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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
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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

 Styckeordlista och den alfabetiska ordlistan finns i en egen volym. 

 Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder i boken (bifogade i detta dokument). 
Bilderna har placerats direkt efter tillhörande rubrik. 

 De runda flaggsymbolerna (Storbritannien, Storbritannien + Australien samt 
Australien) som är placerade i nedre hörnen av originalbokens sidor har ersatts 
med: (BR), (BA), (AUS) efter rubrikerna. 

 Kursiv och fet text skrivs oftast som normal. De ord som har en speciell betydelse 
behåller sin fetmarkering. 
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Sidspecifika förändringar 

3 

Innehållsförteckningen skrivs som en lista såhär: 

Unit 1 

Språkfokus: 

 I moved to Brighton last year. /I was angry with my parents. 

 I was grumpy and sarcastic. But those days are over. 

 The big news is that Mum is going to have a baby. It’s going to be fun writing 
emails. / I’ll do my best. 

 Why are you so enthusiastic about this project? 

 We’re going to learn about the different states, animals, people and places of 
Australia. /It’s the capital city of... / It’s south of... 

 Mt. Kosciuszko is 2,228 metres high. 

 This year is going to be good. / The project sounds cool. 

 I’ve got relations in New Zealand. / I didn’t have to do a thing. 
 

Att kunna: 

 Berätta om något som hände. Preteritum av regelbundna och oregelbundna verb. 
Uttal av ändelsen -ed. 

 Uttrycka olika känslor. 

 Berätta om något som ska hända: be going to/will. 

 Frågeord 

 Fakta om Australien. Berätta var en plats ligger. Väderstreck. 

 Tusental 

 Säga att något låter bra, känns bra o.s.v. 

 Berätta om något man har / inte har; gjorde / inte gjorde. 

32 

Bilder har strukits och ersatts med en lista: 

Landlevande djur: 

Koala 

 koalabjörn 

Wallaby 

 valaby, liten känguru 

Kangaroo 

 känguru 

Echidna 
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myrpiggsvin 

Emu 

 emu, strutsliknande fågel 

Platypus 

 näbbdjur 

Tasmanian devil 

 pungdjävul 

Inland Taipan 

 inlandstaipan, en orm 

Sydney funnel-web spider 

 en sk trattspindel, mycket giftig  

Wombat 

 vombat, slags pungdjur 

Budgie 

undulat 

Bandicoot 

 punggrävling 

Possum 

Pungråtta 

33 

Bilder har strukits och ersatts av en lista: 

Vattenlevande djur: 

Salt-water crocodiles (salties) 

 saltvattenkrokodiler 

Shark 

 haj 

Blue-ringed octopus 

bläckfisk 

Box jellyfish 

 manet 

Stingray 

 stingrocka 
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Clownfish 

 clownfisk 

Parrotfish 

 papegojfisk 

49 

Bilder har strukits och ersatts av en lista med ord: 

do the washing up 

 diska 

make the bed 

 bädda 

do the laundry 

 tvätta 

tidy one’s room 

 städa sitt rum 

do the hoovering 

 dammsuga 

clean the windows 

 putsa fönster 

take out the rubbish 

 bära ut soporna 

make dinner 

 laga middag 

do the shopping 

 handla 

86 

Tabellen har ersatts av en lista: 

Infinitiv, Preteritum (imperfekt), Perfekt particip 

awake [ǝ'weɪk] (vakna; väcka), awoke [ǝ'wǝʊk], awoken [ǝ'wǝʊk(ǝ)n] 

be [biː] (vara; bli), was [wɒz], were [wɜː], been [biːn] 

beat [biːt] (slå, besegra), beat [biːt], beaten ['biːtn] 

osv… 
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Till läsaren 

 Styckeordlistorna och den alfabetiska ordlistan finns i en egen volym. 

 Det finns många bilder i boken. Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder. De 
har placerats direkt efter rubrik. 

 Kursiv och fet text skrivs oftast som normal och behålls endast då ordet har en 
speciell innebörd. 

