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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! 
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Författare: Tomas Bergsten 

ISBN: 978-91-27-43434-9 

Innehåll 

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

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

Till läsaren .................................................................................................... 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. 

 Många bilder finns det bildbeskrivningar till. Du kan läsa alla bildbeskrivningar i 
detta dokument under rubriken, Bildbeskrivningar. Runalfabetet finns på en 
svällpappersbild.  

 Instruktioner om att eleven ska göra tankekartor har ändrats till att eleven ska 
skriva en lista i sitt ordbehandlingsprogram. 

 När boken tar upp layout med blankrad eller indrag finns parenteser med dessa ord 
där sådan layout finns i texten.  
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Sidspecifika förändringar 

26 

Producera en tidning digitalt för gruppen med eleven med synnedsättning så att han/hon 
kan vara med på lika villkor. Kopiera artiklar från digitala tidningar.  

36 

Eleven med synnedsättning gör skissen i ordbehandlingsprogram.  
Instruktionen i boken är anpassad till: 

Använd tom sida och gör en dummy, en grovskiss. Planera sidan genom att skriva Rubrik 
där rubriken ska vara. Skriv ordet Ingress på de rader där ingressen ska vara. 

62 

Gruppen med eleven med eleven med synskada skriver sin tankekarta på dator. Varje 
tankebubbla representeras av en punkt i en punktlista. Låt gärna eleven med synskada 
vara sekreterare. Uppgiften i boken är inte anpassad för att eleven med synnedsättning ska 
ha samma information som de övriga eleverna i gruppen. 

68 

Eleven med synnedsättning kan använda MTM:s webbsida och söka info om böcker, 
www.mtm.se. Uppgiften i boken är inte anpassad för att eleven med synnedsättning ska ha 
samma information som de övriga eleverna när de ska jämföra och diskutera. 

102 

Gå igenom kroppsspråk med eleven inför redovisningen. Hur hållningen ska vara för att 
stärka rösten. Att det är viktigt att vara riktad mot publiken osv. Vill ni jobba mer med 
kroppsspråk finns material på www.ur.se att titta/lyssna på. 

235 

Filmen Shindler’s list finns inte syntolkad. Be en kamrat eller lärare som sett filmen tidigare 
syntolka för eleven med synnedsättning. Syntolka förloppen då det inte är dialog. Beskriv 
också kläder och omgivningar. 

239  

Uppmana gärna eleverna att eleven med synskada kan vara skådespelare under 
filminspelningen. På så vis blir han/hon delaktig utan att kunna filma. Kanske får eleven 
också träna kroppspråk utifrån de andra elevernas instruktioner. 

  

http://www.mtm.se/
http://www.ur.se/
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Till läsaren 

I info-fliken finns följande information till läsaren: 

Till boken finns ett runalfabet i svällpapper. De flesta andra bilderna i boken har en kort 
bildbeskrivning. 

Det finns inget register i boken eller facit till uppgifter. 

Kursiv eller fet text visas inte i textview men i svartskriftstext markeras alltid titlar med 
kursiv (som en slags markering att det är en titel). Ingresser står alltid med fet stil. När du 
skriver text själv ska du markera titlar och ingresser så här!  

Lycka till!  
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Bildbeskrivningar 

6 

En ung kille eller tjej ligger på mage på en säng och skriver något på en laptop. 

11 

Flygfoto som visar tre bilvägar. På en av vägarna åker en röd bil. 

12 

Foto av en katt. Den har randig päls i svart och beigt på översidan av kroppen. Magen, 
bröstet och nosen är vit.  

14 

Foto av en ung tjej som sitter och läser något på en laptop. 

20 

Foto av en journalist (en ung tjej) som antecknar på ett litet block. Runt handleden hänger 
en kamera i ett snöre. 

22 

Foto av tidningarna: Nordvästra Skåne, Aftonbladet, Kvällsposten, Bohusläningen, 
Helsingborgs dagblad, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. 

26 

Foto av en hand som skriver en artikel för hand.  

