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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. 

 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!  

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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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. 

 Registret är placerat i en egen flik. 

 Markerade/kursiva enstaka ord skrivs med versala bokstäver i den anpassade 
boken. 

 De flesta bilder i boken är bildbeskrivna. Bilder som inte fyller någon annan 
funktion än utsmyckning har tagits bort. 

 Rutorna i boken har benämnts med den rubrik innehållet har.  

 Versala ord och meningar är ersatta med gemener i de fall detta varit aktuellt. 

 Onödig fet- och kursivmärkning har tagits bort. 
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Till läsaren 

Markerade ord står med STORA bokstäver i din anpassade bok. 

Registret finns i en egen flik. 

De flesta bilder är beskrivna. Det finns fler teckningar i boken som är mer utsmyckning, de 
är inte beskrivna. 

Lycka till! 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Foto på en pojke som är målad blå i ansiktet. 

5 

Närbild på Davidstatyns ansikte. Han har lockigt hår, rak näsa, stora ögon, liten mun, 
markerad haka och släta kinder. Han liknar dagens skönhetsideal 

6 

Filmfoto på Robin Hood och Marion. Marion har en blå slöja och haklin (tyg under hakan). 
Hon sätter ett finger på Robins haka. Robin har en grön mössa. Mössan ser lite speciell ut. 
Den har uppvikta kanter och längst i fram står kanten ut som en skärm. 

7 

Filmfoto på Pippi Långstrump. Hon har fräknar och rött hår med två flätor som står rakt ut. 
På axeln sitter en markattaapa. Pippi har en för stor, vit, fiskartröja med blå och röda 
ränder. Runt halsen har hon en lång blå halsduk. 

9 

Bild på en människa som omges av orden: 

 ärlig - oärlig 

 flitig - lat 

 slarvig - noggrann 

 otålig - tystlåten 

 modig - feg 

 optimistisk - pessimistisk 

 givmild - snål 

 gapig - tystlåten 

11 

Staty föreställande Nasreddin Hodja som sitter på en åsna. Mannen lutar sig bakåt och ser 
nöjd ut. Han har en knälång tunika, höga stövlar och turban på huvudet. I händerna håller 
han en flaska. 

12 

Broderad bonad med blommor och texten: Flit är lyckans högra hand. 

13 

Teckning föreställande en sur myra som öppnar dörren för en syrsa som håller i en fiol. Ute 
är det snö och kallt. 
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17 

Målning föreställande Adam och Eva som får ett äpple av en orm. Ormen har en kvinnas 
överkropp men från rumpan och ner ringlar sig en stor orm. De förs också iväg av en ängel 
som pekar ett svärd mot Adams nacke. Adam och Eva är nakna och muskulösa. 

18 

Teckning föreställande en man som just ska hugga ett barn med en kniv. 

19 

Foto på Kaban. Det är en byggnad som har formen som en kub. Den är ungefär 12 meter 
lång, 10 meter bred och 15 meter hög. Den har en dörr som har sin tröskel två meter över 
marken. Kaban är klädd i ett svart tyg med guldbroderier. Runt Kaban rör sig pilgrimer. De 
som är närmast sträcker upp händerna mot Kabans väggar. 

20 

Foto på en svart man som skriker ut sin förtvivlan. Han har grova kedjor fästade i grova 
armband. 

21 

Foto på en kvinna som sätter rosor på en grav som är täckt av snö. 

22 

Teckning som visar två rum. I ena rummet sitter en man vid en liten apparat med en kabel 
till det andra rummet. Där sitter en annan man med armband som kabeln går till. Bredvid 
rummen finns en försöksledare som övervakar.  

23 

Foto på en soldat i kakifärgad uniform, hjälm och solglasögon. Bredvid honom sitter en 
schäferhund. På en skylt bakom dem står Abu Ghraib OIF Iraq. 

24 

Foto på två killar som tränar i ett gym. En kille lyfter en skivstång framför ansiktet. En 
annan man står bakom honom och passar, han håller sina händer lätt på skivstången. 

26 

Teckning föreställande tre gubbar iklädda toga (rektangulärt tyg som är svept runt 
kroppen). De har alla vita skägg och ser väldigt förnäma ut. Två av dem håller fingrarna i 
luften. 

