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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! 
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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. 

 Då många tabeller är svåra att överblicka har tabellhuvudena upprepats framför 
varje ord i en kolumn. 

 Boken innehåller många bilder. Bilder som ger ledtrådar om vad texten handlar om, 
samt bilder som ger betraktaren kunskap om de städer som beskrivs i texterna, har 
bildbeskrivits. De bilder som inte beskrivits har tagits bort.  

 Bilder kan ha flyttats för att underlätta läsningen. De ligger oftast i slutet på sidan.  

 På många ställen har bilder slagits ihop och givits en gemensam bildbeskrivning för 
att eleven ska kunna jobba mer effektivt. Då har bilderna numrerats, exempelvis 
sidan 14: 
3 fotografier: 

1. Hauptbahnhof. En vacker gammal byggnad där taket är bågformat och 
omgivet av två höga torn. Tre stycken höga ingångar med som har välvda 
tak och våningen ovanför är helt i små glasfönster med en klocka i mitten. 

2. Rathaus. Byggt i Hansastil, gaveln mot gatan och taket i trappstegsform mot 
taknocken. 

3. Skyline. I förgrunden floden med sina båtar vid kajen. I bakgrunden ses en 
mängd skyskrapor i olika höjd. 

 Ord som i boken skrivs enbart med versaler har i den pedagogiskt anpassade boken 
gjorts om till gemena, med inledande versal.  
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 Dialoger har försetts med efterföljande kolon.  

 Kursiv och fet stil har tagits bort i textdelen, men behållits i grammatikdelen. I 
textviewboken läses detta som omarkerad text. I de fall där den kursiva/feta stilen 
är betydelsebärande har texten anpassats. 

 I boken står glosor, i många fall, som fotnoter. Dessa har gjorts om till gloslistor och 
är placerade efter aktuell text.  

 Glosorna som står i bokomslaget, längst fram och längst bak, är placerade först i 
den pedagogiskt anpassade boken. 
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Till läsaren 

 Det finns många bildbeskrivningar i boken. Om du läser dem kan du få lite tips på 
vad texten kommer att handla om. De ger också information om hur det ser ut på 
platserna/i städerna som boken berättar om. 
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Pedagogiska tips 

 Det kan vara bra att gå igenom bildbeskrivningarna innan ni läser själva texten. I 
många fall kan nämligen bilderna ge ledtrådar som underlättar förståelsen för 
texten.  

 Fyll gärna på bildbeskrivningarna med fler detaljer – en bildbeskrivning ger inte en 
fullständig beskrivning av bilden.  

 Ha gärna kartor över Tyskland, Österrike och Schweiz till hands. Fråga 
geografiläraren om det finns kartor. Annars går det fint att beställa från SPSM. 
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Bildbeskrivningar 

8 

Karta över Tyskland, där delstaterna och dess huvudstäder är utmärkta.  

 Schleswig-Holstein: Kiel 

 Mecklenburg-Vorpommern: Schwerin 

 Bremen Niedersachsen: Hannover 

 Sachsen-Anhalt: Magdenburg 

 Brandenburg: Hamburg Potsdam Berlin 

 Nordrhein-Westfalen: Düsseldorf 

 Hessen: Wiesbaden 

 Thüringen: Erfurt 

 Sachsen: Dresden 

 Rheinland-Pfalz: Mainz 

 Saarland: Saarbrücken 

 Baden-Württemberg: Stuttgart 

 Bayern: München  

9 

En mängd segelbåtar på floden. 

11 

En karta över ett område kring staden Wiesbaden och en bit av floden Rhein. Två platser 
som ligger utmed floden är utmärkta – Assmannshausen och Geisenheim.  

11 

Fotografi över ett vackert landskap. En flod flyter fram genom ett kulligt landskap. Man kan 
se en kyrka och ett antal mindre hus. På sluttningarna ner mot floden är det odlingar.  

14 

3 fotografier: 

1. Hauptbahnhof. En vacker gammal byggnad där taket är bågformat och omgivet av 
två höga torn. Tre stycken höga ingångar med som har välvda tak och våningen 
ovanför är helt i små glasfönster med en klocka i mitten. 

2. Rathaus. Byggt i Hansastil, gaveln mot gatan och taket i trappstegsform mot 
taknocken. 
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3. Skyline. I förgrunden floden med sina båtar vid kajen. I bakgrunden ses en mängd 
skyskrapor i olika höjd. 

17 

Två fotografier på en tjej och en kille som åker wakeboard. Det ser ut att gå fort och båda 
är väldigt koncentrerade. Tjejens bräda har lättat från vattnet – hon flyger! Killens bräda 
har nästan helt lättat, det är bara den bakre delen som fortfarande är i vatten. Båda har 
våtdräkt på sig. Tjejen har knäskydd och hjälm.  De håller i ett handtag som är fäst i en lina.  

