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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
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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.  

 Boken har inga svällpappersbilder men det finns några bildbeskrivningar. 

 Alla bilder på legobitar är strukna då förklaring finns i texten. 

 De flesta bilder på porträtt är strukna. 

 Alla "stryk under" och "ringa in" är ändrade till "markera". 

 Alla "högerpilar" är ändrade till "tankstreck" UTOM på sid. 12 där "högerpilarna" är 
ändrade till ordet "blir". 

 De rosa- och blåmarkerade orden är placerade inom parentes. Sid. 84, 85, 195, 196, 
263, 373-379 

 Till några sidor finns ord och meningar markerade med siffra (istället för färg) och 
en hänvisning finns då i rutan efter. 
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 Lässtrategi-bilderna är ändrade till text enligt nedan, och texten är placerad inom 
parentes.  
(spåkulan) 
(frågetecknet) 
(förstoringsglaset) 
(summatecknet) 
(ankaret) 

 Verktygs-bilderna är ändrade till text enligt nedan, och placerade inom parentes.  

(verktyg) 
(stil) 
(samtid) 
(idéer) 
(känslor) 
(tankar) 
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Sidspecifika förändringar 

17 

Tabellen är omarbetad till brödtext och skriven så här: 

subjektsform, objektsform, genitivform 

  

 jag, mig, - 

 du, dig, - 

 han, honom, hans 

 hon, henne, hennes 

 den det, den det, dess 

 vi, oss, - 

 ni, er, - 

 de, dem, deras 

26 

Upplägget är lika på likande ställen i boken. 

Här står hela meningen först. Sedan är den indelad, så här: 

Din mysiga och busiga katt skulle klättra på bordet. 

 

 Nominalfras: Din mysiga och busiga katt 

 Verbfras: skulle klättra 

 Prepositionsfras: på bordet 

 

Din(pronomen) mysiga(adjektiv) och(konjunktion) busiga(adjektiv) katt(substantiv). 

36-38 

Tabellerna är omarbetade till brödtext. Ex. sid. 36: 

 

Fundament: De flesta satsdelar passar här. 

 Typplats: Finit verb 

 N1: Subjekt 

 A1: Satsadverbial 

 V: Infinit verb 
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 N2: Direkt objekt, Indirekt objekt, Predikativ 

 A2: Adverbial 

 

Fundament: Din bästa vän (subjekt) 

 Typplats: skulle 

 N1: - 

 A1: - 

 V: vilja läsa 

 N2: en intressant text 

 A2: under lektionen 

osv. 

59 

Tabellen är omarbetad till brödtext. 

 

Substantiv 

 Svenska: kvinna/kvinnor, häst/hästar 

 Danska: kvinde/kvinder, hest/heste 

 Norska (bokmål): kvinne/kvinner, hest/hester 

 

Verb 

 Svenska: dansa, druckit 

 Danska: danse, drukket 

 Norska (bokmål): danse, drukket 

  

Adjektiv 

 Svenska: breda/bredare 

 Danska: bred/bredere 

 Norska (bokmål): bred/bredere 

71 

Tabellen är omarbetad till brödtext. 

 

 Svenska: Hur mår du? 
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 Lulesamiska: Maktas vieso? 

 Sydsamiska: Guktie veasoeh? 

 Nordsamiska: Got veaját? 

 

 Svenska: Vill du ha kaffe? 

 Lulesamiska: Sidák káfav? 

 Sydsamiska: Sijhth prihtjegem? 

 Nordsamiska: Jugat go gáfe? 

86 

Uppställning: 

 benløse fugle (da), benkøse fugler (no) - benlösa fåglar 

 blind passager (da), blind passajer (no) - en blind passagerare 

 blomme (da) - blomma 

osv. 

101 

Texten skriven så här: 

 Text inom klammer: Referat 

 Övrig text: Källhänvisning 

 

[Det senaste inom svensk forskning visar en tydlig koppling mellan stressnivå och 
samhällets informationsflöde] förklarar professor Mariana Sjölander i avhandlingen 
Stressorer som skadar hjärnan (2017).  

I avhandlingen Stressorer som skadar hjärnan (2017) menar Mariana Sjölander att "genom 
att lära sig att hantera stress kan hjärtsjuka människor undvika nya hjärtinfarkter". 

124 

Tillagd text efter första stycket på sidan: 

 

 (Siffrorna i texten hänvisar till motsvarande siffra - numrerad rubrik - i kommentarerna.) 

 

(1. Vad betyder det egentligen att kränka någon?) (1. Är det (2. samma sak) som att höja 
rösten och i affekt slänga ur sig en taskig kommentar?) (3. Att kränka någon är att 
behandla en person nedsättande i ord eller handling. Att kränka någon är att göra ingrepp i 
dennes rättigheter eller frihet.) Synonymer är förödmjuka, skymfa och såra vilka ligger 
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ganska nära min dotters förenklade definition. Det är inte helt enkelt att ringa in ordets 
betydelse. Men med en allt för (4. vag och luddig) definition ... 

osv. 