29 

Foto av hästen Mary Lou som nyfiket sticker fram sin mule. Hon är brun med svart man. 

31 

Närbild på en mygga som sitter på en människas hud. Myggans bakdel är fylld av blod. 

38 

Foto av författarna till boken Cirkeln, Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. De står i 
en lång trappa i en gränd. Sara har en röd duffel, svarta byxor och kängor. Håret är klippt i 
en kort page med lugg, även det svart. Mats har en svart överrock, jeans och kängor. 

48 

En ung tjej sitter och läser på en bänk omgiven av gräs och träd. 

60 

Foto av Melissa Horn som är en ung kvinna. Hon har långt, rakt, brunt hår i mittbena och 
ett vänligt, osminkat ansikte. 
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60 

Foto av Annika Norlin som är en blek, blond kvinna med blå ögon.  

61 

Teckning av en tankekarta. I mitten finns en stor bubbla. Runt den finns tankebubblor som 
är länkade till den stora bubblan eller till en annan tankebubbla. Allt hänger samman och 
alla bubblor har frågetecken. 

65 

Teckning som visar en kille som går uppför en trappa. Mitt i trappan finns en stor öppen 
bok som leder in i en värld som killen tittar in i. När trappan är slut kan killen titta tillbaka 
på världen. 

70 

Foto av en pojke som smyger sig fram bakom ett träd. Han stirrar intensivt på något. Hans 
kläder ser ut att vara från 40-talet. Han har skjorta, kostymbyxor och slipover på sig. 
Luggen är kammad i en snedbena i pannan. 

 

79 

Foto av en tjej och en kille som står med ryggen mot kameran och tittar ut genom ett 
fönster. Tjejen är längst av dem men båda har klivit upp på en stol för att nå upp till 
fönstret. De är klädda i gammaldags kläder. 

85 

Foto av en välklädd pojke som tittar genom ett taggtrådsstaket på en annan pojke i 
fånguniform. Pojken som är fånge har rakat huvud. 

87 

Foto av en pojke med rakat huvud och randig fånguniform. Han sitter på marken bakom ett 
stängsel av taggtråd. 

90 

Filmfoto av Charlize Theron som spelar den onda styvmodern i Snövit. Hon har blont 
uppsatt hår och på det en taggig drottningkrona. Runt halsen hänger diamanthalsband och 
i öronen stora örhängen. På ett finger har hon en klo fastsatt.  

92 

Filmfoto av Kristen Stewart som Snövit. Hon har ramlat ner medvetslös i snön. Bredvid 
henne ligger ett äpple som är bitet i. Hon har långt brunt hår och en 1500-tals inspirerad 
klänning med snörliv mitt fram och puffärmar med slitsar. (Slits är ett slags hål som gör att 
tyget i underklänningen syns.) 
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99 

Filmfoto som visar en slottsträdgård med höga häckar och formklippta buskar. De har 
klippts så att de har olika geometriska former som klot och pyramider. 

104 

Foto av Zlatan Ibrahimović efter en fotbollsmatch. Han höjer armarna i luften mot publiken 
för att tacka dem. Han har bar överkropp, fotbollsshorts och höga fotbollsstrumpor på sig. 
Håret är uppsatt i en tofs och hans armar är tatuerade. 

108 

Foto av David Lagercrantz som är en man i 50-års ålder. Han står framför en stor bild av 
Zlatan (samma bild som finns på boken om Zlatan). Zlatan tittar intensivt in i kameran utan 
att le. 

109 

Foto av Zlatan då han höjer en stor prispokal upp i luften. Han har på sig Milans röd- och 
svartrandiga tröja. Runt honom är luften full av guldfärgad konfetti.  

114 

Foto av en pojke som står framför tavlor med text på thai. Thai skrivs med bokstäver som 
ser ut som snirkliga krumelurer.  

116 

Filmfoto från filmen Svinalängorna. Skådespelarna Noomi och Ola Rapace ligger i en säng. 
Infälld på ett annat foto finns Noomis karaktär som barn, hon kikar fram genom 
persienner. 

