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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. 

 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! 

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 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. 

 Ordlistan: ord som i originalboken är markerade med fyrkant, markeras här genom 
asterisk *.  Dessa ord ska användas i vissa övningar. 

 Ursprungsbokens radangivelser ligger ej kvar i texten. 

 Bokens ikoner har raderats och har vid behov ersatts med text som symboliserar 
dessa (Se sid 6 för en beskrivning av dessa avsnitt.). Ersättningsorden är: 

- Excerpt 

- Music focus 

- Speaker's corner 

- Writer’s corner 
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Till läsaren 

Bokens ikoner har vid behov ersatts med text: 

- Excerpt 

- Music focus 

- Speaker's corner 

- Writer's corner 

Glosor som finns i marginalen i boken är samlade efter texten och orden i texten är 
markerade med asterisk. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till: 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 I den här boken finns fonetik. Skriften Fonetik och punktskrift som 
Punktskriftsnämnden gett ut, gäller för tryckt 6-punktskrift. Beställ den via 
www.mtm.se, ladda ned den som PDF eller låna den på ditt bibliotek. För att 
underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med eleven. 

http://www.mtm.se/
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Bildbeskrivningar 

8 

Fotografi av en kvinna som slänger med håret så att det står rakt upp. Bakgrunden är blå 
med strålkastare. 

11 

Fotografi av en man med mörkt kort hår och svart polotröja. Han har ett glas i handen. 

14 

Fotografi av en kvinna som sitter i en soffa med benen i kors. Hon ser fundersam ut. Hon 
har en röd mönstrad pyjamas på sig och läser i en tidning. Bildtexten lyder: Renee 
Zellwegger as Bridget in the film Bridget Jones’s Diary from 2001. 

20 

Fotografi ur BBC’s tv-serie ”Pride and Prejudice” från 1995. Jennifer Ehle och Colin Firth 
spelar huvudrollerna. 

På fotografiet står de uppställda framför kameran. Filmen utspelar sig på början av 1800-
talet. Mannen, som ser allvarlig ut, är klädd i vit skjorta med en vit sjal knuten i halsen. 
Över skjortan har han ett mörkt plagg. Kvinnan har en ljus klänning med små puffarmar vid 
axlarna. Klänningen är högt skuren och urringad. Hon har långa vita handskar och håret är 
uppsatt 

med mycket lockar kring ansiktet. Hon ser glad ut. 

23 

Fotografi från filmen Pride and Prejudice från 2003. Keira Knightley och Matthew 
MacFadyen spelar huvudrollerna. På bilden ser man ett par som dansar i en vacker sal. 
Bakom dem ser man andra par som dansar likadant i en rad. Kvinnorna har ljusa klänningar 
och uppsatt hår. Mannen i förgrunden har vit skjorta och vit sjal knuten runt halsen. Över 
det har han ett svart frackliknande plagg. 

26 

Fotografi ur tv-serien Pride and Prejudice. På bilden ser man en av döttrarna i familjen. 
Hon tittar allvarligt på en man som man bara ser ryggen på. I bakgrunden sitter en äldre 
kvinna och ser nöjd ut. 

30 

Fotografi av en ung kvinna som står och lutar sig över ett balkongräcke och tittar uppåt. 
Hon ser glad ut. Hon är klädd i en lång vit klänning och jättestora vita vingar på ryggen. 

33 

Fotografi från en filmversion av Romeo och Julia från 1996. Leonardo di Caprio och Claire 
Danes spelar huvudrollerna. 
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På bilden ser man Romeo som står och 

håller Julia i händerna. Man ser bara ryggen på henne, men hon har vingar på ryggen. 
Romeo är klädd i brynja och mantel. 

37 

Bilden är en målning: “The third Earl of Southampton, Shakespeare’s patron” från 1603. På 
målningen ser man en man som står uppställd framför konstnären. Han har en mörk dräkt 
med spetskrage och spetsmanchetter. I bakgrunden ser man en katt på en bänk. Man ser 
också en målning av en stad på väggen bakom honom. 

41 

Teckning av en man och en kvinna som står vända mot varandra. Hjärnorna och underliven 
är inringade och bilden ska visa vad som händer i kroppen när man är förälskad. 

 42 

Ett svartvitt fotografi av skådespelerskan Greta Garbo. Hon sitter men benen uppdragna 
framför och skrattar. 

