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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
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Läraranvisning 

Titel: Focus on English 9 Textbook 

Författare:  Maria Jones, Anders Odeldahl, Jörgen Gustafsson,Ted Sunhede-Fulk 

ISBN: 978-91-47-10514-4 

Innehåll 

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

 Ordlistorna ligger samlade efter hela den text de tillhör för att inte störa läsningen.  

 Ordlistorna står i en egen flik. Efter varje stycke finns det en länk till aktuell lista. 
Även de längre texterna i slutet av boken har ordlistorna i fliken och med en länk 
efter texten (och inte som i svarttrycket där alla glosor är samlade för sig). 

 De flesta bilderna i boken har bildbeskrivningar. Dessa är samlade efter aktuell text. 
I vissa fall finns en kort bildbeskrivning inom parentes i texten. Du kan läsa 
bildbeskrivningarna nedan. 

 Uppgifter som är kopplade till texterna ligger i en textruta.  

 Onödiga versaler har strukits.  

 I dialoger har namnet på den som säger något fått ett tillägg i form av ett kolon 
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Till läsaren 

Gloslistorna står i en egen flik. Efter varje text finns det en länk med texten: Ordlista. 

De flesta bilderna har bildbeskrivningar, de finns också efter texten. 

Uppgifter som är kopplade till texterna ligger i en textruta.  
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Pedagogiska tips 

 Kartor på USA och Irland i svällpapper finns att beställa från SPSM. På dessa kan du 
märka ut Taras resa med t.ex. vaxsnöre. 
Kartorna har beställningsnummer: 6610 (Storbritannien och Irland), 6628 (USA) 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Foto av en svart katt. Ögat tittar intensivt mot dig.  

10-11 

Teckning av Tara som går igenom en säkerhetsbåge i säkerhetskontrollen på en flygplats. 
En säkerhetsvakt håller upp en flaska i en plastpåse.  

12-13 

2 teckningar. 

- Ett porträtt av en rånare som kännetecknas av fyrkantigt huvud, ett ärr över höger 
öga och utstående öron. 

- I flygplanet sitter Tara bredvid en man som är väldigt lik rånaren. 

14 

Teckning av händer som kastar upp hattar i luften. Hattarna har en ca 20*20 cm stor 
fyrkant som sitter fast på en liten mössa. På fyrkanten sitter en tofs.  

20 

Diagram som visar yrkesval: 

- science, technology, engineering, math 31% 
- medicine and dentistry 30% 
- the arts 23% 
- another field 16% 

20 

Cirkeldiagram som visar hur unga vill jobba: 

- Be employed by a private enterprise company 69% 
- Work in public service 18% 
- Start my own business 13% 

21 

Foto av en tjej som förtvivlat håller sig om huvudet. Hon kniper ihop ögonen, näsan och 
munnen. Hennes hår är färgat ljusrött. 

22-25 

4 foton av vänner 

- 3 killar sitter på en strand och tittar på havet. 
- 2 tjejer som kramar om varandra. 
- En kille som kramar om en hund. Hunden är en golden retriever. 
- 3 killar står på en tunnelbaneperrong. 
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26 

Foto av en tjej som cyklar på en stig. Hon har på sig jeans och en blå stor tröja. Stigen går 
mellan ett staket och en åker. Längre fram syns havet. 

27-31 

Foton som visar ett klassrum och en skola utifrån. 

32-33 

Teckning som visar Tara vid tullen, Customs. Bakom henne syns väskor som rullar på ett 
band.  

36 

Teckning av en man med en mask för ansiktet som skrämmer en orm. 

37 

Foto av en gata som är fylld av folk. Här syns folk som har höga gröna hattar eller hattar 
med horn i irländska flaggans färger: grönt, vitt och orange. 

42 

Foto av ett grönt landskap med hagar. De är inhägnade med stenmurar och häckar. I 
hagarna betar får. Här syns också låga vita hus och ladugårdar.  

45 

Marian Keyes - En kvinna i 50-års ålder. 

Oscar Wilde - Gammalt foto av en man med halvlångt hår och intensiv blick. Han har på sig 
en stor rock med pälskanter och håller i en käpp. 

Molly Malone – Staty av en ung kvinna med djupt urringad klänning. 

U2 - Musikgrupp med medlemmarna: Bono, The Edge, Adam Clayton och Larry Mullen Jr. 

46 

Karta som visar Irland. Det är en ö i Atlanten. Norra delen är Northern Ireland (Ulster) och 
resten av ön är Republic of Ireland (Eire). 

