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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. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

 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. 

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. 

 I boken finns många bilder. Så gott som alla har fått en bildbeskrivning. De ligger 
efter rubriken till stycket som de hör till. Ofta kan de ge en förförståelse till eleven 
vad texten kommer att handla om. Du kan läsa alla bildbeskrivningar i detta 
dokument under rubriken ”Bildbeskrivningar”.  

 Ordförklaringar står direkt efter rubriken till de avsnitt de hör. Inleds med rubriken 
”Ordförklaringar”. 
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Sidspecifika förändringar 

30 

Släktträdet skrivs: 

Abrahams släktträd: 

Abraham gift med Sarah och Hagar 

 Sarahs söner: Isak 

 Hagars son: Ismael 

Isak är gift med Rebecka 

 Rebeckas söner: Jakob och Esau 

Jakob är gift med Lea och Rakel 

 Rakels söner: Benjamin och Josef 

Leas söner: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, naftali, Gad, Asher, Isaskar, Sebulon 
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Till läsaren 

Boken har många bilder och nästan alla har en bildbeskrivning. Bildlänken står direkt efter 
rubriken.  

Det finns ord med ordförklaringar på en del sidor. De är markerade med en ruta så att de 
ska vara lättare att hitta. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 På sidan 86 finns de olika religionernas symbolen. Rita dessa gärna på en ritmuff så 
att eleven kan känna på dem. Det samma gäller för dopljuset på sidan 104 där 
symbolen med ett överkorsat P finns. 

 Eleven behöver en världskarta där man kan visa religionernas utbredning. Köp 
kartan från SPSM på ordertele: 020-232300. 

 Lägg boken i en mapp på datorn namnad med bokens namn. Den mappen läggs i 
tex. en mapp namnad med SO. Ordning och reda underlättar för eleven att hitta 
själv i datorn. 
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Bildbeskrivningar 

4 

Foto på en vacker sjö där vattnet glittrar. 

4 

Foto på ett buddistiskt tempel. Balkongerna har räcken med vackra träsniderier. På taket 
pekar hörnen uppåt. 

4 

Foto på ett kristet par som gifter sig. De går ut från kyrkan och brudtärnorna kastar 
rosenblad på dem. Bruden har på sig en vacker vit klänning och brudgummen har svart 
kostym. 

4 

Foto på heliga böcker: bibeln, koranen och tanak. 

6 

Foto på en samisk flicka iklädd blå kolt i vadmal (tjockt ylletyg). Runt halsen har hon en 
krage med tennbroderier och på huvudet har hon en blå mössa i vadmal med en röd kant.  

8 

Foto på en renflock i ett hägn (hage). I bakgrunden syns snötäckta bergstoppar. Renen är 
ett hjortdjur med horn. Pälsen är lång, tät och har gråbrun färg. 

9 

Foto inifrån en kåta. Den har formen som en kon och byggd av tunna stammar som står 
tätt, golvet är stampad jord. Vid en eld på marken sitter en tjej och rör i en gryta som 
hänger i en kedja från taket ner över elden. En flicka är på väg in genom öppningen. De är 
båda klädda i vackra koltar i rött och blått, på huvudet har de små hättor med spetskant. 
Utmed ena väggen hänger skinn på tork. 

10 

Foto på kåtor som är uppställda i fjällen, de är byggda av tältduk. I bakgrunden syns 
bergstoppar med snö. 

12 

Teckning på trädet Yggdrasil. Trädet växer på en klippa och under den finns en orm. 

14 

Teckning på guden Tor som håller i en hammare, en rektangulär metallbit på ett skaft. På 
huvudet har han en hjälm med två horn. 
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14 

Teckning på guden Frej som har långt blont lockigt hår. På huvudet har han en hjälm med 
två horn. 

14 

Teckning på gudinnan Freja som är iklädd pälsmantel och en hjälm. Över brösten har hon 
dräktspännen i plåt. 

15 

Teckning på Oden som sitter på hästen Sleipner som har 8 ben. Med honom är korparna 
Hugin och Munin. På huvudet har han en hjälm med två horn. 

16 

Foton på 5 barn som alla skrattar och ser glada ut. Barnen har olika färg på huden och 
håret från vitt till brunt. 

18-19 

Världskarta som visar att de 5 världsreligionerna alla kommer ifrån Asien. 

20 

Foto på en pojke klädd i lång vit kjortel och sjal på huvudet. Han sitter på en kal klippa, inga 
växter syns förutom 3 palmer.  

