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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. 

• En del bilder är beskrivna i text och eleven hittar dessa under fliken 
”Bildtext/bildbeskrivning”. Uppmana eleven att läsa bildbeskrivningarna då de kan 
ha betydelse för förståelsen av avsnittet. Du hittar alla beskrivande texter längre 
ner i detta dokument under rubriken ”Bildbeskrivningar”. 

• Bildtexter är de texter som finns i originalet/svartskriftsboken. 

• I textviewboken markeras inte fet eller kursiv stil. 

• Bildförteckning utgår i den anpassade boken. 

• Onödiga tomrum har tagits bort när textavsnitt utlämnats, men texten fortsätter. 
Exempel sid 56 

• Författarens/översättarens namn har placerats in inom parentes, direkt efter 
textavsnittet. 
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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 av 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. Bildförteckning utgår i den anpassade boken 
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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 

19 

Målning. Adam och Eva i Lustgården. De är båda nakna men döljer sina kön med en lövad 
kvist. Eva håller ett äpple i ena handen. 

26 

Ett litet konstverk i form av en yppig och rund kvinna av kalksten. 

30 

Nike som staty, en kvinnokropp med vingar. 

33 

En liten pojke och hans mor tar avsked. De trycker sina händer mot fönstret på bussen och 
gråter förtvivlat. Händer sträcks upp mot dem från utsidan. 

75 

Glasmålning från katedralen i Chartres föreställandes Roland som blåser i stridshornet för 
att kalla på hjälp. 

145 

Teckning ur boken Émile. Två herrar hälsar på en kvinna. Den ene mannen bugar inför 
henne. De har tidstypiska kläder. På boksidan står: On le mène à la cour, chez les grands, 
chez les riches, chez les jolies femmes. 

173 

Naken, med långt hår, sitter näcken och spelar sin fiol. 

211 

Foto. En skogsallé i höstskrud. Löven är i höstens alla färger. 

227 

Målning. Fröding sitter iklädd nattskjorta i sin säng. Håret står åt alla håll. Han ser 
fundersam ut, med blicken fäst långt borta. 

241 

Svartvitt fotografi. Fem barn springer på en väg. Bakom dem skyndar sig fyra soldater som 
också ser ut att fly från det moln av rök som syns i bakgrunden. Fotografen har fångat dem 
framifrån. Ansiktsuttrycken vittnar om smärta och rädsla. Ett av barnen är helt naket. 

257 

Fotografi. En mamma håller ett barn i handen. Med oroliga uttryck sneglar de åt vänster. I 
bakgrunden skymtar ett par höghus. 
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260 

Svartvitt fotografi. Ett par går med längs landsvägen. Han bär en resväska och hon styr 
barnvagnen. De är finklädda, han har vit skjorta slips och väst till sina byxor. Hon bär 
klänning, liten hatt och solglasögon. 

287 

Ett litet barn ligger blodig och död i buskarna vid vägkanten. En naken leksaksdocka ligger 
slängd på vägen, som om barnet blivit avbrutet mitt i leken. 

300 

Seriestripp 

Scen från staden på kvällen. Man ser skylten ”Gym” där det lyser i fönstren. 

”Gymmet, mitt andra hem i stan”. Babak och Muhamud hjälps åt att lyfta bänkpress. 
Babak: – Jag fattar inte att dom släppte mig. Mahmud: – Det kan bara vara en av två saker 
Babak. Antingen har dom inget på dig eller så vill dom att du ska ut för att dom tänker 
fortsätta köra telefonavlyssning och span. 

Babak: – Dom har nåt på mig. Det vet jag. 

Mahmud: - Grisar. Då hoppas jag att du gjort allt som du ska? 

Babak: Är det någon här inne du inte känner igen? 

Mahmud: Nej, alla är safe. 

– Okej. 

Babak: Man vet ju inte vem som är vem längre. Trodde Farzad var en polare men han vill 
inte ta ställning säger han. 

Mahmud: - Vilket svennetugg- ta ställning. Han ska fan ha en klätterställning i A:T. Lika bra 
vara försiktig, både grisarna och dom där andra djävlarna gör väl allt dom kan nu. Jag har 
krossat gamla nallen och SIM-kortet. Går inte ut själv längre. 

- Nej, inte jag heller. Går inte ens tills farsans butik som dom asen försökte spränga. Det 
kunde gått illa för honom. 

- Helt sjukt alltså och att de försökte hemma hos dig. 

- Yes så djävla sjukt. 

(Ett höghus) 

Babak: Jag var i lägenheten. Skulle ha en brud över på lite kul. Hon dröjde. Och du vet ju 
hur jag är (kedjeröker). Som en apa på skansen (bild på ett fullt askfat). Fram och tillbaka, 
fram och tillbaka. Det var när jag stod vid fönstret(en bil parkerar utanför). Inget konstigt 
men jag kände igen volvon på något sätt… 

Jag bara fick en tanke i pallet: Nu är det… (Maskerade män med vapen närmar sig 
huset)Helt game fucking over… 
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(Någon ringer på dörrklockan) Men nåt stämde inte. Dom kunde inte ha hunnit upp så 
snabbt. Vem fan var det då som stod utanför min dörr? 

(Det ringer och ringer på dörren). Jag fattade inte vad de höll på med. Varför sköt dom 
bara inte rakt igenom dörren? (Han tar upp basebollträet för att försvara sig) 

Utanför dörren säger någon: -Om du är hemma- det här är polisen! Kom fram med 
händerna i luften. 

(Han svettas)Och när dom började skrika om snuten blev det ännu skummare. Trodde dom 
jag var dum eller? 

(Poliserna forcerar dörren)Jag blev chockad. Fast vet du, samtidigt blev jag lättad. Det var 
snuten. Tio gånger bättre än Ljublics snubbar.  Så grisarna räddade mig, kan man säga. Och 
nu har de släppt mig. Sjukt egentligen. 

(Tillbaka i gymmet). Mahmud: Det är ett krig dom har startat. Dom där Ljublic fittorna. 
Babak: – Om vi fått göra klart det vi påbörjade i Eriksberg skulle jag kunna glömma det här. 
Mahmud: - Nej det är för sent. Det handlar inte längre bara om din syster. Det handlar om 
allt vi står för. Din systers heder. Min pappas heder. Min egen heder. Hela Albys jävla 
heder. 

327 

Röd engelsk telefonkiosk, i bakgrunden skymtas klockan ”Big ben”, London. 

336 

Stjärnor och galaxer i rymden. 
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