I Northern Ireland ligger städerna: Londonderry och Belfast 

I Republic of Ireland ligger städerna: Dublin (huvudstad) 

Dundalk, Navan, Drogheda, Waterford och Cork. 

47 

Målning på ett hus med en duva som lyfter bort en militär. Duvan säger: Time for peace. 
Militären säger: Time to go. 

48-51 

2 teckningar. 
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- En kille och en tjej som rider på en häst. 
- Killen ramlar av hästen. 

53 

Teckning av Tara som kommit fram till Hotellet i en taxi. En zombie inlindad i bandage går 
förbi bilen.  

54 

Etsning av en gammal kvinna med långt vitt hår. Munnen gapar. 

55 

Foto av en tjej som klätt ut sig till zombie. Hon har en yxa som sitter fast med bladet i 
huvudet! Hon är sminkad med grått och rött för blod i ansiktet. Håret är en röd peruk med 
rosetter.  

56 

Teckning av en gräsmatta. Här finns en skylt med överkryssade skor och en fot som 
trampar på gräset … 

57 

Foto av en balettdansös som går på en linje på en väg. Hon har tåskor på sig, med dem kan 
man gå på tåspetsarna. 

60-61 

Teckning av en polis som arresterar en brottsling.  

70-71 

2 teckningar  

- Tara, Kellan och Moswen är i hotellobbyn. 
- Tara och Moswen går på promenad i en stad med gamla hus.  

72-73 

3 foton. 

- Ett hus med tre våningar. Varje våning har en stor veranda som går längs hela 
ytterväggen. Räckena på verandan är i smide och har ett snirkligt mönster. 

- En man som sjunger och spelar tamburin på en scen. 
- En krokodil. 

77 

Teckning av en bulldogg-hund med bara ett framben. Han sitter utanför en pub. 

78 

En regnbågsflagga med vågräta band i färgerna: rött, orange, gult, grönt, blått och lila.  
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78 

Foto av Billie Jean King som spelar tennis. 

79 

Foto av ett djur som har elefanthud, råttsvans, gristryne, åsneöron och tassar med långa 
klor. 

81 

Foto av fem poliser som står vid ett avspärrningsband. Alla poliser är vita män utom en 
som är svart och kvinna. 

82 

Foto av en panel där det sitter tre människor vid mikrofoner. Över dem syns ett foto av en 
man och texten: INNOCENT Damien Echols, Jason Baldwin, Jessie Misskelley A Tragic Case 
a Wrongful Conviction www.freewestmemphis3.org 

84-85 

Foto av Eddie Vedder och Johnny Depp som spelar gitarr och sjunger på en scen. 

85 

Foto av en pojke i en rättssal. Han har bojor runt fötter och händer. En kedja går mellan 
fot- och handbojorna. Han tittar sorgset ner i golvet. 

88 

Foto av Mats Sundin som visar knytnäven mot kameran. På ringfingret sitter en stor 
Stanley Cup-ring. I bakgrunden syns Stanley Cup pokalen som är en stor prispokal i silver. 
Den har formen som en två cylindrar (den lilla på den stora) med en skål överst. 

90 

Teckning av en man som spelar flöjt för en orm i en kruka. På ormen står: Trust in me just 
in me shut your eyes and trust in me. 

91 

Foto av fyra kvinnor som går längs en asfaltsväg. De är klädda i traditionella saris, tyg svept 
runt höften och en sjal över huvudet och axlarna. På överkroppen har de en kort blus som 
lämnar magen bar och på fötterna flip-flops. Alla kvinnor bär påsar på huvudet. En kvinna 
håller i en skära (som man skär av säd med) en annan håller i en kanna. 

91 

Foto inifrån en shoppingmal där det finns butiker i tre våningar.  

92-94 

4 foton. 

http://www.freewestmemphis3.org/
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- En grusväg som går genom en skog med höga träd. 
- En elefant med en sadel (ser ut som ett uppochner vänt bord). I sadeln sitter två 

personer och fler är på väg upp för stegen som lutas mot elefanten. 
- En öppen båt full med folk, ca 50 stycken. 
- En tallrik med sallad, kycklingspett och ett platt bröd. Här finns också en skål med 

yoghurt. 

95 

3 foton 

- En gata i Indien. Här syns en ko som går fritt bland människor. Längs gatan sitter 
försäljare som brett ut filtar och lagt upp sina grönsaker. 

