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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. 

 Baksidestexten i boken är inte medtagen. 

 Bilder som är viktiga för förståelse av texten eller gör läsningen roligare har 
återgetts i bildbeskrivningar. 

 Några av de bilder som innehåller mycket text har anpassats genom att de gjorts 
om till punktlistor. 
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Till läsaren 

Bilder som är viktiga för förståelse av texten eller gör läsningen roligare har 
bildbeskrivningar. 

Europakartan och karta över de baltiska länderna och FN:s symbol finns som 
svällpappersbilder att beställa från SPSM. 

Några bilder med mycket text har gjorts om till punktlistor. 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

Basbilder finns att beställa hos spsm till följande bilder: 

 Sid. 102, Rubrik: Estland, Lettland, Litauen, Best. nr: 6596 

 Sid. 110, Rubrik: Stor Europakarta med EU, Best nr: 6588 

 Sid. 120, Rubrik: Förenta Nationerna, flagga i svällpapper, Best nr: 
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Bildbeskrivningar 

6 

Bild som visar hur människor som hör ihop med någon går hand i hand. 

De här är några av människorna som är med på bilden: 

 Gympaläraren Ben 

 Grannen Gunnar 

 Klas från klassen 

 Ridläraren Rita 

 Olle Bus som jag passar 

 Sussi, sommarkompis 

 Halvbror Harald och Pappa Puh 

 Mammas nya - Magnus 

(och så vidare) 

9 

Ett foto visar en familj med mamma, pappa och två små pojkar. 

12 

En pojke dammsuger. En flicka bär en tvättkorg. 

12 

Ett svart-vitt foto visar en kvinna och en man vid ett matbord. Kvinnan står och håller fram 
en bricka med bakelser åt mannen som sitter vid bordet. Kvinnan bär förkläde, mannen är 
klädd i kostym och slips. 

16 

Ett klassrum där tre av skoleleverna ställer de här frågorna: 

 Varför får inte eleverna välja vilken mat som ska serveras i skolan? 

 Vem bestämmer vad man ska läsa i skolan? 

 Varför går man i skolan? 

18 

En karta visar var affären ligger. 

37 

Uppslagen dagbok med handskrivna sidor. Två fotografier är inklistrade på en sida. Det ena 
fotot föreställer Anne Frank på en sandstrand. 
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37 

Ett foto visar ett trångt rum där sängarna tar upp större delen av golvet. I ett hörn står ett 
litet bord med en skrivbordslampa och en stol. På väggarna är flera bilder av konstverk och 
personer uppsatta. På en av sängarna sitter en nallebjörn. 

44 

Teckning. Runt en insjö sträcker sig ängar, skogar, åkrar och klippor. Människor fiskar och 
ror omkring i sjön eller plockar svamp och bär i skogarna. De tältar i skogen och tänder 
lägereldar. Några av dem bär sig illa åt. De stänger inte grindar efter sig, kör bil på nyplöjda 
åkrar och skräpar ner. Upptill på bilden står det: Vi ärver inte jorden av våra förfäder. Vi 
lånar den av våra barn. 

46 

En pojke tar en plånbok ur en kvinnas handväska. 

70 

Foto. Ett litet barn står och visar upp plastpåsar. På påsarna står det ”Pee poo” med stora 
bokstäver. I bakgrunden skymtar människor bland bostäder gjorda av korrugerade 
plåtbitar. En annan bild visar en hopknuten toalettpåse. 

71 

Foto. En människoliknande robot som går på hjul står i ett kontor. 

80 

Två foton. Fotot till vänster visar en tsunami-våg som rullar in över en kustväg i Japan. 
Fotot till höger visar en manlig artist under ett uppträdande. 

82 

Redaktionen på skoltidningen arbetar med en annons. Annonsen handlar om att 
skolteatern skall sätta upp pjäsen ”Hamlet” av författaren William Shakespeare. Annonsen 
pryds av en stor bild av en dödskalle som bär kungakrona. 

84 

Star Wars-rollfiguren Darth Vader som legobit. 

88 

Seriestrip med rubriken Ska vi gå på bio? 

Det här händer i serien: 

1. Fyra barn diskuterar vilken film de skall se: ”Jag vill se en film med djur.”, 
”Vampyrer och spöken!”, ”Nej, alver och magi.”, ”Rymd och aliens!” 