27 

Bild på en människa som omges av orden vishet, mod, måttfullhet, flit, givmildhet, 
medkänsla, rättvisa, ärlighet. 
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29 

Fotomontage av sju människor i olika färger. I kropparna kan man se olika mönster av 
andra saker och människor: 
- turkos med ett ansikte  

- röd med ett argt ansikte 
- gul med pengar 
- svart med pengar 
- grön med ett ansikte 
- blå med ett ansikte 
- rosa med tomater och korv i bröd 

30 

Målning föreställande ett monster som öppnar sitt gap och slukar en hel människa. 
Rumpan och benen sticker fortfarande ut ur monstrets mun. Monstrets huvud påminner 
om en råtta. 

31 

Foto på två kvinnor som tänder gravljus på en gata. Här finns hundratals ljus tända. 

33 

Teckning föreställande Athena med en stor rund sköld framför kroppen och ett spjut.  

34 

Teckning föreställande Batman som har stora svarta vingar och en mask för ansiktet med 
öron som står rakt upp. Han ska likna en fladdermus. 

35 

Foto på ett bestämt barn som har en mantel över axlarna. 

37 

Målning föreställande Sankt Göran till häst. Han sätter ett spjut i en drakes mun. Draken 
ligger under hästen och håller fast i dess hovar. Sankt Göran har en plåtrustning, långt 
guldfärgat hår och en gloria över huvudet. Bakom dem syns en kvinna som knäböjer med 
handflatorna ihop vid bröstet. Hon har en krona på huvudet. 

39 

Målning föreställande en kvinna som öppnar en stor kista/ask. Ur asken flyger en virvelvind 
ut. En man tar sig förskräckt om huvudet. 

41 

Teckning föreställande en bödel som just ska hugga huvudet av en kvinna. Bödeln höjer en 
stor yxa. Kvinnan ligger i en ställning så att nacken är blottad. I bakgrunden syns folk som 
tittar på. 
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45 

Teckning föreställande ett grishuvud som är uppsatt på en stolpe. Runt det surrar flugor. 

46 

Filmfoto från Harry Potter filmerna. Lord Voldemort håller Harry i ett hårt grepp runt 
hakan. Han tittar ner på honom. Voldemorts ansikte liknar en orms - istället för näsa finns 
två hål. Ögonen ligger djupt under ögonbrynen och hans huvud är helt utan hår. 

48 

Foto på räddningspersonal som har räddat en kvinna ur rasmassor. Hon ser omskakad, 
dammig och glad ut. De har fäst elektroder runt henne. En av hjälparna ler stort mot 
henne. 

49 

Foto på tre tjejer framför elevskåp i en skola. En av dem har en t-shirt med texten: Käfta 
emot. 

50 

Bild på tre människor som omges av orden relationer, mod, samspel, medkänsla 

51 

Målningen Vänskap som visar två människor som står nära varandra. Vännen bakom håller 
händerna på vännen framför. Båda blundar. 

52 

Foto på tre tjejkompisar. En av tjejerna gör en pussmun åt sina kompisar. 

55 

Filmfoto från filmen Ice Age. Mammuten har precis räddat den sabeltandade tigern och 
sengångaren genom att fånga dem med snabeln. Han håller dem i ett fast grepp över ett 
stup rakt ner! De spärrar alla förskräckt upp ögonen. 

56 

Foto på två killar som skickar lappar till varandra i smyg i skolan. 

56 

Målning föreställande Amor som är en liten ängel. Han ser ut som ett naket, mulligt barn 
men med vingar på ryggen. Han skjuter pilar med en pilbåge. 

57 

Filmaffisch för filmerna Twilight. Här syns Edward (spelad av Robert Pattinson) och Bella 
(spelad av Kirsten Stewart). Edvard är väldigt blek. Bella har långt brunt hår och ser ut som 
en ”vanlig” tjej. 
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59 

Foto på två tjejer som kramar om varandra. 

64 

Foto på en hjärtformad gravsten. Här finns ett foto på Bosko och Admira som ser ut att 
vara ca 20 år gamla. Vid graven finns blommor planterade. 

