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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. 

 Viktiga ord och begrepp som i svartskriften är fet- eller kursivmärkta har i 
Textviewboken skrivits med VERSAL text. 

 Bilderna är beskrivna eller har bildtexter och finns i egen flik med namnet 
”Bildbeskrivningar”. 

 Index och ordlista finns i egen flik och bildförteckningen längst bak i boken har 
utgått. 
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Sidspecifika förändringar 

11 

Bildtext har lagts till:  

Vilka ledare känner du igen? Vad är de kända för? 

a) Josef Stalin  

b) Sven-Göran Eriksson 

c) Mahatma Gandhi 

d) Elisabeth den I av England 

14 

Situationsanpassat ledarskap. Här har texten ändrats:   

Enligt modellen delas ledarstilarna in i fyra olika grupper: 

a) S1 = Styrande ledarskap 
Högt uppgiftsfokus 
Lågt relationsfokus  

b) S2 = Coachande ledarskap 
Högt uppgiftsfokus 
Högt relationsfokus 

c) S3 = Stödjande ledarskap 
Lågt uppgiftsfokus 
Högt relationsfokus 

d) S4 = Delegerande ledarskap 
Lågt uppgiftsfokus 
Lågt relationsfokus 

Också deltagarna delas in i fyra olika grupper: 

a) D1: Låg kompetens, högt engagemang 

b) D2: Viss kompetens, lågt engagemang 

c) D3: Hög kompetens, varierande engagemang 

d) D4: Hög kompetens, högt engagemang 

När ledaren har analyserat deltagarnas kompetensnivå och engagemang, anpassas 
ledarstilen utifrån dessa. Det kan t.ex. innebära att en lärare använder ett delegerande 
ledarskap (S4) med en elev som är duktig, motiverad och självgående (D4). Med en elev 
som har svaga kunskaper och bristande engagemang (D2), måste läraren istället ha en 
coachande/handledande funktion och arbeta med såväl uppgifter som relation (S2).  

21 

Bildtext har lagts till:  
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 Du ska göra dina läxor. 

 Du ska ha trendiga skor. 

 Du ska rösta som jag. 

 Du ska inte äta för mycket... eller för lite. 

 Du ska vara lagom religiös. 

 Du ska vänta på din tur. 

 Du ska lyssna på rätt sorts musik. 

 Du ska lära dig offside-regeln. 

 Du ska sortera dina sopor. 

 Du ska lära dig snickra och meka med bilar. 

 Du ska tro på jämställdhet. 

 Du ska fälla ner toa-ringen efter dig. 

34 

Ramsan under bilden har lagts till som bildtext.  

Trettio dagar har november, 

april, juni och september. 

Februari tjugoåtta allen. 

Alla de övriga trettioen. 

107 

Tabellen har skrivits som löpande text.  

Manligt och kvinnligt – stämmer det?  

 Manliga egenskaper: självsäker, självständig, risktagande, dominant, aggressiv, 
tävlingsinriktad, logisk. 

 Kvinnliga egenskaper: empatisk, förstående, vårdande, lyhörd, generös, hjälpsam, 
relationsinriktad, känslomässig. 

143 

Tabellen har skrivits som lista. 

Försvarsmekanismer 

 Bortträngning: Man förtränger sådant som är obehagligt och vägrar inse att det 
finns en konflikt. Man sopar problem under mattan. 

 Regression: Man återgår till… (osv) 
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171 

Texten har skrivits in som bildtext.  

Ur ”Alice i underlandet” av Lewis Carroll. 

Alice: “Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta mig härifrån?” 

Cheshirekatten: “Det beror på vart du vill komma”. 

Alice: “Det spelar inte så stor roll” 

Cheshirekatten: “Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar” 

173 

Tabell har gjorts om till lista: 

Veckoschema 

 Måndag: Ankomst / kanotpaddling / grillning. Vid regn hela havet stormar / pyssel.

 Tisdag: Sång och dans / kojbyggartävling. Vid regn samma.

