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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. 

 Ikonen med pennan har rubriken Skrivboken/datorn. 

 Ikonen ”Top up” har rubriken Top up. 

 Glödlampsikonen har rubriken Grammatik. 

 Eleven har endast en markering (---) som visar att ”här ska du skriva ditt svar”, även 
om det i svartskriftsboken är flera rader.. 

 Alla ord/fraser som i originalet har placerats i en ruta är nu skriva löpande utan 
ruta. 

 Ingen fet eller kursiv markering. 

 Markerade ord etc. skrivs inom parentes. 
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 I korsorden får eleven de sökta ordens antal bokstaver samt ev. given bokstav. 
Exempel sid 6  
 
Crossword 
 Fyll i rätt svar i krysset. Du får hjälp med det sökta ordets antal bokstäver inom 
parentes. En bokstav i varje ord är markerad inom parentes (-). Dessa bokstäver 
bildar två ord på tre och åtta bokstäver.  
 
Vilka är orden? ---  
Vad betyder de? --- 
 
1. bett (-)--- (4) 
2. undersöka --(-)---- (7) 
3. fågel ---(-) (4) 
4. innehåll ---(-)---- (8) 
5. smart --(-)--- (6) 
6. mage ---(-)--- (7)  osv. 

 Find the phrases-uppgifterna har fått följande utförande: 
Para ihop de numrerade orden med orden nedan för att bilda fraser från texten. 
Vad betyder fraserna? Översätt dem till engelska/svenska. 
 
Eleven får informationen om att de ska skriva översättningen också. 
Exempel: 
1 clock --- = --- (svensk översättning) 
 2 member --- = ---  osv. 

 Word puzzel 
 Skriv vilka de engelska orden är. Du får en bokstav i varje ord samt det sökta ordets 

antal bokstäver inom parentes. 

1. undra w----- (6) 
2. allé –v---- (6) 
3. ficka –c--- (6) osv. 

 Right or wrong?-uppgifterna har följande utförande: 
       Markera rätt svar med r (right) och fel svar med w (wrong) 

 Den alfabetiska ordlistan  finns under separat flik. 
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Sidspecifika förändringar 

11 

Uppgift 1j 

Eleven behöver en taktil karta, som man kan beställa från SPSM läromedels basbilder best. 
nr. 6624. För att kunna återvinna kartan kan man skriva förkortningar på separat papper 
som man sedan sätter fast på kartan med häftmassa. Exempelvis bokstaverar man staterna 
och numrerar städerna. Ett alternativ är ju att man först markerar staterna och lyssnar 
ännu en gång och då markerar städerna. 

Den här uppgiften är mera tidskrävande för eleven med synnedsättning än för en seende 
elev.  Här kan man ju ställa sig frågan vad är det som jag som pedagog vill att eleven ska 
träna: förståelse, faktakunskaper eller …? 

27 

Uppgift 3k 

Kolla så att eleven har den information som behövs för att kunna lösa uppgiften. Samtal 
därför om bilden innan ni lyssnar på påståendena. 

Eleven markerar sina svar med y (yes) och fel svar med ett n (no). 

42 

Uppgift 5h 

Eleven har fått följande kortare bildbeskrivningar. Men eleven behöver troligen få 
ytterligare information om vad bilderna förmedlar. 

 

Sex tecknade husbilder 

 --- Ett hyreshus i flera våningar. Husen    ser likadana ut men har olika färger. 

 --- Mörka radhus med trappor upp till de    olikfärgade entrédörrarna. Husen har 
TV-antenner på taket. 

 --- En enplansvilla med utealtan. 

 --- En stor flervåningsvilla omgiven av träd och en stor trädgård. 

 --- Ett parhus i gult och grön med två trappor upp till de olika husens 

 entréer. 

 --- En enplansvilla på landet. Villan har en hög skorsten. 

43 

Uppgift 5j 

Eleven har ingen bild och bildbeskrivningen räcker troligen inte för att eleven ska kunna 
lösa uppgiften. Därför kräver denna uppgift att eleven med synnedsättning får adekvat 
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information så att eleven vet vad som han/hon ska lyssna efter. Tänk på att eleven 
behöver få extra tid till att läsa bildbeskrivningen i lugn och ro innan ni lyssnar till 
beskrivningarna. 

