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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. 

 Baksidestexten i boken är inte medtagen. 

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

 Bilder, ordförklaringar, citat etc. har ibland flyttats på sidorna för att underlätta 
läsning. 

 Bilder med tillhörande text har i vissa fall flyttats till andra sidor för att de skall 
samspela bättre med den kringliggande texten. 

 Stavfel i förlagan har rättats. 
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Till läsaren 

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

Några bilder har skrivits direkt på sidorna i anslutning till texten. 

Baksidestexten är inte med. 
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Pedagogiska tips 

 Återge de olika aktörernas placering i rättssalen i bilden på sidan 82 genom att 
placera olika föremål  (t. ex. linjal, penna etc.) på en bordsyta. 
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Bildbeskrivningar 

5 

Tre foton. 

 Dans kring midsommarstången. 

 Fat med sushi. 

 Ungdomar som spelar trummor och elbas. 

6 

Barn och vuxna sitter runt ett middagsbord. 

7 

Foto. De två vännerna och kvinnan hukar vid en stor korg som de fyller med löv. 

8 

Foto. Ett gäng unga män som är klädda i jeans och sportjackor. 

10 

Foto. Ett antal ungdomar sitter i ett klassrum. Flera av ungdomarna har mörkt hår. En 
mörkhyad polis står framför dem. 

11 

Foto. Gatustånd med livsmedel längs en tättrafikerad gata i New York. Skyltarna över 
affären är skrivna med kinesiska skrivtecken. Många av människorna som går förbi, eller 
som köar vid affären har ett ”östasiatiskt” utseende. 

12 

Foto. Ung fotbollsspelare. 

14 

Foto. Tonårsflickor vid en bardisk. De har höga ”bulliga” frisyrer och är klädda i jumprar, 
och rutiga eller randiga kjolar och klänningar. 

14 

Foto. Ungdomar som skejtar i en bana. En av dem säger (i en pratbubbla): ”Vi är ett gäng 
som skejtar tillsammans. Alla har sin egen åkstil.” 

16 

Foto. Entusiastisk publik under en konsert. 

18 

Foto. En kille funderar: ”Vad är jag bra på?” 
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19 

Foto. Några ungdomar som står och applåderar. Några av dem är klädda i svart  med 
massor av nitar och kedjor. Andra bär höga kängor med knäppen och platåsulor 
tillsammans med nätstrumpor. Andra är klädda i rosa eller vita klänningar och rosafärgat 
hår m. m. 

20 

Foto. Någon som har en svart och en rosa sportsko sitter på en skolbänk. 

21 

Foto. Ett band som repar. I förgrunden granskar en kille och en tjej tillsammans en elgitarr. 

22 

Dans kring midsommarstången. 

24 

Foto. En rad ungdomar sitter vid var sin laptop. Följande medier är infogade som ”bubblor” 
i bilden: 

 radio 

 böcker 

 tv 

 film 

 dagstidningar 

 veckotidningar 

 Internet 

25 

Cirkeldiagram. 

 television 26% 

 text-tv 1% 

 video, dvd 2% 

 vecko-, månads-, specialtidning 3% 

 böcker 5% 

 cd-skiva, mp3 8% 

 dagstidning 6% 

 Internet 26% 

 radio 22% 

26 

Foto. Föreställning med musiker och dansare. 
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27 

Svart-vitt foto. Ett litet barn, en kvinna och en man. Kvinnan och mannen sitter bredvid 
varandra på en soffa. Kvinnan har en bok i knäet, mannen en uppslagen dagstidning. 
Barnet står upp i en säng med höga sidor. Bredvid dem står radion på ett eget bord. Den är 
lika stor som en mindre TV. 

28 

Uppdelning med rubriker i en dagstidning (Sydsvenskan). 

 A4 Opinion 

 A6 Sverige 

 A16 Världen 

 A20 Ekonomi 

 B2 Kultur och nöjen 

 C2 Lund 

 C16 Sport 

29 

Foto. Mikael Andersson i studion. 

