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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. 

• En del bilder är beskrivna i text och eleven hittar dessa under fliken 
”Bildtext/bildbeskrivning”. Du hittar alla beskrivande texter längre ner i detta 
dokument under rubriken ”Bildbeskrivningar”. 

• Bildtexter är något annat, det är de texter som redan finns i 
originalet/svartskriftsboken. 

• I textviewboken markeras inte fet eller kursiv stil. 

• Baksidestext och bildförteckning utgår i den anpassade boken. 

• Författarens/översättarens namn har placerats in inom parentes, direkt efter 
textavsnittet. 
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Sidspecifika förändringar 

470 

Text som behöver skiljas ut är markerad med hakparenteser. 

Fraser och deras funktion, primär nivå 

[En ganska trött björn som hade ätit sig mätt på blåbär och lingon] sov djupt i sitt varma 
ide. 

NP (nominalfras) och subjekt i satsen. Huvudordet är björn. 

En ganska trött björn som hade ätit sig mätt på blåbär och lingon [sov] djupt i sitt varma 
ide. 

VP (verbfras) och predikat i satsen. 

En ganska trött björn som hade ätit sig mätt på blåbär och lingon sov [djupt] i sitt varma 
ide. 

AdvP (adverbfras) och sättsadverbial i satsen. 

En ganska trött björn som hade ätit sig mätt på blåbär och lingon sov djupt [i sitt varma 
ide]. 

PP (prepositionsfras) och rumsadverbial i satsen. 

 

Fraser och deras funktion, sekundär nivå 

En ganska [trött] björn som hade ätit sig mätt på blåbär och lingon sov djupt i sitt varma 
ide. 

AdjP (adjektivfras) och adjektivattribut till huvudordet björn. 

En [ganska] trött björn som hade ätit sig mätt på blåbär och lingon sov djupt i sitt varma 
ide. 

AdvP (adverbfras) och gradadverbial till trött. 

En ganska trött björn [som hade ätit sig mätt på blåbär och lingon] sov djupt i sitt varma 
ide. 

Bisats och satsattribut till huvudordet björn. 

En ganska trött björn som hade ätit sig mätt på blåbär och lingon sov djupt i [sitt] varma 
ide. 

NP (nominalfras, possessivt pronomen) och genitivattribut till ide. 

En ganska trött björn som hade ätit sig mätt på blåbär och lingon sov djupt i sitt [varma] 
ide. 

AdjP (adjektivfras) och adjektivattribut till ide. 
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471 

Här har uppställningen ändrats för att texten ska kunna läsas linjärt. 

Översikt över satsleden och deras form 

Predikat 

  Form: Finit verb 

  Björnen [sover] 

  + eventuella infinita former 

  Björnen skulle [vilja sova] 

  + eventuella partiklar 

  Björnen sov [ut] 

Subjekt 

  Form: NP 

  [Den trötta björnen] sover 

  Form: infP 

  [Att sova] är nödvändigt. 

  Form: bisats 

  [Att björnen sov] var tur för oss. 

Direkt objekt 

  Form: NP 

  Vi såg [björnens nos]. 

  Form: bisats 

  Vi hörde [att björnen snarkade]. 

  Form: infP 

  Vi hoppades [att få se björnen]. 

Indirekt objekt 

  Form: NP 

  Björnhonan gav [sina små ungar] di. 

  Form: NP 

  Hon gav [dem] också kärlek på björnars vis. 
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Prepositionsobjekt 

  Form: PP 

  Ungarna svarade [på hennes brummanden]. 

Adverbial 

  Form: advP 

  [Förmodligen] mådde björnarna bra. 

  Form: PP 

  Björnar brukar lägga sig [i varma iden]. 

  Form: NP 

  [Varje vår] vaknar björnarna upp. 

  Form: Bisats 

  [När de vaknar igen] är de mycket hungriga. 

Agent 

  Form: PP inledd med av 

  Björnen väcktes [av sin tomma mage]. 

Predikativ 

  Form: NP 

  Björnar är inte [människoätare]. 

  Form: AdjP 

  Björnar är tvärtom [skygga]. 

  Form: PP 

  Björnhonan är [med ungar] när hon går i ide. 

