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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. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

 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. 

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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mailto:order@spsm.se


1 

 

Läraranvisning 

Titel: Destination Australia 

Författare: Conrad Kisch 

ISBN: 91-622-6526-1 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Till läsaren .................................................................................................... 2 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 3 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 4 

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. 

 Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften,i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

 Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts i bildbeskrivningar. 

 Bilder har flyttats på, och mellan, sidorna för att underlätta läsning. 

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

Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts i bildbeskrivningar. 

Stavfel i förlagan har rättats. 
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Pedagogiska tips 

 Kartan kan kompletteras vad beträffar t.ex. städers placering, bergskedjor, floders 
lopp m.m. med hjälp av häftmassa och vaxat snöre. 
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Bildbeskrivningar 

4 

Australiens flagga. Flaggan har den brittiska flaggan "Union Jack" i övre vänstra hörnet. 

Resten av flaggan är mörkblå med en stor sjuuddig stjärna till vänster och fyra sjuuddiga 
stjärnor tillsammans med en mindre femuddig stjärna till höger. 

6 

Foto. En kvinna vallar får från hästryggen I bakgrunden växer höga lövträd. 

7 

Foto. Flyende känguru i ett platt ökenlandskap. 

Djuret har mycket långa ben med vars hjälp den rör sig hoppade och en lång och kraftig 
svans. 

De korta frambenen används däremot inte vid förflyttning. 

Kängurun har lång hals och nos och stora avlånga öron. 

8 

Foto. Ett flak fyllt med nyskördade blå vindruvor. En man fyller på med ännu mer druvor ur 
en låda. 

I bakgrunden växer rader med vinrankor i en vingård omgiven av höga lövträd. 

8 

Bröllopsfoto. Brudparet står och håller om varandra. 

Kronprinsessan Mary är klädd i vitt och bär en brudkrona i silver med en lång vit slöja. Hon 
håller en stor bukett med vita rosor i handen. 

Kronprinsen är barhuvad och klädd i mörk uniform med röd krage och stora epåletter med 
guldträns. 

9 

Flygfoto. En väg löper genom ett platt landskap med förbränd rödaktig mark. 

Den enda växtligheten utgörs av låga buskar och (i utkanten av bilden) en gles trädridå. 

En ensam långtradare på vägen är omgiven av ett stort vitt dammoln. 

10 

Foto. Vy över en grön slätt vid randen av höga skogklädda berg. 

En liten sjö eller damm som speglar himlen är omgiven av gröna fält och ett mindre 
skogsområde. 

Ett förbipasserande moln kastar en stor skutta över fälten. 
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11 

Foto. Tät lövskog med mycket höga träd. 

I förgrunden växer stora ormbunkar eller palmer. 

12 

Foto. En stor avlång klippa med mycket höga och branta sidor tornar upp sig över en 
omgivande buskstäpp. 

Klippan lyser med en varmt tegelröd färg i ljuset från en lågt stående sol. 

13 

Foto. En glatt leende man vars ansikte och överkropp är täckta med något slags blåsvart 
damm. 

Han bär en hjälm som även den är täckt med samma sorts damm. 

14 

Foto. En känguru står framåtlutad och tittar rätt in i kameran. 

Djurets huvud med de långa öronen kan beskrivas som ett mellanting mellan en hare och 
ett rådjur. 

Pälsen är ljust rödbrun över ryggen och vitgrå på kroppens undersida. 

14 

Foto. Fyrhörnig varningsskylt med en kängurusilhuett. 

Under skylten står det "Next 4.5 km". 

15 

Foto. Fyra koalor sitter på rad på en trädgren. 

Koalorna ser ut som små nallebjörnar med, trind kropp, korta ben, kort nos och stora 
runda pälsklädda öron. 

16 

Foto. Wallaby som står vänd mot kameran. 

Wallabyn är mycket lik kängurun sånär som på att den är mindre till växten och att nosen 
är något kortare och smalare än hos släktingen. 

17 

Foto. En väldig flock av små papegojor flyger tätt tillsammans. 

17 

Foto. En rad med dromedarer leds utmed ett tåg av två män. 

Dromedarerna bär stora lass av packning på sina ryggar. 
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Den ene av männen som leder dem har långt grått helskägg och bär vit turban och en slags 
vid grå overall till en kort väst. Han stödjer sig med en grov käpp. 

Den andre mannen bär vidbrättad hatt, skjorta, väst och vida byxor. 

18 

Foto. Den Tasmanska djävulen liknar en liten björn med lång svans. 

Djurets korta päls är svart med kala områden kring munnen, ögonen, öronens insida och 
tassarnas undersida där den skära huden kontrasterar mot den omgivande svarta pälsen. 

Djuret på bilden gapar med vitt uppspärrad mun så att de spetsiga rovdjurständerna 
blottas. 

