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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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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. 

 I den här boken finns det bildbeskrivningar till de flesta av bilderna. Du kan läsa 
dem i detta dokument. 

 Markerade ord skrivs med VERSALER i den anpassade boken. 

 Några tabeller har anpassats till att stå som listor istället. Det gäller uppställningar 
med subjekt och objekt. De skrivs så här istället, ex sid 236: 
(I svartskriftsboken är detta en tabell.) 

nyckel 
s = subjektform  
o = objektsform 
1 = 1:a person  
2 = 2:a person  
3 = 3:a person  
 

Singular 
1 s: jag, o: mig 
2 s: du, o: dig 
3 s: han hon det/det 
3 o: honom henne den/det 
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Plural 
1 s: vi, o: oss 
2 s: ni, o: er 
3 s: de, o: dem 
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Sidspecifika förändringar 

118 

Gå igenom enskilt med eleven hur kroppshållning ska vara då man pratar inför klassen. Att 
ansiktet ska riktas mot åhörarna. Hur anteckningar ska hanteras så att inte kroppen döljs 
av ev. dator osv. Berätta gärna för eleven hur de andra kompisarnas kroppsspråk är när de 
redovisar så att eleven med synnedsättning får ett kroppsspråk som passar han/hennes 
ålder. 

224 

Bildanalys uppgifter är svåra för eleven att lösa med bildbeskrivningarna som finns i den 
anpassade boken. Dessa skrivs kort för att inte ta för mycket plats eller tid för eleven. 
Underlaget kan inte jämföras med en bild. En mer omfattande beskrivning av bilden löser 
inte problemet heller eftersom den då gör uppgiften till eleven.  

En lösning kan vara för eleven att undersöka skillnaden i de seende elevernas analyser. Vad 
fäster sig de olika kompisarna vid? En annan uppgift är att undersöka bildbeskrivningar 
som finns i anpassade böckerna. Vad fokuserar de på och hur fungerar de för den som inte 
ser? 

246 

I artikelns text finns dessa parenteser inskjutna: 

(Rubrik) Häst vann … 
(Ingress) Något överraskande .. 
(Brödtext) Skolveckan … 
(Bild) 
(Bildtext) Mary Lou – lycklig vinnare av Tonaloppet. 
(Signatur) Johan …  
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Till läsaren 

 De flesta bilderna i boken finns beskrivna. 

 Markerad text i svartskriftsboken (skriven som versal, understruken och kursiv) står 
med VERSALA bokstäver i din bok.  

 I den här boken finns texter på de andra nordiska språken. Då finns några nya 
punktskriftstecken: 
ae danskt ä (ae är ihop skrivet i svartskrift) 
ö danskt ö (ser i svartskrift ut som en cirkel med ett streck igenom) 
^d edh (isländsk bokstav) stunget d 
(^t thorn (isländsk bokstav men ej med i boken) 

 

Lycka till! 
 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Mer om punktskrift kan du läsa i Punktskriftsnämndens skrifter. De finns att 
beställa från www.mtm.se eller att låna från bibliotek. 
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Bildbeskrivningar 

6 

Foto av en sminkad tjej. Hon har vitt teatersmink i hela ansiktet och mörkröda läppar. 
Ögonen är svartsminkade, vid det ena finns 4 blomblad ritade ut på kinden. Runt halsen 
har hon ett nithalsband och ett anarkist märke (ett A i en cirkel). 

22 

Novellkurvan är ett diagram som visar hur novellen är uppbyggd. Den visar att berättelsen 
går från noll och ökar för att sedan vända nedåt igen. Den består av: 

 Inledning (ansats) 

 Konflikten/problemet trappas upp 

 En uppgörelse eller oväntad vändning 

 Avslutning (avtoning) 

28 

Foto från en maskerad. En kvinna i glittrande klänning dansar med en man iklädd en dräkt 
med ett skelett och glasögon med döskallar. 

30 

Foto av en fiskebåt på natten. På däcket sitter fullt av människor tätt, tätt. Några av dem 
har flytväst. 

33 

Foto av två tjejer som sitter bredvid varandra i skolan. De har båda långt mörk hår och är 
osminkade. 

36 

Foto av en kvinnlig soldat som har ett automatgevär framför kroppen. Hon är klädd i gröna 
militärkläder, grön basker och en skyddsväst. 