Attribut 

  Form: AdjP 

  Den [yrvakna och hungriga] björnen äter gärna myror. 

  Form: genitivform 

  [Björnens] päls är brun eller gråbeige. 

  Form: pronomen 

  [Den där] björnen måste vara hungrig. 

  Form: räkneord 

  [Två] björnungar dök upp ur idet. 

  Form: PP 
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  Björnen [med den trubbiga nosen] är deras mamma. 

  Form: bisats 

  Björnungarna [som vi såg i skogen] är ganska små. 

  Form: AdvP 

  Björnen [där borta] är deras mamma. 
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Till läsaren 
• Gå gärna igenom kortkommandona för Textview så underlättar det arbetet med 

boken. 

• Till denna bok finns ingen separat taktil bildbilaga. 

• En del bilderna i boken är beskrivna och förklarade i separat text. Bildbeskrivningar 
finns i fliken ”Bildbeskrivningar” och du måste förflytta dig dit för att läsa dessa. 

• Facit finns i separat flik 

• Baksidestext samt bildkällor har utgått 

• Det finns inte många tabeller och de som finns fungerar att läsa 

• På vissa sidor har bilder flyttats för att inte störa läsningen av textstycken. I vissa 
fall har bild flyttats till annan sida, och det kan vara bra att veta att då följs inte 
svarskriftsbokens layout fullt ut. 
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Pedagogiska tips 
• Tänk på att eleven med synnedsättning ofta behöver extra tid på sig att förbereda 

sig ex innan grupparbete. Det är bra om eleven har fått möjlighet att ex läsa igenom 
texten som ska diskuteras i förväg, inför ett grupparbete. 

• Gå gärna igenom de vanligaste förflyttningskommandona i Textview med eleven. 
Det underlättar arbetet med boken. 
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Bildbeskrivningar 

15 

Animerad bild av Laura Craft ”superkvinnan”. En blandning mellan seriefigur och människa 
i korta shorts, linne och höga kängor, vapen i händerna och hölstret. 

67 

Foto av Nomi Rapace som Medea. En sorgsen kvinna i svart klänning ligger i ett badkar fyllt 
till bredden med vatten. 

80 

Teckning av Valhall och asagudarna Loke, Frigg, Tor, Oden, Frej, Balder, Höder, Freja och 
Nornorna avbildade med sina olika kännetecken och styrkor. 

82 

Karta över Island med de två glaciärerna Langjökull och Lankjökull, vulkanen Hekla och 
städerna Reykjavik, Lidarände och Bergtorsval. 

102 

Runt berget brinner en kraftig eld. Man ser huvudena på tre män som befinner sig i 
skärselden. Några andra personer sitter och väntar högre upp i en trappa som går längs 
bergets vägg. 

108 

Porträtt av den unga kvinnan i tidstypiska renässanskläder. Klänningen är av röd sammet 
och har gulddekorationer. 

111 

Stor och tjock sitter jätten och äter vid ett stort bord. Han har tungan glupskt utsträckt, för 
att ta emot mer mat som människorna runt honom förser honom med. 

114 

Teckningen föreställer en naken mansfigur, med kroppen i två positioner lagda ovanpå 
varandra. Manskroppen har utsträckta armar och ben och är inskriven i en cirkel och i en 
kvadrat. Bilden är ett typexempel på förenandet av konst och vetenskap som 
kännetecknade renässansen. 

121 

En sadel, ett instrument, en röd cape, svärd och hjälm. 

122 

Seriestripp. 

Rocky: - Men min bästa affärsidé, vet du vad det är? 
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Bästisen: - Nej men det ska bli väldigt spännande att höra om den. 

Rocky: - Grävskopegladiatorspel! En grävskopa mot en bulldozer i en 
skogsavverkningsmaskin mot ett par ångvältar! Vem skulle inte vilja se den fighten?! Det 
skulle vara precis som med formel 1, med olika stall… Scania, Caterpillar, vad finns det 
mer? 

Bästisen: - Jag tror det är de två… Vem hade du tänkt skulle köra de här fordonen? 

