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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. 

 Textrutor är borttagna och texten har gjorts om till brödtext och/eller listor. 

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

 Text  i anslutning till bilder har i vissa fall flyttats till andra sidor för att bättre 
samspela med den efterföljande texten. 

 Ritmuff kan med fördel användas till en av bilderna i boken (sid. 148, Blissymboler). 

 Felstavningar och liknande i förlagan har i vissa fall rättats. 
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Till läsaren 

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

Ritmuff kan med fördel användas till en av bilderna i boken (sid. 148, Blissymboler). 

Stavfel i förlagan har rättats. 

Baksidestexten är inte med. 
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Pedagogiska tips 

 Ritmuff kan med fördel användas till en av bilderna i boken (sid. 148, Blissymboler). 
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Bildbeskrivningar 

13 

Foto. En man som sitter i en elektriskt driven rullstol granskar utbudet av sallader och 
färdigbredda smörgåsar i en kyldisk. 

16 

Foto. En flicka och en pojke samtalar med hjälp av teckenspråk. 

18 

Svart-vitt foto. Tre flickor i 12 till 14-årsåldern står utanför skolan. Två av dem håller i var 
sin cykel. 

21 

”Kartan” är uppdelad i fyra kolumner med rubrikerna ”sv. valloner”, ”sv. judar”, ”finska 
typer” och ”lapska typer”. Varje kolumn omfattar 10 svartvita fotoporträtt. Fotona visar 
män, kvinnor och barn i olika åldrar. Under vart och ett av fotona uppges den avbildade 
personens vistelseort i form av städer eller landsdelar så som ”Eskilstuna”, ”Stockholm”, 
”Dalarne”, ”Härjedalen” etc.  

Endast två av männen (två akademiker) i kategorin ”sv. judar” är namngivna.  

De flesta av de ”lapska typerna” bär traditionella samiska kläder. 

24 

Svart-vitt gruppfoto. Barn och personal har ställt upp sig framför en stor 
tvåvåningsbyggnad av sten. Eleverna (som är i olika åldrar) är klädda i en uniform, som för 
pojkarnas del består av skärmmössa, jacka med knappar och kortbyxor, medan flickorna 
bär svart hatt med runt brätte och vit klänning. Personalen (fyra kvinnor och två män) är 
klädda på ett liknande sätt. Kvinnorna bär hatt och långa vita förkläden över mörka kläder, 
männen mörka jackor och skärmmössa. 

Ovanför porten sitter en stor skylt med texten ”Stockholms läns idiotanstalt 1884”. 

31 

Blooms taxonomi framställd som en ”trappa” där ”faktakunskaper” utgör det nedersta 
trappsteget och ”utvärdering” det översta. 

34 

Foto. Vägg täckt med numrerade ”post it lappar” med olika anteckningar. 

37 

Teckning. Två glas - det ena högt och smalt, det andra lågt och brett - innehåller båda 2 dl 
röd vätska. 
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38 

Foto. Elev i tonårsåldern som sitter och tittar ut genom ett fönster med ett drömmande 
ansiktsuttryck. 

40 

Foto. En liten flicka, en ung man, samt en medelålders kvinna som bär slöja sitter sida vid 
sida vid ett stort bord och arbetar med en praktisk uppgift. En lärare instruerar den unge 
mannen. 

41 

Foto. Demonstrationståg en solig sommardag. I förgrunden går en tjej och en kille som 
båda är klädda i vita t-shirts med texten ”unga synskadade”. Killen bär en vit käpp och har 
en ledarhund vid sin sida. Bakom dem skymtar en regnbågsfärgad flagga och en skylt med 
texten: ”tillgänglig HBT-rörelse”. 

46 

Anatomisk teckning. Vänster sida av en människas hjärna. Följande fem centra är utmärkta 
(medurs från vänster): 

 pannlob (omfattar pannan och främre delen av hjässan) 

 hjässlob (bakre delen av hjässan) 

 nacklob 

 lillhjärnan (under nackloben och bakre delen av tinningloben) 

 tinninglob 

49 

Foto. En tjej och en kille arbetar med en moped i en somrig villaträdgård. 

