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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. 

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

 Det finns ingen separat bildbilaga. Bilder av mer utfyllnadskaraktär har utgått. 

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

 Onödig fet- och kursiv markering har utgått, betydelsebärande ord markeras med 
versaler. 
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Sidspecifika förändringar 

12 

Bildtext har lagts till: 

London var en av de städer som upplevde stor social misär som följd av industrialismen. 
Illustrationen visar fattiga människor i trasiga kläder längs gatorna i kvarteret. 

17 

Bildtext har lagts till: 

Från affärsman till superhjälte på fem sekunder – vissa är duktiga på att byta roll. Här syns 
en man som slitit upp sin skjorta och visar bröstet precis som stålmannen gör när han klär 
om för ett uppdrag. 

27 

Bildtext har lagts till: 

Snabbmat – är det kultur? En tjej äter en dubbelhamburgare från McDonalds. 

28 

Bildtext har lagts till: 

Fotboll är en billig sysselsättning som man ägnar sig åt i många olika delar av världen. Ett 
gäng yngre afrikanska pojkar spelar fotboll. 

31 

Bildtext har lagts till: 

Människan och samhället kan betraktas på långt eller kort avstånd. En man på huk i sanden 
tittar på en liten modell av världen genom kikare. 

60 

Bildtext har lagts till: 

På 1800-talet transporterades människor från Afrika till USA som handelsvaror, slavar. På 
ett stort fartyg tvingas tillfångatagna svarta män och kvinnor, med våld ner under däck. 

61 

Bildtext har lagts till: 

Är utbildning nyckeln till frihet? Bland hopskrynklade papper och högar av pärmar sitter en 
man djupt böjd över skrivbordet. 

62 

Bildtext har lagts till: 

Hur många svenska familjer kan ha den här livsstilen? En mamma och ett barn sitter i solen 
på väg ut mot havet i en stor segelbåt. 
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74 

Bildtext har lagts till: 

Forskare delade förr gärna in människosläktet i olika raser baserade på deras utseende. 
Exempelvis ”irish iberian” med runt huvud, grova drag och stora håriga polisonger, ”anglo-
teutonic” med avlångt smalt ansikte, rak spetsig näsa och utskjutande haka eller ”negro” 
med litet huvud, stora läppar och platt näsa. 

88 

Bildtext har lagts till: 

Klagomuren i Jerusalem är en av de heligaste platserna för det judiska folket. Män med 
traditionella judiska huvudbonader ”Kippa” (små virkade kalotter) står med händerna mot 
muren och ber. 

89 

Bildtext har lagts till: 

Jesusstatyn i Rio de Janeiro är en av de största kristna symbolerna i världen. Det episka 
monumentet i vit sten som står på Corcovadoberget och ser ut över staden, är 30 meter 
högt och syns på flera mils avstånd. 

91 

Bildtext har lagts till: 

Hinduer utövar religiösa ritualer vid den heliga floden Ganges. Kvinnor har gått ned i 
vattnet med kläderna på och skickar symboliskt iväg blommor på floden. 

93 

Bildtext har lagts till: 

En Buddha är en person som blivit upplyst, men ofta används Buddha som egennamn för 
Siddharta Gautama. Bilden visar en sittande Buddhastaty bland ruiner i Sukhothai, 
Thailand. 

94 

Bildtext har lagts till: 

Voodoo är en typ av animistisk religion som bland annat utövas i Västafrika och på Haiti, 
Kuba och Dominikanska Republiken. Bilden visar en voodoo-ceremoni i Benin i västra 
Afrika där kvinnor och barn står samlade i en ring och klappar händerna och sjunger. 

113 

Bildtext har lagts till: 

Köande busspassagerare i London. Hundratals människor står på led och väntar. 
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119 

Bildtext har lagts till: 

Vad kännetecknar en dansk? Vad är fakta? Vad är fördom? På bilden ser vi en kille som 
målat den danska flaggan över hela ansiktet. 

