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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! 
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Läraranvisning 

Titel: Texter Direkt – Rakt in i hjärtat 

Författare: Maria Heimer 

ISBN: 978-91-523-0346-7 

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. 

 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.  

• Den här boken har bildbeskrivningar införda för bilderna som tillför eller 
introducerar läsaren för texten.   
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Till läsaren 

Boken har bildbeskrivningar för de flesta bilderna. Ofta finns flera bilder som visar samma 
sak, då har bara en bild beskrivits. 
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Bildbeskrivningar 

14 

Foto på en pojke ca 5 år som står på en brygga vid havet. Han lutar sig framåt mot vinden. 
Han har på sig en stickad mössa, täckjacka, byxor och vinterstövlar. 

15 

Foto på fyra barn ca 5-7 år. De ser glada ut. 

46 

2 foton 

1.  Två tjejer ca 16 år. De ser glada ut. Den ena håller armen runt den andras axlar.  

2. Två pojkar ca 7 år som sitter bredvid varandra på en brygga. De tittar ut över det 
stilla sjövattnet. 

47 

Foto på en pojke och en flicka på ca 5 år. De håller varandra i handen på en strand.  

49 

Teckning på Greg som jagar småbarn. Han håller i en pinne med en mask på. Småbarnen 
skriker: iiiiii! 

50 

Teckning på en kvinna på en balkong som suddigt ser Greg och småbarnen.  

Kvinnan: Rowley Jefferson, det här ska rektorn få reda på. 

Greg: Ja, Mrs Irvine. 

51 

Teckning på Rowley som står bredvid rektorn, småbarnen och en fröken.  

Rowley säger till småbanen: Förlåt att jag terroriserade er. 

52 

Teckning på Greg och Rowley. Rowley ser arg ut. 

Greg: Det här har vi nog båda lärt oss nåt av.  

53 

Teckning på Greg som kommer hem till mamma. 

Mamma: Gjorde du det rätta? 

Greg: Ja! 
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53 

Teckning på mamman och Greg på en glassbar: SLURP! 

54 

Teckning på Greg som dricker choklad i matsalen.  

Greg: SLUUURP ... 

Högtalaren: Greg Heffley, var snäll och gå till mr Winsky. 

56 

Greg lyfter upp en amerikansk fotboll framför Rowley. 
Greg: Jag tar den här åt dig, "kapten". 

57 

Teckning på Rowley och en annan skolpolis som dricker choklad i matsalen. Greg knackar 
på rutan i dörren. 

Greg: Psst! Psst! 

57 

Greg kastar en snöboll på Rowley: POFF. Samtidigt säger han: Hallå kompis! 

69 

Foto på en man och en kvinna som sitter i en trappa. De lutar sina pannor mot varandra 
och ser lyckliga ut. 

126 

Foto på en tjej som skriver dagbok. Dagboken är en bok med tomma blad. 

150 

Foto på järnvägsväxel. Från ett järnvägsspår kan tåget åka in på fem olika spår. 

184 

Foto på två tjejer som tittar på en tjej som står ensam. De två tjejerna sitter tätt 
tillsammans och lutar sina huvuden mot varandra. 

220 

Foto på många människor som går på en gata. De flesta är kvinnor och de har olika hår- 
och hudfärg. 

246 

Foto på människor som är arga. De skriker ut sin ilska. 
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295 

Foto på en kvinna som står på en kyrkogård. Bredvid henne står höga gravstenar som är 
vackert smyckade med reliefer. 

326 

Foto på barn. De är ca 5-7 år och svarta. En pojke dem håller en gräshoppa i benen. Flickan 
bredvid honom är väldigt vacker med skimrande hy och glada ögon. 
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