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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!  

 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! 
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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 eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven.  

 Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder i boken.  

 Ordlistorna ligger sist i varje kapitel. 
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Till läsaren 

Texterna i boken är graderade i tre svårighetsgrader. Efter varje rubrik i boken anges 
svårighetsgraden i just detta kapitel med orden: 1 prick (lättast), 2 prickar, 3 prickar 
(svårast).    

 
Baksidetext, källförteckning till bilderna och textkällor utgår.  

 
Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder. Läs beskrivningarna så får du en bättre 
förförståelse om vad texterna kommer att handla om. 

 
Ordlistorna är placerade efter texterna i en egen flik. Markera gärna dessa så att du snabbt 
hittar ordlistan. 

  
Lycka till! 

 

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

 

 

Pedagogiska tips 

 Det är bra om eleven med synnedsättning får möjlighet att läsa igenom 
bildbeskrivningarna innan man går igenom texterna. Det ger en bättre förförståelse 
till innehållet i kapitlet. 

• Bildbeskrivningarna täcker sällan allt som bilden visar. Det är bra om man kan 
samtala om bilderna och ge den extra information som eleven med synnedsättning 
behöver för att få samma förförståelse som övriga elever. 

 Det är extra viktigt att gå igenom kartbilderna på s. 24, 34 och 67 och diskutera hur 
de olika platserna ligger i förhållande till varandra. 

• Det kan vara bra att läraren går igenom texten Till läsaren tillsammans med eleven. 
På så vis lär sig eleven att själv ta reda på vad som är specifikt med boken. 
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Bildbeskrivningar 

7 

En vacker uggla sitter på en gren och tittar rakt fram med stora, kloka ögon. 

8 

Harry: en glad kille med mörkt, kort hår. Bakom honom skymtar en dator. 

8 

Kylie: en tjej med långt, ljust hår och ett brett härligt leende. 

8 

Kate: en glad tjej med långt, rött hår som är uppsatt i en tofs.  

8 

Gopal: en mörkhyad kille med brunt hår, mörka ögon och ett fint leende. 

10 

En CD-skiva förs in i en dator. 

10 

En flicka och en pratbubbla med texten: ”I’ve got a brother, two sisters and a cat. I like 
pasta.” 

10 

En cirkel med orden car, apple, boy, bike, orange, girl och plane. Orden har sedan placerats 
i följande grupper: 

 Car, bike, plane 

 Boy, girl 

 Apple, orange 

10 

En pojke sitter och funderar. Han  drömmer om att han är ute och joggar (run). 

10 

En låda som det står box på. 

10 

Ett flygplan sprutar ut avgaser som ser ut som bokstaven s. Runt flygplanet står texten: 
”Susan flies from Stansted.” 

10 

En gitarr (guitar på engelska) 
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10 

Ordet food har delats in i olika grupper: 

 Fruit: apple, orange 

 Meat: beef, lamb 

 Vegetables: potato, carrot 

10 

En lapp är uppsatt på en skåpsdörr. På lappen står det: 

Cupboard: cups, plates, glasses etc. 

10 

En tom sida i en anteckningsbok med rubriken My English words. 

11 

En stor hund (Grand Danois) tittar nyfiket ner på en söt, liten valp (labrador). 

12 

En pojke står i en skog och pratar med rymdvarelsen E.T. Bakom dem ser man ett 
rymdskepp med ett kraftigt ljus som lyser upp den mörka himlen. 

15 

Tecknad serie i sex bilder. 

 

 1 Fem pojkar cyklar på en bred gata. Pojken längst fram har en stor vit korg på 
styret där E.T sitter insvept i ett stort skynke. 

 2 Tre polisbilar och två skåpbilar (en röd och en blå) är uppställda intill en skog. 
Människorna runt om bilarna ser ut att spana efter något. 

 3 Fem pojkar cyklar uppe i luften. Pojken längst fram har E.T sittande i sin 
cykelkorg. Människor har samlats på marken och spanar upp mot himlen. 

 4 En pojke står tillsammans med E.T och spanar upp mot himlen. Där syns ett 
upplyst föremål, troligen ett rymdskepp. 

 5 En pojke och en liten flicka står och pratar med E.T som håller i en blommma. 

 6 E.T är på väg in i en stor rymdfarkost som har landat på marken.  

16 

Foto på Jen, Kates bästa vän. Hon har brunt, långt hår, mörka ögon och ett härligt leende. 
Hon är klädd i en grön tröja.  
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16 

Tre fotografier. 

