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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. 

 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! 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Författare: Tove Phillips  

ISBN: 978-91-40-67834-8 
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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. 

 Uppslagsord i marginalen har lagts in under tillhörande styckes rubrik. 

 Enstaka ord med annan formatering ex kursiv eller fet har  inte markeras. Ex sid 8 
”Med ett utvecklingsperspektiv intresserar man sig för de saker som sker i den 
fysiska, intellektuella och psykosociala utvecklingen under ungdomstiden.” 

 I rubriken DISKUTERA • FUNDERA PÅ  har ett ”och” lagts till 

 Bildförteckning har utgått. 
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Sidspecifika förändringar 

44 

Tabellen är uppställd så här: 

 

Aktiviteten presenteras procentuellt sett för flickor respektive pojkar i åldrarna  

a. åk 7-9 

b. gymnasiet.  

 

1. Läser bok minst en dag/vecka 

a. 55 % 44 % b. 43 % 26 % 

 

2. Idrottar minst en dag per vecka  

a. 58 % 65 % b. 46 % 55 % 
 

3. Gör läxor minst 3 tim/v 

a. 57 % 53 % b. 68 % 40 % 
 

4. Hjälper till hemma minst 1 tim/v 

a. 86 % 85 % b. 86 % 84 % 
 

5. Arbetar för att tjäna pengar minst en gång/månad 

a. 11 % 17 % b. 29 % 30 % 
 

6. Mailar, chattar och surfar minst 3 tim/dag 

a. 8 % 6 % b. 26 % 17 % 
 

7. Tittar på tv/film minst 3 tim/dag 

a. 24 % 25 % b.35 % 33 % 

 

8. Dricker alkohol minst 1 gång/månad 

a. 9 % 3 % b. 43 % 41 % 

161 

Bildtext har lagts till:  
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Exempel på hur ett klassamhälle kan vara strukturerat: överklass, medelklass, arbetarklass, 
underklass   
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Till läsaren 

Gå gärna genom kortkommandona för Textview för att underlätta läsningen av boken 

Till denna bok finns ingen separat bildbilaga. De flesta bilderna är beskrivna med ord. Du 
hittar dessa i fliken ”bildbeskrivningar/bildtexter”.  

I kapitel 3 Ungdomskulturer är bilderna inte beskrivna då de attribut som kännetecknar de 
olika stilarna som visas på bilderna redan finns beskrivet i texten.  

Ordlista och index hittar du i egna flikar. 

Bildförteckning har utgått.  

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Gå gärna igenom aktuella Textview kommandon för att underlätta läsningen av 
boken 

 De flesta bilderna är beskrivna och hittas i fliken ”bildtexter/bildbeskrivningar” 
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Bildbeskrivningar 

7 

Det är fest och någon fyller år. En tjej med långt mörkt hår och bruna ögon i en 
guldglittrande klänning håller en tårta med ljus framför sig.  

9 

En ung kille med afrikanskt utseende är på gymmet och gör armhävningar.  

11 

En kille med keps och glasögon sitter och läser med boken lutad mot knäna.   

12 

En tjej betraktar sig själv i spegeln.  

15 

Fyra glada, coola leende ungdomar sitter tillsammans lutade mot en vägg. De två killarna 
bär keps och har hörlurar runt halsen. En skateboard syns också. Tjejerna har stora 
solglasögon och en av dem bär också keps och har hörlurar runt halsen.  

16 

En pojke förmanas av sina arga föräldrar. Han själv ser mest förvånad ut och håller upp 
händerna mot ansiktet.  

19 

En glad tjej sträcker ut armen så långt hon kan och tar en ”selfie” med mobilen.  

21 

En tjej ligger med nedböjt huvud över ett bord. I handen håller hon en flaska.  

22 

Svartvitt foto inifrån caféet. Unga Mc åkare, skinnknuttar, med bakåtkammat hår och 
midjekorta jackor med blixtlås och kraftiga vadderingar på axlar och armbågar. Även 
skinnbyxor har vaddering vid knäna. En kvinna med blonderat hår, knäkort kjol, kappa och 
schalett står mitt bland alla killarna.   

25 

Vid trottoaren i gatlyktans sken har fyra ungdomar samlats. En av dem sitter på 
pakethållaren till sin cykel, de andra står bredvid. Två bilar är parkerade bredvid dem på 
den smala lugna gatan.  

26 

Foto av en ung Elvis Presley som rockar loss mellan gallren i en sekvens ur filmen.  
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28 

Porträtt av en leende mörkhårig, kortklippt kille med huvtröja som tittar rakt in i kameran.  

33 

Två glada elever fotade med ett fisheye objektiv som gör att hela bilden och väggarna får 
runda former i stället för kvadratiska.  

34 

Foto från ett klassrum. Eleven i fokus har uppmärksamheten riktad framåt där han sitter 
vid sin bänk med pennan i handen.  

37 

Foto från ett klassrum. En tjej står upp och funderar på det tal som är presenterat på 
tavlan. 

39 

En storasyster sitter ned på huk för att hjälpa sin lillebror ta på sig sandalerna.  