 Onsdag: Bygga vindskydd / skattjakt. Vid regn samma.

 Torsdag: Genomgång tält / Vandring + övernattning i tält. Vid regn måla allrummet.

 Fredag: Vandring tillbaka / fotboll / matlagningstävling. Vid regn skattjakt inne /
pyssel / lekar.

 Lördag: Brännboll / grillfest / hemfärd. Vid regn inne lek.

174 

Tabell har gjorts om till lista: 

Måndag 

 10.30 - 11.00 Ankomst. Dela ut rum.

 11.00 - 11.30 Välkomstlek med namnövning.

(osv) 

189 

Utvärderingsenkäten  

Denna text har skrivits in: 

1. Jag tycker lärarens genomgångar varit:

Mycket intressanta - - - inte alls intressanta. 

196 

Tabellen har gjorts om till lista: 

1. LO – Landsorganisationen.
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Sveriges äldsta centralförbund som traditionellt sett är “arbetarnas” förbund. 
Medlemmarna är framför allt personer som arbetar inom industri, vård, omsorg, handel, 
hotell, restaurang och hantverk. 

Medlemsförbund  

a) Handelsanställdas förbund

b) Kommunalanställdas förbund

c) Industrifacket Metall

d) Hotell- och restaurangfacket

e) Svenska elektrikerförbundet

f) Svenska målareförbundet

2. TCO – Tjänstemännens centralorganisation.

Medlemmarna i TCO är framför allt högskoleutbildade tjänstemän inom såväl offentlig som 
privat verksamhet. Exempel på yrkeskategorier är lärare, poliser, läkare, sjuksköterskor, 
ekonomer och ingenjörer. 

Medlemsförbund 

a) Lärarförbundet

b) Polisförbundet

c) Finansförbundet

d) SKTF (Sveriges kommunaltjänstemannaförbund)

e) Vårdförbundet

3. Saco - Sveriges akademikers centralorganisation.

Sacos medlemmar har högskoleutbildning och organiseras utifrån sin utbildning. Här finns 
allt ifrån lärare och psykologer till jurister och officerare. 

Medlemsförbund 

a) Akademikerförbundet

b) Civilekonomerna

c) Lärarnas Riksförbund

d) Sveriges Veterinärförbund

e) Sveriges Ingenjörer
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Till läsaren 

Gå gärna genom kortkommandona för Textview för att underlätta läsningen av boken. 

Viktiga ord och begrepp som i svartskriften är fet- eller kursivmärkta har i Textviewboken 
skrivits med VERSAL text. 

De flesta bilderna har en bildtext eller bildbeskrivning. Du hittar dessa i fliken 
”bildbeskrivningar”. En del illustrationer av utfyllnadskaraktär har utgått. Det finns ingen 
separat bildbilaga till denna bok.   

Index och ordlista är placerade i egna flikar, bildförteckningen har utgått.  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 

 Inga särskilda tips för denna bok. 
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Bildbeskrivningar 

6 

En tjej med uppsatt hår sträcker fram en röd amerikansk fotboll. 

8 

Himlen är blå och gräset är grönt. En kvinna håller i ett knippe färgglada ballonger som 
svävar ovanför henne. Bredvid står ett tiotal barn på led och tittar fascinerat. 

9 

En grupp vandrare med ryggsäckar och utrustning går längs en grusväg. Framför dem 
skymtar höga bergstoppar och en dal. 

13 

En ledare gör honnör framför en stor trupp av militärklädda män. Uniformerna är gröna 
eller grå och samtliga bär medaljer och utsmyckningar. 

15 

Fikarast och några personer sitter samlade vid ett bord och dricker kaffe. En man med stort 
leende håller upp handen i en skämtsam gest och de andra skrattar. 

16 

En grupp med barn med färgglada kläder står bredvid varann. I bakgrunden syns en äldre 
kvinna med huvudbonad som bär ett mindre barn på sin arm. Barnen tittar in i kameran 
och ler. 

