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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! 

• 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: Lärobok i sociologi 

Författare:  Johan Forsell 

ISBN: 978-91-40-67630-6 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Till läsaren .................................................................................................... 2 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 3 

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. 

• De bildtexter som har samma information i brödtexten har utgått. 

• De ord som förekommer i marginalen, skrivs tillsammans, inom parentes, direkt 
under rubriken till det stycke som avses. 
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Till läsaren 
Det finns ord i bokens marginal som återkommer med kursiv stil i brödtexten. Dessa ord 
finns samlade inom parentes direkt under rubriken till det stycke de förekommer i. 

Bildtexter med samma innehåll i brödtexten har utgått. 



3 
 

Bildbeskrivningar 

9 

En kvinna med blått hår, 2 tatueringar vid halsen i form av taggtråd. Kort linne och kort 
fransig kjol, magen är bar. En svart och en röd nätstrumpa, tjocka grova röda kängor. 
Kvinnan lutar sig mot en man som bär svarta glasögon och har svarta målade läppar. Runt 
hals och handled och höft breda band med stora nitar. Han bär en hellång svart klänning 
och grova svarta skor. 

13 

En naken muskulös man sitter framåtböjd på en sten. Han gör en teckning med hjälp av en 
passare på ett ark papper som ligger på marken. 

30 

Street of olden Paris, drawn by Gustave Doré. 

En smutsig gränd, där flera människor slåss med påkar utanför en dörr. En man högre upp i 
huset tömmer sin potta genom ett fönster ned på människorna. 

45 

En stor röd mun där tungan hänger ut. 

52 

Mor och dotter står armkrok och har ett aggressivt uttryck i ansiktet. Svarta tröjor med 
text och breda armband. 

77 

12 inringade bilder med rött streck över. Förbjudet att: röka, sitta på bryggan, vapen, 
sparka boll, slänga skräp på marken, klottra, rasta hund, öppen eld, skate-board, plocka 
blommor, taxi, spela instrument 

79 

Alla eleverna sitter i bänkarna med sina händer på bänklocken. Bänkarna står i exakta 
rader, till höger finns fönster och till vänster en anslagstavla med barnens teckningar. På 
bortre väggen syns 2 tavlor, i taket 6 stycken runda lampor, taket och väggarna är vita. 

107 

Tibetanska munkar skickar upp rislampor, med levande ljus, i luften. 

123 

Text i bilden: 

Pyramid of Capitalist System 

I botten på pyramiden står: We Works for all. We feed all. 
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  Steg 1 ovanför: We eat for you 

  Steg 2 ovanför: We shoot at you 

  Steg 3 ovanför: We fool you 

  Steg 4 ovanför: We rule you 

På toppen av pyramiden, en penningpung: Capitalism 

126 

Besökare på ett museum. På väggen syns en stor tavla med guldfärgad ram, det är en 
naken kvinna och man på bilden. 

I en spegel syns en kvinnlig besökare, som är klädd i kjol och skinnstövlar. Hon har ett 
papper i handen. 

146 

Mor och 2 döttrar klädda i folkdräkt. Flickorna i gula klänningar och randiga förkläden, 
blommiga sjalar och mössor. 

Mor i vit långärmad blus med spetskrås och smycke vid halsen. Röd lång kjol med brodyr 
uppe och nere, liten broderad tygväska, röda strumpor och svarta skor. 

 

151 

Godispåse. Fazer snacks. 

KINA, ovanför bokstaven A finns ett huvud av en kines. 

180 

Ca 40 nakna kvinnor som skyler sig bakom en banderoll med texten: Homage to Aliaa el-
Mahdy. Sisters in Israel. Ett plakat i bakgrunden med texten: Show you are not afraid. 

195 

2 löpsedlar från tidningarna Aftonbladet och Expressen. 

Aftonbladet: Hudläkarens boksuccé, Så blir du 10 år yngre på 28 dagar! 

Expressen: Forskare larmar: Stress kan göra dig tio år äldre i förtid! 

201 

Tre kvinnor provar skor i en skoaffär, framför dem på golvet finns fullt av högklackade skor 
med olika utseende. 
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