46 

Foto av Mark Levengood. Han har rakat huvud, skäggstubb och vänliga, bruna ögon. Han 
tittar in i kameran och ler så att skrattgroparna framträder.  

50 

Foto av ett luciatåg med en lucia, tärnor och stjärngossar. Lucian har blont hår och en 
krona med fem stearinljus. Alla är klädda i vita hellånga särkar och stjärngossarna har höga 
vita strutar på huvudet. 

52 

Foto av en tandläkare och en tandsköterska som lutar sig fram med sina instrument för att 
borra i dina tänder! 
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58 

Foto av en stad med en vacker rosafärgad himmel. På himlen syns ett stort rökmoln från 
en fabrik. 

72 

9 foton av författare: Chimamanda Ngozi Adichie, Erlend Loe, Khaled Hosseini, Mare 
Kandre, Astrid Lindgren, Håkan Nesser, Athena Farrokhzad (poet), Jonas Hassen Khemiri, 
Camilla Läckberg. 

75 

Foto av Ransom Riggs som är en man i 40-års åldern. Han står framför stadshuset i 
Stockholm. 

86 

Filmfoto av Gandalf (Ian McKellen) från filmerna om Härskarringen av J.R. R Tolkien. 
Gandalf har långt, grått hår och skägg. På huvudet har han en spetsig trollkarlshatt. 

93 

Filmfoto från Twilight. Här syns Bella Swan (Kristen Stewart) som håller i Jakob Blacks 
(Taylor Lautner) arm och Edward Cullen (Robert Pattinson) som avundsjukt tittar på dem. 

100 

Filmfoto från Hungerspelen. Här syns Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) i tighta 
träningskläder med siffran 12 på ryggen. Hon har en fin inbakad fläta som går i en krok på 
bakhuvudet. 

104 

Filmfoto från Hungerspelen. På en scen står tjejen Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) 
och hennes "lagkamrat" killen, Peeta Mellark (Josh Hutcherson). De har på sig enkla grå 
kläder. Mellan dem står en konferencier, en kvinna iförd en stor peruk med fjärilar och en 
konstnärlig klänning. 

107 

Filmfoto från Star Wars. Här syns R2-D2 och C-3PO som är två robotar. De promenerar i ett 
ökenlandskap. R2-D2 har formen som en cylinder med ett halvklot överst. Han har två 
långa armar som sticker ut. C-3PO ser ut som en guldfärgad riddarrustning. 

109 

Filmfoto från TV-serien Äkta människor. I ett led står robotar som är väldigt lika människor. 
De liknar dockor. En man i en vit rock skriker högt i en robots öra utan att hon ändrar 
ansiktsuttryck. 
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110 

Filmfoto från filmen Avatar. En blå Na'vi som påminner om en människa tittar på en ung 
man, Jake Sully (Sam Worthington). Na'vin har spetsiga öron, stora ögon och mycket bred 
näsa. 

112 

Filmfoto av Morgan Spurlock som har mosat in fullt med pommes frites i munnen. De står 
rakt ut ur munnen. 

119 

Foto av en polis. Hon är ca 35 år och ser snäll ut. 

120 

Foto av 3 kompisar utanför en skola. En av dem sitter i en rullstol. 

124 

Foto av en tjej som bakom ett gallerstaket. Hon håller fram en skylt med texten: I AM A 
CLIMATE DEFENDER. Bakom henne syns fler människor. 

128 

Foto av en kvinna som dammsuger under ett skrivbord. Hon står på alla fyra och bara 
hennes rumpa och ben syns. 

137 

Foto av en irländsk varghund som springer i snön. Varghunden är en stor hund. Den är 
mellan 70-85 cm hög och väger mellan 40-55 kg. 

140 

Foto av en bäbis i magen. Bäbisens ögon är slutna och han/hon nosar på sina naglar. 

152 

Trästaty av en viking. Vikingen har långt skägg, mustasch och en hjälm med nässkydd. 

163 

Foto av islandshästar som betar fritt i naturen. 

165 

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. 

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: 
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 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. 

167 

Foto av samer som har samlat ihop renflocken. Här finns också två barn. De håller i var sin 
lasso, den minsta är ca 4 år. 

177 

Foto av Tranströmer som får ta emot Nobelpriset av Kungen. Tranströmer sitter i en 
rullstol och håller sin hand i en konstig vinkel, Kungen lägger priset i hans knä. 