20 

Teckning på torarullarna. Ett långt pergament (som papper) är upprullat på två pinnar. I 
stället för att bläddra så rullar man fram texten. 

23 

Teckning på Eva och Adam i Edens lustgård. Den är fylld av olika djur och växter. Eva håller 
i ett äpple som ormen bredvid verkar förtjust i.  

24 

Teckning på Kain som har slagit ihjäl Abel med en tjock gren. 

25 

Teckning på Noaks ark som är en båt som står på en klippa. Runt om finns bara vatten. 

25 

Teckning på Babels torn som är byggt som en kon med en väg som går runt i en spiral upp. 
Längs varje våning på tornet syns fönster. 
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26 

Teckning på Abrahams vandradring från staden Ur till Kaanans land. Ur låv vid mynningen 
till floderna Eufrat och Tigris, i dag i Irak. Kaanan är namnet på landet väster om floden 
Jordan, i dag i Israel och Palestina. 

27 

Teckning på Abraham som rider på en kamel. Över honom finns en stjärnhimmel full av 
stjärnor. 

28 

Teckning på Abraham som har bundit fast Isak på ett bål. En ängel svävar över honom dem.  

31 

Teckning på Josef som är djupt nere i en brunn. Det är kala väggar så det går inte att klättra 
upp. Bröderna tittar ner på honom. 

33 

Teckning på Josef som sitter i en vacker stol, han har på sig en egyptisk huvudbonad och 
krage runt halsen, överkroppen är bar och runt höfterna har han en kjol. Bröderna sitter på 
huk framför honom. 

34 

Teckning på Moses som blir lagd i en korg i vattnet. Hans mamma har långt hår och vackra 
guldringar i pannan, runt hals och midja. 

35 

Teckning på en buske som brinner och Moses hukar sig framför den. 

36 

Teckning på: padda, mygga och gräshoppa. 

36 

Teckning på en hand och pensel som målar ett kors med blod. 

37 

Teckning på Moses som håller staven ut över vattnet som delar sig så att det blir en väg 
mitt i havet. 

38 

Foto på Sinai berget. Det växer enbart några få små buskar. Det är bara sten och sand så 
långt man kan se. 
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40 

Teckning på David, en pojke som besegrar jätten Goliat genom att träffa honom med en 
sten i pannan. Han slungar iväg stenen med en stenslunga som är ett läderband med en 
tjockare del i mitten där man lägger stenen. Snurra runt remmen och släpp ena änden så 
flyger stenen! 

Jätten Goliat har svärd, lans, hjälm och skydd på bröst och ben. 

42 

Teckning på Salomos tempel. Templet har ett hus med formen som en kub med en hög 
mur runt. Muren har små utkikstorn. 

44 

Teckning på Elia som står bredvid en eld. 

45 

Teckning på ett spädbarn inlindat i en filt. 

46 

Foto på en pojke och pappa som tänder ljusen på en ljusstake med åtta ljus och en 
davidsstjärna. Pojken har en blå kippa (liten mössa) på huvudet.  

48 

Foto på kvinnor och barn som går tillsammans. De har kappor och rockar med stjärnor.  

48 

Karta där Israel är markerat. Israel har kust mot östra Medelhavet och Röda havet. 
Grannländer är: Libanon i norr, Syrien i nordöst, Jordanien i öst och Egypten i sydväst. 

49 

Israels flagga är vit med två vågräta blå ränder och mitt på en blå Davidsstjärna. 

50 

Foto på tjejer och killar som läser Toran tillsammans. Texten är skriven på ett lång 
pergamentpapper som rullas upp på två träpinnar.  

50 

Foto på en pojke som har en kippa på huvudet. Han står nära klagomuren och håller 
ansiktet tätt mot stenen. 

51 

Foto på en judisk familj med 5 barn och 9 vuxna som sitter runt matbordet och firar en 
högtid. Männen och pojkarna har på sig kippor. På bordet finns små skåp med matze, ett 
slags tunt bröd. Alla har en guldtallrik, vinglas och en bok bredvid sig på bordet. 
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52 

Foto på 8 ortodoxa judar. De står vid klagomuren och läser. De är klädda i svart, i långa 
kappor och hatt. De har kortklippt hår men över öronen är det ca 30 cm långt och hänger 
ner som korvar. 

52 

Teckning på toran. Texten är skriven på ett långt pergamentpapper som rullas upp på två 
träpinnar.  

53 

Foto inifrån en synagoga. Salen är smyckad med vackra reliefter och flera stora ljusstakar 
finns tända. I mitten finns ett altare och bakom det en Davidsstjärna. 