58 

Uppgift Top up 

Rita en karta på elevens ritmuff. Markera de olika platserna genom att skriva punktskriften 
direkt på ritmuffen med hjälp av perkinsmaskinen. Kolla så att eleven vet hur man ska tolka 
kartan. 

59 

Uppgift 7h 

Eleven har fått en kort bildbeskrivning, men denna information är troligen inte tillräcklig 
utan ge eleven den information som eleven behöver för att kunna lösa uppgiften på ett 
likvärdigt sätt som de seende eleverna. 

75 

Uppgift 9i 

Eleven kan markera städerna i listan då eleven inte har någon Kanadakarta. Man kan 
naturligtvis låta eleven med synnedsättning markera på en taktil Kanadakarta, var då 
medveten om att det tar längre tid.  Gör dock en individuell genomgång av var städerna är 
belägna på elevens taktila karta oberoende av vilket sätt eleven löser uppgiften.  Kartan 
kan beställas från SPSM Läromedels Basbilder: Kanada Best. nr 6630. 

81 

Uppgift 10f 

Eleven har inga bilder. Därför kan man kanske behöva ge lite extra information så att 
han/hon kan lösa uppgiften på samma sätt som de seende eleverna. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Skriv vad Rita gör varje lördag. Du får hjälp med aktiviteten. 

 1 Rita spelar fotboll. - She starts playing football att 9.30. 

 2 Rita stiger ur sängen. - She --- 

 3 Rita dricker ett glas vatten. - She --- 

 4 Rita vaknar på morgonen. --- 

 5 Rita duschar. --- 

 6 Rita äter frukost. --- 

 7 Rita packar upp/ner sina fotbollsskor i en väska. --- 
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90/91 

Uppgift 11i 

Eleven har samma husbeskrivningar som till uppgift 5h Where do they live? på sid 42. 
Denna bildförklaring täcker troligen inte allt som sägs i hörövningen så se därför till att 
eleven får den information som behövs för att eleven kan lösa uppgiften. 

101 

Uppgift 12 k skrivs: 

12 k Reporting back 

Top up 

 

Sju tecknade bilder 

– Bild 1, visar en kille med blåfärgat hår som passerar en äldre dam, som precis ska 
stiga på ett tåg. Bredvid damen står tre resväskor. Hon ber killen om hjälp med att 
lyfta väskorna på tåget. 

– Bild 2, utspelar sig inne i en tågkupé där damen ber killen att lyfta upp väskorna på 
bagagehyllan. 

– Bild 3, här ber damen killen att öppna ett fönster. 

– Bild 4, här har damen och killen satt sig ner och killen har lagt upp fötterna på sätet 
bredvid damen. Hon ber killen att ta ner fötterna. 

– Bild 5, nu vill damen att killen ska hjälpa henne att ta ner väskorna från 
bagagehyllan. 

– Bild 6, här ber damen killen om att hjälpa henne att bära ut väskorna från tåget. 

– Bild 7, damen vill att killen ska hjälpa henne att få tag i en taxi. På bilden ser man 
hur killen springer fram mot en taxi. 

 

Läs bildbeskrivningarna igen och skriv ner vad damen bad den unge mannen göra. 

Exempel: 

1. She asked him to carry her suitcases. 

2. She asked him to put them --- 

3. She asked him to --- 

4. She asked him --- 

5. She asked --- 

6. She --- 

7. --- 
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108/109 

Eleven behöver en Irlandskarta där man markerat städerna. Man kan beställa kartan från 
SPSM Läromedel Best. nr. 6610. 

Tänk på att eleven behöver mera tid till att lösa uppgiften. 

116 

Uppgift 14e 

Kolla så att eleven vet hur stjärnbildernas symboler ser ut. Man kan illustrera med en 
förenklad ritmuffsbild. 

122 

Uppgift 15g 

Eleven har ingen bild och därför har uppgiften fått följande utseende: 

Översätt de olika bildelsorden till svenska. 

 1 wheel --- 

 2 door --- 

 3 window --- 

 4 mirror --- 

 5 headlight --- 

 6 bumper --- 

 7 bonnet --- 

 8 windscreen --- 

 9 roof --- 

 10 boot --- 

123 

Uppgift 15j 

Eleven har inga bilder. Men har fått en kort bildbeskrivning men samtidigt också en lista 
där eleven kan markera sina svar. Bildbeskrivningarna kan inte ge all den information som 
eleven kanske behöver. Ge därför eleven det bildförtydligande som han/hon måste ha för 
att kunna lösa uppgiften. 