Wakeboarden är en kort avlång bräda, ca 140 cm lång och 45 cm bred. Under brädan finns 
häftiga mönster och längst bak sitter fenor.  

20 

Två pingviner som står på en snöig bergssluttning och tittar ut över en stad nedanför. En av 
pingvinerna har en kamera hängandes i ett band runt halsen ned på bröstet. 

21 

En stork ligger i sitt rede som är byggt ovanpå en skorsten. Redet är väldigt stort och består 
av massor av pinnar och ris. Storken är en vit fågel med svarta detaljer över vingarna. Den 
har en lång spetsig näbb.  

23 

3 fotografier: 

1. Der Salzburger Dom. Katedralen i Salzburg är en vacker byggnad i barockstil. Ljus 
fasad i vit marmor och med 2 höga torn på sidorna. 

2. Mozarts Geburtshaus. Ett gult 5-våningshus vid torget. På fasaden står det: Mozarts 
geburtshaus. 

3. Salzburg und die Salzach. Salzburg ligger vackert i en dal mellan snöklädda alper. 
Floden delar staden mitt itu. Det finns många broar som kopplar samman staden. 

25 

5 fotografier: 

1. Salzburg. Vy över staden. Husen är cirka 5-6 våningar höga, i sten med plåttak och i 
ljusa färger. Det ligger också några högre byggnader i staden, bland annat ett par 
kyrkor. Husen ligger tätt och floden flyter fram mitt i. I bakgrunden reser sig 
bergen.   

2. Neusiedler See. 5 tjejer rider på varsin häst i vattenbrynet. De är klädda i tunna 
kläder och ser väldigt nöjda ut.  

3. Semmering. En hög bro går över ett bergspass och en trädbeväxt dal. På bron går 
ett tåg. Bron ser ut att vara gammal och är byggd i sten.   

4. Melk. En stor gammal byggnad, med flera torn och kupoltak, ligger alldeles vid 
vattnet. Invid byggnaden ligger flera lägre hus och i bakgrunden skymtar bergen.    
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5. Hallstatt. Nedanför bergen och alldeles invid floden ligger några hus. De är 2-5 
våningar höga. Det ligger också en kyrka vid floden. Det ser väldigt pittoreskt ut.  

26 

Fotografi på bakverket Kaiserschmarrn. Det ser ut som små bitar av tjockpannkaka med 
russin som är toppat med florsocker.  

28 

Två målningar.  

1. En ung man/pojke med vitpudrat hår. Han har svart jacka med broderier och skjorta 
med kravatt. Ögonen är blå och han tittar intensivt på betraktaren.  

2. En ung flicka med vitpudrat hår. Hon har en mörkrosa klänning med vita broderier 
på livet och vackra broderade trumpetärmar. Klänningen sitter åt om livet och är 
urringad. Flickan har en rosett knuten runt halsen och en svart huvudbonad med 
små blommor. 

30 

Fågelfångare Papageno som kasperdocka, klädd i vackra fjädrar och med en fågelbur på 
ryggen. 

32 

6 teckningar:  

1. En pojke sitter vid en mur och lutar huvudet i ena handen och blundar. 

2. En flicka med en kasse hängande på armen plockar bland kläder som hänger på 
galgar. 

3. En pojke och en flicka dansar. 

4. En flicka klädd jeans och stövlar passerar ett träd och skuggar ögonen med ena 
handen. 

5. En pojke med halsduk, keps och flagga i färgerna rött och vitt. 

6. En pojke klädd i kortbyxor, t-shirt och cykelhjälm, cyklar utför en brant backe i 
skogen. 

39 

Fotografi av två antika plåtlådor. Den ena plåtlådan har en bild av en flicka på framsidan, 
den andra en man klädd som kock. Det står Chocolat, Suchard på dem.  

39 

Fotografi av en skål med honung, några chokladpraliner, kanel och mandlar. Det ser 
lockande gott ut.  
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40 

Fotografi på en datorskärm, ett alternativt tangentbord, en skrivare och en konstig apparat 
som ser ut att vara en blandning av motor och högtalare i krom och svart. På skärmen är 
det en bild av en leende kille med strassklädda solglasögon och guldtänder.  

43 

Fotografi av en stor spindel med långa håriga ben.  

46 

Två fotografier:  

1. Massor av människor sitter vid sina datorer som är uppställda i en stor sal. 
Skärmarna lyser i mörkret.  

2. En kille med hörlurar sitter bakom en datorskärm. På bordet ligger en härva av 
sladdar, flaskor och chipspåsar.  

49 

Framsida av ett informationsblad med texten: 

Der 1. Computer 

Konrad Zuses Z1 Berlin 1936 

Beginn und Entwicklung einer technischen Revolution 

Ausstellung ab 15.9.1989 im Museum für Verkehr und Technik 

51 

Flygfoto över Olympiastadion som visar en arena där flera idrotter kan utövas, t.ex. fotboll, 
friidrott och tennis. Arenan har inget tak utan ett konstnärligt uppspänt nät.  