196 

Filmfoto av Frankensteins monster. Det är en stor man med hög panna med bultar som 
sticker ut ur halsen. Längs armarna syns märken efter att hans hud har sytts ihop av olika 
bitar. 

203 

Filmfoto av Hamlet som håller i en dödskalle. 

208 

Foto av Selma Lagerlöf. Hon är en gammal tant med vitt hår i knut och vänlig blick. 

209 

Filmfoto av Emma (Gwyneth Paltrow). Hon sitter och skriver under ett vackert solparasoll 
iklädd en hellång klänning med hög midja och korta ärmar. 

215 

Filmfoto av Divergent. Beatrice (Shailene Woodley) hålls fast av två män med masker över 
ansiktet. 



10 

 

218 

Foto av en äldre man som tar kort på en bäbis som sitter i en bilkorg framför ett 
skyltfönster. I skyltfönstret syns en stor affisch av en fotbollsspelare. 

221 

Foto från en tunnelbanestation i Nordkorea. Tunnelbanetåget står inne på perrongen och 
en konduktör står i uniform vid dörren. Hon är ca 18 år och ser väldigt uttråkad ut. Bilden 
ger ett dystert intryck. 

224 

Foto av ett vinterlandskap. Här syns 7 pingviner som går mot 5 cisterner. I bakgrunden syns 
en kyrka och branta berg. 

228 

Reklamaffisch. Fotbollsspelaren Wayne Rooney står med bar överkropp och utsträckta 
armar. Han vrålar rakt ut. I hans ansikte och ner på bröst och armar finns blodröd färg. Det 
röda på honom och den vita bakgrunden gör att Englands flagga bildas (vit med ett rött 
kors). I ena hörnet finns sportmärket Nikes logga och texten "Just do it". 

246 

Artikel. 

Tonadalsbladet | 31 maj 2013 

(Rubrik) Häst vann Tonaloppet 

(Ingress) Något överraskande var det hästen Mary Lou som först passerade mållinjen i 
Tonaskolans årliga löpartävling. Av de mer ordinarie tävlingsdeltagarna segrade Oskar 
Almkvist strax före fjolårets vinnare Emelie Rydell. 

(Brödtext) Skolveckan på Tonaskolan avslutades i fredags eftermiddag med Tonaloppet, ett 
landsvägslopp på fem kilometer. Det blev som vanligt en stor löparfest. Efter uppvärmning 
på fotbollsplanen med ledare från Tonadals Friidrott gick startskottet för tävlingsklassen kl 
13.00. Det var gemensam start för pojkar och flickor. Hela 150 elever deltog i 
tävlingsklassen och i motionsklassen som startade 5 minuter senare deltog drygt 100 
elever. 

När tätklungan efter tre kilometers löpning passerade hästhagarna nere vid Hjortängen 
fattade en av hästarna galoppen. Det var det treåriga stoet Mary Lou som avbröt det 
stillsamma betandet för dagens utmaning. Hon hoppade glatt över stängslet och tog 
galopperande upp jakten på tätklungan. Hon la sig taktiskt nog strax bakom täten i sällskap 
med bland andra Viktor Edgren. 

- Det kändes lite läskigt när hon sprang där bredvid oss, erkände Viktor efteråt. Hon var så 
himla stor! 
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När upploppet närmade sig tvekade inte Mary Lou en sekund. Med ett majestätiskt ryck 
lämnade hon de tävlande långt bakom sig och kunde ohotad passera mållinjen inför en 
minst sagt förvånad publik. 

I tätklungan bakom blev det en hård strid mellan fjolårssegraren Emelie Rydell och årets 
överraskning Oskar Almkvist. Det blev Oskar som med bara ett par sekunder tillgodo avgick 
som segrare. 

- Jag har tränat mycket fotboll i år, förklarade Oskar. Det är därför jag är så vältränad. 

Hur slutade då äventyret för Mary Lou? Som tur är finns det många hästvana elever på 
Tonaskolan och de kunde promenera tillbaka med henne till hagen. De rapporterade till 
Tonadalsbladet att hon såg mycket nöjd ut med dagens bedrift. 

(Bild) 
(Bildtext) Mary Lou - lycklig vinnare av Tonaloppet. 
Reporter 
(Signatur) Johan Larsson 
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