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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. 

 Bilderna är oftast placerade efter aktuell text. Ibland, när bilderna hör till ett 
specifikt stycke, ligger de under aktuell rubrik. Många av bilderna har 
bildbeskrivningar, men de som inte tillför texten något ytterligare har tagits bort för 
att textläsningen ska gå smidigare. Du kan läsa bildbeskrivningarna här nedan. 

 Temarubrikerna, som i svartskriftsboken är placerad i det vänstra hörnet på nytt 
uppslag/ny text, upprepas inte för varje text som tillhör temat.  
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Till läsaren 

I boken finns bilder. De är alla teckningar utom 2. Du har beskrivningar av de flesta i din 
bok. 

De flesta bilderna ligger efter den text som de tillhör.  

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Bildbeskrivningarna innehåller beskrivningar av föremål som eleven kanske inte 
upplevt. Komplettera gärna bildbeskrivningarna med konkreta föremål om det är 
möjligt t.ex. en kampsportdräkt, sporrar osv. 

 Det kan vara bra att komplettera bildbeskrivningarna med ytterligare syntolkning 
av de bilder som förekommer i bilden.  

 På sidan 66-67 finns olika religiösa symboler. Rita gärna dessa för eleven. Du kan 
använda tex. ritmuff (från Iris), Sensational Blackboard (från SPSM best nr. 10326) 
eller Nettbrettt (http://www.statped.no/Huseby sök vidare på Tegnepakke). 
Använd det som eleven är van vid.  
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Bildbeskrivningar 

12 

En riddare till häst. Riddaren har en plåtrustning. Det är ett slags plåtkläder som skyddar 
kroppen. På huvudet täcker hjälmen även ansiktet men har hål för ögonen och munnen. 
Högst upp på hjälmen sitter några fjädrar. Hästen är täckt av ett schabrak, det är ett tyg 
som läggs över hästen. På tyget finns franska liljor broderade. 

14 

Ett armborst. Det är ett skjutvapen som skjuter korta pilar. Det ser ut som en liten pilbåge 
som är satt på ett gevär. 

14 

Ett schackspel. Spelet är ett brädspel med 64 rutor i svart och vitt. På rutorna finns nu 5 
vita pjäser och 2 svarta (pjäserna plockas bort under spelets gång). 

15 

Svärd, sköld och sporrar. Svärdet är en slags lång kniv. Skölden används för att försvara sig 
med. Det är en träplatta på ca 50 cm i diameter. Sporrarna fästs på ridstövlarna vid hälarna 
för att driva fram hästarna hårdare. (Du sparkar på hästen i sidorna för att få den att gå 
framåt.) 

31 

3 bilder 

- Två flickor klädda som samurajer. De har på sig hakama en vid byxkjol och en 
hakamashita en omlott skjorta. Byxorna knyts med band om midjan. Nerstucket innanför 
banden har de långa svärd. Håret är uppsatt med en tofs högt på huvudet. På fötterna har 
de sandaler som liknar flip-flops. 

- En död samuraj. Han ligger på golvet. Blod rinner ut från sidan av magen. Han har 
rustning på sig: en hjälm, armskydd och ett harnesk av plåt. Harnesk är en plåt formad som 
framsidan av bröstkorgen och magen. Den knyts fast med band. Under rustningen har han 
samma slags kläder som flickorna men han har lindat band runt byxbenen. 

- Flickorna pratar med Herr Goku framför dojon. Dojon är ett litet hus. Taket har nockar 
som pekar uppåt. På framsidan av huset finns stora skjutdörrar som är gjorda av trä och 
rispapper så att det blir ett rutigt mönster. Framför huset står ett gammalt träd som klipps 
så att det växer saktare och blir lägre, ett bonsai träd. 

35 

2 bilder 

- Sigrid ligger i samma säng som sin mormor. Sängen är en bänk som är byggd under ett 
snedtak. Det är bäddat med fårfällar. Bredvid sängen finns en eldstad som en gryta hänger 
över. På golvet springer en råtta. 
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- Sigrid lindar sina fötter med skinnremsor. Hon har på sig klänning och en sjal över axlarna. 

39 

2 bilder 

- Flera människor som ligger vid en vattenbrunn. De ser sjuka och förtvivlade ut. 