43 

Bilden är ett fotografi av en modell av en DNA molekyl. En massa röda, vita och blå kulor är 
sammanbundna till en spiral. 

44 

Fotografi av en man och en kvinna som står på en strand och lutar pannorna mot varandra. 

51 

Bilden är ett fotografi av hav, klippor och himlen. På en klippa ser man siluetten av en man. 
Han ser väldigt liten ut mot havet och himlen. 

52 

Fotografi av Grand Central Station i New York. Bilden är tagen från en trappavsats på ena 
kortsidan och man ser hela den gamla hallen med kraftiga kolonner i ljus sten längs sidorna 
och det gröna taket högt uppe. Det hänger en stor USA-flagga högt uppe i taket och 
ytterligare en på ena långväggen. Det är en hel del folk i hallen, men inte så många att det 
är trångt. På ena sidan av hallen finns biljettluckor. 

55 

Fotografi av en gammal person som ligger insvept i en stor röd filt på en betongmur. Man 
ser bara övre delen av huvudet. 

57 

Fotografi av en tidningsförsäljare på en stadsgata. Han håller upp ett exemplar av 
tidningen som heter ”Street Sence”. Huvudrubriken är ”Another D.C. shelter To Close”. Om 
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halsen har han en bricka med tidningens namn och sitt eget fotografi. Han är klädd i vit 
skjorta och svart överrock. 

61 

Gammalt svartvitt fotografi med bildtexten ”Children in St James’s Park in London at the 
end of the 19th century”. På fotot ser man en massa barn som sitter ihopträngda på en 
bänk i en park. Några är lite äldre och är klädda i hatt och kostym. Några är yngre och har 
mörka kläder och skärmmössor. Det är några småflickor med, de har vida kjolar och hattar. 
Bakom dem ser man ett stånd med varor till försäljning och vagn med drycker och en 
försäljare. Det står också en ko mellan stånden. 

63 

Fotografi från filmen ”Oliver Twist” från 2005. Man ser en pojke i slitna kläder och 
skärmmössa som räcker fram handen mot en man som står på andra sidan om en bänk. 
Mannen har långt tovigt skägg och slitna fingervantar. Han tittar på ett mynt som han 
håller fram mot pojken. Man kan inte se vem som har tagit och vem som har givit. Längre 
bort ser man en pojke med hög hatt som håller händerna mot ett stearinljus. Bildtexten 
berättar att skådespelarna heter Barney Clark, Harry Eden och Ben Kingsley. 

71 

Fotografi av en man som står vid en mikrofon och sjunger. Han har ena handen i fickan, 
den andra sträcker han fram framför sig och spretar med fingrarna som om han släppte 
något. Han är klädd i svarta jeans, röd skjorta, svart kavaj och brun hatt. I bakgrunden ser 
man en man som spelar gitarr och en som spelar kontrabas. 

75 

Bilden är ett fotografi av två pojkar som sitter i en soffa med varsin joystick. Man ser ljuset 
från en tv, men skärmen är utanför bilden. 

79 

Bilden är ett fotografi av författaren och filregissören Michael Moore. Han har skägg, 
glasögon och en röd keps. 

79 

Bilden är ett fotografi av musikern Marilyn Manson. Han har svart långt hår, svarta kläder 
och svartsminkad under ögonen. På armen ser man en del av en tatuering. 

83 

Bilden är ett fotografi av ett barn som hoppar. Man ser honom bakifrån och i bakgrunden 
ser man havet. Det är gräs under honom, med det ser ut som om han hoppar ner på 
stranden. 
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84 

Bilden är ett fotografi av en röntgenbild av ett huvud. Huvudet är blått i olika nyanser, men 
framtill, över pannan, är det gult. 

87 

Bilden är ett fotografi av ett stridslygplan som fäller bomber. På änden ser man texten EL 
5086. 

89 

Bilden är ett svartvittfotografi av en man som tittar ut genom ett flygplansfönster. På 
flygplanet står det ”Enola Gay”. Bildtexten lyder: August 6, 1945. The pilot Colonel Paul 
Tibbets waves from the cockpit of the bomber Enola Gay in the United States before taking 
off for Hiroshima where he will drop the atomic bomb Little Boy on the Japanese city. 