18 

Svartvitt foto av Che Guevara. Han har mörkt hår, är skäggig och bär en svart basker med 
en stjärna framtill. Hans blick är intensiv och han har ett sammanbitet och bestämt uttryck 
i ansiktet. 

19 

En svart och vit bordercollie hund hukar framför tre uppradade får redo att valla in dem. 

20 

En grupp barn ledda av en skidlärare är på skidor på väg ner för en slalombacke. Himlen är 
blå och i bakgrunden skymtar fjälltoppar. 

21 

En äldre man i svart kostym, rosamönstrad slips och glasögon stirrar in i kameran och 
pekar bestämt med fingret i en uppmaning. 

23 

Två barn på en asfalterad väg. En flicka får hjälp av en pojke att lära sig cykla. 
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24 

En grupp elever sitter tillsammans med läraren i ring i ett klassrum. En person talar, de 
andra ler och lyssnar. 

25 

En pojke sitter på golvet och håller fokuserat i ett skosnöre, i ett försök att knyta på sig 
skorna. 

27 

I klassrummet. Pedagogen står bredvid två barn som håller på med olika aktiviteter. En tjej 
pysslar med en liten bricka och en pojke bygger ett högt torn av blå klossar. 

28 

På förskolan. En pedagog står framför ett bord där det sitter ett antal barn och målar. Han 
berättar något och barnen lyssnar. 

29 

En Waldorfdocka gjord av bomullstrikå och ullgarn sitter lutad på en parkbänk. Dockan har 
långa ljusa flätor och bär en ljusblå stickad kofta. 

31 

Utomhus i det gröna gräset ligger en tjej på mage och läser en bok. 

32 

En skiss av en människas två hjärnhalvor och dess olika funktioner. Hjärnhalvorna har olika 
färg för att representera en mer estetisk och en mer logisk sida. 

I höger hjärnhalva finns vår helhetssyn, kreativitet, intuition, bild sinne, fantasi, känslor, 
musikalitet och impulsivitet. 

I vänster hjärnhalva finns matematik, detaljer, logik, språk, fakta, verklighet, planering och 
analytisk förmåga. 

33 

I butiken står en tjej och tittar på sin shoppinglista. Bakom henne syns en kyldisk med 
snyggt uppradade varor. 

34 

En flicka med huvudet vilande i handen tittar fundersamt uppåt. Hon tänker. 

37 

Behovsstegen i form av en pyramid. 

I basen (som är bredast) fysiologiska behov, nästa steg trygghetsbehov, nästa steg sociala 
behov, därefter behov av uppskattning och högst upp i toppen "behov av 
självförverkligande". 
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39 

En kille med mörkblå skjorta vilar huvudet på sin arm och har somnat mitt i läsningen av en 
bok. I förgrunden syns ett rött, polerat äpple. 

40 

En liten kille suger på en stor färgglad klubba. Han ser nöjd och glad ut. I bakgrunden syns 
en grön griffeltavla och man skymtar ett klassrum. 

41 

En flicka med stora hörlurar på sig är djupt försjunken i en bok. Hon vilar armarna i kors 
över bokens nederkant. 

42 

Vid en bänk i ett klassrum sitter fyra elever och arbetar med en skoluppgift. En tjej i rutig 
skjorta tittar in i kameran med ett leende. 

43 

Åtta kontorsklädda personer i olika poser illustrerar olika arbetsuppgifter som kan 
förekomma på en arbetsplats. Två män skakar hand, en annan pratar i telefon. Två kvinnor 
utför administrativt pappersarbete och en tredje titta på klockan. 

44 

En matris bildar en kvadrat med fyra rutor med kolumnrubrikerna "offentlig" respektive 
"privat" och radrubrikerna "ideell" respektive "kommersiell". 

I övre vänstra rutan står: kommunal skola, fritidsgård, folktandvård. 

I övre högra rutan står: idrottsföreningar, scouterna, Rädda Barnen, Greenpeace. 

I nedre vänstra hörnet är rutan tom. 

I nedre högra hörnet står: privata företag privatskolor gym, butiker, byggföretag. 