2. En pojke tittar på annonserna i tidningen: ”Jag hittar ingen magisk, läskig och 
spännande film om vampyrer, alver, aliens och djur. Hur gör vi nu? 
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3. Sedan hittar alla fyra en film bland annonserna: ”Ser lite läskig ut...”, ”Inga alver 
direkt...”, ”Något slags djur i alla fall.”, ”Den ser vi!”. 

4. De tittar på en film med titeln ”This is Fluffy”. Fluffy har åtta händer, antenner, 
huggtänder och hårig kropp. Han håller ett trollspö i en av sina händer. 

90 

Ett klassrum där eleverna håller klassråd. En flicka står framme vid tavlan. Bredvid henne 
sitter en pojke och antecknar. 

På tavlan står en lista med tre alternativ: 

1. loppmarknad 

2. lotteri 

3. fest 

94 

En karta visar hur Sverige är indelat i kommuner. De flesta kommunerna ligger i södra 
Sverige. I norr finns det inte lika många kommuner och de som finns är mycket större till 
ytan. Allra störst är kommunerna i Lappland. 

102 

Foto. Flickor som deltar i en stor sångkör. De är klädda i röda kjolar och vita blusar. De 
flesta av dem bär likadana röda och svarta mössor. 

102 

Karta över området kring Östersjön. Kartan visar Estlands, Lettlands och Litauens läge 
mittemot sydöstra Sverige (ungefär från östra Svealand till Skåne).  

102 

Här visas Estlands, Lettland och Litauens flaggor. Flaggorna ser ut så här: 

 Estland: Flaggan har tre lika breda vågräta fält; blått överst, svart i mitten och vitt 
längst ned. 

 Lettland: Flaggan är vinröd med ett vitt vågrätt fält i mitten. 

 Litauen: Flaggan har tre lika breda vågräta fält; gult överst, grönt i mitten, rött 
längst ned. 

104 

En världskarta. På kartan ligger foton av  flera barn. Där finns också texter om flera av de 
världsdelar där några av barnen bor: 

 Nordamerika har 466 miljoner invånare. Ett par av dem är Mike som bor i Kanada 
och Elaine som bor i USA 

 Sydamerika har 330 miljoner invånare. 
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 Afrika har 755 miljoner invånare. Ett par av dem är Nadia som bor i Ghana och 
Hassan som bor i Egypten. 

 Asien har 3,7 miljarder invånare. Ett par av dem är Zhang som bor i Kina och Putu 
som bor i Indonesien. 

 Australien och Oceanien har 48 miljoner invånare. Ett par av dem är Jack som bor i 
Australien och Mareva som bor på Tahiti. 

106 

En potatis med en resväska står och funderar på sitt namn på olika språk: Peruna, 
Kartoffel, Potet, Kartafla, Potatis. 

107 

En bild föreställer drottningen. Hon är klädd i en lång röd klänning och en lång mantel där 
slag och ärmar är kantade med hermelin (en slags mycket fin vit päls). Hon bär en 
guldkedja med ett kors kring halsen. I handen håller hon en lång spira. På huvudet bär hon 
en duk med tofsar under en krona. 

108 

Simon sätter på sig en stor mörkblå mössa med mönster i rött och gult. Mössan har en 
mycket stor röd tofs. På väggen bakom Simon hänger en karta över Sverige. På kartan är 
norra Lappland utmärkt med en liten samisk flagga. 

108 

Här visas den samiska flaggan. Den är delad i ett rött och ett blått fält. Mitt emellan de två 
fälten löper två lodräta linjer; en grön och en gul. Mitt på flaggan sitter en stor cirkel som 
är till hälften blå och till hälften röd. 

116 

Malte står med en papperslapp i handen. Maja står bredvid honom. Hon säger: Här ser du 
Maltes och mina tips på vad vi kan göra. Kanske har du fler tips själv? 

125 

Foto. En pojke står framför ett gammalmodigt indiskt trähus med högt tak. Han är klädd i 
ett en kortärmad skjorta och bär ett långt kläde virat kring nedre delen av kroppen. Han 
står och hukar med rak rygg och benen vitt isär. Armarna håller han korslagda framför sig. 
Han kniper ihop ögonen till smala springor. 

126 

Ett foto taget uppifrån visar ett stort fat som är täckt med kokt ris. Tre människor som 
sitter på marken runt fatet äter av riset. De använder inga bestick utan tar av riset med 
sina bara händer. 
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