30 

Två stapeldiagram: 

9–14 år: 3 tim 57 min. Uppdelat på: 

 Internet 61 (min) 

 television 74 

 radio 16 

 mp3 31 

 bok 24 

 dagstidning 4 
15–24 år: 6 tim 58 min. Uppdelat på: 

 Internet 179 

 television 75 

 radio 43 

 mp3 62 

 bok 26 

 dagstidning 8 

31 

Foto. Lee Kelley står vid ett taggtrådsstängsel där han har ställt en öppen laptop på toppen 
av en tjock stängselstolpe. Han är klädd i camouflageuniform och står med armarna i kors. 
Han är omgiven av ett torrt trädlöst landskap med sand och vissnade låga buskar. 
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32 

Foto. Ett stort antal män i en lokal utan fönster arbetar med att trycka en tidning. 

33 

Foto. Kontorslandskap där ett stort antal personer arbetar vid datorer. På många ställen 
står eller sitter flera av dem tillsammans vid samma dator. 

36 

Foto. Ryggsidan på nyhetsläsare i studion. Framför honom står en fotograf med en 
telepromter. På promtern sitter en skärm där nyheterna står skrivna. Två skärmar bredvid 
fotografen visar uppläsaren så att han kan se sig själv under sändningen. 

37 

Förstasidor på en kvällstidning resp. en morgontidning. Huvudrubrikerna lyder: 

 Expressen: Idol-mobbningen, Skamligt juryn, Chocksågningen av Malin 20, Jihde: ”De 
gick för långt” 

 Svenska Dagbladet: Vardag under hot. Farliga fiskevatten ”Jag älskar havet” säger 
Madeleine Kulab 16, som bryter mot konservativa normer i Ghaza genom att hjälpa 
familjen med fisket...” 

39 

Foto. En maskerad aktivist skjuter med slangbåge från ett hustak. 

39 

Foto. En flicka med rakat huvud möter två poliser inne i en lokal. Den ena polisen bär en 
hjälm i bältet. 

41 

Samma polisfoto på omslaget till tidskrifterna Newsweek och Time. På omslaget till Time 
har man gjort bilden betydligt mörkare med djupa skuggor kring O.J Simpsons ansikte. 

41 

Två versioner av ett foto med brandrök över staden Beirut. 

42 

Två tidningsrubriker. 

 Persbrant akut alkoholförgiftad. Intagen på klinik. 

 Expressen ber Mikael Persbrant om ursäkt. 

44 

Tankekarta. I mitten står det: ”Politiker” 

”Politiker” är omgiven av de här olika sätten att påverka: 
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 ringa 

 lokalradio/lokal-tv 

 skicka mejl 

 skriva insändare i tidningen 

 Facebook 

 blogga 

 skicka sms 

45 

Foto. Kamini står vid en vägskylt med ortsnamnet Marly-Gomont. Han håller i omslaget till 
sin video. På omslaget står han vid samma skylt. 

48 

Förespråkare för public service resp. reklamkanaler argumenterar med varandra från var 
sin TV-apparat: 

Public service: ”Vi har program för alla – nyheter, kultur, debatter, underhållning. Utan oss 
– ingen demokrati.” 

Reklamkanaler: ”Vi erbjuder det som folk vill ha. Det blir mycket underhållning, men om 
många frågar efter nyheter och debatter så sänder vi det.” 

Public service: ”Ni sänder ju nästan bara underhållning. Dessutom hackar ni sönder filmer 
och program med alla avbrott för reklam.” 

Reklamkanaler: ”Folk ska väl inte behöva betala en avgift för något som de kanske inte vill 
ha.” 

54 

Foto. En skolgård under en rast. Tre olika grupper av ungdomar står och pratar med 
varandra. En kille står ensam för sig själv och vänder sig bort från de andra. 

Han tänker: 

”Ingen på skolan ser något, ingen hör något och ingen gör något.” 

”Men på lektionerna tänker jag bara på nästa rast. Hur jag ska bli osynlig.”  

”Efter skolan tänkte jag gå till sjön och dränka mig.” 

56 

Foto. Mobiltelefon med ett SMS där det står: ”Du är värdelös din jävla...” 

57 

Foto. En kille som sitter vid sin skolbänk lägger krokben för en annan kille som går förbi. 
Mobbaren låtsas som om det är en olyckshändelse. 
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59 

Foto. Emma visar upp en teckning som föreställer en flicka som riktar en pistol mot sitt 
eget huvud. 