 1 Foto på entrén till en skola. Skolan är gul och har stora, breda glasfönster. Högst 
upp på byggnaden står det HIGH SCHOOL med stora röda bokstäver. 

 2 En tjej som spelar tennis. 

 3 En tjej som spelar rugby. 

17 

Tre fotografier. 

 1 Två killar som spelar basket. 

 2 Två tjejer som spelar fotboll. 

 3 En gul buss med texten: ”Stop when red lights flash”. 

18 

En pumpa har gjorts om till ett elakt ansikte (Halloween).  

19 

Foto på en vacker indisk flicka med mörkt hår och mörka ögon. Hon är smyckad både i 
håret och på kroppen och bär en vacker, orange klänning. 

20 

Tecknad bild från en biosalong fylld med människor. 

21 

En man pratar med en kvinna vid hennes port. Han håller en ros i handen som han ser ut 
att vilja överlämna. 

23 

En tecknad serie i sex bilder. 

 1 En skadad man står och tittar på några män som försöker röja bland rasmassorna 
efter en jordbävning. 

 2 Den skadade mannen pratar med en av männen som röjer bland rasmassorna. 

 3 Den skadade mannen står utanför en lägenhet. På golvet framför honom ligger en 
kastad ros. 

 4 Den skadade mannen har plockat upp rosen från golvet. Framför honom ligger ett 
skrin med smycken utspridda. En man är på väg nerför trapporna intill lägenheten. 

 5 En tom fåtölj med ett par högklackade skor intill. 

 6 En skadad man står utanför en lägenhet med en ros i handen. Dörren till 
lägenheten har stängts bakom honom. 



6 

 

24 

Karta över den amerikanska delstaten Kalifornien. Väster om Kalifornien ligger Stilla havet 
(The Pacific Ocean.  

Några viktiga städer är utmarkerade längs kusten (uppräknade från norr till söder): Eureka, 
San Francisco, Sacramento, Los Angeles, San Diego och Palm Springs.  

Bergskedjan närmast havet heter Coastal Range och bergskedjan i östra Kalifornien heter 
Sierra Nevada.  

Det finns två nationalparker: Sequoia National Park redwood trees (i norr) och Yosemite 
National Park (i öster).  

Det finns två dalar: Silicon Valley (i väster) och Death Valley (i öster). Det finns även en 
öken som kallas Mojave Desert. 

26 

En cricketslagman. Han är klädd i vit cardigan, vita byxor och vita skor. Han håller ett 
slagträ i ena handen och en hjälm i den andra. Han har handskar och benskydd på sig. 

27 

Två fotografier.  

 1 En vacker vit sandstrand med vajande palmer och ett klarblått hav.  

 2 En stor vacker kyrka med ett torn i varsin ände och en kupol i mitten. Bredvid den 
vita kyrkan finns en låg, röd-vit sidobyggnad. 

28 

3 fotografier. 

 1 En marknad är uppställd intill strandkanten. Man kan se kläder i kraftfulla färger 
och kvinnor som spatserar längs de olika stånden. 

 2 Tygstycken i olika, starka färger hänger i ett stånd. 

 3 Ett stånd fullt med vackert smyckade kvinnoskor i ett fleral olika färger. 

29 

En svart-vit tecknad bild från London. Den ger ett ganska rörigt intryck och föreställer den 
berömda bron Tower Bridge, en dubbeldäckare fylld med turister och en kvinna som håller 
upp ett paraply för att skydda sig mot regnet. 

31 

Mr Bean sitter på en restaurang och äter. På bordet står en tallrik och ett tomt vinglas. En 
kypare böjer sig fram för att fylla på hans glas, men Mr Bean vill inte ha något vilket han 
markerar genom att lägga handen över glaset. 
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33 

En tecknad serie i sex bilder. 

 1 Mr Bean håller upp sin tallrik och luktar på maten. 

 2 Han tittar upp på kyparen och de ser ut att samtala med varandra. 

 3 Mr Bean grimaserar illa och ser ut att tycka att maten är riktigt äcklig. 

 4 Han gräver i en skål och puttar över innehållet på sin tallrik med hjälp av en sked. 

 5 En violinist står bredvid honom och spelar. Mr Bean ser missnöjd ut. 

 6 När violinisten vänder sig om drar Mr Bean ut hans byxor och spottar ut maten. 

34 

Karta över de mest kända sevärdheterna i London (uppräknas från norr till söder).  

