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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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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. 

• En del av bokens bilder finns beskrivna i text. 

• Vissa tabeller och diagram har fått ändrad uppställning eller beskrivande text, för 
att de lättare ska förstås. 

  



2 
 

Sidspecifika förändringar 
8 

Tabellen har fått uppställning i två staplar 

Tabell miljarder US dollar 

  1970; 600 

  1974; 700 

  1978; 750 

  1982; 800 

  1984; 850 

  1986; 900 

  1990; 830 

  1994; 800 

  1998; 790 

  2000; 740 

  2001; 770 

  2003; 950 

  2005; 1000 

  2007; 1350 

  2009; 1531 

87 

Bildtext under kartan har ändrats till: 

EU består av 27 medlemsländer som på kartan är markerade med blå färg. Belgien, 
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern. 

Kroatien, Makedonien, Turkiet och Island som är markerade med orange färg i kartan har 
ansökt om medlemskap i EU. (osv..) 

89 

Denna text har lagts in i bildtexten. 

Europeiska rådet, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Ministerrådet, EU-
domstolen, Revisionsrätten och Europeiska centralbanken. 

106 

Bildtexten har ändrats: 



3 
 

Denna bild är från en 1:a maj demonstration, där man vill visa att hoten mot välfärden blir 
allt allvarligare. Två demonstranter bär en kista och på plakatet står budskapet ” Svensk 
välfärd – vila i frid” 

Diskutera gärna demonstranternas budskap: 

(Osv.. ) 

113 

Tabellen har ändrats: 

Misshandelsstraffade per 1000 invånare, 15-69 år. Några viktiga årtal som påverkat är 
1845 då rätten till hembränning upphörde, 1900 då alkoholrestriktioner infördes, 1965 då 
mellanölet kom. 

  1840: 2,4 

  1850: 2,0 

  1900: 1,3 

  1950: 0,6 

  2000: 1,4 

115 

Bildtexten har ändrats till: 

Studera diagrammet som visar ett urval av anmälda brott under 2009. Vilken typ av brott 
är vanligast? Det totala antalet anmälda brott var under 2009 – 1 407 000 stycken! 

Diagram 

  Mord, dråp, misshandel med dödlig utgång: 230 

  Misshandel: 86 281 

  Sexualbrott: 15 693 

  Inbrottsstöld: 95 516 

  Stöld/snatteri i butik och varuhus: 69 037 

  Rån, grovt rån: 9 570 

  Skadegörelsebrott: 202 450 

  Rattfylleri, grovt rattfylleri: 17 847 

  Narkotikabrott; 80 256 

116 

Bildtext har ändrats till: 

I rättssalen följer rättegången ett bestämt mönster. Alla inblandade har sin speciella roll 
under rättegången. På så vis kan alla som ställs inför rätta få en likvärdig och rättvis 
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behandling. Inblandade i rättegången är: Tilltalad (åtalad), Målsägare (brottsoffer), 
Åklagare, Nämndemän, Ordförande, Notarie, Försvarsadvokat, Vittne och Åhörare. 

154 

Fotnoten har placerats in i texten: 

Övrigt restposter: bland annat ränteutgifter, fastighetsskatt, a-kassa och gåvor 9,49% 

155 

Bildtext har ändrats: 

En liten skuld blir snabbt stor om man inte betalar. I det här fallet har en skuld på 100 kr 
vuxit till 1700 kr + ränta. 

  Skuld 100 KR 

  Betalningspåminnelse + 50 kr 

  Inkassokrav + 160 kr 

  Kronofogden + 300 + 340 kr 

  Amorteringsplan + 150 kr 

  Ansökan om utmätning + 600 kr 

  Totalt = 1700 kr 

www.kronofogden.se 

158 

Bildtext har ändrats: 

Bra webbsida om konsumentekonomi för ungdomar ”Ung konsument”. Konsumentverket 
om köp, pengar och sånt. 

www.ungkonsument.se 

  Konsumenternas. Vägledning om bank och försäkring. 

  Konsumenternas elrådgivningsbyrå. 

  Konsumenternas tele-tv & Inernetbyrå. 

  Information och hjälp till konsumenter kring tele, tv- och internetabonnemang. 

159 

Symbolen är beskriven som: 

Håll utkik efter den här symbolen när du ska handla på nätet! Symbolen är i form av en 
cirkel med texten ”trygg e-handel” och 4 stjärnor. I mitten ett stängt hänglås. 

