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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!  

 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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Läraranvisning 

Titel: Pedagogiska teorier och praktiker  

Författare: Tove Phillips 

ISBN: 978-91-40-67829-4 
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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. 

 Ordlista och index är placerade i egen flik  

 Fetstil, kursiv stil etc är ej markerad 

 Bildförteckning har utgått. 



2 

 

Sidspecifika förändringar 

16 

Bildtexten har ändrats:  

Om Bea är äldre än Siv, och Anna är yngre än Siv, vem är då äldst? 

Föreställ dig att du har fyra kort med bokstäverna och siffrorna A J 6 9 och att varje kort 
har en bokstav på ena sidan och en siffra på den andra. Någon berättar att de kort som har 
en vokal på ena sidan alltid har en jämn siffra på den andra. Vilket eller vilka kort måste du 
vända på för att ta reda på om det stämmer? 

73 

Bildtext har lagts till:  

Att härma de vuxna är en viktig lärandeprocess i barnets utveckling. Här står ett mindre 
barn vid diskbänken och diskar med en svamp.  

181 

Bildtexten har ändrats till:  

Nej, man kan verkligen inte tro på allt som man ser eller läser på internet. Men hur ska 
man egentligen veta vad som är sant och vad som inte är sant? Några pojkar tittar på en 
iPad och skrattar förvånat.  

195 

Bildtexten har ändrats till:  

Barnen sitter samlade på golvet runt pedagogen. Vem får alltid sitta bredvid fröken? 
Kanske någon annan vill, fast de inte vågar säga... 
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Till läsaren 

De flesta bilderna i boken är beskrivna med text och dessa hittar du på fliken 
”Bildbeskrivningar”. Det finns ingen separat bildbilaga.  

Lär dig använda kortkommandon för Textview för att enklare förflytta dig i boken. 

Ordförklaringarna hittar du i en egen flik.  

Baksidestext och bildförteckning har utgått i den anpassade boken. 
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Bildbeskrivningar 

9 

Svartvitt foto av Piaget. En leende äldre man i kostym och slips. Han har runda glasögon 
och det vita håret sticker ut under baskern. 

11 

En hand håller i en blyertspenna.  

13 

En liten flicka vattnar frön som hon planterat i små krukor.  

17 

I klassrummet. Tre skolelever tittar mot kameran och ler.  

19 

Förskolebarn i rörelse. De sträcker sina händer mot taket.  

25 

Den proximala utvecklingszonen beskrivs med hjälp av ringar. I innersta ringen finns ”det 
jag klarar av själv”, i yttersta ringen ”det jag inte klarar av”. I mitten ligger den proximala 
utvecklingszonen ”det jag klarar av med hjälp”.   

26  

Tre glada förskolebarn gör ”tumme upp”.  

26 

Två barn utför experiment tillsammans. De använder skyddsglasögon och undersöker 
vätskor med olika färger.  

28 

Illustrations som visar: 

Vägen in: Vad vet ni om rymden?  

Vägen vidare: Vad vill vi lära oss om rymden? 

31 

Ett svartvitt foto av John Dewey ca 40 år med stor mustasch.  

33 

Två barn sitter på en äng och läser ur en dagstidning.  

35 

Några elever i fältarbete på en äng. De tittar på något genom ett förstoringsglas.  
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39 

Svartvitt foto på Fredrich Fröbel i tidstypiska kläder, kravatt och överrock.  

40 

Tecknad bild ur handboken ”Barndomens paradis”. Lärarna och barnen är ute och 
utforskar naturen. 

48 

Ett barn leker med lekgåva 1, sex mjuka bollar i regnbågens färger. 

53 

Ett barn läser ”i smyg” med ficklampan under täcket.  

55 

Svartvitt foto av Maria Montessori med det långa håret uppsatt i en tidstypisk frisyr.   

57 

En liten flicka tittar på en vacker fjäril som landat på hennes hand.  

60 

En flicka lägger pussel på golvet.  

62 

En elev jobbar med matematikmaterial på en lutande bordskiva.  

65 

Svartvitt foto av Rudolf Steiner. Han har små runda glasögon och luggen faller ner i 
pannan.  

67 

Huset är byggt av flera olika huskroppar som satts samman. Det är byggt av sten och trä 
och har mycket speciell form med rundat tak och små utbyggnader här och var.  

69 

En cirkel indelad i fyra lika stora delar representerar vind, vatten, jord och eld. 

70 

En grupp elever klädda i färgsprakande kostymer utför gemensamma rörelser och skapar 
konst på scenen. 

75 

Svartvitt foto av Célestin Freinet framför en bokhylla full med papper och material.  
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77 

Två elever målar en vägg tillsammans. 

78 

En grupp är ute i naturen tillsammans med läraren. De har fjärilshåvar med sig. 

81 

Foto från staden Reggio Emilia, en stad i norra Italien med omkring 165 000 invånare. 
Domkyrkans tak kupol sticker upp bland hustaken.  

85 

En musiktimme. Pedagogen med gitarr sjunger och barnen står i ring runt honom.  Några 
av barnen har små gitarrer som de spelar på. 

86 

Pedagogen sitter tillsamman med barnen på golvet och ritar. 