 Efter rubriker står ibland förkortningar. De betyder: 

 (BR) - Great Britain 

 (BA) -  Great Britain and Australia 

 (AUS) - Australia 

Good luck! 
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Pedagogiska tips 

 I den här boken finns fonetik. Skriften Fonetik och punktskrift som 
Punktskriftsnämnden gett ut, gäller för tryckt 6-punktskrift. Beställ den via 
www.mtm.se, ladda ned den som PDF eller låna den på ditt bibliotek. För att 
underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med eleven. 

 Det är bra om eleven med synnedsättning får möjlighet att läsa igenom 
bildbeskrivningarna innan han eller hon läser texterna.  

 Det kan vara bra att läraren går igenom texten Till läsaren tillsammans med eleven. 
På så vis lär sig eleven att själv ta reda på vad som är specifikt med boken. 

 En karta över Australien finns beskriven i den anpassade boken. Det kan vara bra 
att gå igenom denna lite extra med eleven med synnedsättning. Vid behov kan man 
beställa svällpappersbilder av olika länder från SPSM, på tel:020-232300. 

http://www.mtm.se/
tel:020-232300
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Bildbeskrivningar 

6 

Tecknad bild på en kille (Lee) med rödlockigt hår och orange t-shirt som sitter vid ett 
matbord och drömmer sig bort. Han tänker på tre saker: 

 Lee sitter på en badstrand och äter glass. 

 Lee sitter framför en datorskärm och skriver. 

 Lees mamma är klädd i en blå blus som smiter åt kring den gravida magen. Hon ser 
lycklig ut. 

8 

Två tjejer i skoluniform går bredvid varandra och pratar. En har ljust, axellångt hår och den 
andra har mörkt hår uppsatt i tofs och båda är klädda i vit skjorta, randig slips och blå kjol. 
En av tjejerna bär på några skolböcker och den andra lägger en hand på kompisens axel. 

9 

Tecknade bild på en flicka (Amarina) med svart lockigt hår, bred näsa och mörka ögon som 
ler och är klädd i en ljusgrön tröja. 

10 

Fullt med ungdomar i skoluniform har samlats på en gräsmatta på skolgården. 

- Lee står och pratar med två ungdomar. En av dem räcker honom en kortlek och han 
drar ut ett kort. 

- Några killar sitter och tittar på ett gäng ungdomar som spelar fotboll i röda 
matchkläder. 

- Några killar och tjejer har samlats i små grupper på gräsmattan och sitter och 
pratar. 

13 

1 

Karta över Australien med följande territorier och städer utsatta: 

- Western Australia med: 
Perth (kuststad i sydvästra delen) 

- Northern Territory med: 
Alice Springs (stad i centrala Australien med det kända rödfärgade berget ”Ayers 
rock”). 
Darwin (kuststad i norra delen) 

- South Australia med: 
Städerna Coober Pedy och Adelaide 

- Queensland i nordöstra Australien med: 
Kuststäderna Cairns i norr och Brosbane i söder 
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- New Souths Wales i sydöstra Australien med: 
Kuststaden Sydney, huvudstaden Canberra (söder om Sydney) och Melbourne 
längst söderut 

 

Hav: 

- Indian Ocean (utanför södra, västra och norra kusten) 
- Coral Sea (i nordost) 
- Tasman Sea (i sydost, utanför Tasmanien) 

2 

Bild på Perth, en kuststad vars stadskärna omges av stora grönområden. 

3 

Australiens flagga är mörkblå med Storbritanniens flagga i det övre vänstra hörnet, en stor 
ensam stjärna längst ner till vänster och till höger om dessa fem mindre stjärnor. 

4 

Aboriginernas flagga består av två vågräta fält varav det övre är svart och det undre är 
orange. I mitten finns en stor gul cirkel. 

5 

Bild på Snowy Mountains, en bergskedja med snö på toppen som sträcker sig utmed ett 
landskap av böljande gröna kullar. 

6 

En man står på toppen av Mt. Kosciuszko och sträcker ut armarna i en segergest. 

15 

1 

Foto på Australiens huvudstad Canberra. Stadskärnan är relativt liten och omges till stor 
del av grönområden. En flod flyter genom staden och i bakgrunden skymtar man en 
vidsträckt bergskedja. 