 

Rubrikerna i Bakgrunds-rutan är numrerade så här: 

1. Stilfigur – retorisk fråga 

2. Stilfigur – allitteration 

3. Stilfigur – anafor 

4. Stilfigur – pleonasm 

 

Alla rutor har rubricerats Kommentar. 

Upplägget är lika i resten av boken på liknande ställen. 

291 

Texten i rutan är skriven: 

Upplysningen vs Romantiken  

 Förnuft / Känsla 

 Vetenskap / Fantasi 

 Objektiva sanningar / Subjektiva sanningar 

 Deism / Panteism 

 Naturen är dött material / Naturen är besjälad 

 "Här och nu" / "Där och då" 

404 

Struken text: 

Börja med att rita en cirkel i mitten på ett A4-papper. Skriv ”modernismen” i cirkeln och fyll 
sen på din tankekarta med begreppen nedan. 

Ersatt med: 

Börja med att skriva rubriken "modernismen" och fyll sen på din tankekarta med 
begreppen nedan. 

 

Struken text: 

Rita också gärna enkla bilder som du kan koppla ihop till begreppen. 
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Till läsaren 

Till boken finns inga svällpappersbilder men det finns några bildbeskrivningar. 

 

Förlagans ikonbilder till Lässtrategi och Verktyg har fått text inom parentes: 

 (spåkulan) 

 (frågetecknet) 

 (förstoringsglaset) 

 (summatecknet) 

 (ankaret) 

 (verktyg) 

 (stil) 

 (samtid) 

 (idéer) 

 (känslor) 

 (tankar) 

 

Vid textutdrag med kommentarer finns kommentarerna inom ruta efter tillhörande text. 

 

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

 Tänk på att elever med synnedsättning behöver mer tid till att läsa 
bildbeskrivningar och att arbeta med uppgifterna.  

 Uppmana eleven att läsa texten Till läsaren. Där finns information om boken. 

 SPSM Resurscenter Syn håller kurser för lärare och svarar på frågor om att 
undervisa elever med synnedsättning. Kontakta dem för mer information 
www.spsm.se, tel: 010-473 50 00 
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Bildbeskrivningar 

106 

En äldre kvinna med ljust hår och glasögon står vid ett ståbord. Hon har papper framför sig 
och en laptop står uppfälld vid sidan om. 

114 

En fisk (piraya) visad från sidan. Fisken är delad i sju olika stora delar. Delarna anges här i 
ungefärlig procent för att visa storleken. Från munnen till stjärtfenan: inledning (10%), 
bakgrund (10%), tes (5%), argument för (40%), argument mot (15%), sammanfattning 
(10%), avslutning (10%). 

121 

En fisk (piraya) visad från sidan. Fisken är delad i tre olika stora delar. Delarna anges här i 
ungefärlig procent för att visa storleken. Från munnen till stjärtfenan: inledning (20%), 
avhandling (60%), avslutning (20%). 

146 

En tidslinje med tidsepoker. Till varje epok finns ett föremål. Varje epok och föremål har 
sin egen färg. 

 Antiken (blå): en kruka med krackelerad yta 

 Medeltiden (svart): en borg/fästning 

 Renässansen (gul): en utsmyckad spegel 

 Upplysningen (grön): ett brinnande stearinljus 

 Romantiken (rosa): ett hjärta 

 Realismen (lila): en gammal kamera 

 Naturalismen (turkos): ett mikroskop 

 Modernismen (blå): ett vapen (pistol) 

178 

En tidslinje. 

 ca 700 f.Kr.: Iliaden och Odysséen Homeros 

 612–550 f.Kr.: "Fragment 31" Sapfo 

 ca 526–456 f.Kr.: Orestein Aiskylos 

 ca 497–406 f.Kr.: Kung Oidipus Sofokles 

 ca 480–406 f.Kr.: Medea Euripides 

 ca 445 – ca 385 f.Kr.: Lysistrate Aristofanes 

 ca 43 f.Kr – 17 eller 18 e.Kr.: Förvandlingar Ovidius  
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189 

En tecknad bildserie. 4 bilder. 

1. Ett skepp. Text: Odysséen. För dig som har bråttom. 

2. Odysseus jagas av en enögd jätte. Text: Odysseus är på väg hem till sin fru Penelope 
men stoppas av havsgudar, nymfer, cykloper ... 

3. En kvinna (siren) sjunger. Text: ... stormar, Kannibaljättar och siréner. 

4. Odysseus skjuter med pilbåge. Pilar flyger åt alla håll. Text: När Odysseus återser 
Penelope omsvärmas hon av en massa friare. Han gör processen kort med dem. 