138 

Bildtext har lagts till: 

En tjej sitter ned på backen lutad mot en mur. Hon ser ledsen ut i täckjacka med en stor 
halsduk virad runt halsen och en ryggsäck bredvid sig. Vad gör du här? Ska inte du vara i 
skolan? 

140 

Bildtext har lagts till: 

En scen ur en tecknad cowboyfilm. Att cowboys skjuter ihjäl varandra på film tycker vi är 
helt normalt. Hade det skett hemma på din gata skulle det varit annorlunda. 

141 

Bildtext har lagts till: 

Enligt Lombroso kunde man se att olika typer av brottslingar hade olika typer av utseende. 
Här ser man foton av fyra olika personer med olika karaktärsdrag; smalt ansikte, 
neddragna mungipor, högt hårfäste, smal respektive bred näsa osv. 

142 

Bildtext har lagts till: 

Av alla brottslingar är det relativt få som är psykopater. Förr skyddade man samhället från 
psykopater genom att låsa in dem. Här springer en man i tvångströja genom en 
sjukhuskorridor. 

147 

Bildtext har lagts till: 

Sida vid sida, men långt ifrån tillsammans. En uteliggare sträcker ut sin hand mot en kvinna 
som passerar förbi. 

159 

Bildtext har lagts till: 

”Jag älskar andra kulturer, men håller mig helst till min egen” säger en blond tjej med 
fräknar i ansiktet. 

162 

Bildtext har lagts till: 
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Alla barn har inte samma möjligheter som du haft.  I ett fattigt område utanför ett hus med 
trasiga väggar av lera, leker några barn på marken. 

167 

Bildtext har lagts till: 

På en skylt står ”Closed for non-muslim tourists”. Diskriminering vid en moské i Kuala 
Lumpur, Malaysia. 

179 

Bildtext har lagts till: 

Massor av människor rör sig ute på en gata i en större stad. Vilka är alla dessa människor? 
Hur bor de? Hur mår de? Vad tycker och tänker de? 

202 

Bildtext har lagts till: 

En ledsen tjej sitter ned på huk och tittar in i kameran: ”Alla utom jag ska gå på 
studentbalen. Mamma säger att vi inte har råd”. 

216 

Bildtext har lagts till: 

Familjelycka med shopping? En familj med mamma, pappa och två barn bär kassar med 
inköp från shoppingrundan. 
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Till läsaren 

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

 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. 

 Onödig fet- och kursiv markering har utgått, betydelsebärande ord markeras med 
versaler. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Gå gärna igenom kortkommandon för Textview med eleven för att underlätta 
läsningen av boken. 
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Bildbeskrivningar 

6 

Emma tillsammans med en hund. Emma härmar hunden som sträcker ut tungan. 

8 

En tjej sitter på ett tåg försjunken i egna tankar och tittar ut genom rutan. 

11 

En man i kostym och skyddshjälm står och tittar upp mot ett flervåningshus som håller på 
att byggas. 

14 

En kille med kortklippt hår och bruna ögon tittar allvarsamt in i kameran. 

20 

I en arbetssituation ser man fyra personer med headset (mikrofon och hörlurar) som 
arbetar med att svara på samtal eller ringa. 

23 

Tavlan av den ryska Oktoberrevolutionen 1905 målades av Llya Repin. Den visar den 
folkliga resningen mot tsar Nikolaj II. Tusentals svältande människor demonstrerade för att 
få bättre villkor för arbetarna. 

25 

Ett foto av ön uppifrån luften. Den är helt beklädd med gröna träd, kantas av vita stränder 
och är omgiven av ett blågrönt hav. 

40 

På bilden syns endast den övre delen av bokstaven m i McDonalds logga. Texten är gul på 
röd bakgrund och går att känna igen även om endast en del av hela logotypen syns. 