45 

Streckgubbar visar olika nivåer i en platt organisation med en chef ett steg ovanför 
medarbetarna (som alla är på samma nivå). 

45 

En pyramid av streckgubbar en hierarkisk organisation med en chef i toppen av en 
pyramid. Under högsta chefen finns flera olika nivåer med chefer och längst ner i basen av 
pyramiden finns alla medarbetare. 

47 

I en fabrik står kvinnor i hårnät, förkläden och handskar och rensar stora mängder bär. 
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48 

En gravid kvinna sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator framför sig. Hon håller ena 
handen på magen och ser lycklig ut. 

49 

På en balkong står en ung man klädd i svart skjorta och slips med armarna utsträckta högt i 
luften som om han hälsar på några under honom. Han ser bestämd och lite överlägsen ut. 

51 

I ett klassrum syns barn i en grupp. Två killar låtsasbråkar och barnen runt omkring hejar 
på, sträcker upp fingrar i kaninöron och hetsar pojkarna. 

55 

Från ett grodperspektiv syns en tjej i randig t-shirt som står redo att kasta en amerikansk 
fotboll. 

56 

På fotbollsplanen. En tränare sitter på huk framför spelarna i sitt lag och instruerar dem att 
utföra en övning. Barnen har svårt att stå stilla och bråkar lite med varandra. 

59 

På företaget. Två kvinnor tittar på uppgifter i en pärm och diskuterar tillsammans. 

60 

I danslokalen. En kvinnlig balettinstruktör står bakom en yngre flicka och instruerar hur 
hon ska hålla ut armarna i en särskild position. 

61 

Två personer minglar. Mannen ler och verkar diskutera någonting med kvinnan. I 
bakgrunden syns andra konverserande personer. 

62 

I ett shoppingcenter uppträder två clowner i randiga hängselbyxor och röda flugor. En liten 
flicka får prova att balansera en tallrik på en lång pinne.  

63 

En pojke sitter med en bok och funderar på någonting. Över hans axel lutar sig någon fram 
och pekar på något i boken. 

65 

Uppe på en kulle sitter en kvinna helt stilla i gräset med korsade ben i en yogaposition. Hon 
har ett lugn över sig. Det är en vacker dag och i bakgrunden syns skog och några andra 
kullar. 
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67 

En bild i motljus av nio personer i en roddbåt på havet. Ljuset silar ner och vattnet blänker. 

68 

I träningssalen. Personer i färgglada kläder i en aerobicsgrupp gör en övning där de böjer 
sig i sidled och sträcker upp ena armen mot taket. Alla ler och ser glada ut. 

69 

En grupp kontorsklädda personer tittar intensivt in i kameran. Några ler. Några har 
armarna i kors och en del av personerna längre bak ser mer neutrala och bestämda ut. 

71 

En pojke sitter på en mans axlar. Mannen håller om pojkens händer och båda ler stort. I 
bakgrunden kan man skymta en stad med en havsvik. 

72 

På en byggarbetsplats diskuterar tre personer en ritning. Kvinnan pekar på något på 
ritningen och tittar argt på männen. De flinar mot henne och ser macho ut med händerna i 
sidan. 

73 

En äldre dam med cerise polotröja och glasögon arbetar vid en bärbar dator. I bakgrunden 
skymtar ett fönster och i hörnet en större krukväxt. 

74 

I en hängmatta på en äng ligger en kvinna med en bärbar dator i knät. Hon kikar över 
kanten på ett par svarta glasögon och ler mot kameran. 

76 

I klassrummet. En flicka viskar till en annan flicka som hemlighetsfullt lyft händerna till 
munnen för att täcka ett leende. I bakgrunden syns ett klassrum och man kan skymta en 
lärare vid katedern. 

78 

I ett bibliotek sitter en grupp barn på golvet. De tittar intresserat på en lärare som glatt 
visar upp en jordglob. 