• Vägar: Marylebone road, Oxford street, Piccadilly road. 

• Museum: Madame Tussauds, National history  museum, Science museum, British 
museum, Victoria & Albert museum  

• Gallerier: National gallery, national portrait gallery, Tate gallery 

• Kyrkor: St Paul’s cathedral, Westminster abbey 

• Torg: Piccadilly circus, Trafalgar Square 

• Parker: Hyde park, Green park, St. James’s park 

• Broar: London bridge, Southwark bridge, Blackfriars bridge, Waterloo bridge, 
Westminster bridge, Lambeth bridge 

• Övrigt: Albert Memorial, Planetarium, Marble Arch, Selfridges, Telecom tower, 
Houses of Parliament, Tower of London 

36 

En mörkhyad tjej (Kerry) är klädd i en rosa t-shirt, ler brett och har svart hår uppsatt i en 
tofs. 

36 

Kerrys föräldrar (från Jamaica) håller huvudena tätt ihop, ler brett och ser nöjda ut. 

36 

En kille med långa rastaflätor uppsatta i en tofs ler brett och ser nöjd ut. 

37 

Bild på den kände sångaren Bob Marley. Han har svart hår, rastaflätor och ett stort brett 
leende. 
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37 

En liten flicka i mörkt kort hår ler stort och stödjer hakan i händerna. 

38 

Bild på en pojke som spelar fotboll. Han har en röd t-shirt, blå shorts med numret 7, grå 
höga strumpor och ett par bruna fotbollsskor. 

40 

Bild på engelsk frukost: två ägg, en tomat, två korvar, två toasts, bacon och champinjoner. 

41 

En kvinnlig klättare hänger fritt ut från en bergvägg, endast fäst i en säkerhetslina. Hon 
håller upp händerna mot den klarblå himlen och ser lycklig ut. 

44 

Ett svartvitt foto från 1970 där ett stort antal män har samlats runt en kontrollpanel för att 
genomföra en övning inför avfärden av rymdfarkosten Apollo 13. 

46 

En tecknad serie i sex bilder. 

 1 En man iförd rymdkläder faller tyngdlöst i en simulerad rymdkapsel. 

 2 En mätinstrument pekar med röd varningstriangel på nr 21. 

 3 En man i kontrollpanelen kikar in i simulatorn. 

 4 En man inne i rymdkapseln ser sammanbiten ut och noterar rökutveckling. 

 5 En grupp män står framför en kontrollpanel och ser sammanbitna ut. 

 6 Tre män sitter bredvid varandra inne i rymdkapseln med varsitt headset. De ser 
allvarliga ut. 

47 

En pojke spelar dataspel och höjer näven i en segergest. Han ser mycket glad ut. 

48 

Ett gammalt amerikanskt frimärke med den kända kvinnliga piloten Amelia Earheart.  

49 

Foto på flygfarkosten VSS Enterprise som ska ta människor på flygturer ut i rymden. Det är 
format som ett vanligt flygplan men har breda vingar som sträcker sig rakt ut från 
flygplanskroppen och som sedan böjer sig rakt upp i en 90 graders vinkel.  
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50 

Foto på äventyraren Richard Branson, grundare av ett bolag för rymdturism, Virgin 
galactic. Han ler stort, är klädd i hatt och en röd t-shirt med texten ”Virgin”. 

51 

Ett stort förlist skepp ligger på havets botten. Runt skeppet cirklar fiskstim och hajar. 

53 

En kvinna står nere i strandbrynet i skymningen. Hon är endast klädd i bikinibyxor och är på 
väg att ta ett dopp i havet. 

55 

En tecknad serie i sex bilder. 

 1 En dykare med en kamera sitter inne i en hajbur. 

 2 En haj dyker upp utanför buren. Mannen lyfter kameran och fotograferar hajen. 

 3 Hajen blir arg och attackerar buren.  

 4 Hajen får tag i mannens ben som börjar blöda. 

 5 Hajen kommer upp till ytan med blodigt gap. 

 6 Två män står i aktern på en båt och ser blod stiga upp från hajburen där dykaren 
satt. 

56 

Foto taget underifrån en simmande stor vithaj. Den ser skräckinjagande ut med sitt öppna 
gap fyllt med vassa, spetsiga tänder. 

58 

Foto på en trimaran, en segelbåt med tre parallella skrov som seglaren Ellen MacArthur 
använde för att göra en jorden-runt segling på egen hand.  