118 

Foto av Morgan Alling som agerar på scen. Han läser på en lapp och gapar av förvåning. 
Ögonen är uppspärrade och hans röda hår står busigt åt alla håll. 

 

123 

Foto av några flickor som spelar en fotbollsmatch. 

 

124 

Tankekarta om: ”Därför blev jag inte fotbollsproffs”. Runt meningen finns tankebubblorna: 

 Starten 

 Höjdpunkterna 

 Träningslägret 

 Mitt mål i finalen 
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 Guldkornen 

 Motgångarna 

 Skadan 

128 

Foto av en varg. Vargen ser ut som en stor hund. Pälsen är ullig och skiftar i brunt, grått 
och svart. 

 

134 

Foto av en skog om vintern. I träden sitter svarta fåglar och på marken går en ensam varg. 

 

138 

Foto av en kille som går ner i en trappa till tunnelbanan. 

142 

Foto av an gammal man på en parkbänk. Han sitter mycket framåtböjd. 

143 

Foto av två pojkar som ligger på en brygga och tittar ner i vattnet. 

144 

Foto av en tjej i vinterkläder som skottar snö. 

146 

Foto inifrån en tunnelbanetunnel. Det är mörkt och längre bort i tunneln kan vi se lyktorna 
på en tunnelbana som närmar sig. 

148 

Foto från filmatiseringen av ”Sagan om ringen”. På fotot ser vi karaktärerna Frodo och Sam 
som tittar fram bakom ett par stora klippblock. 

 

152 

Foto av en runsten. Det är en hög, smal sten som är täckt av runor som är skrivna lodrätt. 
Runorna är ristade in i stenen och sedan målade röda. Varje runbokstav består av ett eller 
flera raka streck. 

157 

Teckning av ett träd som visar den indoeuropeiska språkfamiljen. Från stammen går grenar 
med grupper av språk som i sin tur grenar ut sig i mindre grenar/språk.  
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Först står språkgruppen och sedan språken. 

 Keltiska språk: Gaeliska och Iriska. 

 Romanska språk: Spanska, Franska, Italienska, Portugisiska, Rumänska 

 

Germanska språk är uppdelade i två delar: 

 Västgermanska språk: Engelska, Lågtyska, Högtyska, Nederländska 

 Nordiska språk: Danska, Svenska, Norska, Färöiska, Isländska 

 

Slaviska och Baltiska språk är sammanlänkade. 

 Slaviska språk är uppdelade i tre delar: 

 Västslaviska språk: Tjeckiska, Polska, Slovakiska 

 Sydslaviska språk: Serbokroatiska, Slovenska, Bulgariska 

 Östslaviska språk: Ukrainska, Ryska, Vitryska 

 Baltiska språk: Lettiska, Litauiska 

 

Indiska språk och Iranska språk är sammanlänkade. 

 Indiska språk: Romani, Bengaliska, Hindu och Urdu 

 Iranska språk: Afganska, Persiska, Kurdiska 

 

Dessa tre språk står självständiga vid stammen: Armeniska, Albanska och Grekiska. 

159 

Karta över Europa och Asien som visar var de indoeuropeiska språken finns. 

 Indoiranska: Turkiet, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Butan, Bangladesh 

 Slaviska: Östra Europa (ej Rumänien, Ungern), Ryssland  

 Germanska: Norden (ej Finland), Tyskland, Stor Britannien 

 Baltiska: Lettland och Litauen 

 Romanska: Västra Europa och Rumänien 

 Grekiska: Grekland 

 Armeniska: Armenien 

 Albanska: Albanien 

 Keltiska: Västra delarna av Brittiska öarna. 
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164 

Med runskrift står: futhark hnias tbmlR 

164 

Med runskrift står: thria thina eftir rothfos kuth hielbin sial rothfoaR. 

Mellan orden är ett X ristat (istället för mellanrum). 