88 

Ett högt torn byggt av byggstavar (kaplastavar) utav trä.  

93 

Eleverna har lektion utomhus, de sitter lutade mot ett stort träd och tecknar. Det är höst 
med många löv på marken. 

95 

Barnen sitter i ring tillsammans med pedagogen vid samlingen.  

97 

Ett barn håller för öronen och grimaserar.  

98 

STADEN 

- världens största städer (titta på kartan, bilder, videoklipp) 
- vilka städer finns i Sverige 
- vad finns i en stad? 
- sjung sånger som handlar om staden 
- titta på stadskartor 
- Vilka städer har vi varit i? 
- besök en stad – dokumentera och gör en utställning 
- bygg en legostad 
- baka en pepparkaksstad 
- vad är bra och dåligt med städer? 
- gör en modellstad med byggnader av mjölkpaket 
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- måla en skyline  

99 

Några barn leker tillsammans i sanden.  

100 

Ett barn sitter vid ett bord tillsammans med pedagogen. De har en kanna, koppar och olika 
frukter i plast framför sig.  

103 

En flicka tittar fram bakom ett träd.  

105 

En flicka sitter på golvet med böjda ben, lutad mot en vägg med en iPad framför sig. Hon 
böjer huvudet och tittar ner för att se skärmen. 

106 

Ett barn lägger ett pussel med bokstavsfigurer.  

111 

Ett barn skrapar mjöl ur ett decilitermått.  

112 

Två flickor bär en trädgren tillsammans.  

115 

Barnen ritar med olika färger på ett stort papper uppsatt på väggen.  

117 

Barngruppen tillsammans med pedagogen i en rörelselek. De böjer sig ned för att nudda 
golvet med händerna.  

118 

Två pojkar undersöker svampar som växer vid rötterna av ett stort träd.  

121 

Ett barn sträcker sig upp och når en kastrull som står på spisen.  

123 

Ett barn sitter i ett rum fyllt med stora gröna kuddar. 

125 

En grupp barn leker med träringar i olika färger som de staplar. 
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127 

Foto från en skolgård med barn i olika åldrar.  

128 

Några förskolebarn sitter vid ett bord. De använder papper och penna i en läs- och 
skrivinlärningssituation. 

131 

Några elever sitter tillsammans vid ett bord och arbetar individuellt.  

132 

Några elever i grupp utför ett experiment tillsammans.  

134 

Foto från ett klassrum där elever sitter vid var sitt bord och har enskilt arbete.  

137 

Två elever arbetar i grupp. Den ena pojken tittar i ett mikroskop och den andra antecknar.  

138 

Elevernas berättelser och teckningar har placerats på en vägg för alla att se och läsa.  

140 

I klassrummet. Eleverna sitter utspridda på golvet vända mot smartboarden längst fram i 
klassrummet.  

145 

I myshörnan står en blå hörnsoffa och några puffar att sitta på. Här finns också några 
mjukisdjur och böcker.  

147 

Foto från klassrum. Borden är placerade efter varandra med två elever vid varje bord.  

149 

En äldre elev gungar glatt.   

152 

En grupp med barn, både pojkar och flickor leker. Det pågår olika aktiviteter i rummet och 
många är i rörelse.  

159 

En pojke räcker står upp och räcker upp handen under samlingen.  
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162 

En lärare står framme vid tavlan och föreläser: ”Medeltiden kallas en period i Europas 
historia som sträckte sig från cirka är 500 till cirka är 1500… osv.  

167 

Bild från ett klassrum med elever. 

171 

En pedagog hjälper två elever med en uppgift.  

172 

En ansiktsbild på glada barn med olika utseenden. 

177 

I klassrummet. Två elever räcker upp handen och visar på så sätt att de vill säga något.  

178 

En flicka med hänglås för munnen som illustrerar att hon inte får säga vad hon vill.  

183 

En flicka med orange slöja som täcker håret, halsen och överkroppen.  

184 

En dator, en uppslagen bok och en hylla med uppslagsverk i bakgrunden.  

189 

En flicka med en bärbar dator i knäet, sitter utomhus på en sommaräng och jobbar. 

193 

Pedagogen håller upp en jordglob framför klassen. Barnen sträcker ivrigt upp händerna för 
att visa att de vill säga något.  

197 

En pojke ligger i gräset och läser koncentrerat ur en bok.  

198 

Äldre kopparstick. En manlig berättare fångar åhörarnas intresse och gestikulerar med 
händerna för att öka dramatiken i berättelsen. 

201 

En pojke som ser arg ut. Han rynkar näsan, kniper ihop ögonen till smala streck och visar 
tänderna med öppen mun.  
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204 

Full aktivitet i klassrummet. Läraren går runt bland eleverna.  

207 

Läraren hjälper två elever som arbetar tillsammans. 

208 

I klassrummet. Eleverna räcker upp handen för att visa att de vill svara. 

211 

Foto av en lite flicka som ser väldigt ledsen ut. Hon har tårar i ögonen och mungiporna 
pekar nedåt.   

213 

En pojke står och trycker sig mot ett träd.  

215 

En flicka som ser nedstämd ut.  

216 

En pojke gör djävulstecknet med handen samtidigt som han ser ut att skrika något. 
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