 

60 

En vit staty av Queen Victoria som blev engelsk drottning 1837. 

61 

En flicka med mörkt hår i rastaflätor och grön hoodtröja tittar frågande på ett GameBoy 
som ligger vid huvudkudden på en säng. 

62 

En pojke står på ett förlist skepp som ligger på havsbotten. En stor bläckfisk är på väg mot 
pojken. 
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64 

Texas flagga. Den har ett lodrätt blått fält till vänster med en vit sjärna i mitten. Från det 
blå fältet går två vågräta fält ut åt höger, ett vitt och ett rött. 

64 

Ett frimärke med en bild på Davy Crockett, en amerikansk folkhjälte som dog 1836 vid 
Slaget vid Alamo. 

65 

Ett vackert gammalt skepp seglar på ett stormigt, öppet hav. Det lutar kraftigt i den hårda 
vinden. 

66 

Karta över USAs 50 delstater. 

67 

En amerikansk dollarsedel med porträttet av den första amerikanska presidenten, George 
Washington. 

68 

Två kvinnor omfamnar varandra vid kajkanten där ett stort skepp ligger förtöjt. De är 
klädda i långa kjolar, propra blusar och har håret uppsatt i en knut. En av kvinnorna 
överräcker en plånbok till sin vän, som ser ut att vara redo för avfärd. Bilden ser ut att vara 
från 1800-talet. 

70 

Teckning som liknar Mount Rushmore i USA, där fyra kända presidenter fått sina ansikten 
ingraverade i sten. På denna bild är presidenterna utbytta mot fyra kända ikoner: Homer 
Simpson, Marilyn Monroe, Sitting Bull och Oprah Winfrey. 

73 

En kille med mörkt kort hår och ett stort brett leende. Han är klädd i en blå uppknäppt 
jeansskjorta och en vit t-shirt. 

75 

En kille står bredvid en äldre dam vid en hiss. Damen ser sur ut och står med ryggen mot 
pojken. Hon knäpper med fingrarna i luften och ser ut att prata med sig själv.  

85 

Ett rum sett uppifrån. Till vänster står en säng med två kuddar. Framför sängen finns ett 
fönster. På väggen till vänster om sängen hänger en Star Wars-affisch. Mitt på golvet ligger 
en rutig matta. I högra hörnet står en dator på ett blått datorbord. Framför bordet står en 
blå stol. Till höger i rummet står en TV på en bänk och framför den ligger en tröja och ett 
par strumpor utslängda på golvet. 
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97 

Namn på olika kroppsdelar: 

Svenska, engelska 

 huvud, head 

 nacke (hals), neck 

 axlar, shoulders 

 bröst, chest 

 armbåge, elbow 

 arm, arm 

 midja, waist 

 handled, wrist 

 hand, hand 

 höft, hip 

 finger, finger 

 nagel, nail 

 lår, thigh 

 knä, knee 

 ben, leg 

 fotled, ankle 

 fot, foot 

 tå, toe 

 hår, hair 

 öga, eye 

 ögonbryn, eyebrow 

 ögonfransar, eyelashes 

 öra, ear 

 näsa, nose 

 tänder, teeth 

 läppar, lips 

 kind, cheek 

 mun, mouth 
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 haka, chin 

98 

Namn på olika klädesplagg: 

Svenska, engelska 

 kofta, cardigan 

 kjol, skirt 

 blus, blouse 

 t-shirt, t-shirt 

 regnkappa, raincoat 

 strumpbyxor, tights 

 skor, shoes 

 kappa, coat 

 baddräkt, swimsuit 

 solhatt, sun hat 

 bikini, bikini 

 tröjor, jumpers (sweaters) 

 klänning, dress 

 underkläder, underwear 

 bh, bra 

 underbyxor, panties 

 knapp, button 

 blixtlås, zip 

 handskar, gloves 

 halsduk, scarf 

 hatt, hat 

 kavaj, jacket 

 byxor, trousers 

 badbyxor, swimming trunks 

 keps, cap 

 skjorta, shirt (sports shirt) 

 kalsonger, underpants (briefs) 
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 gympaskor, trainers (BrE), sneakers (AmE) 

 kängor, boots 

 stövlar, Wellingtons (BrE), rubber boots (AmE) 

 kostym, suit 

 slips, tie 

 skärp, belt 

 träningsoverall, tracksuit 

 strumpor, socks 