168 

Teckning som visar när översättarna Olaus Petri och hans bror överlämnar Bibeln till 
Gustav Vasa 

174 

Foto av en flicka som står framför svartatavlan. Den är full med text på hindi. Hindi ser ut 
som snirkliga krumelurer med många prickar. 

177 

Närbild av ett brevinkast. På luckan står skrivet: ”110 Albin Larsson”. 

182 

2 foton 

Veronica Maggio är en kvinna i 35-års ålder. Hon är blond med ljust blåa ögon. Hon tittar 
mot kameran utan att le. 

Cornelis Vreeswijk är en man i 50- års ålder. Han har grått hår, getskägg med mustasch och 
buskiga ögonbryn. Ögonen är bruna och vänliga. 

186 

Foto av Cornelis som uppträder med en gitarr och mikrofon. 

189 

Foto av Veronica Maggio som står upp och sjunger i en mikrofon. 

193 

Foto av en tjej som använder sin mobiltelefon. 

 

196 

Filmfoto med Douglas Booth and Hailee Steinfeld som Romeo och Julia. De står nära 
varandra och är just på väg att kyssas.  

215 

Foto av Shakespear’s Globe. Teatern är byggd som en cirkel. Längs cirkeln finns balkonger i 
tre våningar för åskådarna. I en del av cirkeln finns ett hus som har scenen framför sig. 
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Scenen sticker ut som en altan från huset. Huset har dörrar och balkonger som hör till 
kulisserna. På scenen finns två pelare som håller uppe ett tak. I mitten av teatern står 
publik och tittar på skådespelet.  

218 

Foto ur filmen Shakespeare in Love. Bilden visar drottning Elizabeth som står på teaterns 
scen omgiven av publik. 

220 

Foto på en man som håller fram en klappa, ett slags hjälpmedel vid filminspelningar. Den 
består av en skrivtavla med en rörlig ribba fäst upptill. På skrivtavlan står uppgifter om 
filmen som spelas in. Ribban slås ner när inspelningen börjar, det låter som en klapp. 

223 

Diagram som visar hur dramaturgin ökar i en film. Kurvan startar nästan vid noll vid filmens 
början sedan stiger den kontinuerligt nästan ända fram till filmens slut. Innan slutet sjunker 
kurvan lite. Filmen har följande akter och händelser utmed kurvan:  

 akt 1: anslag, presentation, vändpunkt 1 

 akt 2: fördjupning, the point och no return, konflikten trappas upp, vändpunkt 2 

 akt 3: konfliktförlösning, avtoning 

225 

Filmaffisch för Shindler’s list. Den föreställer en barnhand som hålls av en vuxenhand. I ena 
hörnet kan man se att den vunnit en Oscar för bästa film. 

 

226 

Filmfoto som visar Liam Neeson som Schindler. Han står på en fest och håller tal. Några av 
människorna intill honom bär nazistuniform. 

 

228 

Foto av nazister i uniform som står på ett torg. De har gjort en stor hög mitt på torget av 
resväskor. Längre bort syns rädda människor som vaktas av nazister. 

230 

Filmfoto som visar Liam Neeson som Schindler. Han går förbi människor som köar. De har 
alla banderoller runt armen eller judestjärnor på kavajen. 
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231 

Filmfoto när Ralph Fiennes som Amon Goeth går förbi ett led med unga kvinnor. De flesta 
av dem sträcker upp en hand utom en som tittar ner i marken. Goeth är klädd i tysk 
uniform med dubbelknäppt skinnrock och en militärkeps. I bältet hänger ett pistolhölster. 

239 

Foto av an barkbänk. Det är vinter och bänken är täckt av snö. På bänken ligger en tidning. 

241 

Foto från en filminspelning. Två personer står framför kameran. En person sköter kameran 
och en annan håller i en mikrofon på ett stativ. 

245 

Tidningssida som visar de olika delarna: 

 rubrik – skrivs överst på sidan i stor text 

 ingress – några rader med fet stil 

 bild – placerad till höger med en bildtext under 

 brödtext – skrivs i två staplar 

 signatur – skrivs sist i sista stapeln 
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