2 

Silhuetten av två ryttare som rider fram genom ett skogsområde i skymningen. Himlen är 
vackert orangefärgad och det ser mycket fridfullt ut. 

16 

1 

Mary och Lee jobbar med ett skolarbete och har en karta över Australien framför sig. I två 
tankebubblor ser man att Mary tänker på: 

- en vit sandstrand där det finns fullt med människor som solar och badar. 
- ett fält med betande får. 
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18 

Foto på den så kallade Trattspindeln (Sydney funnel-web spider) som lever i Australien. 
Den är svart och lurvig, har stor kropp och långa ben. 

19 

Foto på en orm (Inland Taipan) som slingrar sig i ett torrt ökenlandskap. Ormen är 
brunfärgad på huvud och överdel medans mag-sidan är betydligt ljusare och skiftar i gult. 

20 

En kvinna med brunt, halvlångt hår och blå tröja sitter framåtlutad i en fåtölj. Hon pratar 
engagerat med ett leende på läpparna. På väggen bakom henne hänger två fotografier: 

- ett familjefoto med en mamma, tre döttrar och en son. 
- en pojke som rider på en häst. 

21 

Bild från Kims rum där det finns: 

- en svart rullstol 
- en skolväska och en korkhatt  
- en hylla full med troféer och medaljer 

22 

Undervattensfoto på en sportdykare som lyser med en ficklampa på en stor sköldpadda. 

23 

Undervattensfoto på ett färgrikt korallrev runt vilket det simmar hajar och gulfärgade 
fiskar. 

25 

1 

Bild på ett australiskt mynt som består av fem kängurur och texten: 1 dollar. 

2 

Foto på en orangefärgad känguru som bär en liten unge i sin pung (en slags påse) på 
magen. 

26 

Lee sitter vid sitt skrivbord och mailar till Kim. Han är klädd i blå polotröja och det röda 
håret lockar sig runt hans ansikte. Han ställer bland annat frågor om australiska kängurur 
och berättar även om en tjej han tycker om, Mary.  
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27 

Kim sitter i sin rullstol och mailar till Lee. Han är klädd i grönt linne, röda träningsbyxor och 
har solglasögon på huvudet. Han berättar bland annat om en incident där en av hans 
systrar beskyllde honom för att ha använt hennes läppstift. 

28 

Mary och Lee sitter och arbetar med ett skolarbete. De ser ut att ha en livlig diskussion. 
Bredvid dem sitter en kille djupt försjunken i en bok. 

29 

1 

En stor vägskylt med texten: Tigers here. På bilden ser man en tiger och en elefant och 
Steve Irwin som visar musklerna. 

2 

Foto på Steve Irwin med sina två små barn i knät. I händerna håller han ett stadigt grepp 
om en krokodilunge. Barnen ser förtjusta ut. 

30 

Mary ligger i sin säng och sms:ar med Amarina. Marys hund, som har en tomteluva på 
huvudet, lutar sitt huvud mot hennes ben. Utanför fönstret ser det kallt och ruggigt ut och 
marken är delvis täckt av snö. 

31 

Amarina står på stranden i bikini och skriver ett sms till Mary. Solen strålar och fullt med 
människor solar och badar på stranden. I närheten sitter hennes familj under ett parasoll 
och äter.  

34 

Lees mamma går framåtlutad mot ytterdörren och stöttar sig mot sin man. Hon håller en 
hand på sin gravida mage och ser ut att ha mycket ont. Bakom dem går Lee, som ser 
bekymrad ut. 

35  

Lees pappa håller sin nyfödda bebis i famnen. Lee lutar sig tårögd mot sin lillebror, som 
greppar sin lilla hand runt hans långfinger. 

36 

Foto på den sandfärgade bergsformationen Ayers rock som ligger på en ödslig slätt. 
Klippan lyser rött i det skarpa solljuset. 