80 

Runt ett runt bord i ett klassrum sitter en lärare, en elev och elevens föräldrar. Eleven 
gäspar och ser uttråkad ut när föräldrarna går igenom några dokument tillsammans med 
läraren. 
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81 

I en samlingslokal är det fest. En man i kostym sitter på golvet mellan två festklädda 
kvinnor. De har alla partyhattar och ser väldigt glada ut. 

83 

Konstverket av Michele Cammarano föreställer Caesars död i Pompejus teater. När Caesar 
anländer till den majestätiska salen slits hans toga av och sammansvurna män sticker 
honom med sina dolkar. Caesar segnar ner vid foten av en staty av Pompejus. De övriga 
som befinner sig i salen förfasar sig och sträcker upp sina händer. 

84 

En elev sitter vid ett bord tillsammans med en lärare. Flickan håller en penna i handen och 
skriver på ett papper. De ler mot varandra och ser glada ut. 

85 

En tjej lär sig att spela gitarr. Läraren visar med sin egen hand hur hon ska ta ett ackord. 

87 

En gräsbeväxt grusväg leder in mot en skogsdunge. Himlen är klarblå och en skugga av ett 
barn som håller en vuxen i handen syns i nederkant av bilden. 

89 

En röd sportbil kör fort på en slingrig väg. 

91 

Bild ovanifrån på sju personer som ligger på gräset med huvudena in i en cirkel. Alla ler och 
tittar in i kameran. 

92 

Schematisk bild hur processen kontroll - samhörighet - tillhörighet, går runt i en cirkel och 
börjar om från början igen vid en förändring. 

93 

Ett sociogram med Pelle och Lisa i var sin cirkel i mitten. Mellan Pelle och Lisa och 
gruppens andra medlemmar går pilar i olika riktningar som visar hur de förhåller sig till 
varandra. Några befinner sig närmare Pelle och Lisa och några befinner sig längre ut i 
kanterna. 

95 

Tre tjejer bråkar med en annan tjej. De står i ring kring henne, ser hotfulla ut och håller 
henne i ett fast grepp. 
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97 

En lärare i grå slipover och ljusblå skjorta står framför ett stort skissblock. Han sträcker ut 
armen och pekar mot en elev med ett stort leende, som för att bekräfta ett korrekt svar. 

98 

En elev sitter bakåtlutad i skolbänken och tittar intensivt ner i sin mobiltelefon. I 
bakgrunden syns en lärare som pekar ogillande på eleven med telefonen. 

103 

Närbild på en kvinnas ansikte. Hon håller en telefon intill örat. 

104 

En kvinna med hårt, lite ogillande uttryck och hakan vilande på knytnäven tittar in i 
kameran. Hon bär kostym och har mörkt kort, sidokammat hår. 

106 

Underifrån syns två ansikten - en man och en kvinna. De tittar in i varandras ögon och 
kvinnan ler. 

109 

Två kvinnogestalter sitter ned på marken klädda i heltäckande vita tygstycken utan 
öppningar förutom ett tunnare runt nät precis vid ansiktet. Den enes sandalklädda fot 
sticker ut under tyget. 

110 

En pojke utklädd till riddare med en sköld framför sig, vilar ett svärd på axeln. 

113 

En stor stenstaty av Genghis Khan. Han ser auktoritär ut med rynkade ögonbryn, 
neddragna mungipor, bred näsa och skägg. Under den släta hjälmen sticker hans långa 
flätade hår ut. 

115 

Margaret Thatcher promenerar med bestämd min mellan ett led av soldater klädda i röda 
och svarta uniformer. Hon är klädd i blå byxdress med tillhörande stor blå och vit hatt. 

117 

Äldre porträttmålning av Jeanne d'Arc som också visar en avbild av hennes uppenbarelse 
att föra den blivande Kung Karl VII till Reims för att där bli kung. 

119 

En kvinna visar "tumme upp" i gula gummihandskar. Hon ser glad och självsäker ut. 
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121 

På kontoret. En kvinna i byxdress, volangblus och stramt uppsatt hår sitter i en arbetsstol 
och matar ett litet barn med flaska. 