19 

Undervattensfoto. Simmande näbbdjur (platypus). Djuret har kort och tät päls och en 
kraftig svans. 

Huvudet är platt och försett med en lång och bred näbb som på en anka. 

Extremiteterna (fram- och bakben) är korta med stora simhudsförsedda fötter (som hos 
ankor, måsar och svanar). 

20 

Foto. Myrpiggsvin (echidna). Djuret liknar en igelkott förutom att det inte har synliga 
ytteröron och att det har en lång och kal "pipettlik" nos. 

20 

Foto. En saltvattenkrokodil ligger och flyter i grumligt vatten. 

Bara ryggen och huvudets överdel med de uppåtstående ögonen och nosen befinner sig 
ovanför vattenytan. 

21 

Undervattensfoto. "Box jellyfish" är en manet med klockformad, genomskinlig överdel och 
långa vitaktiga fångstarmar. 

22 

Foto. Huvudet på en taipan sett från sidan. 

Ormens huvud är ljusare än den övriga kroppen och täckt med stora, platta, olikformiga 
fjäll. 

Ögat är runt med stor pupill. 

Munnen (som är stängd) är stor och når långt bakom ögat. 

Djuret sträcker ut en lång och smal svart tunga med kluven spets. 
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23 

Flygfoto. Från hög höjd påminner Stora Barriärrevet om en leopardpäls med ett "mönster" 
av delvis sammanhängande fläckar i olivgrönt och ljusblått som avtecknar sig mot en 
bakgrund som skiftar mellan turkosblått och djupblått. 

23 

Undervattensfoto. Röd korall som består av smala förgreningar. 

Rader av koralldjur sträcker ut sina fångstarmar från "grenarnas" sidor. 

24 

Undervattensfoto. Öppning i ett korallrev som har formen av ett "nyckelhål". 

I öppningen skiftar det fria havsvattnets färg från ljusblått längst upp till mörkt blålila 
längst ned. 

Ett stim med snappers (en sorts stora rovfiskar) simmar omkring i öppningen. 

25 

Foto. Unga kvinnor och män som snorklar (dyker med simfötter, cyklopöga och snorkel). 

De använder en fyrkantig flotte av plast som "bas" under dykningen. 

Två av dem vilar på flotten medan två andra simmar i ytan och tittar ned medan de andas 
genom snorklarna. 

De som vilar på flotten håller i små undervattenskameror. 

26 

Foto. "Spikrak" asfalterad väg omgiven av eukalyptusskogar. 

Vägen leder upp för en lång sluttning mot ett mycket avlägset backkrön. 

27 

Foto. En långtradare drar tre öppna malmvagnar längs en grusväg omgiven av buskskog. 

Det långa ekipaget river upp ett stort dammoln. 

28 

Flygfoto. Den rödaktiga marken är "mönstrad" med tunna, parallella, vågformade linjer 
som påminner om ådringen i en trädstam. 

En bredare och mörkare vågformad linje löper diagonalt över bilden. 

Något slags maskin drar en bred rak linje tvärs över markens "våglinjer". 

23 

Foto. En leende ung man står på huk på den sandiga marken och håller om sin hund. 

Han är iförd en bredbrättad hatt med hög kulle, ärmlös skjorta och långbyxor. 
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I bakgrunden står en hjord med nötkreatur. 

29 

Foto. Två flickor och en kvinna sitter i ett litet rum med skrivbord och bokhyllor. 

Kvinnan hjälper en av flickorna med någon uppgift. 

Den andra flickan (som är vänd mot kameran) talar i en mikrofon som hör till en 
kommunikationsradio på bordet bredvid henne. Framför henne ligger en uppslagen 
uppgiftsbok. 

30 

Flygfoto över Sydney sett från sjösidan. 

I förgrunden ligger det berömda operahuset på en utskjutande kaj. 

Bakom operahuset brer ett stort grönområde ut sig till vänster medan skyskraporna i 
stadens centrum tornar upp sig till höger. 

Längre bort blir bebyggelsen lägre och övergår gradvis till vidsträckt "småhusbebyggelse". 

31 

Foto. Operahuset ligger vid inloppet till Sydneys hamn. 

Byggnaden har flera vita, höga, delvis överlappande tak som påminner om vindfyllda segel. 

Bortom operahuset syns en hög bågformad bro. 

32 

Foto. Melbournes centrala delar sedda från den breda floden som rinner genom staden. 

Stadssilhuetten domineras av höga skyskrapor. 

33 

Foto. Utsikt över Canberra. Staden ligger omgiven av skogklädda berg invid en stor insjö 
med skogklädda öar. 

Stadens centrum omfattar höghusbebyggelse men inga skyskrapor. 

Bebyggelsen ligger "inbäddad" i grönska med gräsytor och lummiga lövträd. 