137 

Uppgift 17j 

Ge eleven den information som eleven behöver för att kunna lösa uppgiften. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Läs bildbeskrivningarna. 
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Du kommer att få … ett nummer, 1-12. 

Skriv rätt nummer vid rätt bildbeskrivning. 

När du lyssnat färdigt, … Arbeta parvis. 

 

Sex tecknade bergsklättringsbilder 

 --- Pappan har skurit av säkerhetslinan och tappat greppet om en trädgren. 

 --- Dottern sitter på marken med pappans huvud liggande i sitt knä. En helikopter är 
på väg. 

 --- En pappa och hans dotter klättrar upp för en bergvägg. 

 --- Pappan faller handlös ner från berget. 

 --- Pappans fall  bromsas upp av ett träd. 

 --- Dottern kollar ner från berget och ser sin far ligga livlös på marken. 
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Till läsaren 

 Du skriver dina svar på datorn. 

 Var noga med att du alltid skriver uppgiftens kapitel och nummer så att det blir lätt 
att se vilket svar som hör till vilken uppgift. Samla svaren i en egen mapp. 

 Kapitlens styckeordlista är placerad under egen flik. 

 Den alfabetiska ordlista finns under egen flik. 

 Bildbeskrivningar finns till de flesta bilder. Läs gärna igenom dem i lugn och ro så att 
du kan fråga din lärare om det är något du inte förstår eller som du vill få lite mera 
information om. De flesta av bilderna illustrerar textens innehåll. 

 I korsorden får du hjälp med det sökta ordets antal bokstäver inom parentes samt 
eventuellt givna bokstäver. 

 Markerade ord är oftast skrivna inom parentes. 
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Pedagogiska tips 

 Eleven skriver sina svar på sin dator. 

 Tänk på att det är viktigt att eleven har en särskild fil på datorn för ”Top up” och att 
eleven är noga med att först skriva in vilket kapitel och uppgift som besvaras. 
Ordning och reda är mycket viktigt! 

 Uppgifterna är numrerade/bokstaverade så att det blir lättare för eleven att skriva 
svaren på dator och detta underlättar också när eleven ska rätta uppgifterna. 

 Bildbeskrivningar finns till de flesta bilder. Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge 
exakt samma information som de seende eleverna får genom att se på bilderna, 
samtala därför gärna om bilderna och ge den extra information som eleven med 
synnedsättning kan ha nytta av för att få samma förståelse för bilderna/texterna 
som de seende eleverna. Detta gäller speciellt de bilder där författaren låter bilden 
förmedla eller förstärka textens innehåll. 

 Det förekommer kartor i boken som man kan beställa från SPSM Läromedels 
Basbilder 
 
www.spsm.se/Laromedel/Butiken/ 
kontakt: laromedel@spsm.se 
Kom dock ihåg att göra dessa beställningar i god tid innan ni börjar med nytt 
kapitel. 

 Exempel på basbilder från SPSM som kan vara användbara:  
Australien best. nr 6624  

Kanada best. nr. 6630 

Storbritannien/Irland best.nr 6610 

 
Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder.  
Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information.  
Gör gärna en ”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite mera information 
på ritmuffsbilden. Denna information kan man skriva med hjälp av Perkinsmaskinen 
direkt på ritmuffen. 
Många av bokens bilder kan enkelt illustreras på detta sätt.  
Exempel på bilder i boken som man skulle kunna illustrera med en enkel 
ritmuffbild. 
 
sid 15 klockor 
sid 42/91 olika hustyper. 
sid 43 husritning  
sid 52 karta 
sid 67 cykel 
sid 116 stjärntecken  

mailto:laromedel@spsm.se
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sid 122 bil  
sid 143 flygplan 

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att läsa igenom 
texterna och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid. 

 Vid prov har en elev med svårt synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

 Uppmana eleven att läsa ”Till läsare” så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

5 

Ett fotografi på en schimpans som trutar med munnen mot en tjej som har format sin mun 
till en puss. 

13 

Ett kvällsfotografi som är taget från ena sidan av floden Themsen mot Houses of Parlament 
och klocktornet Big Ben. Byggnaden har fasadbelysning. I förgrunden längst trottoaren ser 
man även vackra, gamla gatlyktor i smide. Själva ljuslyktan är en rund glasglob. 