65 

Filmfoto från filmen Titanic. Rose (spelad av Kate Winslet) och Jack (spelad av Leonardo Di 
Caprio) står längst fram i fören på fartyget. Rose sträcker ut armarna och låtsas flyga och 
Jack står bakom och tittar förälskat på henne. 

66 

Teckning från den tecknade filmen om Sita. Hon har ett brett huvud och är klädd i en kort 
blus och en kjol som sitter nere på höfterna. Bredvid henne står en blå man som har ett 
koger med pilar på ryggen. 

Bakom henne syns två gudar och apkungen. Apkungen är lila. En gud rider på en ko och har 
tre ansikten och fyra armar. En gud sitter i en lotusblomma och har tre ansikten och fyra 
armar.  

68 

Foto på ett par ben som sträcks rakt upp i luften. På fötterna sitter ett par gummistövlar 
med färgglada hjärtan.  

69 

Teckning föreställande ett ankare, ett kors och ett hjärta som brinner. Vid dem står orden 
ärlighet, tillit, vänskap, tro, hopp, kärlek. 

70 

Målning föreställande en duva (eller är det en hök?) som flyger på en mörk himmel över 
vatten. Duvan har mönstret av en ljus sommarhimmel med vita små moln. 

71 

Foto på Darth Vader som är en figur iklädd i en plastrustning helt i svart. På axlarna hänger 
en mantel. Han har en svart mask för ansiktet där munnen och näsan är täckta av ett 
galler. 

75 

Filmfoto från filmen Sagan om ringen. Frodo (spelad av Elijah Wood) sträcker sig efter en 
ring. Han ser förtvivlad ur.  

78 

Teckning föreställande män som blåser i horn. 
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80 

Filmfoto från filmen Arn. Arn (spelad av Joakim Nätterqvist). Han sitter till häst i en här 
med soldater. Han har på sig en ringbrynja (tröja gjord av en massa små järnringar) och 
över den en tabard (som ett linne) med ett rött kors på. På huvudet har han en 
ringbrynjehuva. Hästen har ett schabrak/tyg som täcker huvudet med hål för öron, näsa 
och ögon. 

82 

Foto på en kille som spelar datorspel. 

83 

Foto på två killar som spelar paintball. De skjuter med gevär med färgpatroner. De har på 
sig skyddskläder och hjälm. 

84 

Foto på en pojke som ligger på en brits. Barnets ben slutar efter knäna. Bredvid britsen står 
ett par benproteser med tennisskor. 

86 

Foto på Mandela (som är mörkhyad) och de Klerk (som är ljushyad). De är klädda i kostym 
och står utomhus. De ser väldigt glada och nöjda ut. I bakgrunden kan man se många 
människor.  

87 

Två teckningar: 

Hök med orden: orättvisor, konkurrens, våld, hämnd. 

Duva med orden: rättvisa, samarbete, förhandling, försoning. 

88 

Målning som visar djur som kämpar upp för ett berg. I botten syns vattenlevande djur som: 
fiskar, krabbor, sköldpaddor, grodor och krokodiler. Sedan jordlevande djur som sorkar, 
ormar, illrar och drakar. Här finns också större djur som hästar, elefanter, geparder, lejon, 
rävar. Högst upp finns olika sorters fåglar  

90 

Filmfoto från Avatar på Neytiri och Jake. De är blå varelser som påminner om människor 
men med kattlika ansikten (utan päls). De har glimrande ljusblå prickar/fräknar i ansiktet. 

91 

Målning föreställande tre gudar som formar människor. 
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94 

Flygfoto på en skog där maskiner har kört in för att hämta virke som har ramlat efter 
stormen. Spåren i skogen av lastbilarna ser precis ut som ett träd med stam och en stor vid 
trädkrona. 

95 

Foto på ett barn som har fått en ansiktsmålning som föreställer ett lejonansikte. 

96 

Foto på en fågel som matar tre hungriga ungar i ett bo. Ungarna är fjuniga, utan fjädrar. De 
gapar alla med näbbarna mot fågelmamman/pappan som lägger en mask i en av ungarnas 
munnar. 

96 

Stenrelief som visar en gudinna med kattansikte.  

98 

Foto på tre äldre kvinnor som dansar i koltar/tunikor i skinn. De har pannband dekorerade 
med pärlor som hänger ner i långa band. 