37 

Bild på ett släktträd som förgrenar sig från stammen (den yngre generationen) upp mot 
trädkronan (den äldre generationen): 
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Sister/daughter – ME – brother/son 

Mother – father 

Mors sida:  

Aunt – uncle 

Cousin (flicka) 

Grandad - grandma  

Fars sida: 

Uncle – aunt 

Cousin (pojke)- cousin (flicka) 

Grandad – grandma  

38 

Lee och Mary står inne på en biograf och pratar. Mary har köpt popcorn och Lee håller i två 
biobiljetter. Han rodnar mot Mary, som ler självsäkert. 

39 

Mary sitter i biosalongen och äter popcorn och sneglar mot Lee, som har somnat bredvid 
henne. 

40 

1 

En affisch med en efterlysning och följande text: 

£ 5000, reward 

Ned Kelly – dead or alive 

2 

Porträtt av den australiska brottslingen Ned Kelly. Han har kort mörkt hår, är klädd i mörk 
rock och tittar med allvarlig, sammanbiten min in i kameran. 

41 

1 

Foto från filmen om Ned Kelly. Två poliser håller hårt om armarna på skådespelaren Heath 
Ledger. En annan polisman står med blicken mot Heath och håller i en pistol. Heath är 
klädd i slitna gråfärgade kläder och ser ut att göra motstånd. 

2 

Gulfärgat foto på Ned Kelly som står utanför en bar, klädd i metallplattor som skydd på 
både kropp och huvud. I händerna håller han två pistoler.  
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43 

Lee står i köket med en ”att göra-lista” i handen. På bordet står en halvtom nappflaska och 
en kaffemugg. I diskhon ligger odiskade glas och en kastrull och bänkskivan är full av 
smulor. Lee ser irriterad ut.  

45 

Serie med fyra bilder: 

1. En skärm med följande flyginformation: 
QF, 582, Go to gate 
QF, 651, Cancelled 
QF, 791, Delayed 
SK, 326, Boarding 

2. Amarina står tillsammans med sin mamma vid en inchecknings-disk på flygplatsen. 
Kvinnan som arbetar vid incheckningen lägger en hand på Amarina’s bagage och 
frågar: Have you packed your bags yourself. 

3. Kvinnan vid incheckningen tittar på Amarina och frågar: Has anoyone asked you to 
take any presents with you? Marinas mamma ler mot kvinnan och säger: I gave her 
som prezzies.  

4. Kvinnan vid incheckningen ler och räcker över ett boardingkort till Amarina, som nu 
ser väldigt nöjd ut. 

46 

1 

Mary sitter upprätt i sin säng och stirrar med skräckslagen blick ut genom fönstret. Där står 
en spöklik kille med vitt ansikte, uppspärrade ögon och rufsigt rött hår. 

2 

Lee, som har en filt virad runt axlarna, sitter med en kopp te och pratar med Mary. Han har 
fått tillbaka färgen på kinderna och ser ut att trivas. 

3 

Lee ligger på en soffa och sover djupt. 

48 

En person med röd jacka står mitt i en skog och kramar ett träd. 

50 

En akvarellmålning av James Cooks landstigning i Australien. Cook och hans besättning står 
vid en strand och hissar den brittiska flaggan. Männen är klädda i röda och svarta rockar, 
vita byxor och trekantiga svarta hattar. Deras skepp ligger förtöjt en bit ut i viken, där 
vattnet ligger spegelblankt på ytan. 
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51 

Bronsskulptur som föreställer den brittiske kaptenen James Cook. Han är klädd i en lång 
rock, väst och byxor. På huvudet har han en peruk, som lockar sig vid öronen. I ena handen 
ser han ut att hålla en bokrulle och i den andra ett pennliknande föremål. Han ser 
sammanbiten ut. 

52 

Lee och Karim står och pratar i köket. Lee skär gurka och Karim tittar fram över hans axel. I 
en tankebubbla ser man hur Lee drömmer sig bort och ser sig själv klädd som kock. 

53 

Foto på den brittiske kocken Jamie Oliver som lagar mat tillsammans med några 
ungdomar. Alla tre är klädda i vit skjorta och blåvit-randiga förkläden. De ser fokuserade 
ut. 

