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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!  

 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
mailto:order@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. 

 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. 

 Det finns inga svällpappersbilder till boken. 

 De bilder som har betydelse för texten har beskrivits. Kosmetiska utfyllnadsbilder 
har strukits. 

 Eleven bör ha tillgång till sin kartbok för att kunna besvara en del frågor på de olika 
länderna. 
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Sidspecifika förändringar 

30 

Hallo Leute! 

Tillägg direkt i brödtexten, svenska texten inom parentes enligt nedan: 

(E-post) 

Hallo Leute! 

75 

Komplettering av befintlig bildtext 

Svenska texten inom parentes 

(text på skylten över ingången: 

You are leaving the American sector. 

Samma text finns på ryska och franska. 

Sie verlassen den Amerikanischen Sektor.) 
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Till läsaren 

Du behöver din kartbok för att kunna besvara en del frågor på länderna Tyskland, Schweiz 
och Österrike. 
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Bildbeskrivningar 

Titelbladet 

Ett bildcollage. 

I bakgrunden en storstad. Små bilder av en ung flicka som tar ett foto med sin mobil och en 
skateboardåkare i en park.  

i 

Karta över Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein och angränsande länder.  

 Deutschland = Tyskland 

 Österreich = Österrike 

 Liechtenstein = Liechtenstein 

 Schweiz = Schweiz  

 Dänemark = Danmark 

 Schweden = Sverige 

 Polen = Polen 

 Niederlande = Nederländerna 

 Belgien = Belgien 

 Luxemburg = Luxemburg 

 Frankreich = Frankrike 

 Tschechien = Tjeckien 

 Ungarn = Ungern 

 Slowenien = Slovenien 

 Italien = Italien 

ii 

Karta över Tyskland, Österrike och deras förbundsländer. 

Tysklands förbundsländer: 

Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern.  

Österrikes förbundsländer: 

Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Steiermark,   
Burgenland, Kärnten. 
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6 

1. Flaggor 

Deutschland (3 vågräta fält, från toppen svart, rött, gult) 

Schweden (blå botten med gult kors) 

2. Deutschland med ”grenar” till texterna Musik, Feste und Feiern, Essen und Trinken, 
Sport, berühmte Personen. 

7 

Ett kargt landskap med stenar och ris, i bakgrunden ett berg. En ung man försöker sätta 
upp ett tält i blåsten. Tältet har lyft högt över hans huvud, han håller det med båda 
händerna. På marken ligger en ryggsäck. 

8 

Das Neue Rathaus am Marienplatz in München 

Marienplatz är ett stort torg belagt med stora och små gatsten i olika rutmönster. Det Nya 
rådhuset är en stor nygotisk praktbyggnad i tegel och kalksten rikt utsmyckad med tinnar 
och torn. På det största tornet som vetter mot Marienplatz finns ett klockspel med små 
människofigurer som vandrar runt vid de olika klockslagen.  

11 

Ett klockspel med små människofigurer som står runt en kung och en drottning. Bland 
figurerna hittar man bl.a. två narrar och några män med instrument. 

12 

En midsommarstång med svenska flaggan i toppen. 

13 

En ungdom tittar ut genom en glipa i tältduken. 

14 

En tecknad väderkarta över Tyskland, Schweiz och Österrike. 

 Hamburg: sol, 5 grader C, 30 km/h 

 Hannover: moln med blixt 

 Berlin: moln med regndroppar 

 Mellantyskland: 2 solar 

 Stuttgart: sol 

 München: sol 

 Bern: moln med snöstjärnor 

 Genf: moln 
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 Wien: moln med sol 

15 

Vädersymboler 

 Sol = Die Sonne scheint. Es ist sonnig. 

 Vitt moln = Es gibt einzelne Wolken. Es ist leicht bewölkt. 

 Mörkt moln = Es ist bewölkt. 

 Ögon med diagonala streck = Es ist neblig. (der Nebel) 

 Mörkt moln med regndroppar under = Es regnet. (der Regen) 

 Mörkt moln med blixt under = Es donnert und blitzt. (das Gewitter) 

 Mörkt moln med stjärnor under = Es schneit. (der Schnee) 

 Termometer -15 grader C = Es ist kalt. 

17 

Sjö med två segelbåtar i horisonten. En badbrygga med två stegar, en på varje sida, går ut i 
vattnet. Två personer på väg nedför ena stegen för att bada. Två personer står och 
avvaktar på bryggan. 

18 

På två trätrallar finns mycket skor av varierande utseende. Ett paraply, två små stenar med 
texten Välkommen och Willkommen. 

20 

En svartvit kanin ligger bland många målade påskägg. 