54 

Foto på en pojke som har på sig tefillin som är två små svartfärgade läderkapslar som 
innehåller pergamentrullar med verser från Toran. De fästs med hjälp av en läderrem på 
biceps och en bakom hårfästet. Över axlarna har han en bönesjal. 

55 

Foto på en judisk begravningsplats där det står stenkistor. Mellan dem finns stenlagda 
gångar. På kistorna ligger småstenar, några har inga stenar och några har 10-15 stycken. 

59 

Foto på en stor Jesusstaty i sten. Han brer ut armarna och tittar nedåt. Han har på sig en 
kjortel och en sjal över axlarna. 

60 

Teckning på Maria och Josef i stallet. Maria håller i Jesusbarnet och bredvid henne ligger 
ett får, ett åsneföl och en mus. På himlen syns en stjärna och en ängel med stora vita 
vingar. 

61 

Teckning på en man som rider på en kamel med vackra smycken runt halsen och på 
huvudet. Mannen har en huvudduk och en guldkrona på huvudet. På sig har han en lång 
kjortel. 

63 

Teckning på Jesus som pratar för tre präster. Jesus har på sig en lång kjortel, remsandaler 
och en huvudduk. Pärserna har skägg, långa kjortlar och huvuddukar. 

64 

Teckning på Jesus och Johannes som står i vattnet över dem flyger en duva. De har långt 
hår och skägg. Jesus har på sig en lång vit kjortel och Johannes ett vitt skynke virat tunt 
kroppen. 
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65 

Teckning på Jesus som talar till folk. Han sitter på en stor sten och folk står och sitter runt 
honom, en del har klättrat upp i träd för att se honom. 

66 

Teckning på Jesus som håller ena handen på huvudet och andra på armen på en lam man. 

67 

Teckning på Jesus som delar ut fisk och bröd till folk. Alla har på sig långa kjortlar och de 
flesta huvuddukar. Männen har skägg. 

68 

Teckning på Jesus med barn i knät och bredvid sig. Alla har långa kjortlar på sig. 

69 

Teckning på Sackaios som siter i trädet. 

71 

Teckning på samariern som på sin åsna har lastat upp en sjuk man. Mannen hänger med 
fötterna i marken och har huvudet mot åsnans hals. 

72 

Teckning på Jesus som står upp i en träbåt med segel. Han håller upp en hand mot 
vågorna. Det blåser storm, vågorna är lika stora som båten.  

75 

Teckning på Jesus som visar ut köpmän ur templet. Prästerna ser sura ut och Jesus ser arg 
ut. Alla har skägg och långa kjortlar på sig. 

76 

Teckning på Jesus och de 12 lärjungarna som sitter runt ett bord. Jesus sitter i mitten och 
alla tittar på honom. 

77 

Teckning på Jesus som sitter ensam och ledsen i en vacker trädgård. 

79 

Teckning på Jesus som har ramlat på vägen, han bär en del av sitt kors på ryggen och har 
en törnekrona på huvudet. Jesus har ett bara ett höftskynke på sig. En romersk soldat i 
rustning går bakom och piskar honom på ryggen. Piskrappen har gjort Jesus randig av blod. 
Bredvid står tre romerska soldater och hejar på.  
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80 

Teckning på Jesus som hänger på ett stort träkors. Han är fastspikad i händer och fötter. 
Han har ett skynke runt höfterna och en törnekrona på huvudet. Över honom sitter en 
skylt som det står: INRI på. 

82 

Foto på en gravkammare i sten, den stora stenen för öppningen är flyttad och ett vitt ljus 
och rök kommer inifrån. 

83 

Teckning på Jesus som stiger upp mot himlen, han har stora vingar på ryggen. 

85 

Teckning på Paulus som håller sig för ögonen när han rider på en häst. Ett starkt sken lyser 
på honom. 

86 

Foto på ett halssmycke som är ett krucifix, ett kors med Jesus uppspikad på. 

88 

Världskarta som visar att kristendomen finns i hela världen utom i norra Afrika och södra 
Asien. 

89 

Foto på 4 unga tjejer som är nunnor. De har huvudduk i svart och vitt. De tittar på något 
och skrattar. 

90 

Målning på Jesus och två lärjungar. De håller alla var sitt kors i händerna och har glorior 
ä(ett strålande ljus) runt huvudet. De är klädda i kjortlar och en sjal svept över huvudet och 
axlarna.  

