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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!  

 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


1 

 

Läraranvisning 

Titel: Destination USA 

Författare: Conrad Kisch 

ISBN: 978-91-622-6518-2 

Innehåll 

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

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................... 3 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 4 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 5 

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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Sidspecifika förändringar 

1 

Bilder har flyttats mellan följande sidor: 28-29, 37-38. 

  



3 

 

Till läsaren 

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

Det finns en svällpappersbild till boken. 

Stavfel i förlagan har rättats. 
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Pedagogiska tips 

 Den medföljande svällpapperskartan 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 

USA:s flagga. Flaggan har en mörkblå rektangel täckt av vita stjärnor i övre vänstra hörnet. 

I övrigt består flaggan av ömsom röda och vita vågräta band. 

6 

Foto. Monumentet (fotograferat snett underifrån) består av en hög fristående stenpelare 
som smalnar av uppåt. 

På ömse sidor om monumentet fladdrar två amerikanska flaggor på höga flaggstänger. 

7 

Foto. Vit stenbyggnad med platt tak kantat av ballustrader, två våningar med höga fönster 
och en fasad som delvis smyckas med höga kolonner (pelarrader). 

Huset är omgivet av lövträd och gräsmattor med blomsterrabatter och fontäner. 

8 

Foto. Närbild av den amerikanska flaggans stjärnor och röda och vita band. 

8 

Foto. Huvudet på en örn. Djurets huvud är täckt av ganska långa vita och duniga fjädrar. 

9 

Hundradollarssedlar med Benjamin Franklins porträtt. 

9 

Svart-vitt foto. De två bröderna arbetar tillsammans med en tredje man med en detalj på 
flygplanets dukklädda vingar. 

De står intill en av planets propellrar. 

10 

Foto. Bred och lugn flod kantad av höstgula skogar. 

På avstånd tornar bergsområden upp sig mot horisonten. 

11 

Foto. Silhuetterna av mycket höga förgrenade kaktusar avtecknar sig mot solnedgången. 

11 

Foto. Utsikt över en del av Grand Canyon. 

Tvärbranta klippor med "tandliknande" eroderade överdelar och flera fristående 
stenstoder lyser med en varm rödgul färg i ljuset från en lågt stående sol. 
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12 

Foto. Centrala New York i vintrigt kvälls- eller morgonljus. Många skyskrapor med tända 
fönster avtecknar sig mot en molnfri rödrosa himmel. 

13 

Foto. Golden Gate-bron fotografera snett underifrån från en av de klippiga stränderna. 

Bron är delvis dold av morgondimma. 

Några hus ligger ute på en klippklack under bron. 

14 

Foto. Stammarna på Redwood-träd. Redwood är enorma barrträd med mycket höga kala 
stammar. 

15 

Foto. Vilande puma. Puman är ett stort kattdjur med kort ljusbrun päls. 

16 

Foto. Huvudet på en alligator som ligger i vatten där ytan är helt täckt med växter. 

De upphöja ögonen och ytterdelen av nosen ligger högre än de övriga delarna av huvudet. 

16 

Foto. Giftig murgröna som växer kring en trädstam i skogen. Den giftiga murgrönans löv 
består av tre fristående blad med en gemensam stjälk (ungefär som hos klöver). 

17 

Foto. Amerikansk bison fotad framifrån. Djuret, som är täckt med mörkbrun kort päls, är 
kutryggigt med ett lågt sittande mycket stort huvud med stora krökta horn. 

Under nosen hänger ett långt "skägg". 

Främre delen av kroppen är betydligt kraftigare än den bakre delen. 

18 

Foto. Samhälle med tätt bebyggelse som består av stenhus med platta tak, små 
fönstergluggar och torn. 

Bebyggelsen ligger under en väldig utskjutande klipphäll. 

Omgivningen är skogbevuxen. 

18 

Teckning. En man klädd i lång dräkt och byxor av skinn där halslinning, axlar, ärmar och 
byxben är dekorerade med långa fransar. 

Han bär en långt djurskinn där pälsen delvis sitter kvar över ena axeln. 

Han har axellångt hår. 
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Hans hjässa pryds av en fjäderbuske. 

Han stödjer sig på ett spjut dekorerat med ett fastbundet rovdjurskinn där huvud och 
svans sitter kvar. 

19 

Foto. Mörk spelhall med mycket glitter och lampor kring långa rader av spelautomater. 

20 

Illustration. New York består vid denna tid av ett fort med kringliggande bebyggelse och en 
väderkvarn. 