93 

Fotografi från filmen ”Alive” från 1993. På bilden ser man en man som ligger på sidan i 
snön och ser väldigt trött ut. En annan man står på knä bredvid honom och ser förtvivlad 
ut. Han ser ut som om han försöker få den liggande mannen att resa på sig. I bakgrunden 
ser man snö och berg. Männen har inte varma kläder på sig. 

95 

Bilden är ett fotografi av två män som håller om varandra och håller sina knutna nävar i 
luften. De ser mycket glada ut. Den står på en snöig slänt. 

  101 

Fotografi av jorden. Man ser Afrika som en brun landmassa, Indiska Oceanen, Sydpolen 
och havet på södra halvklotet. Vita molnstrimmor täcker stora delar av klotet. Bakgrunden 
är svart. 

105 

Fotografi av ett antal tallstammar i skogen. Det står personer bakom träden och håller 
armarna om stammarna så att man bara ser armarna och händerna. 

112 

Fotografi från en park. Fem kvinnor går bredvid varandra på en väg. Man ser dem bakifrån. 
Det är vacker väder och grönt i träden och i gräset. 

116 

Fotografi av en vägg utomhus där det sitter fullt med anslag om personer som saknas. På 
det anslag som är närmast finns ett fotografi av en ung kvinna. Hon har mörkt långt hår, 
blått linne och ser glad ut. Den text man kan läsa på anslaget är: ”MISSING – PLEASE 
REMEMBER THIS FACE. Miriam Hyman was last heard from after she was … suddig text… 
on Thurs 7 July. If you have any information, please call 0208 883 3603.” 
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119 

Fotografi av en nunna som står uppställd fram för kameran. Hon är klädd i en svart 
heltäckande dräkt med vitt över pannan och axlarna. Hon ler. Bakom henne ser man låga 
träd som står i rader. 

120 

Fotografi från en folkmassa. Många har plakat med texten ”STOP G8”. De flesta syns 
bakifrån, men en ung kvinna är vänd mot kameran och håller upp en stor vit tyghand med 
ett runt stoppmärke med texten G8 överstruken. 

123 

Fotografi av en mörkhyad man med långa rastaflätor. I bakgrunden ser man vatten och 
långt borta båtar och höga toppiga berg. Mannen sitter på huk vid vattnet och slänger med 
håret så att det står rakt upp. 

125 

Bilden är en gammal teckning, troligen ett bokomslag, av Robinson Crusoe. Han står lutad 
mot en stor sten och är klädd i pälskläder och är skäggig. Han håller i ett paraply av stora 
blad. I sidan hänger en yxa och bakom ryggen skymtar man ett gevär. Bakom stenen ser 
man en man med mörkt långt hår och vita kläder. Framför dem ligger en hund. På stenen 
står texten ”Robinson Crusoe”. I bakgrunden ser man växter och långt borta skymtar 
vatten med sjöfåglar över det. 

128 

Svartvitt fotografi av en västerländsk man som ligger i en vilstol. Bilden är tagen i Vietnam 
1903. På golvet bredvid honom sitter en liten flicka och fläktar honom med en solfjäder. 
Mannen läser ett brev och röker en cigarr. På bordet bredvid honom står en flaska och ett 
glas. Där finns också något papper eller bok med några bilder på. 

  128 

Fotografi av en kvinna som fotograferar en annan kvinna på stranden. Bildtexten lyder: 
tourists in Asia 2007. Kvinnan som fotograferar är blond med kort hår, byxor och t-shirt. 
Kvinnan som blir fotograferad har sydasiatiskt utseende, mönstrade byxor, randig blus och 
halmhatt. Hon har ett ok med en stor kastrull, köksredskap och hink. 

129 

Svartvit teckning med bildtexten: Convicts murder aborigines in New South Wales in 
Australia 1838. Den föreställer en grupp människor med bundna händer som förs bort med 
rep kring halsen. En man till häst håller i repet och i bakgrunden ser man soldater med 
vapen. 
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131 

Fotografi av en kvinna som sitter med sitt barn på en tältsäng utomhus. Bildtexten lyder: A 
mother and child of the Hoppy’s Town Camp, Alice Springs, Australia 2007. Barnet, som är i 
två-tre år är naket. Sängen är obäddad, och täcken och filtar håller på att rasa ner på 
marken. Brevid dem står en tv-apparat som de tittar på. På marken ligger en burk, kläder, 
några spelkort och sladdar till tv’n. 