91 

Foto från Peterskyrkan. Längs mittgången går präster iklädda kordräkter (slags mantlar) 
med vackra broderier. På huvudet har de en mitra, en slags mössa som står rakt upp.  

92 

Foto på en liten kyrka som har ett rum och ett kyrktorn. 

93 

Foto på en munk. Han är iklädd en enkel kjortel och struthätta. Runt midjan är ett rep 
knutet och runt halsen har han ett snöre med ett stort träkors i. 
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94 

Målning på Fransiskus. Han håller handflatorna mot varandra framför ansiktet. Han har på 
sig en struthätta med kapuschongen över huvudet. Runt huvudet strålar en gloria. 

95 

Foto av Birgittaklostret. En mur finns runt klostret och innanför syns stora stenhus i gul 
färg.  

97 

Bild från en rättegång. Luther står i mitten och tittar uppåt, under ena armen håller han en 
stor bibel. Runt honom tittar alla män på honom, en del ser misstänkta ut, andra arga och 
någon knäböjer framför honom. 

98 

Staty på Gustav Vasa framför Riddarhuset i Gamla stan i Stockholm. Vasa har långt skägg 
och är klädd i korta puffiga byxor, väst och en mantel. 

99 

Foto på ett vitt kyrktorn med en klocka. 

102 

Foto på en flicka som ber. Hon knäböjer vid sängen och håller sina knäppta händer framför 
ansiktet. Hon blundar och ser koncentrerad ut. 

103 

Foto inifrån en kyrka. Längst fram finns ett altare med tända ljus. Över altaret hänger en 
altartavla med Jesus. I långa bänkar sitter folk och lyssnar på prästerna som står längst 
fram.  

104 

Foto på en präst som döper ett barn. Prästen håller upp barnet för församlingen högt så 
att alla ska se henne. Prästen har på sig en lång kjortel med vida ärmar och barnet har en 
vit lång dopklänning med rosa band. Framför dem finns en dopfunt, en skål som står på en 
pelare och ett dopljus med ett överkorsat P på. 

105 

Foto på Skogskyrkogården i Stockholm. Bland tallarna som inte står så tätt finns 
gravstenar. På gravstenarna finns namn ristade och på marken framför lite blommor. 

108 

Foto på koranen som är en bok med vackert mönster på omslaget. 
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110 

Foto på en kamelkaravan. 7 kameler går på en rad i öknen. Det finns rep mellan dem, den 
första kamelen leds av en man. Runt kamelerna går 5 barn. I öknen finns bara sand, några 
små grästuvor och några låga träd. 

111 

Foto på en man som sitter i ett tält vid en eld på marken. Han häller upp en liten kopp med 
te från en vacker kanna. På huvudet har han en huvudduk och han har stor mustasch och 
ett pipskägg. 

112 

Teckning på en ängel som kommer med en bok. 

113 

Foto på en uppslagen koran. På sidorna syns vacker arabisk skrift.  

114 

Foto från en moské. På golvet sitter fullt av män, de lyssnar på en imam som står och 
pratar i en talarstol. 

116 

Foto på tre flickor som läser koranen. De har slöjor på huvudet och ser koncentrerade ut. 

120 

Foto på kaban som har formen som en kub. Den är täckt av svart tyg med guldbroderier 
på. Kaban finns på innergården i en moské. Runt den går fullt med folk motsols.  

122 

Foto på muslimer som ber tillsammans. De sitter på knä på mattor på golvet och böjer 
huvudet fram mot golvet. 

122 

Foto på en man som tvättar armarna i en fontän. 

124 

Foto på en stor skål med kycklingben och gult ris. Från fatet äter tre personer, en tar ris 
med fingrarena och de andra har varsin sked. 

125 

Foto på en tjej som har slöja, den är virad runt huvudet och halsen så att man bara ser 
ansiktet. Hon är sminkad och söt. 

126 

Foto på en moské med lökformade tak. 
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126 

Foto på ett par som gifter sig. De ler stort. Bruden har på sig en vacker vit bröllopsklänning 
med guldbroderier och slöja. Brudgummen har en svart hatt utan brätten och en rock med 
en liten stå krage. 

130 

Foto på flickor som dansar, de spretar med fingrarna. De har vackra kläder, kjol och topp 
fulla med broderier. På huvudet har de en löst fäst slöja i tunt tyg som hänger ner längs 
hela kroppen. 

132 

Teckning på guden Brahma. Han har tre huvuden och sitter i en lotusblomma. Han har 4 
armar och i händerna håller han: en lotusblomma, ett snöre med kulor, en skål och Veda 
skrifterna. 