Samhället ligger på ett hörn av ön Manhattan. 

I förgrunden paddlar indianer i stora och små kanoter. 

Längre bort ligger europeiska segelskepp utanför staden. 

Ovanför bilden står det: "Fort nieúv Amsterdam op de Manhattan". 

21 

Foto. Skjul med dubbla dörrar som står vidöppna. 

Därinne hänger rader med tobaksplantor på tork. 

23 

Målat porträtt. Washington lutar sig mot en sadlad häst. 

Han bär kort vit peruk, kravatt och är klädd i svart uniformsrock med guldepåletter över vit 
väst, vita byxor och svarta stövlar. 

I bakgrunden skymtar ett öppet landskap med långa led av marscherande soldater. 

24 

Handskrivet dokument som inleds med orden: "We the People" (skrivna med betydligt 
större bokstäver än den övrig texten). 

Dokumentet är undertecknat med en rad namn. 

25 

Foto. Byggnad i ljus sten vars kolonnprydda fasad utgör en imitation av ett antikt tempel. 

Framför byggnaden står en skulptur av en sittande man som håller ett svärd. 

Nedanför skulpturen ligger en stor damm. 

25 

Foto. Byggnad med hög vit kupol som avtecknar sig mot en mörkblå kvällshimmel. 

En lång pelarrad löper runt kupolens nedre del där varmt gult ljus flödar ut mellan pelarna. 

I den mörklagda trädgården framför huset lyser flera underifrån upplysta fontäner med 
rött ljus. 
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26 

Två foton från New Orleans. 

Första foto: Gatuscen i kvällsljus där hörnet av ett stort trevåningshus, byggt i den stil som 
kallas Art déco, är upplyst av ljuset från många fönster och ytterlampor. 

Bottenplanets höga fönster har rundade överdelar. 

Längs de två andra våningsplanen dekorerar sirliga gjutjärnsräcken långa balkonger där 
matgäster sitter och äter. 

På gatan utanför passerar breda amerikanska bilar. 

Andra fotot: Gatuskylt på lyktstolpe med texten "Bourbon". 

27 

Svart-vitt foto. Guldgrävare som sitter på huk och vaskar fram guld med en vaskpanna (stor 
metallskål). 

28 

Foto. En "gammaldags" mynningsladdad kanon på betonglavett. 

Kanonen står på en kajkant vid ett stort spegelblankt vatten. 

I bakgrunden ligger en stor vit villa vid vattenbrynet. 

29 

Illustration. 

I förgrunden behandlar två svarta män bomullen genom att "köra" den genom ett par 
handvevade valsar. 

Bomullen fraktas till maskinen av svarta kvinnor som bär den i stora korgar på sina 
huvuden. 

Bortom dem står två elegant klädda vita män och granskar bomullen. 

En liten vit flicka klädd i hätta står bredvid dem. 

29 

Svart-vitt foto av Abraham Lincoln. 

Lincoln har ett kantigt ansikte med stora öron, näsa och läppar som pryds av ett kort 
hakskägg. 

Han är klädd i svart kostym med dito väst och vit skjorta med fluga. 

30 

Svart-vitt foto. General Lee står bredvid en länsstol med ett sammanbitet uttryck i sitt 
gråskäggiga ansikte. 

Han håller en bredbrättad hatt i handen och är klädd i grå vapenrock över grå väst och dito 
byxor. 
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31 

Svart-vitt foto. En soldat sitter med ena armen i en mitella. 

Bredvid honom på marken ligger en musköt (mynningsladdat gevär). 

En annan soldat står på knä bredvid honom och försöker hjälpa honom. 

De två soldaterna är omgivna av låga timmerväggar och träställningar. 

32 

Foto. Utsikt över en stad dominerad av skyskrapor. 

I bakgrunden skymtar sandstränder vid ett blått hav. 

33 

Svart-vitt foto. En kvinna sitter med två spädbarn i knäet i ett trångt och mörkt rum med 
slitet golv. 

Därinne trängs spis och köksgeråd med sängar och fyllda hyllor. 

34 

Svart-vitt foto. Brinnande och exploderande örlogsskepp omgivna av bolmande svart rök. 

35 

Foto. Svart stenvägg täckt av rad efter rad med namn på amerikaner som stupade i 
Vietnam. 

En blomsterbukett och en liten amerikansk flagga har placerats framför tavlan. 

36 

Foto. De upplysta tvillingtornen i World Trade Center om kvällen. 

36 

Foto. De brinnande tvillingtornen i World Trade Center innan de kollapsar. 