Rocky: - Ja just det… det skulle förstås vara väldigt farligt att sitta i förarhytten när man 
slåss med grävskopor… 

Bästisen: - Don´t give up your day job… 

161 

Fotografi. I ett spartanskt inrett rum ligger ett litet barn på en säng och sprattlar med 
armar och ben. Bredvid står den sorgsna mamman. I ljuset av fönstret läser hon ett brev, 
de ska vräkas. 

163 

I en smutsig gränd ligger en död människa med ett vitt skynke över kroppen. Det är blod på 
marken. En förtvivlad kvinna med knäppta händer skriker ut sin sorg, när hon betraktar 
personen på marken. 

166 

En mörk figur står vid en husknut. Målning av Peter Dahl. 

206 

Foton på åtta olika skådespelare från kända skräckfilmer. 

  Carrie White (Sissy Spacek) i filmen Carrie från 1976. 

  Mr Hyde (John Barrymore) i filmen Doctor Jekyll and Mr Hyde från 1920. 

  Jack Torrance (Jack Nicholson) i filmen The Shining från 1980. 

  Norman Bates (Anthony Perkins) i filmen Psycho från 1960. 

  Michael Jackson i musikvideon till Thriller från 1983. 

  Eli (Lina Leandersson) i filmen Låt den rätte komma in från 2008. 

  Freddy Krüger (Robert Englund) i filmen Nightmare on Elm Street 6, Freddy's Dead, 
från 1991. 

216 

Teckning från gatan Church Lane i Blooms Bury, London. Det är ett myller av människor 
och tvätt hänger vid husfasaderna. 

260 

Ett kollage av klockor, hår, BMW bilmärken, vev, däck kvinnokropp, glödlampa mm. 
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262 

Teckning. Titanic sjunker. Överfulla livbåtar lämnar skeppet och många människor 
hamnade i vattnet. 

263 

Svartvitt fotografi. I den leriga och blöta skyttegraven ligger döda soldater – unga män. 

 270 

Fem kvinnofigurer avbildade i kubistisk stil. 

281 

Foto. En man försöker nå upp till handtaget på en enormt stor dörr. 

282 

Stadsinteriör. Foto från en gata i Paris med bron i bakgrunden. 

284 

En bricka med en kopp te och kaka står framdukat på ett bord med spetsduk. 

296 

Foto från bokens framsida ”Det andra könet” av Simone de Beauvoir. 

311 

På en trälåda bredvid vedspisen sitter en kvinna i huckle och förkläde tillsammans med en 
pojke. Båda ler men det ser fattig ut med trasiga tapeter, tvätt som hänger på en lina tvärs 
över rummet. Pinnar och ved ligger på golvet under spisen. 

317 

Bild från bokens framsida. ”Mig äger ingen” av Åsa Linderborg. En liten flicka sitter i pappas 
knä och håller om honom. 

333 

En svart flicka står utanför en damtoalett. På skylten står att den är för 

”Blacks, coloureds & asians”. 

335 

Foto av ett stenhus med väggen full av kulhål. 

348 

Fem liknande labradorer leker med en boll. 

351 

Framsidan på boken ”The Road” av Cormac McCarthy. Fadern och den lilla sonen håller 
varandra i hand medan de vandrar bort från lågorna i bakgrunden. 
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386 

Teckning av ”Den lilla sjöjungfrun” med danska flaggan målad på stjärten och en vimpel 
med texten ” Der er et yndigt land” 

388 

Teckning av en man i röd toppluva med norska flaggan på. Han spelar fiol och sjunger ” Ja 
vi elsker detta landet” 

390 

  Grekiska 

  Armeniska 

  Albanska 

  Baltiska språk: litauiska, lettiska 

  Keltiska språk: Bretonska, walesiska, gaeliska 

  Slaviska språk: ryska, ukrainska, vitryska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, 
serbokroatiska, makedoniska, bulgariska, fornkyrkoslaviska 

  Västgermanska: tyska, engelska, nederländska, afrikaans, jiddish, frisiska 

  Nordgermanska västnordiska språk: isländska, norska, färöiska, 

  Nordgermanska östnordiska språk: svenska, danska 

  Östgermanska: gotiska 

  Romanska språk: rumänska, portugisiska, spanska, italienska, franska, latin 

  Indo-iranska språk: kurdiska, persiska, singalesiska, bengali, hindi, sanskrit 
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