34 

Världskarta med titeln "Typus Orbis Terrarum". 

Nordamerika med Karibien och Sydamerikas nordligaste delar, Västeuropa, Afrika, och 
Indien är till stor del lätta att känna igen eller åtminstone vagt igenkännliga. 

Andra delar är däremot synnerligen inkorrekt återgivna: Skandinaviska halvön, 
Nordamerika och Sydamerika vore knappast igenkännliga om det inte vore för 
sammanhanget med omgivande områden. 
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En stor del av södra halvklotet täcks av en enda jättekontinent som benämns "Terra 
Australis Nondum Cognita". 

Denna kontinent omfattar Antarktis och Australien. Endast ett mycket smalt sund skiljer 
den från Sydamerika. 

35 

Teckning. Porträtt av James Cook. Han är slätrakad och bär en kort peruk. 

Klädseln utgörs av en jacka med gradbeteckningar på ärmarnas nederdel, skjorta, väst och 
byxor. 

Han sitter och håller i en karta som han har brett ut framför sig. 

35 

Illustration. Skeppet Endeavour står på grund invid stranden till en höglänt och delvis 
skogklädd ö. 

Skeppets stora ankare ligger upplagda på sandstranden. 

Där ligger även ett par små hyddor med sadeltak. 

I förgrunden ror besättningsmän en livbåt med tre årpar längs stranden. 

36 

Målning. Kapten Phillip och flera medlemmar från hans besättning landstiger från en 
roddbåt som pryds av en brittisk flagga. 

På stranden väntar en skara aboriginer på dem. 

Ljuset faller på de rakryggade britterna som är klädda i färggranna uniformer. 

De nakna aboriginerna (som står med ryggen vänd mot betraktaren) framstår däremot 
som hukande skuggor som står där med underdånigt sänkta huvuden. 

37 

Teckning. En timmerbyggnad som har brädgolv och tak men där väggarna till stor del 
saknas så att "rummet" står öppet mot omgivningarna. 

På det stora golvet arbetar många män med att klippa ullen av får som släpas till klippning 
från ett intilliggande hägn. 

Ullen packas sedan i stora balar som staplas i ett hörn. 

En man som är elegant klädd i ridstövlar och som håller en ridpiska under ena armen sitter 
på en ullbal och granskar ett papper. 

I bakgrunden skymtar en stor gård med utbyggnader som är omgiven av förbrända kullar. 

38 

Målning. Ett tältläger ligger i en dalgång omgiven av skogklädda kullar. 

På flera ställen har trånga gruvschakt öppnats i marken.  
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Enkla vinschar har monterats på ställningar av korsade pålar som rests ovanför schakten. 

Vid ett schakt i förgrunden ligger olika sorters träbehållare och hinkar (Där ligger även en 
tom flaska). 

Många män arbetar i lägret. 

Vid en lägereld står en kvinna och en man och pratar. 

39 

Svart-vitt foto. En stor skara med glada barn i olika åldrar står framför ett tåg. 

Bredvid sig har de sina resväskor och säckar. 

Vagnarna bakom dem är indelade i kupéer där varje kupé har en egen dörr. 

40 

Svart-vitt foto. Ett långt led med soldater i en hamn. 

Soldaterna bär bredbrättade hattar och är klädda i kortärmade uniformskjortor och shorts 
med långa strumpor och kängor. 

De bär sin packning i ryggsäckar och stora "sjömanssäckar". 

Bakom dem skymtar människor som trängs på ett stort fartyg. 

40 

Svart-vitt foto. Den sjunkna miniubåten hissas upp ur djupet med hjälp av linor. 

Ubåten, som har ett cylinderformat långt skrov och ett högt smalt torn, liknar större 
"konventionella" ubåtar. 

Flera åskådare, som står på intilliggande båtar, bevittnar händelsen. 

41 

Foto. En aboriginsk man fotad från sidan. 

Han är slätrakad och bär en rött tyg eller en mössa som sitter åt kring hans hjässa. 

Han har mörk hy, kraftiga ögonbryn med djupt liggande ögon, stor näsa och något 
"plutande" mun. 

På hans nakna skuldra framträder några streckformade ärr. 

Han står framför en grottmålning som föreställer en människa. 

41 

Foto. En aboriginsk man sitter med korslagda ben på en stenlagd plats och spelar på en 
didgeridoo. 

Mannen är barfota och naken sånär som på ett rött ländkläde. 

Han bär en kroppsmålning i form av vita punkter och linjer på ansikte, bål och lemmar. 
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Didgeridoon utgörs av ett slags mycket långt och grovt rör som spelas genom att musikern 
blåser i ena änden. 

42 

Foto. En aboriginsk man gör upp eld på det "gamla sättet". 

Han är naken sånär som på ett rött ländkläde och sitter direkt på marken med vitt 
uppspärrade ben. 