40 

Några ungdomar står vid en sjö och fiskar.  

45 

En kille i t-shirt och träningsbyxor är ute och löptränar. 

46 

En kille sitter och tittar ned på skärmen på telefonen han håller i handen.  

48 

Två tjejer sitter tillsammans på en bänk vid en rastplats.  

51 

En tjej, kanske en dotter, kramar om en man som skulle kunna vara hennes pappa.   

53 

En tjej och kille tillsammans. Hon rider på hans rygg. De skrattar och ser glada ut när de 
tittar varandra i ögonen. 

55 

På en parkbänk sitter en tjej. Hon blundar när hon snyter sig.  

57 

En kille i mörka solglasögon drar upp ärmen på t-shirten, spänner upp sig och visar 
musklerna på överarmen.  
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58 

I en trappa sitter en tjej hopkrupen. Hon ser ledsen och ensam ut.  

63 

Lutad mot en tegelvägg står en kille och tittar på mobilen. Han har en röd- och svartrutig 
skjorta, svart munkjacka och jeans.   

64 

En leende ljushårig tjej med tuff blå keps, stora silverringar i öronen och hörlurar 
hängandes runt halsen.  

69 

Grova svarta höga kängor i skinn med snörning fram. Ursprungligen arbetarkängor för de 
som arbetade inom industrin.  

70 

I en soffa ligger en tjej och kommunicerar via mobilen.  

73 

På gatan möts tre olika personer med olika stilar. Killen med regnbågsfärgad keps, 
solglasögon och brokig huvtröja håller armen om en korthårig punkig tjej med spretigt hår 
och många örhängen. Den andra killen som viskar något till de andra, har svart keps, 
solglasögon och svart huvtröja.    

76 

Svartvitt foto av en grammofon och vinylskivor.  

81 

Universitetet i Birmingham består av flera rosaröda byggnader i sten med stora välvda 
fönster. Taken pryds av kupoler som får det att likna ett stort palats.   

83 

En solig sommardag på sjön. Fyra glada ungdomar är ute och kör båt.   

85 

En tjej tittar på sig själv i en spegel. 

89 

En häftigt sminkad tjej putar med munnen och skickar en ”slängkyss” genom luften. Håret 
är extremt ljusblått och ögonen markerade med kraftiga svarta streck och blå ögonskugga. 
Ögonfransarna är långa och svarta. I håret har hon en röd liten rosett.  
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90 

Mot en vägg täckt med färgstark graffiti sitter en leende tjej på huk. Hon är klädd i jeans, 
svart- och vitrandigt linne, sandaler med klack och har ett hängande smycke runt halsen. 
Hennes frisyr är modern med halvlångt uppklippt svart hår och hon har stora silverringar i 
öronen. 

97 

Längs en väg mellan tälten står svartklädda människor i kö för att komma in till 
festivalområdet.  

98 

Curt Cobain tillsammans med två andra bandmedlemmar. Han har stripigt hår, skäggstubb 
och en skrynklig tröja på sig. I handen håller han en cigarett. 

99 

Sångaren i Hardcore Superstar lever ut på scenen när bandet uppträder. Ögonen är 
uppspärrade och han håller mikrofonen nära. På jeansvästen sitter ett märke med texten 
”Fuck You”! 

102 

Publikperspektiv i fotot från ett av Swedish House Maffias uppträdanden. Framme vid 
scenen står de tre medlemmarna i bandet och Dj:ar. 

103 

Händer sträcks upp i luften under en hårdrockkonsert. Publiken är i extas. 

117 

Två tjejer på shoppingrunda tittar leende in i kameran.  

118 

Tusentals ungdomar har samlats för att spela dataspel. Den stora ishallen har förändrats 
till datahall med bord, stolar och datorer överallt.  

 

119 

Några ungdomar har lyckats hittat fram till en liten blå plastlåda, en cache, med hjälp av sin 
GPS.  

124 

Hotfulla uppretade supportrar från de två lagen har sprungit in på planen. De bråkar med 
varandra och med polisen som i full mundering försöker mota bort dem.  
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126 

Vid en gård har ett gäng ungdomar samlats för att göra ett historiskt lajve. De har 
tidstypiska kläder och rekvisita som hör till exempelvis pilbågar och dryckeskrus.  

127 

En butik som säljer kläder och accessoarer som hör till Lolitastilen. Pastellfärgade 
klänningar med volanger och spets, parasoller, dockor och nallar mm. Kunderna är klädda i 
Lolita stil med korta volangkjolar eller klänningar i pastell och har knästrumpor och skor 
med klack. 

128  

En tjej hoppar ner från en hög mur. 

129 

En skateboardåkare gör ett snyggt hopp i en ramp. 

131 

Unga tjejer i träningskläder springer på löpband inomhus. 

132 

På den motivlackade motorhuven på en gammal bil ligger en kille och gör tummen upp. I 
bakgrunden ser man tält, bilar och andra som kommit för att delta i träffen.  