- En tiger som simmar i mörkt vatten. 
- En man som spelar flöjt för två ormar i en skål. Ormarna har lyft sig ur skålen och 

fällt ut sina sköldar. Mannens flöjt har ett klot på sig. 

96 

Foto av ett tåg. På taket till vagnarna sitter fullt av män. 

97 

Foto av ett kontorslandskap där folk jobbar i små bås framför datorer. 

97 

Foto av skyskrapor och framför dem finns en slumstad med hus byggda av plåtar. 

98 

Foto av en kvinna klädd i vackra tyger och många armband. Hon håller ett ljus i händerna. 

98 

Foto av matskålar. Här syns: en köttgryta, naan-bröd, ris och yoghurt. 

99 

Filmaffisch för filmen Lagaan med Bhuvan (spelas av Aamir Khan), Gauri (spelas av Gracy 
Singh) och Elizabeth (spelas av  Rachel Shelley). Bhuvan har på sig en enkel väst och sjal 
runt huvudet. Gauri en slöja över håret, näsring, ett smycke i hårets mittbena som hänger 
ner i pannan och en bindi, liten röd sminkad prick mellan ögonbrynen. Elisabeth har en 
västerländsk halmhatt och blus. 

104 

Teckning av Tara och hennes pappa. Tara letar i sin ryggsäck. I bakgrunden syns ett stort 
vattenfall. 

106 

Teckning av en låda med: mobiltelefon, surfplatta, dagstidning, TV-spel, skateboard, 
kickbike och en datormus. 
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108 

På en Whiteboard har två elever skrivit: 

- There will only be one spoken language - Chines. 
- There will be a colony for humans on mars. 
- A transatlantic bridge or tunnel will be built, from London to New York. 3471 miles 
- There will be a pill that can change your DNA – in any way you like. 
- We will have computers that can smell, see hear and think. 
- There will not be enough room on Earth for all the people. 
- A devastating earthquake will wipe out most of Europe. 
- We will find out that we're not alone in the universe. 
- The Arctic will become totally ice free, causing a lot flooding all over the world. 
- A space elevator to the moon will be built. 
- Food will be replaced by a few colourful pills. 
- It will be possible to text by just thinking and looking into a screen. 
- Time travel will be possible – into the past and into the future. 2023 
- A 3D-printing machine that can print food, body parts- anything! 
- Cars will be small, 100% safe, very high-tech and fuel–efficient.  

 

112 

2 datoranimerade bilder. 

- En övergiven stad. Fönstren i skyskraporna gapar tomma. Fullt av gräs och träd 
växer längs gatorna. Ett rådjur promenerar och fåglar flyger. 

- En stad fylld med skyskrapor. Här syns olika farkoster över staden och en enorm 
rymdvarelse/robot. Här syns också små människor. 

113-117 

3 datoranimerade bilder 

- En kvinna i en modern plåtrustning. 
- En farkost som kör i en röd stenöken. 
- En stad med höga torn i en stenöken. Här syns rymdfarkoster på himlen och en 

väldigt stor måne. 

118-121 

7 datoranimerade bilder 

- I ett ökenlandskap finns fem halvklotformade hus. 
- Ett stenlandskap med en himmel som har vita streck i bågar. 
- I ett ökenlandskap finns en astronaut och en farkost med sex stora däck. 
- En rymdstad med höga smala byggnader och två rymdfarkoster som flyger över 

staden. 
- Tre människor i uniform och med vapen. De står framför ett rymdskepp. 
- En alien med stora svarta ögon. 
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- En rymdfarkost som flyger över ett landskap med låga berg. 

129 

Foto av en bergochdalbana med många loopar (snurrar). 

132-133 

Foto av en väg där det står ca fem polisbilar med sirenerna på. I bakgrunden syns skyltar 
med texten: Motel. 

133 

Foto av mimosabuske. Den har gula blommor som sitter i en klase. Busken är helt fylld av 
blomklasar. 

134-137 

2 filmfoton från filmen Hungerspelen. 

- President Snow (spelas av Donald Sutherland) står i en talarstol. Han har halvlångt 
vitt hår och vitt skägg och är klädd i en kostym. Interiören bakom honom är byggd i 
stål. 

- Katniss (spelas av Jennifer Lawrence) står bland en massa andra tjejer. De flesta har 
håret i två flätor och klänningar i 40-tals stil på sig. Katniss har mörkt hår uppsatt i 
knut. Hon tittar bestämt framåt. 
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