164 

Bildtext har ändrats: 

http://www.kronofogden.se/
http://www.ungkonsument.se/


5 
 

Studera texten noga på det här uppslaget och följ med på bilden så att du förstår det 
ekonomiska kretsloppet. Bilden visar med pilar i olika riktningar hur pengar, varor och 
tjänster cirkulerar i samhället och hur allt hänger samman. Stödord: Utlåning, ränta, 
inlåning, arbetskraft, lön, varor, skatter, betalning för varor, bidrag, skatter och avgifter. I 
texten nedan förklaras det ekonomiska kretsloppet. 
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Till läsaren 
Till denna bok finns ingen bildbilaga, men vissa av bilderna är beskrivna i text. 

Vissa tabeller och diagram har fått ändrad uppställning eller beskrivande text, för att de 
lättare ska förstås. 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se


7 
 

Bildbeskrivningar 
10 

Foto av nyfödda barn med olika ursprung. 

11 

I ett fattigt slumområde står en kvinna med ett barn i famnen. Ett yngre barn och en äldre 
kvinna står bakom. Tvätt hänger överallt, bostäderna ser bristfälliga ut. 

13 

En astronaut jobbar i rymden. 

14 

En avgångsklass firar att de tar studenten. Alla är glada och uppklädda. 

17 

En man på Volvo skruvar i en stor motor. 

50 

Två flickor dricker Coca Cola ur gemensam mugg. Den ena flickan har mörkt hår och 
asiatiskt utseende. Den andra har ljusblont hår. 

66 

  Längst till vänster Vänsterpartiet sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
(rödgröna partier)mot mitten på skalan. 

  Till höger de borgerliga partierna; Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna 
(mittenpartier) och Moderata Samlingspartiet. 

  Längst ut till höger Sverigedemokraterna. 

67 

Partisymboler 

  Socialdemokraterna: röd ros 

  Vänsterpartiet: ett vitt V i en röd nejlika 

  Miljöpartiet: en maskros med en ovalformad ljusgrön bakgrund 

  Moderaterna: ett blått stiliserat M 

  Folkpartiet: en blåklint 

  Centerpartiet: en fyrklöver 

  Kristdemokraterna: en vitsippa 

  Sverigedemokraterna: en blåsippa 

68 

I vallokalen. En kvinna, dold bakom en skärm, lägger ner sina valsedlar i olika kuvert. 
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79 

Sameflaggan är från vänster röd, grön, gul och blå. Rött symboliserar elden, värme och 
kärlek. Grönt symboliserar växter och natur. Blått vattnet, gult solen. Flaggans cirkel i 
mitten representerar solen (röd) och månen (blå). 

100 

Ett svartvitt foto. En familj på semesterresa har slagit upp sitt tält vid en vacker sjö. Det ser 
idylliskt ut. Bredvid dem står den nya fina bilen parkerad. 

117 

En person med elektronisk fotboja runt fotleden. 

123 

Två bilder bredvid varandra. Den ena visar frodig grön regnskog. Den andra visar en ung 
pojke som står på torr, rödbrun mark där regnskog avverkats. 

132 

En man hämtar upp en stor pelikan från vattnet. Den är helt indränkt i olja och kan inte 
flyga. 

133 

Foto från en återvinningsanläggning där två män arbetar med att sortera bland 
papperssopor. 

134 

Två arbetare, en man och en kvinna, bär stora mängder metall och plastsopor på huvudet. 

136 

En demonstration vid klimatmötet. På plakaten står: ”Plans not profit” och ”Hopenhagen” 
med bild på president Obama. 

140 

Foto från hopptävling under OS. Ryttaren Helena Lundbäck med sin häst, precis i språnget 
över ett hinder. 

149 

Stor trängsel uppstår då kunder, både män och kvinnor, kastar sig fram för att få tag i de 
varor som erbjuds i varuhuset. 

152 

Olika bankkort: ICA, Swedbank, Coop, Ikea Family, Mastercard 

154 

En tecknad fot indelad i olika områden visar hur vår konsumtion lämnar spår och påverkar 
miljön runt om i världen. Tårna representerar koldioxidytan, framfoten betesmark och 
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skogsyta, mitten representerar åkermark och produktivt hav, hälen representerar bebyggd 
yta. 

166 

Foton. Olika yrkesområden; svetsarbete, sjukvård, byggnadsarbete, labboratoriearbete. 

174 

En välklädd man med vit skjorta och slips, sitter på stranden vid en vacker sjö och 
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