132 

Teckning på guden Vishnu. Han har blå hy och fyra armar som håller i en klubba, en diskus, 
en snäcka och en lotusblomma. På huvudet har han en hjälm. 

132 

Teckning på Shiva. Han har blåfärgad kropp och dansar. Runt hals fötter och i håret har han 
ormar lindade. Han har fyra armar och håller i en treudd. 

132 

Foto på en flicka som ber. Hon står på en klippa och har handflatorna mot varandra 
framför bröstet. Hon blundar och håller ansiktet mot solen. Hon tänker på gudarna 
Saravati, Lakshmi och Paravati. Gudarna har alla fyra armar och vackra hjälmar på huvudet 
över det långa svarta håret. 

Sarasvati håller i ett band med pärlor, veda skriften och spelar på en veena, ett slags 
instrument som ser ut som en gitarr med lång hals. 

Lakshmi håller i ett krus med säd som hon spiller och två lotusblommor. 

Paravti håller i en kvist och ett band med pärlor. 

135 

Foto på en staty av guden Ganesha. Han har elefanthuvud på en människokropp och 
bredvid hans huvud sitter ytterligare 8 människohuvuden. Han har 10 armar och håller i en 
treudd, en snäcka, ett glas och en yxa. Över hans huvud reser sig 5 kobra ormar som 
spänner ut sina sköldar. 

135 

Teckning på guden Ganesha som sitter på en råtta. Han har ett elefanthuvud på en 
människokropp och 4 armar. Han håller i en lotusblomma, en skål och en yxa. 
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136 

Foto på ett litet stenstaty av guden Ganesha. Snabeln är målad röd och folk har smyckat 
honom med blommor. 

136 

Foto på ett husaltare där det står små statyer av gudarna. Altaret är gult och turkos och har 
vackra blommor målade på sig. I rummet står en tjej som håller ena handen över hjärtat. 

137 

Foto på en man som sitter i lotusställning, dvs höger fot läggs på vänster höft och vänster 
fot läggs på  höger höft. Han har inga kläder på sig utan har lagt kalk på sin kropp så han 
ser vit ut. Skägget är långt och håret är tvinnat till dreadlocks. 

138 

Foto på människor som är nere vid trapporna till Gangesfloden. Där badar de, tvättar sina 
kläder och ber. 

140 

Foto på ett bröllopspar. De ser väldigt glada ut. Bruden har en blå sari med broderier och 
armar och händer är målade med henna i vackra mönster. Hon har smycken runt halsen i 
öronen och i mittbenan på huvudet. Brudgummen har svart kostym och blå skjorta och 
glasögon. 

141 

Foto från ett tempel där färgen ryker över folk. 

144 

Foto på buddistiska munkar. Munkarna går på en rad med skålar i händerna, på små pallar 
sitter kvinnor som fyller deras skålar. Munkarna är unga män, de har i orange tyg svepta 
runt kroppen och rakade huvuden (de flesta har en kort stubb).  

146 

Teckning på Buddha som är en kille med håret uppsatt i en knut mitt på huvudet och ett 
tygskynke virat runt kroppen. 

148 

Foto på två munkar som sitter framför stora Buddha statyer. Munkarna är en kille och en 
pojke som har rakade huvuden och tygskynken virade runt kroppen. Buddastatyerna ser 
likadana ut men håret är långt och uppsatt i en knut på huvudet. 

149 

Foto på ett vackert tempel. Taken är smyckade med figurer och vackra reliefer finns över 
dörröppningarna. På räcket till trappan finns snidade ormar. 
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151 

Foto på Dalai Lama som är en buddistisk munk, han är klädd i ett tygskynke och har rakat 
hår. Han har glasögon och ler. Han ser väldigt snäll ut. 

154 

Foto på en flicka som dansar. Hon har på sig stora smycken runt hals, bälte öron, hår, 
armar och på huvudet en liten krona. Kjolen är ett vackert tyg lindat runt kroppen. 

155 

Foto på män som går i en parad med flaggor i tunna tyger. De har på sig höftskynke, band 
runt armarna och en krage. Håret är uppsatt i en knut mitt på huvudet och en del hår över 
öronen och i nacken är bortrakat. De ler och skattar. 

160 

Foto på en tjej som viskar något i en annan tjejs öra. Hon håller upp handen vid munnen så 
att ingen annan ska höra. 

162 

Foto på en kille som sitter ihopkrupen ensam på en trappa och gråter. 
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