218 

En tidslinje. 

 1100-talet: Riddardiktning 

 1200-talet: Tristan och Isolde, Isländska sagor Njals saga 

 1300-talet: Den gudomliga komedin Dante Aligheri, Uppenbarelser Heliga Birgitta 

 1400-talet: Canterbury Tales Geoffrey Chaucer, Det stora testamentet Francois 
Villon 

225 

En tidslinje. 

 1513: Fursten Niccolò Machiavelli 

 1534: Den store Gargantuas förskräckliga leverne Francois Rabelais 

 1600-talet: Hamlet, Romeo och Julia, Stormen och Macbeth William Shakespeare 

 1605: Don Quijote Miguel de Cervantes 

 1642: Klagovisa över denna torra och kalla vår Lars Wivallius 

 1657: "Hercules" Georg Stiernhielm 

 1664: Tartuffe Molière 

 1677: Fedra Jean Racine 

240 

En tidslinje. 

 1719: Robinson Crusoe Daniel Defoe 

 1726: Gullivers resor Jonathan Swift 

 1729: "Ett anspråkslöst förslag" Jonathan Swift 

 1759: Candide Francois Voltaire 

 cirka 1770-1790: "Fredmans epistlar" Carl Michael Bellman 
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 1771: Gustav III tillträder svensk tron 

 1789: Franska revolutionen  

 1798: "Några ord till min k. dotter, ifall jag hade någon" Anna-Maria Lenngren 

267 

Målning. Ett virrvarr av nakna tritoner (manliga havsnymfer), najader (kvinnliga 
havsnymfer) och fantasifulla fiskar ligger i skummet som bildas av en svallvåg intill en 
klippig strand. Flera små amoriner flyger över himlen. Några mörka ovädersmoln tornar 
upp på den annars blåa himlen. 

282 

Ett svenskt frimärke (65 öre) med porträtt av Anna Maria Lenngren i profil. 

288 

En tidslinje. 

 1762: Émile Jean Jacques Rousseau 

 1774: Den unge Werthers lidanden Faust 

 1810: "Det eviga" Esaias Tegnér 

 1813: Stolthet och fördom Jane Austen 

 1818: Frankenstein Mary Shelley 

 1821: "Till förruttnelsen" Erik Johan Stagnelius 

 1823: Don Juan Lord Byron 

 1843: Den svarta katten Edgar Allan Poe 

 1857: Singoalla Viktor Rydberg 

319 

Ett svenskt frimärke (10 öre) med porträtt av Esaias Tegnér i profil. 

320 

En medaljong skuren i trä med porträtt av Erik Johan Stagnelius. 

344 

En tidslinje. 

 1838: Oliver Twist Charles Dickens 

 1839: Det går an Carl Jonas Love Almqvist 

 1842: "Kappan" Nikolaj Gogol 

 1843: "Den fula ankungen" HC Andersen 

 1856: Hertha Fredrika Bremer 
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 Mitten av 1800-talet: Den mänskliga komedin Honoré de Balzac  

 1857: Madame Bovary Gustave Flaubert 

 1866: Brott och straff Fjodor Dostojevskij 

 1867: Thérèse Raquin Émile Zola 

 1865-1869: Krig och fred Leo Tolstoj 

 1879: Ett dockhem Henrik Ibsen 

 1879: Röda rummet August Strindberg 

 1880: "Fettpärlan" Guy de Maupassant 

 1885: Pengar Victoria Benedictsson 

 1914: Kejsarn av Portugallien Selma Lagerlöf 

350 

Ett svenskt frimärke (25 öre) med porträtt av Carl Jonas Love Almqvist. 

362 

En tidslinje. 

 1914–1918: Första världskriget 

 1918–1939: Mellankrigstiden  

 1939–1945: Andra världskriget 

 

 1913: På spaning efter den tid som flytt Marcel Proust 

 1915: "Förvandlingen" Franz Kafka 

 1916: "Dagen svalnar" Edith Södergran 

 1916: Ångest Pär Lagerkvist 

 1922: "Det öde landet" Thomas Stearns Eliot 

 1922: Odysseus James Joyce 

 1924: "Indianläger" Ernest Hemingway 

 1925: Processen Franz Kafka  

 1927: "Berg som vita elefanter" Ernest Hemingway 

 1927: Mot fyren Virginia Woolf 

 1935: "Ja visst gör det ont när knoppar brister" Karin Boye 

 1952: Den gamle och havet Ernest Hemingway 
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394 

Ett amerikanskt frimärke (22 cent) med porträtt av Thomas Stearns Eliot. 

410 

Foto på snäckformade kakor - Madeleinekakor. 
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