50 

Maslows behovshierarki 

 fysiska behov 

 trygghet säkerhet 

 kärlek gemenskap 

 självförtroende uppskattning 

 självförverkligande 

52 

Foto. En kille i tonårsåldern speglar sig i en glasruta. 

58 

Foto. En rörelsehindrad tonårskille åker skateboard på en bana genom att sitta på 
rullbrädan. Bredvid sig har han parkerat sin rullstol. 
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62 

Foto. En flicka med Downs syndrom arbetar med att lösa en uppgift där ett rött snöre har 
flätats in mellan lärarens händer. En pojke med samma syndrom tittar på. 

65 

Modell i form av en likbent triangel där sidorna representerar ”Kommunikation” och 
”Socialt samspel” och basen ”Intressen och rutiner”. 

67 

Foto. En pojke arbetar koncentrerat med några färgade stavar. 

70 

Foto. Fjärilssamling med prydligt uppnålade natt- och svärmarfjärilar. 

72 

Foto. Ryggsäck och uppochnedvänd skateboard som ligger vid en vägg. 

79 

Foto. Diskhandske och wettexduk. 

85 

Foto. En tjej i underklänning sitter med ryggen mot ett hörn i badrummet och stirrar 
framför sig med tom blick. 

93 

Foto. Två pojkar som lider av Cerebral Pares går omkring på en bollplan. De är klädda i 
träningsoveraller och gymnastikskor. De svänger okontrollerat omkring sig med armarna. 
Deras ansiktsuttryck skulle kunna ge intryck av att de skrattar hejdlöst. 

98 

Foto. Två flickor ligger på sidan bredvid varandra i en idrottshall. De är klädda i 
träningskläder och bär stora mörka skyddsglasögon. Flickan i förgrunden håller en stor röd 
boll i famnen. Hon har namnet ”Lena” skrivet med röda bokstäver tvärs över sina 
skyddsglasögon. 

100 

Foto. Två personer – den ena dövblind, den andra seende - kommunicerar med hjälp av 
taktilt teckenspråk genom att beröra varandras händer. 

103 

Foto. En ung man håller ett spädbarn i sina händer. Han är varsam och stöder barnets 
bakhuvud och nacke med sin ena hand. Han ler mot barnet och söker ögonkontakt. 
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105 

Teckning. Silhuetterna av en kvinna (sändaren) och en man (mottagaren) står mitt emot 
varandra. En pil från kvinnan till mannen betecknar ”budskap” medan en annan pil som 
pekar i motsatt riktning betecknar ”feed-back”. 

106 

Foto. En kvinna sitter i en solstol och håller en tidning för sitt ansikte så att bara hennes hår 
är synligt. Ett stort färgfoto på den sida av tidningen som är vänd mot betraktaren visar ett 
kvinnoansikte som är beskuret vid hårfästet. Intrycket blir att kvinnan möter åskådarens 
blick med det fotograferade ansiktets ögon. 

109 

Foto. Två kvinnor växlar ett glatt leende samtidigt som de trycker fingertopparna på sina 
respektive vänster- och högerhänder mot varandraså att tummarna och pekfingrarna bidar 
ett hjärta. 

115 

Foto. En spegel står lutad mot väggen bredvid en stängd dörr. I spegeln skymtar en liten 
flicka som står och tittar mot ett gardintäckt fönster. 

125 

Foto. En ung man står på huk medan han pratar med en pojke som sitter i en sportrullstol. 

127 

Foto. Leende kvinna som provar ut en jacka framför en stor golvspegel. 

130 

Foto. En kille måttar ett slag med knuten näve medan han möter åskådarens blick med 
hopdragna ögonbryn. 

139 

Foto. En man med benproteser ägnar sig åt bergsbestigning. Han klättrar uppför en nästan 
lodrät bergvägg genom att hålla händerna i två sprickor. Han bär sele och säkerhetslina. 
Benproteserna är korta stålkonstruktioner som nedtill är försedda med kilformade 
gummiplattor. 