138 

Fotografi från en frisersalong. En kvinna jobbar med håret på en annan kvinna. Håret är 
långt och det ser ut som om hon håller på att färga eller slinga håret. Det står färgburkar på 
vagnen bredvid. Till vänster i bilden skymtar man en annan kund som får håret flätat i 
massor av långa flätor. 

140 

Fotografi från en affärsgata där affärerna också har fullt av varor ute på gatan. Affären 
närmast i bild säljer hinkar, pallar och tunnor i plast. Nästa affär säljer kläder och tyger. 
Över den affären står det ”SHERE – PUNJAB … (och någonting som faller utanför bilden”). 
Det finns några andra affärsskyltar också. Det är mycket folk på gatan. 

150 

Bilden är ett fotografi av ett barn som springer ner för en sanddyna. En kvinna står längre 
upp och tittar leende efter barnet. Barnet är barfota och har jeans och bar överkropp. 
Sanden är orange och himlen är intensivt blå. 

151 

Bilden är ett fotografi av en kvinna som ligger lutad mot några kuddar och läser en tidning. 
Hon har rött uppsatt hår, glasögon, gröna naglar och en grön tröja. 

 152 

Bilden är ett fotografi från filmen ”9-5” från 1980. På bilden ser man tre kvinnor som står 
omkring en man som sitter fastsurrad med rep i en kontorsstol. Han ser trött ut, men håller 
i en mugg som en av kvinnorna häller kaffe i. Kvinnorna ser väldigt glada ut. Kvinnan till 
vänster håller i ett anteckningsblock och penna. Kvinnan i mitten i kaffekannan och 
kvinnan till höger håller i en telefon. Bildtexten berättar att Dolly Parton, Lily Tomlin, Jane 
Fonda och Dabney Coleman är skådespelarna. 

156 

Fotografi av en ung kvinna som sitter på en stol med händerna i knäet och rak rygg. 
Bredvid henne står en svart väska. Till vänster ser man en öppen dörr och en man i kostym 
som sitter vid ett bord med en tom stol framför sig. 
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160 

Fotografi av en ung kvinna sitter bakom ett stort skrivbord i en kontorslokal och talar i 
telefon. Framför bordet ser man en man i vit skjorta, slips och byxor som kommer åkande 
på en rullbräda. 

164 

Fotografi av fem män som kommer ridande på en väg. De är klädda i varma jackor och 
cowboyhattar. I bakgrunden ser man ängar och en skogsbeklädd sluttning. 

166 

Fotografi av ett par som sitter på en uteservering och läser varsin tidning. 

168 

Bilden är ett fotografi av en tjej i svart bikini som just landar efter att ha åkt en 
vattenrutschbana. Hon håller ena handen för näsan och den andra i luften. 

173 

Bilden är ett svartvitt fotografi från filmen ”Frankenstein”. På bilden ser man Frankenstein 
stå och hålla i en stor trästock. Han är väldigt stor och klädd i en lång svart dräkt. Hans 
huvud är nästan fyrkantigt och han är svart under ögonen och på kinden. I bakgrunden ser 
man en stenmur och en fönsterglugg med galler för. 

177 

Fotografi från en backe i stadsgata. Man ser gatan från långt håll och även husen vid sidan 
av den och en grön dalgång bakom den. Det är inte så mycket trafik på gatan, men det står 
en del bilar parkerade vid sidorna. Det är mycket affärer med markiser längs vägen och det 
går ganska mycket folk på trottoarerna. 

185 

Fotografi från filmen ”Misery” från 1990. En person, som sitter i rullstol, håller händerna 
mot halsen på en kvinna som står lutad över rullstolen. Den stående kvinnan håller i 
armarna på den andra och försöker komma loss. Kathy Bates och James Caan spelar 
rollerna. Bildtexten berättar också att filmen är baserad på en novell av Stephen King. 

 192 

Fotografi av en stor slänggunga som är taget underifrån så man ser alla människor som 
åker i gungan. De sitter i gungor som hänger i långa kedjor. När karusellen snurrar trycks 
gungorna utåt så det känns som man flyger ut från karusellen. 

198 

Fotografi av en svart katt i närbild. Den fräser. 
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