60 

Teckning. ”Rollfördelningen” i samband med mobbning på en skolgård. 

 Offret: Den som blir mobbad. 

 Mobbaren: Startar mobbningen och leder den. 

 Passiva mobbare: De stöder mobbningen men mobbar inte själva. 

 Medlöparna: De hjälper mobbaren men startar inte mobbningen. 

 Åskådare: Ser vad som händer men bryr sig inte. 

 Passiva motståndare: Ogillar mobbningen men gör inget. 

 Försvarare: Andra kan rycka in och hjälpa den som blir mobbad. 

62 

Foto. Tre flickor sitter bredvid varandra i en soffa. I bakgrunden sitter andra skolelever och 
pratar med varandra vid små bord. 

64 

Foto. Skylt i en skola. På skylten är ordet ”Mobbning” överstruket med ett rött streck. 

65 

 e-mobbning: pojkar 5 flickor 2,7 

 tvingad/hotad: pojkar 5,3 flickor 1 

 utfryst: pojkar 5,8 flickor 4,7 

 sexuell: pojkar 6 flickor 3,4 

 fråntagen/förstörd egendom: pojkar 6,7 flickor 2,2 

 etnisk: pojkar 6,7 flickor 2,6 

 lögner/rykten: pojkar 9,1 flickor 6 

 slagen/sparkad: pojkar 9,9 flickor 2,4 

 elaka ord: pojkar 11,9 flickor 8,4 

67 

Stapeldiagram som omfattar åren 2002 till 2011. 

 2002: 54 000 

 2003: 59 900 

 2004: 62 000 

 2005: 58 000 

 2006: 56 000 
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 2007: 58 000 

 2008: 64 000 

 2009: 69 000 

 2010: 65 000 

 2011: 63 000 

68 

Foto om kvällen i en stad. I förgrunden: Ett par sönderslagna glasögon ligger på trottoaren 
bredvid handen på en person som ligger nedslagen. Längre bort syns benen hos fyra 
våldsverkare som går därifrån. 

70 

Foto. Patrik pratar med några skolelever. 

71 

Stapeldiagram. 

 e-mobbning: pojkar 5 flickor 2,7 

 tvingad/hotad: pojkar 5,3 flickor 1 

 utfryst: pojkar 5,8 flickor 4,7 

 sexuell: pojkar 6 flickor 3,4 

 fråntagen/förstörd egendom: pojkar 6,7 flickor 2,2 

 etnisk: pojkar 6,7 flickor 2,6 

 lögner/rykten: pojkar 9,1 flickor 6 

 slagen/sparkad: pojkar 9,9 flickor 2,4 

 elaka ord: pojkar 11,9 flickor 8,4 

72 

Foto. Emma visar upp en teckning som föreställer en flicka som riktar en pistol mot sitt 
eget huvud. 

72 

Fyra av grupperna från mobbningskartan 

Övre raden: 

 Åskådare som ser vad som händer men inte bryr sig. 

 Offret och mobbaren. 

 Offret och mobbaren. 

Undre raden: 

 Passiva mobbare som stöder mobbningen men inte mobbar själva. 
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 Medlöparna. 

74 

Foto. En fotbollsdomare visar rött kort för en spelare. Den skyldige och en av hans 
lagkamrater försöker protestera. Två av spelarna i motståndarlaget tittar på. 

77 

Staty som föreställer Justitia. I vänster hand håller hon en balansvåg där det råder jämvikt 
mellan vågskålarna. 

I höger hand håller hon ett svärd. 

82 

Teckning. Rättssalen under rättegången. 

 Vid salens kortände sitter rättens ordförande tillsammans med tre nämndemän och 
en notarie bakom ett långt bord (notarien för anteckningar). 

 På ena långsidan sitter målsägarna (Filip och Yilmaz) tillsammans med åklagaren 
bakom ett bord. 

 Mittemot målsägarna och åklagaren sitter de tilltalade (17-åringen och 18-åringen) 
med var sin advokat bakom ett annat bord. 