142 

Foto. En leende kvinna med benproteser sitter i en soffa. Benproteserna består av 
bågformade stålblad som nedtill är försedda med gummisulor. Bredvid henne står ett par 
”naturtrogna” benproteser med svarta skor lutade mot soffan. På soffan ligger dessutom 
ett par vita och avlånga ”inlägg”. 

145 

Foto. En vitskäggig man håller upp och granskar en hörselapparat. 
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146 

Foto. Handen hos en person som tolkar punktskrift genom att känna på den med 
fingertopparna. 

147 

Teckning som föreställer en leende orm som ligger slingrad kring en sten bredvid en naken 
fot. 

Under teckningen löper följande text: ”Rut får se din lilla tå. Tror du hon vill bita då?” med 
infogade Widgitsymboler (små stiliserade bilder). 

Widgitsymbolerna återges nedan inom parentes efter det aktuella ordet/orden: 

Rut får se (ögonpar mellan lodräta linjer) din (två ”streckgubbar” bredvid varandra där den 
vänstra gubben håller i en liten röd cirkel) lilla tå (en naken fot sedd framifrån). 

Tror (ett frågetecken) du (två ”streckgubbar” bredvid varandra där den vänstra gubben 
pekar mot den högra med en röd pil) hon vill (pil som pekar högerut från ett rosa hjärta) 
bita (en person biter en annan i armen) då? 

(Samma text om ormen Rut används även i de två följande exemplen). 

148 

Den första meningen i texten återgiven med Blissymboler: 

 Rut = (Slingrande kurva följd av versalen ”R”). 

 får se = (Tecknet ”)(” ovanför en cirkel med en punkt i mitten följd av tecknet ”!”). 

 din = (Vertikalt streck som nedtill avgränsas av ett horisontellt streck följt av ”2+”). 

 lilla = (Vertikalt ”skalstreck” under tecknet ”v”). 

 tå = (Triangel där basen inte är helt sluten och där vänstra ”benet” fortsätter 
vänsterut i en horisontell linje följd av tecknet ”<”). 

148 

Den tidigare återgivna texten med infogade Pictogram. 

Texten återges som följer: ”Rut får se (en stiliserad person skuggar ögonen med handen) 
din lilla tå (tårna på en fot). Tror (en person pekar på sitt eget huvud) du hon vill (hand som 
vilar på ett hjärta) bita (en mun med stora tänder som biter i något) då? 

148 

Foto. Handi liknar en ”smartphone”. Större delen av framsidan upptas av en stor ”touch 
skärm” med ikoner för telefon, missad samtal, SMS, checklista, klocka, batteri, kalender, 
anteckningar och miniräknare. Under skärmen sitter två piltangenter. Längst ned följer en 
rad om fyra ikoner som föreställer en skiva, ett hus, en kamera och en nyckel. 

151 

Foto. Litet elektroniskt hjälpmedel med en display som visar en axel ovanför fyra cirklar i 
olika färger. Cirklarna innehåller siffrorna 15, 30, 45 och 60. Axeln ovanför siffrorna är röd 
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från siffran femton och fram till området mellan siffrorna 30 och 45. Resten av axeln är 
grön. 

153 

Foto. En kvinna sover under ett bolltäcke. Bolltäcket påminner till utseendet om ett 
duntäcke. 

163 

Foto. Händerna på en person som jonglerar med sex olikfärgade bollar. 

177 

Foto. Två kvinnor plockar svamp i en höstlig skog. De går bort genom skogen med ryggen 
mot betraktaren. En av dem bär på en korg som är full med svamp. 

180 

Foto. Ett antal personer sitter vid ett stort bord. Framför sig har de papper och 
uppochnedvända dricksglas. Där står också förpackningar med mineralvattenflaskor. Simon 
Johansson (som sitter vid bordets kortända) skrattar gott åt något. Ovanför honom visas en 
overheadbild med en punktlista som har rubriken ”Delaktighet”. 
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