21 

Ett fotografi på ett allvarligt tjejansikte och i bakgrunden, något suddigt, kollar en kille på 
tjejen. 

26 

Två tecknade bilder. 

Bild ett har texten ”India today” och visar en man med bar överkropp som mediterar och 
sitter med benen i kors. 

Bild två har texten ”London, two years ago” och visar hur en tjej och en kille roar sig på en 
nattklubb. 

27 

En tecknad sommarbild som visar ett friluftsområde vid en sjö. Det ligger en glasskiosk vid 
sjön, där säljer man strutglass. Två flickor köper glass av glassförsäljaren. På en bänk sitter 
en kvinna med en baby i knät. Barnvagnen står bredvid. En man sitter på en bänk och läser 
i en tidning. Ett gäng barn springer runt och leker. En kille och en tjej sitter på en filt och 
pratar. På en brygga i sjön står en man och pekar in mot land. Framför mannen står en kille 
och en tjej. Killen håller armen om tjejens rygg. I sjön ser man tre röda ekor. Två av ekorna 
rors av var sin man och i den tredje ror två personer. 

29 

Ett fotografi på två studenter som är på resande fot. De bär sin packning i var sin ryggsäck. 
Man ser endast ryggen på den ena av personerna medan den andra personen, en tjej, 
kollar leende mot fotografen. 

37 

Ett fotografi på ett gäng ungdomar som ligger på magen på en gräsmatta med sina 
skolböcker framför sig. 

43 

En tecknad bild på ett hus i genomskärning. 

Följande rum finns: 
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- Högst upp i huset finns vinden där man förvarar olika lådor och kartonger. 

- Vid entrédörren är det en liten hall där man kan hänga av sig kläderna. 

- Till höger om hallen finns ett sovrum, som även har ett skrivbord. 

- I slutet av hallen går en trappa ner till källaren. 

- Till vänster om hallen är toaletten. 

- Fortsätter man till vänster så kommer man först till ett rum med ett matbord och 
fyra stolar. 

- Sedan är det ett vardagsrum med soffa, fåtölj och bord och därefter kommer man 
till köket. 

- Rakt under köket i bottenvåningen/källaren finns ett rum där man kan spela biljard. 

45 

Ett fotografi på USA:s president Barack Obama och hans fru Michelle. Presidenten är klädd 
i kostym och hans fru har en röd klänning med röd, kort jacka på sig. Paret håller var sin 
arm om varandras ryggar och vinkar glatt med den andra handen. I bakgrunden ser man 
den amerikanska flaggan. 

53 

Ett fotografi på tre brittiska poliser. De är klädda i gula reflexjackor och de typiskt svarta, 
rundkulliga hattarna/hjälmarna. Det är två män och en kvinna. 

58 

En tecknad karta som visar tre gatukorsningar. 

- Tar man till vänster vid första gatukorsningen så hittar man på vänster sida Globe 
Travel Agency via ett övergångsställe kommer man till transport café. 

Om man i istället går till höger vid gatukorsningen finns Chinese Restaurant (på 
höger sida) och mitt emot på vänster sidan ligger M&S, Marks Spencer. 

- Andra gatukorsningen har trafikljus. Tar man till höger så kommer man till 
Chemist’s (på höger sida) och mittemot ligger Post Office. 

Tar man till vänster vid gatukorsningen så hittar man på vänster sida Rex Cinema 
och på höger sida Smith’s Bookshop. 

- Tredje gatukorsningen 

Tar man till höger så hittar man Bus Station på vänster sida. 

Går man istället till vänster vid gatukorsningen så ligger Midland Bank på vänster 
sida och på andra sidan gatan ligger Police Station. 

59 

Sex tecknade beskrivningar av rånaren. 

Bild 1 
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- Man nr 1: En flintskallig man med glasögon och mustasch, han är klädd i blå, kort 
jacka, bruna byxor och svarta skor 

- Man nr 2: Mannen är kortast och har ljusbrun, vågigt hår och helskägg. Han har 
grön, kort jacka och ljusblå byxor samt svarta skor. 

- Man nr 3: En smal, lång man med mörka glasögon och ljust, långt hår samlat i en 
tofs. Han har en mörkblå, kort jacka och gråa byxor samt svarta skor. 