122 

En man i vitt förkläde håller en visp och en skål i händerna. Framför sig på bordet har han 
ingredienserna mjöl och ägg och en dator. 

125 

Vid ett bord på en restaurang sitter två kostymklädda män och pratar under tiden de äter 
varsin sallad. På bordet framför dem står en bärbar dator. 

129 

En kille och en tjej bryter arm. De håller ögonkontakt. Mannens arm är muskulös och hans 
uttryck är intensivt. Kvinnan småler och ser självsäker ut. 

130 

Bakom ett stängselstaket sitter en pojke lite framåtlutad på en bänk. Han ser nedstämd ut. 

132 

Närbild på en kille och en tjej som argt står panna mot panna och tittar varandra intensivt i 
ögonen. 

133 

En tjej står framför en garderob full med kläder. Hon håller sig för pannan och ser 
obeslutsam ut. 

135 

En protest på Atens gator. Studenter går med plakat och megafoner. 

137 

Hos terapeuten. Framför en kvinna och en man syns terapeuten samtala. Hon är mitt i en 
mening och håller ut ena handen för att understryka det hon säger. 

139 

Högt upp i luften bildar en grupp färgglada fallskärmshoppare en formation genom att 
hålla varandra i händerna. 

140 

I skolans korridor. En tjej är försjunken i sin mobiltelefon. Hon har hörlurar och uppfattar 
inte mannen som står bakom henne och skriker i en megafon utan att få kontakt. 
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142 

En tjej blir angripen bakifrån av två andra tjejer. Hon hukar sig och skyddar sig med 
händerna mot huvudet. 

144 

I en ring sitter fem personer. En av kvinnorna är ledsen och tittar nedstämt ner i golvet. En 
av de andra klappar henne stöttande på axeln. 

147 

Två barn skakar hand och tittar varandra i ögonen. 

149 

Två personer samtalar. En tjej sitter i en stol med knäppta händer som hon vilar hakan på 
och framför henne skymtar man axeln och håret på personen hon samtalar med. 

150 

Man skymtar axeln och håret på en kille. Framför honom står tre jämnåriga och stirrar. En 
tjej ser stöddig och ogillande ut. En annan tjej pekar på honom. 

152 

En pojke sitter ledsen och hopsjunken på golvet och skymmer ansiktet med händerna. 

153 

En flicka sitter ensam och ser ledsen ut. På gräset en bit bakom henne sitter två flickor tätt 
tillsammans och tittar på henne. 

155 

En lärare har stannat en pojke i skolans korridor. Hon pekar på honom och ser arg ut. Han 
tittar tillbaka på henne men ser lite frågande ut. 

159 

Sex glada elever litar på varandra och bildar en mänsklig pyramid. I botten står tre killar på 
alla fyra. På deras ryggar står två tjejer på alla fyra. Överst står en tjej i röd blus och ler 
brett. 

160 

En tabell i form av ett rutnät där guldstjärnor kan klistras in för att uppmuntra gott 
beteende. 

165 

En person skriver något i en skrivbok. 
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166 

Barnen på förskolan är ute i skogen och leker trots att de regnar. Ett av barnen håller upp 
en fin sten som han hittat. 

169 

I klassrummet sitter två elever och ser uttråkade ut och tänker "Varför måste vi kunna det 
här?" Om man vet varför man gör något blir det lättare att känna motivation.  

172 

Flicka med sportkläder, shorts och top som hoppar längdhopp 

176 

Ett litet barn ligger på golvet framför en bräda med schackpjäser och tänker "Kan jag få 
några klotsar i stället?" 

177 

En pojke och en flicka ligger på mage och läser. Pojken pekar i flickans bok och säger något. 

178 

En grupp elever som ser ut att komma från olika länder beroende på deras utseende, sitter 
tillsammans och jobbar med en uppgift. 

181 

På kontoret. En man i skjorta och slips sitter ovanpå sitt skrivbord i en avslappnande pose. 
Han blundar, benen är korslagda och händerna med handflatorna uppåt, vilar på knäna. 

