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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! 
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Till läsaren .................................................................................................... 3 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 4 

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. 

• Förlagsinformationssidan samt källförteckning till bilderna och texten finns med i 
elevens bok, kan vara bra för eleven att veta när det gäller den här bokens upplägg. 
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Sidspecifika förändringar 

78 

Uppgift 3 a). Uppgiftstexten ändrad till: Vad betyder dessa tre ord från debattartikeln? Välj 
rätt förklaring. 

101 

Klammer med orden versrad och strof utgår eftersom det står i brödtexten. 

122 

Uppgift 4 a) skrivs: 

a) Här finns fyra ord som beskriver hur en människa kan vara. Para ihop orden 1-4 med rätt 
synonym a-e. En synonym blir över. Ta hjälp av novellen En hjältes död. 

1. djärv 

2. sympatisk 

3. stolt 

4. uppjagad 

 

a) sorgsen 

b) stressad 

c) självsäker 

d) trevlig 

e) modig 

130 

Här tillkommer en bildtext med följande information: 

Solrosland sid. 44 

Heja Världen sid. 46 och sid. 47 
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Till läsaren 

Fet stil markeras med STORA BOKSTÄVER på sidorna 132-143. 

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

6 

En flicka går framför ett tältläger. 

8 

En ny gul trisslott. 

15 

Foto från savannen. En man kikar upp från takluckan på sin jeep för att fotografera en 
elefant som vandrar förbi.  

19 

En pojke kommer springande på röda mattan och efter honom en svart man. Runtomkring 
står barn och applåderar.  

20 

På en bänk vid en busshållplats sitter en person på knä och skriver på ett papper.  

25 

Foto på en hand som håller i en iPhone.  

31 

Närbild på navet av ett cykelhjul med flera växlar. Nio drev sitter fast på navet. 

32 

Foto av John F. Kennedy som håller tal i tv 1962. Massor av fotografer med kameror är 
samlade framför hans skrivbord. 

34 

Foto på Fidel Castro som håller ett tal iklädd uniform. Bakom honom hänger den kubanska 
flaggan. 

Fidel Castro var Cubas ledare 1959-2008. 

35 

Ett fotografi av Sovjetunionen och Cubas ledare.  

Nikita Chrusjtjov, slätrakad och utan hår på huvudet, är klädd i kostym och slips samt hatt. 
Han bär 3 ordensstjärnor på kavajen.  

Fidel Castro, yvigt svart skägg och mustasch, är klädd i uniform och skärmmössa. 
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42 

En skog med ett jättestort träd. En flicka sitter på en stol bredvid stammen och skriver på 
en dator. Bakom henne finns ett tält och en eld brinner. 

46 

Aung San Suu Kyi har ett ungdomligt vackert utseende med mörka ögon, slät hy och fylliga 
läppar, svart bakåtkammat hår som pryds i nacken med blommor. 

50 

Dagbok inlindad med kätting och hänglås. 

55 

En dator med följande text på skärmen: Fika.blogg.com samt en bild av en bakelse. 

En hand på tangentbordet och en hand som håller en mobiltelefon med en bild av 
bakelsen som syns på datorn. Bredvid datorn på bordet finns 4 olika sorters bakelser och 
en kopp med kaffe. 

56 

En ung kvinna står vid en vägg och ler och tittar på en gorilla som kliar sig i huvudet och ser 
förvånad ut samtidigt som det kommer en häst med en uniformerad man ridande genom 
en stor portal. 

64 

Foto av sedlar och mynt som ligger utspridda.  

70 

Foto över en samling ungdomar med blå regncaper. Flera av dem har en stövel med ett 
klistermärke på huvudet. 

72 

I en mängd av tomma ölburkar, snusdosor, cigarettpaket och smutsiga plastpåsar på 
marken syns fötter i gympaskor och ballerinaskor. 

82 

President Obama har en mikrofon i vänster hand och talar till en stor mängd människor. 
Med högerarmen lyft pekar han ut över lyssnarna. 

94 

Ett svartvitt foto visar skuggor av trädgrenar på marken, ett stängsel och en grind som står 
öppen. 
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108 

En pågående filminspelning av sagan om Gullivers resor i Lilleputtlandet. Två jättestora 
marionettdockor hissas upp med hjälp av många utklädda människor. 

121 

Ett ungt par går genom den höga vassen vid strandbrynet 

123 

Foto från ett höghusområde. En bil med en man och kvinna i förgrunden och bakom dem 
en man som klipper gräsmattan. En vit skåpbil är parkerad vid gräsmattan. 

127 

Bild 1: en jeep med dubbla extradäck som hänger på bakluckan. En man med kamera står 
upp genom takluckan. Jeepen står på ett enormt stort fält med ett berg i bakgrunden. 

Bild 2: En gorilla står vid en husvägg och ser förvånad ut samtidigt som den kliar sig i 
huvudet. 

Bild 3: Ett tält står uppställt mellan trädstammar och ormbunksblad. Tältet är färggrant i 
gult, blått och rött. 
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