- En loppa. Det är en liten insekt. Kroppen är platt. Den har 6 ben med gripklor. Bakbenen 
är långa så att de kan hoppa. Huvudet är litet. Munnen sticker ut så att de kan sticka och 
suga sig fast. 

40 

Medeltida teckning av en delad människokropp. Här syns organen inne i kroppen: lungor, 
hjärta, magsäck och tarmar. Inne i kroppen finns mycket vatten som flödar fritt. Överst i 
huvudet finns hjärnan.   

41 

En läkare har fäst en blidigel på en kvinnas arm. Igeln suger sig fast på skinnet. Läkaren 
snittar också upp ett sår i armen så att blodet sprutar ut i en skål! 

51 

Hunden Lucky står på pojken Robbies mage och slickar honom i ansiktet. Robbie ligger i en 
sjukhussäng. 

59 

Nisse och draken Harry. Harry ser ut som en ödla med tjock kropp och 4 korta ben och en 
lång böjd svans. 

61 

Ögats olika delar. 
ögonglob – ett klot som är själva ögat. Den sitter inne i huvudet. I ansiktet täcker 
ögonlocken den främre delen av ögongloben. 

tårkanaler och tårsäck – tårsäcken ligger vid näsan (under ansiktsskelettet) från tårsäcken 
går tårkanaler till ögat. 

tårkörtel – över ögat (under ansiktsskelettet) finns tårkörteln. 

tårar och tårvätska- från ögat rinner tårar och tårvätska – de är droppformade. 

64 

Löpsedel med texten:  

Lokaltidningen: Ditt Frilanda 

Försvunnen kvinna hittad död i Friskogen. 

66 

Ett kristet kors. 



6 

 

66 

En judisk davidsstjärna (en stjärna med 6 spetsar). 

66 

Ett ohm-tecken. 

67 

Islams symboler: en stjärna (med 5 spetsar) och en månskära. 

67 

Hinduismens livshjul: ett hjul med 8 ekrar. 

85 

En guldfärgad ansiktsmask med hål för ögonen. Från öronen hänger långa örhängen med 
fjädrar. 

87 

Gammal bild av Lasse-Maja. Han har kort ljust hår och är klädd i kavaj med väst och skjorta 
under. Runt halsen har han en skarf knuten. 

89 

En man sitter fast i en stupstock. Mellan två brädor med 3 hål hålls mannens hals och 
handleder fast. 

93 

3 fingeravtryck från 3 olika fingrar. 

Avtrycken har formen som ovaler. Avtrycken är från fingerblomman (som du läser 
punktskrift med). Mönstret består av tunna, fina linjer i ojämna cirklar och slingor.  

103 

Foto av en pojke som tänder en lägereld i skogen. Han blåser på lite torrt fnöske som är 
lagt under en hög med pinnar. En kvinna/mamma tittar på. 

104 

Kamping saker: mygga, myggmedel, vatten, vattenflaska, tält, liggunderlag, kastrull, 
toapapper, ficklampa och mobiltelefon. 

106 

En jordglob med en halsduk knuten runt sig. Den har också ett par ögon och en mun som 
kröker sig och inte är så nöjd. 

109 

Olja och skelettdelar som finns långt ner under marken.  
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115 

Foto av en orkan uppifrån. Orkanen är en virvelvind som snurrar runt. I mitten bildas ”ett 
öga” där det är vindstilla.  

121 

- Flera människor har packat med sig sina saker och bär dem i påsar på huvudet eller i 
händerna. 

- Alex håller sin hundvalp, Emmy i famnen. Emmy är vit med bruna fläckar och ser ut som 
en Jack russel terrier. 

- En lastbil har vält. Bredvid lastbilen ligger ledningar från en nedfallen el-ledning. 
Lastbilden brinner. 

126 

Tidningen: Skolglimten. Framsidan är röd med texten Skolglimten, Nr 1, Örebro 
folkskolebarns egen tidning 1947. 

På framsidan finns en teckning med barn som hoppar hopprep, springer eller pratar. Inuti 
tidningen syns text och annonser från företag. 

126 

9 bokomslag från böcker av Monika Zak. De är: 

 Regnskogsjakten 

 Jaguarskogen 

 Pumans dotter 

 Flickan och ålen 

 Spöken från hela världen 

 Pojken som levde med strutsar 

 Alex Dogboy 

 Tredje kärleken 

 Säg Alex, bara Alex 
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