21 

En ljushårig ung flicka med lång hårfläta och tyrolerdräkt. I bakgrunden ses mycket 
människor som sitter vid långbord, några har tyrolerhattar på sig. 

22 

En hund med blomsterkrans på huvudet. 

23 

Luciatåg med lucia, tärnor och stjärngossar. 

32 

På ett bord, som står på gräsmattan, ses en liten del av maten som bjuds: grillspett, olika 
grillade korvar, bröd, tomater, fetaostsallad, grönsallad med oliver... 

35 

Sånggruppen Wise Guys består av fem manliga medlemmar. 
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37 

Döner Kebab 

En ung man framför en ca 0,5 meter hög kebabrulle som snurrar på ett spett i en 
restaurang. Han drar av köttet med ett verktyg som har ett väldigt långt skaft.  

43 

Tusentals ungdomar står tätt tillsammans, en del med armarna uppsträckta. De har kepsar, 
mössor och pannband på huvudena, några även solglasögon. I bakgrunden ses natthimlen 
med siluetten av en stad. 

45 

Ungdomar på café. 

46 

En ung man med händerna i fickorna och halva kroppen olika klädd. 

Höger sida: lite rufsigt hår, kortärmad skjorta som hänger utanför byxlinningen. Smalt 
skrynkligt byxben (jeans) och sneakers på foten. 

Vänster sida: välkammad, vit skjorta med slips, kostym (kavaj och byxa med pressveck) 
samt svart lädersko. 

47 

En ungdom tvättar fönster. 

48 

En flicka bär på en lurvig mellanstor hund. 

49 

En tonårspojke håller en liten baby över sin axel. 

51 

1. Hipster? 

En ung man med helskägg, solglasögon och hatt. Vit skjorta med uppkavlade ärmar och 
svart fluga och breda hängslen. Korslagda  armarna som är helt tatuerade med figurer i 
olika färger. En klocka på vänster arm. 

2. Computernerds!! 

Längst fram i bilden en pojke med hörlurar framför en datorskärm. I bakgrunden ses 
massor med människor i en stor hall. 

3. Cosplayerin? 

Två flickor, en med brunt hår och en med rosa hår är klädda i olika rustningar med mycket 
mönster och detaljer. De bär varsitt svärd med olika symboler på. 



8 

 

55 

Ung man med snaggat hår står på en hoverboard. Han är klädd i silvrig midjejacka, T-shirt 
med tryck, svarta nedhasade mjukisbyxor och vita fritidsskor. 

56 

Wieso steigt die Zahl der verschuldeten Jugendlichen? 

En pojke står med armarna i kors på bröstet. Han står framför en stor grön cirkel. 

57 

Ett fotografi taget underifrån, där ser man himlen och skyskrapor som sträcker sig upp mot 
himlen. Längst fram i bilden ett stort eurotecken med ett flertal gula stjärnor runtomkring. 

59 

En tjej med runda solglasögon och stora hörlurar för öronen blåser en stor 
tuggummibubbla. 

61 

En tonårstjej halvligger på sängen, med tre kuddar bakom ryggen och skriver på sin 
bärbara dator. Runt omkring i sängen ligger en mängd pappersark med text utspridda, 
samt en mobiltelefon och en fjärrkontroll. 

62 

En elev står lutad mot en vägg full av skåp med lås. Han tittar i sin mobiltelefon. 

65 

Fyra tonårsflickor blåser såpbubblor och skrattar. 

67 

En tonåring ligger i sin säng med huvudet på kudden och tittar i sin mobiltelefon. 

69 

Ett flygfoto taget över Marienplatz som är fyllt med enormt många människor i alla åldrar. 
Alla står vända åt samma håll och lyssnar och en del fotograferar. 

72 

Judestjärna (6 uddar) med text i mitten: Jude. 

73 

Svartvitt foto. Fem barn sitter och umgås vid ett stängsel. En pojke är på ena sidan och fyra 
av barnen är på andra sidan stängslet. 
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74 

Svartvitt foto. I förgrunden på bilden ser man en flagga med högervänt likarmat kors. I 
bakgrunden ser man en båt och hav. 

76 

November 1989. Die Mauer fällt. 

Ett fotografi visar Berlinmurens fall. Ett stort hål delar den och långt bort syns en stad i 
dimma. Det är fullt med människor som passerar i öppningen och ovanpå muren sitter det 
hundratals människor.  

79 

Trümmerfrauen beim Wiederaufbau von Berlin, Frühling 1948 

Elva äldre kvinnor hjälps åt med att bära järnvägsräls vid byggandet av en järnväg. 

81 

Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa, Herbst 2015. 

En oändlig kö av vuxna, barn och gamla på vandring. De bär alla på någon form av knyte. 