183 

I ett klassrum sitter en lärare vid skrivbordet och dokumenterar. 

185 

En tjej för anteckningar i sin dagbok. 

187 

En linjerad pil går diagonalt uppåt för att illustrera utvecklingen över tid i olika steg. En 
kvinna pekar på två olika punkter på linjen, en i början och en i toppen. "Här startade vi, 
och här befinner vi oss nu". 

188 

I klassrummet. Fem elever står framför tavlan och håller upp var sitt papper med en ritad 
"gubbe" med olika uttryck för att visa sin utvärdering. En elev tycker det var roligt, en 
tycker det var trist, en tycker det var halvbra, en tycker det var riktigt dåligt och en 
uttrycker förvåning. 
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190 

Två glada tjejer klappar en stor brun häst. "Vad var det som gjorde ridlägret så lyckat?" 

192 

På ett lager bland höga hyllor ser man två män som arbetar. Den ena har en gul reflexväst 
på sig och har just hämtat tre stora kartonger som han transporterar på en vagn. Den 
andra personen noterar varorna som hämtats i en pärm. 

195 

"Trött? Stressad? Dags att se över den psykiska arbetsmiljön?". Ett svartvitt foto av en kille 
som sitter och arbetar framför en bildskärm. Han ser trött och sliten ut. 

197 

En man i gul skyddshjälm, overall och skyddsglasögon. Bakom honom på väggen sitter 
klisterlappar med olika varningsmärken och instruktioner. 

199 

En man har bananer till salu på flaket på sin moped. 

201 

En grupp friluftsklädda vandrare med stavar på väg uppför en höjd. I bakgrunden syns 
dimhöljda berg. 

205 

En bild på leken "hängning" där ett ord ska gissas. Två bokstäver saknas i ordet -a-er. 
Gubben saknar en arm och är nästan "hängd". 

206 

En bild på Johan som står framför skolan med ett ledsamt uttryck i ansiktet. 

208 

En kvinna ler när hon får blommor och blir kysst på kinden av en flicka. 

211 

Ett gäng samspelta draghundar kommer springandes i full fart med släden bakom sig. 

212 

Tecknad bild av tvåvägskommunikation. Två personer kommunicerar med varandra. Hon 
(sändare) skickar ett budskap till honom (mottagare) och han skickar tillbaka sitt svar 
(budskap) till henne. 

213 

"En blick kan säga mycket". Foto av en man med blicken stadigt fäst på något/någon vid 
sidan av honom. 
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215 

Två män hälsar högaktningsfullt genom att buga lätt mot varandra. 

217 

En man och en kvinna sitter utomhus och äter. Han stoppar precis in en matbit med 
fingrarna. Hon äter med kniv och gaffel och tänker "Han kanske är snygg, men något 
bordsskick har han då inte.". 

220 

Färgfoto. En tjej kupar handen vid munnen och viskar något till en annan tjej som håller 
handen bakom örat för att höra bättre. 


	Pedagogiskt ledarskap Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	11
	14
	21
	34
	107
	143
	171
	173
	174
	189
	196

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	6
	8
	9
	13
	15
	16
	18
	19
	20
	21
	23
	24
	25
	27
	28
	29
	31
	32
	33
	34
	37
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	45
	47
	48
	49
	51
	55
	56
	59
	60
	61
	62
	63
	65
	67
	68
	69
	71
	72
	73
	74
	76
	78
	80
	81
	83
	84
	85
	87
	89
	91
	92
	93
	95
	97
	98
	103
	104
	106
	109
	110
	113
	115
	117
	119
	121
	122
	125
	129
	130
	132
	133
	135
	137
	139
	140
	142
	144
	147
	149
	150
	152
	153
	155
	159
	160
	165
	166
	169
	172
	176
	177
	178
	181
	183
	185
	187
	188
	190
	192
	195
	197
	199
	201
	205
	206
	208
	211
	212
	213
	215
	217
	220