134 

En vinterdag i Stockholm. Många människor i olika åldrar, har samlats för att delta i ett 
demonstrationståg mot rasism. De bär facklor och fanor med slagord som ”Våga stå emot 
rasism”.  

135 

Vid Sergels Torg i Stockholm står åtta nakna aktivister och kämpar för djurens rätt. De 
håller upp en banderoll framför sig med texten ”Hellre naken ÄN PÄLS” 
www.modeoffer.com 

136 

En tjej med manlig klädsel, vit skjorta och slips, sliter med bestämd min upp skjortan. 

137 

Foto från kortegen genom Stockholm under Pridefestivalen. Mängder av människor har 
samlats för att titta och delta. Längst fram i tåget kör kvinnor stora motorcyklar med 
vajande randiga regnbågsfärgade flaggor i rött, orange, gult, grönt, blått och lila.   

http://www.modeoffer.com/
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139 

Ett ”flower-power” par håller om varandra och ler glatt. I stället för tröjor har de målat två 
blommor på huden över sina bröst och ner mot naveln. De bär jeans med utsvängda ben 
och killen håller en Coca kola burk i handen.  

140 

En tjej ”kramar” ett stort träd.  

141 

Ungdomar i ljusblå t-shirts med tryck ”fri het var dag” viftar med regnbågsfärgade flaggor 
och banderoller med texten ”Nya Moderaterna”. 

142 

I en mörk lokal uppträder ”To Kill”. Sångaren knyter näven och sjunger med kraft. Publiken 
närmast scenen knyter sina nävar och sjunger med. Ett svart kryss på handryggen visar att 
de är minderåriga och inte får köpa alkohol. 

144 

En ung man blundar och för ihop sina händer i bön.  

149 

Tre ungdomar tillsammans i en trappa. 

151 

En tjej med rött färgat hår och uppsatt lugg, bruna ögon och skinnjacka tittar mot kameran. 
Bakom henne syns en kille i samma ålder.   

157  

En kille sitter för sig själv och ser lite fundersam ut. Bakom honom sitter tre ungdomar som 
skrattar och pratar med varandra.  

158 

En affisch med reklam för Warner Bros film ”Ung rebell” med skådespelaren James Dean … 
the bad boy from a good family. Challenging drama of today´s teenage violence! 

163 

En kille med skyddshjälm och handskar mäter upp ett avstånd på en vägg med hjälp av ett 
måttband.  

166 

En kille i jeans och huvtröja. Lätt skäggstubb på hakan och en tatuering på underarmen 
som skymtar fram under den uppdragna ärmen. Bakom honom syns ett gäng killar med 
liknande utseende.  
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169 

En liten flicka med slangbella. Hon har en bakåtvänd keps på huvudet och blundar med ena 
ögat för att sikta bättre.   

170 

En kille ligger halvvägs under en bil och fixar med någonting som gått sönder. Bredvid 
honom står en tjej med kappa och högklackade stövlar och väntar på att han ska bli klar.  

 172 

Fridfullt lutad mot ett träd sitter en flicka och läser en bok. Bredvid henne rinner en å.  

175 

Foto av några killar och tjejer som tillhör samma ungdomskultur. De bär svarta kläder, har 
spretiga frisyrer, färgat svart hår med inslag av neonfärger i rosa och orange. Nitar, 
läderarmband och stora bälten osv.  

177 

Foto av två tjejer som leende tittar mot kameran. Den ena är blond och har ljus hudfärg. 
Den andra är mörkhårig och har mörk hudfärg.  

179 

Foto av en ung kille med mörkt hår, antydan till polisonger och kort mörk skäggstubb 
under hakan. Ögonen döljs bakom pilotformade solglasögon. Den grå kepsen sitter lite 
tufft på sned.   

180 

En ledsen ung tjej med mörkt hår och bruna ögon. Bakom henne ser man en kvinna med 
ett bestämt uttryck i ansiktet peka bestämt med hela handen.  

187 

En glad tjej med rutig skjorta och ryggsäck på vandring.  

188 

Svart vitt foto. I en stor sal med långbord och pallar har ett 30-tal yngre pojkar samlats för 
att lära sig binda korgar och tvinna rep. Två kvinnliga lärare finns också med på bilden. 

191 

Ett stort vitt stenhus i stadsdelen Birkastan i Stockholm.  

192 

Ett ljusgult trähus i två våningar med vackra spröjsade fönster.  

197 

Glada ungdomar åker skateboard på en stor öppen asfaltsyta. 
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198 

Tre ungdomar använder Ipad.  

201 

En grupp ungdomar ute och tältar.  

206 

En tjej på besök hos skolsköterskan.  

211 

På en fotbollsplan kämpar två spelare om bollen.  

212 

På UMO:s hemsida finns möjlighet att hitta information, lästips, läsa olika berättelser, 
ställa frågor till exempel ”Har jag panikångest? Min kille är så svartsjuk? Varför får jag inte 
tillbaka min mens?”  

215 

En tjej knaprar på en morot.  

216 

En målning i dova färger. Mitt i bilden står en flicka med händerna i fickorna med 
nedslagen blick. Hon ser ledsen och ensam ut. 
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