Mellan benen håller han en nedåtriktad pinne som han roterar mellan öppna handflator. 

43 

Grottmålning. Målningen utgörs av en ytterst stiliserad framställning av en man. 

Hans bål, armar och ben återges bara med smala streck. 

Hans händer har mycket tunna och smala fingrar som får dem att påminna om fingrarna på 
ett skelett. 

Hans könsorgan är oproportionerligt stora (större än hans huvud). 

Han håller ett spjut i ena handen och tre ljuster (spjut som är till för att fånga fisk) i den 
andra. 

44 

Foto. En man står och röker framför ett hus med nedklottrad fasad. 

Han är klädd i en baseballkeps och träningsoverallströja. 

På en balkong ovanför honom hänger en rund skylt med texten "Redfern Aboriginal Corp." 

45 

Foto. Cathy Freeman springer ärevarv runt stadion med den Australiska flaggan i ena 
handen. 

I bakgrunden skymtar fullsatta läktare. 

45 

Foto. En äldre man med väderbitet ansikte och grå skäggstubb. 

Han bär en bredbrättad hatt och en ljus jacka av tunt tyg. 

46 

Fyra mynt. Bilderna på mynten föreställer: 

Brittiska drottningen, ett hopkrupet myrpiggsvin, en aboriginsk man med långt skägg, samt 
ett simmande näbbdjur. 

47 

Foto. Stort modern byggnadskomplex i vit sten där den del som är längst bort från 
kameran är inbyggd i en sluttning. 
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Byggnaden kröns av en slags jättelik "spira" formad som ett upp och nedvänt "Y" med en 
flagga i toppen. 

Bakgrunden utgörs av lövskogsklädda kullar. 

49 

Vapensköld. En trekantig sköld under en sjuuddig stjärna är omgiven av akaciegrenar. 

På var sida om skölden står en känguru och en emu (en slags strutsliknande fågel). 

Skölden är indelad i sex fält som innehåller: Ett lejon i mitten av ett rött kors, Australiens 
fem stjärnor under en krona, en krona i mitten av ett flikigt blått kors, en svart svan, samt 
en rovfågel med utbredda vingar. 

49 

Foto. En skara barn som deltar i firandet. Två av dem viftar med den australiska flaggan. 

50 

Svart-vitt foto. Ett härläger vid en havsstrand. 

I förgrunden ligger flera pråmar vid stora bryggor. 

På stranden i bakgrunden skymtar rader med tält och stora upplag med olika förråd. 

Många människor och hästar rör sig i området. 

51 

Foto. Skådespelarna Nicole Kidman och Russel Crowe fördjupade i ett samtal. 

51 

Svart-vitt foto från slutet av 1800-talet. 

Nellie Melba i silhuett. Hon sitter med händerna knäppta i knäet. 

Hennes långa mörka hår hänger fritt nedför hennes rygg. 

Hon bär en mycket lång kjol som formar veck på golvet kring henne. 

52 

Foto. Kylie Minogue sjunger i en mikrofon. 

53 

Foto. En stor roddbåt möter en hög våg. 

Båtens stäv pekar snett uppåt i brant vinkel. 

Besättningen, som består av flera män som bär vita badmössor blir översköljda av 
skummande vatten. 
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54 

Foto. Kricketmatch. En spelare som bär ansiktsskydd och stora vadderade benskydd slår 
mot en boll med ett platt slagträ. 

En annan spelare som också bär knäskydd och dessutom stora handskar står bakom 
honom med ett litet "staket" av pinnar framför sig. 

Förutom att spelarna bär svarta skärmmössor är de alla vitklädda. 

54 

Foto. Under en match hoppar ett antal spelare upp i luften med uppsträckta armar för att 
fånga en avlång boll. 

I bakgrunden skymtar publikfyllda läktare. 

55 

Foto. Lleyton Hewitt under en tennismatch. 

56 

Svart-vitt foto. En vithårig man iförd mörka kläder sitter och röker en cigarr med ett 
draperi bakom sig. 

57 

Foto. En sandstrand under en klarblå himmel. 

I förgrunden står en ung kvinna som badar topless med ryggen mot kameran och ser ut 
mot havet. 

Det grunda och klara vattnet framför henne är azurblått. 

På avstånd skymtar huvudena på några handra badare. 

58 

Foto. Två unga flickor ler mot kameran vid kanten till en bassäng. 

I bakgrunden ligger en villa med lummig trädgård bakom ett högt järnstaket. 

59 

Foto. Några män står vid ett högt stängsel. En av dem har lagt en handduk över hjässan 
som skydd mot värmen. 

I bakgrunden skymtar en avlång och låg byggnad. 

59 

Foto. Två badklädda ungdomar, en tjej och en kille, ler mot kameran. 

De bär röda och gula badmössor över sitt rufsiga och våta hår. 
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