dem.  

20 

Maxhastigheterna har omvandlats till brödtext:  

 Maxhastigheter, Hastigheter km/h 

 Lejon 80 

 Sebra 65 

 Människa 35 

 Struts 80 

 Gepard 100 
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Till läsaren 

Den här boken tränar dig på olika strategier hur man analyserar en text. Dessa är 
markerade med olika bakgrundsfärg. I din bok har färgen ersatts med orden grön, gul eller 
röd före varje rubrik. Färgerna står i vänstermarginalen.  

Det finns bildbeskrivningar till många av bilderna. I dem kan det finnas ledtrådar och svar 
på frågor.  

Du kommer att uppmanas att rita i någon uppgift, detta görs förslagsvis på ritmuff. 
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Bildbeskrivningar 

6 

En skiss som visar två bilder. 

Bild 1: två sugrör ligger vågrätt med lite mellanrum. Lodrätt över sugrören och med lite 
mellanrum ligger två toarullar. 

Bild 2: Samma bild, men med ett sugrör placerat mellan toarullarna. 

En person blåser luft i sugröret. 

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. 

14 

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

16 

Bilder A – F. 
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 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 i rep. Mjölnaren går bredvid. 

 F Pojken rider på åsnan medan Mjölnaren går bredvid. 

20 

Geparden är ett litet slankt kattdjur. Huvudet har ett speciellt karaktärsdrag med små 
ögon, stora näsborrar och litet gap med små tänder. Den har en vacker guldgul päls med 
svarta fläckar på hela kroppen. 

24 

En tecknad bild på ett gruvschackt där en man står upphissad från en kranbil och borrar hål 
i bergväggen. I bilden finns det två inflikade bilder. Ett avlångt dynamitpaket med texten, 
Nobels extradynamit och ett samlarmynt med porträtt av Alfred Nobel 1833 – 1896. 

26 

Namnteckningen Amir Abdalla skriven i skrivstil. 

28 

Tre flickor i en portuppgång. En flicka sitter på huk, en flicka har just fått en röd tröja 
slängd över sitt huvud. Deniz rusar därifrån. 

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 och Vi vill ha bättre. 

34 

En tecknad bild där tre kanoter med folk som paddlar fram i det stilla vattnet. Runt 
omkring dem flyger det fåglar. Det finns många småöar som skyddar kanotisterna från 
vågor. I horisonten kan man se ett stort fartyg glida förbi. Solen skiner vackert från en blå 
himmel. 

36 

En tallrik med mat är indelad i tre lika stora delar. Maten består av  potatis, kött och 
grönsaker.  

38 

Hela familjen sitter tätt tillsammans i en stor brun soffa. Framför dem på soffbordet står en 
kandelaber med fem ljus som brinner och lyser upp sittplatsen. 
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42 

En affisch har texten:  

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. 

44 

En bild där spelar nummer 8 i gulsvart dräkt sparkar hårt på bollen. En av motståndarna i 
vit och rödrandig dräkt försöker stoppa hans skott. 

46 

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