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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! 

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. 

• 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. 

• Bilderna är placerade först i varje kapitel. Det finns bildbeskrivningar till de flesta 
bilder. 

• Den kursiva och fetstilta texten är oftast borttagen. Den finns dock kvar i 
meningarna i övningen Working with the text efter varje kapitel. 
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Sidspecifika förändringar 

11, 24, 36, 76, 77, 89, 103, 119, 130, 175, 266, 281 

Bilder strukna. 

55-56 

Kursiverade ord behållna. 

179-180 

Fetstilta ord behållna. 

181 

Kursiverade uttryck behålls. 

193-194 

Fetstilta ord behålls. 

220 

Bild struken. Texten finns kvar som vanlig brödtext. 
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Till läsaren 

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. 

Good luck! 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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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. 

• 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 

8 
En äldre människa sträcker ut sin hand mot någon. 

20 

Foto på en pojke med brunt hår, mörka ledsna ögon och en sliten brun jacka. 

32 

En bebis med runda, mjuka kinder formar munnen till ett o-ljud. 

44 

En docka med randig spetsklänning och stickade strumpbyxor ler med huvudet på sned. 
Hon har stora bruna ögon, vit hy och rosa kinder. Det bruna håret är uppsatt i två ljusblå 
rosetter. 

48 

Två små flickor spatserar fram på en trottoar med ryggen mot kameran. 

60 

Ett svartvitt foto på en ung kvinna som står med korsade armar på en grusväg. Hon är 
klädd i en vit blus, ljus kofta och en rutig skjol. Hon lägger huvudet på sned och ler stort. 
Under fotografiet star det: ”Until that year she had always been a jeans person – a slacks 
person...” 

63 

Fyra svartvita fotografier är placerade ovanpå varandra. På fotografiet högst upp ser man 
en liten pojke som sitter i gräset tillsammans med sin mamma. 

72 

Två unga tjejers läppar möts försiktigt i en kyss. 

84 

En ung kvinna med svart slöja tittar allvarsamt ner i marken. Hon har röda naglar, flera 
ringar och träarmband. Hon använder den utsmyckade handen för att hålla ihop slöjan 
under hakan. 

98 

Foto från filmen Wuthering Heights. Elizabeth (Keira Knightley) och Mr Darcy håller ömt 
och kärleksfullt sina huvuden mot varandra. Båda blundar. 

114 

En kvinna skurar golvet i en stor hotellobby. Lokalen är dunkel men lyses upp av solljuset 
som kommer in genom de höga fönstren. 
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128 

En äldre kvinna i ljusblå fjäderklädd hatt tittar fundersamt ner mot marken. 

140 

Foto från ett klassrum där elever i strikta kläder sitter uppradade. En pojke har lagt ifrån sig 
pennan, lutar sig mot bänken och ser trött ut. De andra eleverna ser ut att arbeta flitigt. 

146 

En flicka kikar upp med ögonen ovanför vattenytan i en pool. Det blöta håret är 
bakåtslickat. Hon omges av ett mysiskt, disigt ljus. 

158 

En man i gröna militärkläder håller upp ett kraftigt vapen och siktar mot något. Det är 
rökfyllt runtomkring honom. 

162 

En ung man med militärväst tittar intensivt ner mot marken. Han har en dödskalle tatuerad 
på armen och den amerikanska flaggan sitter inkilad i den beiga skyddshjälmen. 

173 

En ung man med rakat huvud, markerad mustach och tatuerade armar står med bar 
överkropp och tittar ner över axeln. 

184 

Ett vackert Indian-föremål. En läderring med ett spindellikt mönster har en klarblå sten i 
mitten. Från läderringen hänger fjäderklädda remmar och glasringar. 

189 

Konturerna av en liggande människa har ritats in på ett svart stengolv i ett ruffigt område. 
Texten ”Police line do not cross” kan ses på ett gult band utmed golvet. 

198 

En indisk kvinna i en vacker, rosa sarong sitter under ett stenvalv och tigger. På andra sidan 
gatan stå två män och tittar ut mot havet där stora lyxiga båtar glider förbi. Himlen är täckt 
av mörka, regntunga moln. 

204 

En ensam båt utan besättning glider fram på ett stilla hav i gryningen. 

216 

Tre välstekta köttbitar är spetsade på en grillgaffel. 

230 

Disigt vackert vinterlandskap vid en delvis istäckt flod. 
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234 

En bebis i spetsmössa och vita kläder kniper ihop ögonen och skriker. 

244 

En svart man håller upp sin knutna näve och har en kraftig, rostig kedja kring armleden. 

250 

Ett bördigt, skogsbeklätt landskap med slingrande stigar utmed de gröna sluttningarna. 

262 

En tjej har en lustig liten grön hatt på huvudet. I bakgrunden vajar en stor amerikansk 
flagga. 

276 

En skugga i form av en kvinnogestalt framträder genom en trasig, blommig gardin. 
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