55 

Lee och Mary sitter på en filt på en sandstrand. Mary är klädd i grönrandigt linne och vita 
shorts och Lee är klädd i vit skjorta och jeans. Mary, som har satt i halsen, rodnar och 
försöker dricka lite. Lee lutar sig mot henne och säger: I want to KISS you! Flera personer 
på stranden tittar åt deras håll och ler. 

56 

Mary, som råkat smälla till Lee, tittar förskräckt och ursäktande på honom. Lee kniper ihop 
ögonen och håller sin hand för ansiktet. Han ser ut att ha mycket ont. 

57 

Lee och Mary kysser varandra ömsint. De blundar och har armarna slingrade runt varandra. 

58 

Kim sitter vid en dator och skriver. Han är klädd i en blåvit-randig tröja och det mörka håret 
ser lite rufsigt ut. Han lutar huvudet mot ena handen och ser ut att drömma sig bort. 

59 

Amarina sitter vid en dator och skriver. Hon har det mörka håret uppsatt i en tofs och är 
klädd i en gul tröja. 

60 

1 

Northern Territory’s flagga. Den består av ett fält i svart (till vänster) och ett fält i orange 
(till höger), med fem vita stjärnor i det svarta fältet och en blomma i mitten av det orange 
fältet. 

2 
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Foto över en orörd vildmark som sträcker sig långt bort mot horisonten. Sandfärgade, 
runda stenhällar syns i förgrunden och ett ensamt träd växer på den torra marken. 

61 

Foto på en aboriginsk flicka med mörkt lockigt hår, mörka ögon och allvarsam blick som 
lutar huvudet mot ena handen.  

63 

1 

Foto på två söta koalabjörnar i ett träd. De har ljusgrå päls, stor svart nos och nyfikna ögon.  
Mamman har ett fast grepp om en trädgren och ungen klamrar sig fast på hennes rygg. 

2 

En gul varningsskylt med en koalabjörn står intill en vägkant. 

64 

En man med aboriginskt ursprung spelar på en digeridoo, ett instrument som består av ett 
långt trärör som är urholkat i mitten. Han är endast klädd i ett grönt höftskynke och 
kroppen har dekorerats med en kroppsmålning i vitt och rött. Han har ett pannband runt 
huvudet och runt vaderna hänger gröna kvistar.  

65 

Foto på en stor samling träblåsinstrument, digeridoos, som är vackert dekorerade med 
olika aboriginska mönster och färger. 

66 

Foto på den aboriginska friidrottaren Nova Peris som springer på en löparbana. Hon har 
rödsvarta löpkläder och en nummerlapp med siffrorna 575 på bröstet. Hon är fokuserad 
och löpstegen ser kraftfulla ut. 

67 

Foto på den aboriginska friidrottaren Cathy Freeman som håller upp en guldmedalj. Hon 
har mörkt hår och är klädd i en blågul träningsjacka. Hennes ansikte strålar av stolthet och 
glädje. 

69 

Foto på den australiska sångerskan Kylie Minogue som uppträder på scen. Hon har röda, 
markerade läppar och det ljusbruna håret är uppsatt i en cool sidofrisyr. Hon har 
pilotformade solglasögon och är klädd i en blåvit, ärmlös klänning. Hon har långa vita 
handskar och håller upp en guldfärgad mikrofon i luften. 
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71 

Svartvitt foto på den danska dressyr-ryttarinnan Lis Hartel som sitter på en vacker svart 
häst. Hon är klädd i svart kavaj, vita ridbyxor, svarta stövlar, svart hatt och ler brett mot 
kameran. Det är ett ståtligt ekipage. 

72  

Tecknad bild på ett stort antal män som letar efter guld på ett långsmalt sandområde. På 
de gröna kullarna runt omkring har de rest sina tält. 

73 

Foto på operahuset vid hamnen i Sydney. Det består av två stora huskroppar och en 
mindre som står på en gigantisk sockel. 

Den unika formen ger associationer till vita havssnäckor eller segel.  

74 

En korg med påskgodis, chokladägg och en söt chokladhare har placerats på en gräsmatta 
med röda och gula påskliljor. 
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