Bild 2 

- Man nr 1: En långhårig, lockig, brunhårig man med liten, brun, mustasch under 
näsan. Han är klädd i brun kavaj, vit skjorta med mörka byxor och svarta skor. I ena 
handen håller han en portfölj. 

- Man nr 2: En kort man med mörkt, snaggat hår och ett litet välansat skägg. Han har 
mörka solglasögon. Han är klädd i blå skjorta, beiges kort jacka med dragkedja, 
mörka byxor och gympadojor. 

- Man nr 3: En lång man med ljust, halvlångt hår. Han har inget skägg. Han är klädd i 
grön skjorta, blårandig slips, mörk kavaj och byxor. I handen håller han en brun 
kasse. 

61 

En tecknad bild på en cyklist som cyklar på en gata. Bakgrunden är suddig. 

77 

Ett fotografi taget på mycket när håll som visar en persons ögon, näsa och mun.  Personen 
håller sin hand runt hakan. 

85 

Ett kvällsfotografi på en gata i London. Man har juldekorerat träden med belysning och 
över gatan hänger en ljusdekoration. Det går folk på trottoaren och man ser två röda 
tvåvåningsbussar. 

93 

Ett fotografi på en hand som håller i en tvättsvamp. På bilden har man ”tvålat” in en bil så 
att den ska blir ren. 

101 

Sju tecknade bilder 

- Bild 1, visar en kille med blåfärgat hår som passerar en äldre dam, som precis ska 
stiga på ett tåg. Bredvid damen står tre resväskor. Hon ber killen om hjälp med att 
lyfta väskorna på tåget. 

- Bild 2, utspelar sig inne i en tågkupé där damen ber killen att lyfta upp väskorna på 
bagagehyllan. 

- Bild 3, här ber damen killen att öppna ett fönster. 
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- Bild 4, här har damen och killen satt sig ner och killen har lagt upp fötterna på sätet 
bredvid damen. Hon ber killen att ta ner fötterna. 

- Bild 5, nu vill damen att killen ska hjälpa henne att ta ner väskorna från 
bagagehyllan. 

- Bild 6, här ber damen killen om att hjälpa henne att bära ut väskorna från tåget. 

- Bild 7, damen vill att killen ska hjälpa henne att få tag i en taxi. På bilden ser man 
hur killen springer fram mot en taxi. 

103 

Ett svartvitt fotografi på en ensam kille som står med ryggen mot fotografen. 

111 

Ett fotografi på Arnold Schwarzenegger klädd i vit kavaj och skjorta. Han står framför en 
reklamaffisch för filmen The Terminator. 

119 

Ett fotografi på en kille med tandställning och hans far. De kollar intresserat på något som 
de båda tycker är roligt och intressant. 

123 

Sex tecknade bilder 

 Bild 1 – skoaffären  
En man provar skor. 

 Bild 2 – café/restaurang  
En man beställer något att äta. En servitris skriver upp hans beställning. 

 Bild 3 – apoteket 
En man har ont i huvudet och expediten visar hon honom en lämplig medicin. 

 Bild 4 – Mataffären/frukt och grönt avdelningen 
En kvinna och en man står vid frukt och grönt avdelningen vid en låda med bananer 
och meloner. Kvinnan håller i några bananer. 

 Bild 5 – frisörsalong  
En kille får sitt hår fixat av en kvinnlig frisör. 

 Bild 6 – hos bok/tidningsförsäljaren 
En kille står vid en hylla med tidskrifter. Han bläddrar i en skrift. En kvinna visar 
honom något mera som han kan läsa. 

125 

Ett fotografi på ett gäng glada pensionärer i färgglada kläder. De sjunger och en del spelar 
även på gitarrer. I mitten på bilden sitter en skäggig man och spelar på ett trumset. På en 
av trummorna står det the Zimmers. 
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130 

Ett fotografi på en bergsklättrande tjej.  Hon försöker krampaktigt hålla sig fast med båda 
händerna i en liten klippavsats. 

138 

Ett svartvitt fotografi på Beryl Markham. Hon har en gammeldags flygmössa och glasögon 
uppdragna i pannan. 

På kortet finns följande handskrivna text: 

To Harry 

A very great friend who helped me through the most difficult period of my life. 

146 

Ett fotografi i mörkblått som lyses upp av ett starkt ljussken. 

155 

Ett svartvitt fotografi på Jesse Owens och Lutz Long. De ligger bredvid varandra på 
tävlingsplanen. 
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