 Mitt emellan målsägare och tilltalade sitter vittnet (Tarja Rantanen) på en stol med 
ansiktet vänt mot rättens ordförande och nämndemännen. 

88 

Svart-vitt foto. Två män slår ut en tunna med öl i en gatubrunn. En civilklädd man och 
några uniformerade poliser står bredvid och ser på. 

93 

Teckning med sex koncentriska cirklar (som på en måltavla). De fyra innersta cirklarna 
innehåller bilder och text. De två yttre cirklarna är tomma. 

1. Brottet (Överfallet på Filip och Yilmaz). 
2. Vittnet, Polis rycker ut, Sjukvården. 
3. Anhöriga, Brottsoffrens vänner, Åklagare. 
4. Rättegång, Fängelse, Ungdomstjänst, Massmedierna skriver först om brottet, sedan 

om domen, Oro bland allmänheten, Psykolog, Försäkringsbolag betalar skadestånd. 

95 

Foto. En person kavlar upp sitt byxben och visar en elektronisk fotboja. Fotbojan består av 
en liten dosa som är fäst med ett band kring den dömdes vrist. 

96 

Foto. Inuti en cell. Cellen är mycket trång. Möblemanget består bara av en smal säng, ett 
litet skrivbord vid fönstret med en pall och ett par vägghyllor. Ovanför sängen hänger en 
liten TV-apparat. En ung man står och lutar sig mot väggen med ryggen mot fotografen. 
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99 

Svart-vitt foto. Anna Månsdotter står med en präst vid sin sida. Hon är klädd i en lång ljus 
klänning och har håret uppsatt i en liten knut i nacken. Hon tittar mot en grupp med 
uniformerade eller svartklädda män som står mittemot henne.  Framför hennes fötter 
ligger en stupstock (en kort trästock med en urgröpning för den dödsdömdas hals). 

100 

Staty som föreställer Justitia. I vänster hand håller hon en balansvåg där det råder jämvikt 
mellan vågskålarna. 

I höger hand håller hon ett svärd. 

102 

På ett foto med blå himmel och vita moln står följande inskrivet för hand: ”När jag får 
pengar ska jag köpa en sak, Johan”. 

Sedan följer sex foton på personer som svarar på frågan. 

 Frihet och styrka, Erik Wegreus 

 Fattigdom, Emma Fager 

 Frihet, att göra som man vill och att välja vad man vill, Henrik Ramel 

 Makt, Andreas Karlsson 

 Magont, Anna 

 Pengar är något man alltid har för lite av, Bouwie B. 

105 

Foto. Tre killar köper var sin läsk och många påsar med chips och godis. 

107 

Foto. En kille och en tjej arbetar med att städa framför en skola. 

109 

Foto. Tre ungdomar ligger bredvid varandra och äter ostbågar ur var sin skål. 

110 

Kvitto från Hennes & Mauritz med beloppet 249.00:- 

25% av detta belopp: 49,80:-, utgörs av moms. 

112 

Stapeldiagram. 

 civilingenjör, bygg och anläggning 

 män: 37 300 kronor 

 kvinnor: 32 500 kronor 
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 gymnasielärare 

 män: 27 300 kronor 

 kvinnor: 26 700 kronor 

  

 försäljare, dagligvaror 

 män: 22 800 kronor 

 kvinnor: 22 400 kronor 

113 

Foto. En kvinna och två barn matar en giraff med löv. Giraffen sträcker ut sin långa blå 
tunga så att de kan lägga löven på den. 

113 

Foto. En tandläkare undersöker tänderna på en patient. 

115 

Foto. Ett kök. På köksbordet står te, mjölk, ost och korvskivor framdukade. En kvinna 
klipper håret på en skrattande pojke. En flicka som sitter vid bordet tittar på. 

115 

Foto. Schampoflaskor på en hylla. 

 Upptill på hyllan står det: 33.90. 

 Nedtill står jämförpriset: 135.60. 

117 

Foto. En kille läser Platsjournalen på Arbetsförmedlingen. 

119 

Foto. En ung kvinna står och tittar på kläder i en affär. 

119 

Foto. Kundvagn av plast. 

121 

Kretslopp 

En person i ett hushåll arbetar på ett företag. 

Företaget betalar till personen. 
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