99 

Staty av en varg som har två människobarn på ca 1 år som diar henne. 

99 

Foto på Jane Goodall som är en kvinna i 80-årsåldern. Hon har vitt hår i hästsvans och ser 
vänlig ut. Hon håller i en leksaksschimpans. 

100 

Foto på en låda med fyra fladdermöss inlindade i filtar. De snuttar på var sin liten 
nappflaska. De är väldigt söta! 

100 

Foto på en kille som håller i sitt marsvin som en präst hälsar och klappar på. 

102 

Målning föreställande en fågel som sitter på en kanin som sitter på en apas huvud som 
rider på en elefant. 

104 

Målning föreställande Chagall som visar flera olika saker: 

- En konstnär som målar en tavla. Konstnärens huvud är uppochner mot halsen. 
- En kvinna i röd klänning som kanske gråter. 
- Ett bröllopspar. 
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- En fågel som håller i ett ljus. 
- En kvinna med rött hår ser ut att göra en volt. Hon håller händerna om ett klot med en 

stad på. 

105 

Foto på en öken med en trappstegspyramid och en man som rider på en dromedar. 

108 

Foto på en del av terrakottaarmén. Det är militärer gjorda i lera i naturlig storlek. De ser 
alla olika ut i ansikte och kroppsform. De är klädda i omlottjackor och har håret uppsatt i 
en knut mitt på huvudet. 

109 

Målning föreställande en jätte som har bundits fast av små människor. De har bundit 
honom med rep om händer, fötter och benen. Jätten tittar på människorna och ser 
förskräckt ut. Han har rött långt hår, röd kavaj och väst, bruna kortbyxor, höga vita 
strumpor och bruna klackskor. 

110 

Foto på en stad som ligger på en kulle. Här finns vita, låga hus. Högst upp på kullen finns 
tempelbyggnader med tak vars hörn pekar upp mot himlen. I bakgrunden syns ett berg. 

111 

Foto på en ung kvinna som fotas av en manlig fotograf. Hon har långt mörkt hår, vitt linne, 
svart kjol, svarta strumpbyxor och högklackade skor på sig. 

112 

Tecknad Peter Pan med gröna kläder och Wendy i blå klänning. Wendy försöker pussa 
Peter. Bredvid dem syns Tingeling som är en liten flygande älva. 

113 

En ålderstrappa som visar personer i olika åldrar som går upp och sedan ner i en trappa.  

Personer som går upp i trappan: 

- ett barn i en barnvagn 

- ett barn på ca 10 år med en fotboll 

- en ung kvinna 

- en man som jobbar vid en dator 

Personer som går ner i trappan: 

- ett par som väntar barn 

- en man i 50-års ålder som spelar golf 

- en man med rullator 
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115 

Foto på tre tjejer som spelar basket på en uteplan. 

116 

Foto på tre barn som tänder gravljus vid en grav. 

117 

Foto på en bäbishand som håller i en vuxen hands lillfinger. 

118 

Målning föreställande en tjej med långt, brunt hår. Hon håller i en kristallkula. 

119 

En staty av ett människohuvud. På det finns en himmel med moln målat. 

120 

Teckning som visar eldklot som slår ner mot jorden och bildar ett stort hål. 

121 

Filmfoto på staden New York där Frihetsgudinnan till hälften är dold av vatten. I 
bakgrunden syns en spöklik stad med skyskrapor också dem täckt av vatten. 

122 

Foto på människor på bio. De blir förskräckta och bara gapar. En man råkar skvätta ut sina 
popcorn rakt upp i luften. 

124 

Teckning föreställande en bäbis som kryper, en ung man och en gammal man som går med 
käpp. 

124 

Foto på en meteorolog som granskar kartor på sex olika datorskärmar. 

125 

Foto på en adventsstjärna i ett fönster. 

128 

Teckning föreställande en bäbis som börjar krypa på en väg mot ett gravkors och en spiral 
som leder uppåt. 

129 

Fotomontage av två kupade hände som håller i jorden. 



12 

 

130 

Foto på ett stort fartyg. På det finns målat en fågel med en regnbåge efter sig. I en liten båt 
bredvid fartyget finns aktivister med overaller med texten Greenpeace på ryggen. 

131 

Foto på en tjej med en insamlingsbössa. 
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