82 

Foto av Johann Wolfgang von Goethe, sedd från sidan. Högt hårfäste med en hårlock vid 
örat. Storbrättad hatt. Ser vänlig ut. Framträdande rak näsa och välmarkerade läppar. 
Höghalsad vit skjorta. En röd krage syns under en beige vid cape. 

83 

Röntgenbild av ett armbrott. 

83 

Ett svartvitt fotografi av Sophie Scholl, klädd i stickad kofta med en vit blomma fastsatt på 
bröstet. En man står framför henne med block och penna och skriver. 

84 

En leende Angela Merkel i röd dräkt håller upp höger arm i en hälsningsgest. Bakom henne 
i stora bokstäver står det CDU. 

86 

Ett fotografi från en stadsträdgård med många olika rosenbuskar i röda och rosa nyanser 
omgärdar en välklippt gräsmatta. I bakgrunden cypresser av olika storlek och sort. Ett berg 
skymtar i bakgrunden. 

87 

En gul trädgårdssoffa med text på ryggstödet: Nur für Juden. 
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90 

"Meine Zukunft" med ”grenar” till orden: Wohnen, eigene Ideen, Arbeit, Familie, Studium, 
reisen, Hobby und Interessen. 

91 

En ung kvinna sitter på en fönsterbänk och tittar ut genom ett fönster, där ser hon ett 
flygplan som håller på att lastas. 

96 

Natur pur … 

En liggande pet-flaska har fyllts med jord och ett blomskott är planterat i jorden och sticker 
upp genom ett hål i flaskan.  

97 

En leende flicka står lutad mot en trädstam, hon är klädd i en grön T-shirt med ett 
mönstertryck på i form av olika vita pilar i formation av en cirkel. 

100 

En flicka sitter på ett berg. Hon har röd jacka, gul mössa, solglasögon, svarta byxor och 
handskar. I sin högra hand har hon en blindkäpp. 

102 

En flicka med ryggsäck står på en bro och ser ut över ett vackert landskap. Då hon befinner 
sig väldigt högt upp ser hon ner på en ringlande flod med bebyggelse till vänster och höga 
berg till höger, i fjärran alperna. 

104 

Ett stort ljusgult slott med en stor gård och trädgård. Några träd syns i förgrunden och man 
ser många hus bakom slottet. 

106 

En kvinna med kort ljust hår går över en äng. Hon har en svart långärmad klänning med 
ljust förkläde. I bakgrunden syns berg. 

106 

En rund godiskula. På omslagspappret runt kulan finns en bild av Mozart. Han är iklädd en 
vit peruk och röd sammetskavaj. Godiset är av märket Mirabell. 

107 

Ett litet gnagardjur med brunaktig päls omgiven av gräs. 

107 

Två blommor med vita blad, lite gult i mitten och gröna stjälkar. 
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108 

Ett vitt höghus med många fönster och en tre våningar hög balkong med ett gyllene tak på. 

109 

Ett fotografi visar en flod med en strandbank belagd med sten och där det även växer 
buskar. En gata går utmed floden och där står höga hus väldigt tätt och med husgavlarna 
mot gatan. Bakom husen finns höga berg och snöklädda alper. 

111 

Ett snöklätt alpmassiv, långt ner i dalen skymtar träd och skidåkare. I en brant backe ses 
två skidåkare på väg ner. 

112 

På en bergssluttning omgivet av grönskade träd ligger ett gammalt slott i tegel och sten 
med små fönstergluggar. I bakgrunden ses grönskade berg. 

113 

Bild över en stad. Man ser en kyrka med ett kyrktorn och många hus. Framför husen ser 
man en kanal med en bro över. Bakom staden ser man berg. 

114 

Fyra foton. 

1. En flicka sitter på en mur ovanför staden och tittar i sin mobil.  

2. Ett tältläger med hundratals tält i olika färger tätt tätt tillsammans. På gatan 
bredvid går människor i shorts, linne och några med solhattar. 

3. En kullerstensbelagd gata i en gammal stad med hus på båda sidor. Mitt i gatan 
finns en staty med en manlig figur högst upp som håller i en flagga med ett 
statsvapen. I slutet på gatan syns ett klocktorn med en portal där människor går 
igenom. 

4. Två brunbjörnar badar. 

117 

Två ungdomar sitter vid kanten av en sjö och tittar på en snöklädd alptopp, som är mycket 
spetsig, på andra sidan sjön. 

118 

En fotografi visar en gångväg kantad av meterhöga cypresser. Gången slutar vid ett högt 
klocktorn som står framför en kyrka. I bakgrunden grönskade berg och på en sluttning ses 
ett flertal hus. 

119 

En gatuskylt med texten: Piazza della Chiesa 
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