43 

En brett leende flygvärdinna i ljusblå dräkt står i dörröppningen till ett flygplan och hälsar 
välkommen. 

45 

Ute på ett stort lugnt hav syns två segelbåtar i horisonten. 

46 

I det postmoderna samhället är ingenting självklart. I en stor byggnad med glaspartier i 
entrén bildas stora skuggor på väggarna av personerna som befinner sig där. 
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56 

Ett bisamhälle i genomskärning där bin arbetar med att producera honung. 

64 

En tjej med slitet utseende i vitt linne och tatuering på armen röker en cigarett. 

67 

En manlig dansare står i trikåer i en balettposition. 

69 

En liten flicka sitter i en garderob med kläder typiska för en tjej i rosa och vitt, blommiga 
mönster, klänningar osv. 

73 

Två ”svenska” tjejer med blomsterkransar i håret och en midsommarstång i bakgrunden. 

76 

Framför en hydda med halmtak sitter hövdingen med ett gevär och sin unga fru. De är 
klädda i tygstycken som virats runt kroppen och bär smycken av pärlor och ben runt 
halsen. Frun har också stora armband. Hon är barfota men mannen har sandaler. 

79 

En scen ur en balett. I famnen på den manliga rollinnehavaren man hänger en livlös kvinna 
i rosa dräkt. 

82 

I en rostig bil av äldre modell, åker några ungdomar med nedvevade rutor. Från 
backspegeln hänger två stora luddiga tärningar. 

85 

På ett berg mitt i skogen står en flera meter hög stor Buddha staty. Buddha sitter ned med 
korslagda ben och framför statyn står blommor och ett bord med tända ljus. 

88 

En Davidsstjärna. Den är formad av två trianglar så att den blir sexuddig. 

88 

Ett kristet kors. En välkänd religiös symbol, som föreställer det kors som Jesus enligt Bibeln 
avrättades på. 

90 

Allah skrivet med arabiska bokstäver. 



10 

 

90 

Mitt på parkeringsplatsen har män samlats för att be. De står i långa rader, vända mot 
Mecka och har bönemattor framför sig. 

91 

Den hinduiska symbolen Aum representerar det gudomliga och är den heligaste av alla 
stavelser. A står för skapande, u för bevarande och m står för destruering eller upplösning. 

92 

En symbol för Buddismen är ett hjul med åtta ekar. Varje eker i hjulet står för en viktig 
levnadsregel. 

93 

En symbol för sikh ism är Khanda. Den består av ett svärd, khanda, en chakkar samt två 
dolkar, miri och piri. 

99 

Arbetsförmedlingens logotype. Ett stiliserat ”a” i form av en droppe och en våg i två olika 
blå nyanser. 

100 

Tecknad bild av karaktären ”Spindelmannen” som klättrar upp längs en husfasad. 

106 

Två ungdomar ligger i gräset och tittar kärleksfullt på varandra. 

108 

Mitt på en shoppinggata med mycket folk står en finklädd man i kostym och ropar ut text 
ur bibeln. 

123 

En tjej petar näsan på låtsas och tittar med förvånade ögon in i kameran. 

124 

En tom gunga i en lekpark. 

126 

En vargflock i ett snölandskap. 

132 

Bild av övervakningskameror på en stolpe utomhus. 

139 

Foto av en person i handbojor med händerna bakom ryggen. 
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157 

Foto av Ibrahim klädd i mörk kostym som just ska slå en putt med en golfklubba. 

165 

En äldre och en yngre man, av olika etnicitet, sitter utomhus i en park och spelar schack. 

177 

Ett höghusområde med flera stora hus med många lägenheter. 

183 

I biblioteket har en kille satt sig ner mellan hyllorna med ett antal böcker att gå igenom. 

196 

En kvinna i gröna skyddskläder och hårskydd städar i en korridor. 

200 

Ett färgfoto av Erika. En ”vanlig” tjej i 18-årsåldern. 
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