37 

Foto. Utsikt över ett amerikanskt samhälle där en- och tvåvåningshus ligger inbäddade 
bland lövträd. 

Två kyrktorn sticker upp sina spetsiga torn över den övriga bebyggelsen. 

Det är höst och träden i samhället såväl som i en angränsande skog flammar i brandröda 
och gula nyanser. 

37 

Foto. Unga kvinnor står och viftar med stora fluffiga pappersblommor i händerna. 

38 

Foto. Baklyktorna på en rosa bil från slutet av 50-talet. 
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Baklyktorna är spetsiga och prydda med stora uppåtstående "hajfenor". 

I bakgrunden skymtar en gul taxibil och kokospalmer i hård vind. 

40 

Foto. Gul skolbuss försedd med fyra rödjus och signalhorn som sitter ovanför vindrutan. 

40 

Foto. Spelare under en match. De bär hjälmar och ansiktsskydd i form av ett slags 
"nätkorgar". 

De bär också kraftiga skydd på axlarna. 

41 

Foto. Tre svarta tonårspojkar står framför ett mycket högt flerfamiljshus. 

Två av dem är klädda i samma skoluniform: vit skjorta med svart slips och svarta långbyxor. 

42 

Foto. Vit katedral som har tre torn med spetsiga tak. 

Utanför katedralen ligger planteringar med låga palmer. 

43 

Foto. Två amishmän åker på en väg i en hästdragen öppen vagn. 

Männen (som sitter med ryggen mot fotografen) bär vidbrättade halmhattar och skjortor 
med hängslen. 

Vagnen de sitter i är försedd med röda baklyktor och någon slags stor röd varningstriangel. 

44 

Svart-vitt foto. En ung Martin Luther King håller tal framför den amerikanska flaggan. 

45 

Foto. En äldre svart man sitter och spelar saxofon bredvid en vattenpost. 

Han har lagt sitt slitna saxofonfodral på trottoaren bredvid sig. På det har han ställt en liten 
väska med en amerikansk flagga. 

46 

Foto. Artisten Tina Turner under ett framträdande. 

47 

Foto. Frihetsgudinnan. Hon bär en strålkrona och håller upp en flammande fackla med 
höger hand. 

I vänster hand håller hon en tavla med datumet 4 juli och årtalet 1776 (datum och årtal 
skrivna med romerska siffror). 
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48 

Svart-vitt foto. Män och kvinnor strömmar över en liten fällbro och vidare genom en stor 
port. 

49 

Foto. Artisten Jennifer Lopez under ett framträdande. 

50 

Foto. Den elektriska stolen. 

"Stolen" står på en stor träplatta i ett kalt rum. 

Själva stolen är byggd i trä och försedd med armstöd och flera kraftiga läderremmar för 
den dödsdömdes kropp, armar och ben. 

Två stora skärmlampor är monterade så att de lyser rakt ned på stolen. 

51 

En kvinna håller i en revolver med lång och grov pipa. 

På väggen bakom henne hänger horn och skallar av hjortar. 

52 

Foto. Oprah Winfrey trycker George W. Bushs hand under TV-showen. 

53 

På en bergskulle är texten ”Hollywood” skriven med stora vita bokstäver. 

 

54 

Foto. O'Neal håller med båda händerna om kanten på korgen medan bollen faller efter att 
ha passerat genom den. 

55 

Foto. Baseball-plan sedd uppifrån den översta delen av läktarna. 

De fullsatta läktarna är betydligt större än den gröna plan de omger. 

Det närmaste hörnet av planen innehåller ett kalt gråbrunt fält kring en liten kal cirkel 
omgiven av gräs med mörka koncentriska cirklar. 

Två höga stolpar står i var sitt hörn av planen. 

Resultaten visas på en stor tavla. 

I bakgrunden skymtar flera skyskrapor under en molnfri himmel. 

56 

Foto. Under en flammande röd kvällshimmel ligger en gata kantad av hotell, barer och 
restauranger. 
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Asfalten på gatan reflekterar den röda himlen. 

57 

Foto taget rakt uppifrån. 

En mycket bred väg med massor av bilar som alla kör i samma riktning. 

De flesta av dessa bilar är gula taxibilar. 

57 

Foto. Byggnad vars fasad utgör en imitation av ett tempel under antiken (kolonner, 
överstycke med reliefer etc.). 

Nedtill på byggnaden hänger tre flaggor: den amerikanska flaggan, en ljusblå flagga med 
texten "NYSE" och en gul vapensköld på mörkblå botten. 
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