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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. 

• 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
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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. 
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Pedagogiska tips 
• Pedagogiskt stöd för undervisning av elever med synnedsättning kan fås av SPSM 

resurscenter syn Stockholm 010-4735000 
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Bildbeskrivningar 

6 

En pojke med frustrerad, ledsen min. 

8 

En liten flicka kramar den gravida mammans stora mage. 

9 

En tjej och kille bråkar med varandra: 

- Måste du vara så jäkla lat? skriker hon. 

- Ja, jag kan inte hjälpa det! Det är medfött! svarar han. 

12 

En glad pojke tar ett hopp ner i simbassängen. 

21 

En flicka med hörapparat placerad bakom örat. En tunn kabel förbinder med öronproppen. 

23 

Den lilla flickan koncentrerar sig för att lägga klotsar på rätt plats. 

24 

Schematisk röntgenbild i genomskärning där hjärnans olika områden fått olika färger. 

26 

En pojke undersöker naturen med hjälp av ett förstoringsglas. 

28 

Pappa och son gör läxorna tillsammans. De ler och ser ut att ha roligt. 

32 

Ett litet barn har rest sig upp mot bordskanten. 

33 

En flicka med snällt leende håller en plastanka i sin hand. 

36 

En flicka med penna i handen och ögon som tittar uppåt, långt bort. Hon ser ut att fundera 
på något. 

38 

En man läser sagor tillsammans med en liten flicka och ett spädbarn. 
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43 

Jag kan! En flicka i rosa baddräkt, simglasögon och handduk som slängkappa håller sina 
armar uppåt med knutna nävar i en kraftfull gest – stålmannen. 

44 

En leende pojke kramar dockan han håller i famnen. 

47 

Någon tänker precis ta en av de nybakta kakorna som ligger på gallret för att svalna. 

53 

Ett barn har målat hela kroppen, håret och kläderna med färg. Ansiktet är blått och rött! 

59 

Flicka med rosett i håret, röd och rosa klänning med volanger blir kysst på handen av 
pojken i blått med svart hatt och slängkappa. 

61 

Modell ”utvecklingsekologi” i form av en cirkel. Från mitten och ut: 

a. Individ 

b. mesosystem med mikrosystem 

c. exosystem 

d. makrosystem 

71 

”Little Boys, when they are naughty, Must he whipped and sent to bed!” 

En arg kvinna med stor näsa och riskvast i sin hand har läxat upp en liten pojke som 
gråtande är på väg bort. 

73 

Annons för uthyrning av en bostad: Träkåk vid Linnégatan. Årshyra för ett rum och kök 180 
kr. Höjden varierar från 1.45 meter till 1.85 meter; man kan endast stå rak på vissa ställen; 
boende 7 personer; golfyta och luftrymd per person resp. 3.8 kvadratmeter och 6.6 
kubikmeter. 

77 

Mamma, pappa och tre flickor. 

83 

Foto av en kille framför datorn i ett kolsvart rum, skärmen lyser upp ansiktet. 
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90 

En liten flicka stoppar en peng i en spargris. 

94 

Modell. Tre cirklar med individen i mitten, mikronivå, makronivå i yttersta ringen. 

97 

Barn i färgsprakande kläder rör sig i en gemensam dans. 

99 

Två välklädda män med telefoner, pekar och gör affärer på ”börsen”. 

100 

I området står många likadana höghus nära varandra. 

107 

I affären. En mamma med son handlar. Pojken pekar på något han vill att de ska köpa. 

112 

En grupp pojkar skrattar och viskar. Vid sidan om står en ensam flicka och ser ledsen ut. 

114 

Mamma, pappa, barn. 

116 

Pelle och Lisas kontaktnät i form av ett sociogram med cirklar och linjer som visar barnens 
sociala förhållande till varandra. Ex Lisa vill helst vara med Lotta som också vill vara med 
Lisa. Fia och Anna vill helst vara med Lisa, men det vill inte hon. Maja vill vara med Lotta 
och Lisa, och de tre är kompisar osv. 

124 

Tre mammor med sina barn i knäet. De skrattar och är glada. 

127 

En pojke med basketboll. 

130 

Två pojkar skrattar och pekar mot en annan pojke som står ensam, blundar och ser ledsen 
ut. 

143 

På tavlan framme i klassrummet har flickan skrivit: ansvar, respekt, trygghet, hänsyn 
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144 

Flickan pussar den andra flickan på kinden, en gest som betyder ”förlåt”. 

173 

Flickan vid datorn tittar samtidigt i mobiltelefonen. 

177 

Flicka med kamera. 

179 

Två flickor ligger på golvet och spelar tv spel. 

191 

En liten pojke bland de rosaklädda flickorna på dansskolan. 

193 

Mamma och dotter sminkar sig framför spegeln. 

195 

En tjej i overall läser av ett instrument. 

199 

Foto från en semesterort, kanske Thailand. Det kristallklara vattnet ser inbjudande ut. En 
flicka med cyklop sitter på kanten av en båt. 

200 

En fiolspelande ung pojke. 

208 

En flicka i rullstol. 
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