51 

En stuntman springer på en gata, det brinner i hans kläder. 

52 

Allianz Arena där väggar och tak är i mycket modern design. Färgen är turkos och påminner 
om ett bildäck i form och mönster. 

52 

BMW Museum är en hög byggnad som består av fyra huskroppar byggda i cylinderform 
och sammanfogade till en kropp i ca 24 våningar. 

53 

En vacker gammal byggnad med många kolonner som håller upp taket. Ovanför dessa 
kolonner mot taknocken finns uthuggna figurer. Ytterligare ett steg upp mot nocken ses 
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kvinnor i färgglada långa klädnader, alla bär vingar. I mitten en häst som stegrar sig på 
bakbenen, även den bär stora vingar på ryggen. 

54 

7 fotografier: 

1. Hofbräuhaus. En kvinna i tyrolerdräkt serverar öl i stora stop. 

2. Karlsplatz. Ett trevåningshus byggt i välvd stil. På fasaden ses texten ”Osram”. Huset 
är beläget på ett torg med en stor fontän framför och vid den sitter många 
människor och vilar på stora runda stenar. 

3. Glockenspiel. Gammeldags klädda människor (liknande kasperdockor) framför olika 
spel, de är placerade i olika etage ovanför varandra. 

4. Deutsches Museum. En byggnad med många olika höjd på taken. I ett av hörnen 
ses en rund kupol, på mitten av huset ett högt fyrkantigt torn med en hög mast på 
taket. Huset ligger alldeles intill floden. 

5. Frauenkirche. På bilden ses två vackra runda torn med takkupoler där det högst 
upp tronar två guldklot. Båda tornen har klockor i alla väderstreck. Framför tornen 
ses en pelare där det står en kvinna helt klädd i guld, med en spira i handen och en 
krona på huvudet. 

6. Viktualienmarkt. Frukt och grönsaksstånd i långa rader. 

7. Spielzeugmuseum. Två likadana figurer med utseende som ankor cyklar på varsin 
trehjuling. De är exakt likadant klädda i orange kavaj och färgglada hattar med en 
liten cymbal på toppen. 

56 

5 fotografier: 

1. Bern und die Aare. Flygfoto över Bern. En flod slingrar sig som en hästsko runt en 
del av staden. Husen ligger tätt och i mitten går en större väg. På andra sidan floden 
finns färre hus och grönskande träd.  

2. Die Marzilibahn. En bergbana som är på väg upp för en grönskande sluttning. 
Vagnen är röd och ungefär 2 meter bred och 4 meter lång.  

3. Alpenhornspieler. Två äldre män i uniform spelar på varsitt alphorn. 
Blåsinstrumentet består av en lång och konformad lur i trä. Alphornet är cirka 2 
meter långt. 

4. Die Untertorbrücke. En stenvalvsbro som går över en flod. I bakgrunden ser man 
flera hus som är mellan 3-5 våningar höga.  

5. Eine Dampftram. En spårvagn tar sig fram på gatan. Den är grön nedtill och vit 
upptill.  

58 

Teckning av en äldre man som går raskt. En snigel håller på att köra om honom.  



10 

 

60 

En karta över ett område kring staden Wiesbaden och en bit av floden Rhein. Mannheim, 
som ligger utmed floden, är också utmärkt.  

69 

Ett litet barn med haklapp håller en skål med båda händerna uppochned och allt innehåll 
har runnit ut på händer och armar och i ansiktet. Även babybordet framför är nerkladdat 
med choklad. 

79 

Tre flickor, två tittar på den tredje som gapar med hela munnen och ser glad ut. De har 
pizzabitar i händerna och på bordet ligger 2 tomma pizzakartonger. 

84 

En stor fet sumobrottare tittar ned på en liten Chihuahua som han håller fast i ett koppel. 

85 

En slät liten barnhand ligger ovanpå en gammal hand med mycket rynkor. 

87 

Inspelning av den tecknade serien Svampbob Fyrkant. En kameraman sitter bakom en stor 
filmkamera, där ses också en mikrofon och klappan som visar vilket nummer på scenen 
som tas. 

91 

En öppen handflata där det vilar en grön gräshoppa. 

92-93 

5 fotografier: 

1. En trekantig varningsskylt med en bild av en ren i mitten. 

2. Rentier vor dem Lappentor. En stor ren med fantastisk krona ses beta på en 
fjällsluttning. I bakgrunden två fjälltoppar. 

3. Kreidefelsen auf Rügen. Utsikt över ett stort vatten. På sluttningen ses isblock. 

4. Berner Oberland. En restaurang där mycket folk i sommarkläder sitter och äter. De 
har en fin utsikt över fjällvärlden där alla alperna är snötäckta. 

5. Strauß im Zoo. Ett strutshuvud. 
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