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Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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 om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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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Läraranvisning 

Titel: Mänskligt – Psykologi 1 och 2a 

Författare: Gabriella Bernerson, Katri Cronlund 

ISBN: 978-91-523-2582-7 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................... 8 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 9 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 10 

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. 

• Fet- eller kursiv stil markeras inte på något särskilt sätt i denna anpassade bok. 

• Bilder som är av utfyllnadskaraktär och inte har någon bildtext har utgått. Även 
bildförteckningen längst bak i boken har utgått. 

• Tabellerna har omarbetats och ställts upp i listform för att lättare kunna läsas 
linjärt. 

• Ord i marginalen är inte med i den anpassade boken, de finns endast listade i 
kapitlets början och i ordlistan i slutet. 

• Kortare bildbeskrivningar har lagts till i vissa av bildtexterna. Dessa återges inte i 
läraranvisningen. 

• Registret, läs- och länktips, ord & begrepp samt bilagan forskning och vetenskap 
inom psykologin hittas i egna flikar. 

• Inga svällpappersbilder medföljer. 

• All markering för svartskriftens textrutor utgår utom för exempelrutor. När 
märkning för textrutor tagits bort har texten i vissa fall flyttats för att inte bryta 
övrig löpande text. Se t ex sid 321. 

• Textrutemarkering för exempelrutor har behållits och märks: 
--- Exempel --- 
... 
--- Slut exempel ---  
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Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

10 

Texten i blomman har placerats in i den löpande texten: 

Psykologi: pedagogik, filosofi, samhällskunskap, ekonomi, naturkunskap & biologi, 
sociologi, psykiatri 

14 

Text har lagts till: 

Fenomen: Frida är stressad! 

Fyra olika perspektiv 

  1: Hur upplever Frida själv sin situation? 

  2: Vad har Frida för tidigare upplevelser? 

  3: Hur ser Fridas sociala situation ut? 

  4: Vad händer i Fridas kropp när hon blir stressad? 

77 

Text har lagts till: 

• procedurminnet 

• perceptuella minnet 

• semantiska minnet 

• episodiska minnet 

83 

Text i figuren har lagts till: 

djur 

  fyrbenta djur 

    hundar 

      tax, schäfer, borderterrier 

106 

Tabellen har ställts upp så här: 

Hjärnans signalämnen och dess funktion: 

GABA (gammaaminosmörsyra): Är det vanligaste förekommande signalämnet. Det har en 
hämmande effekt på nervcellerna och bidrar till att vi kan slappna av. 
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Acetylkolin: Har betydelse för uppmärksamhet, minne och inlärning. En av dess uppgifter 
är att hålla igång den elektriska aktivitet som normalt pågår i hjärnan. Sänkt nivå av 
acetylkolin tros vara en av orsakerna till Alzheimers sjukdom. 

(osv) 

111 

Tabellen har ställts upp så här: 

Hjärnhalvornas beteenden 

Vänster hjärnhalva 

Den vänstra hjärnhalvan står för språket, matematiken och det logiska tänkandet. Den 
talar, skriver och räknar, analyserar och är medveten om tiden. 

Den som är hänvisad till sin vänstra hjärnhalva på grund av skador i den högra visar brist på 
normala känslomässiga reaktioner. Personen visar mer likgiltighet, skämtar bort och 
förnekar problem. 

Höger hjärnhalva 

Musikalitet, bilder och orientering i rummet är främst den högra hjärnhalvans ansvar. Den 
är expert på att tolka kroppsspråk och känslor och där löses problem som inte är verbala. 

Personer som mest använder den högra hjärnhalvan eftersom den vänstra inte fungerar 
visar upp starka, mest negativa, känslomässiga reaktioner. De gråter mycket, svär och 
bråkar lätt med andra. 

176 

Tabellen har ställts upp så här: 

Typ av kärlek 

  Icke kärlek: låg intimitet, passion och engagemang. 

  Att tycka om: hög intimitet, låg passion och engagemang. 

  Förälskelse: låg intimitet, hög passion och lågt engagemang. 

  Romantisk kärlek: hög intimitet, hög passion, lågt engagemang 

  Tom kärlek. Låg intimitet, låg passion, högt engagemang 

  Kamratkärlek: hög intimitet, låg passion, högt engagemang 

  Dåraktig kärlek: låg intimitet, hög passion, högt engagemang 

  Fulländad kärlek: hög intimitet, hög passion, högt engagemang 

185 

Tabellen har ställts upp så här: 

Stressorer i vardagen: 
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  relationsbekymmer 

  förseningar 

  problem på arbetet 

  ekonomiska bekymmer 

  anhopningar av uppgifter 

Stressorer – trauman: 

olycksfall (osv) 

187 

Bildtext har lagts till: 

De individuella skillnaderna i hur mycket stress vi behöver för att prestera bra varierar. 
Diagrammet visar olika kurvor för person a och b där stressnivåerna påverkar 
prestationerna på olika sätt. Person a går i gång och prestera bra under hög press men när 
stressnivån sjunker, sjunker även prestationen. Person b har en planare kurva uppåt med 
högre stressnivå under längre tid, men behåller prestationsförmågan. 

215 

Tabellen har ställts upp så här: 

Psykologiska perspektiv 

1. Psykodynamiskt perspektiv 

a) Centrala begrepp: 
Detet, jaget, överjaget. 
Det omedvetna/det medvetna. 

b) Exempel på intresseområden: Utveckling, inre konflikter, försvarsmekanismer. 

c) Förklaringar till psykisk ohälsa: Omedvetna konflikter. 

d) Terapi/behandling: Psykoanalys, psykodynamisk terapi. 

e) Kända företrädare: Freud, Bowlby, Erikson. 

2. Behavioristiskt perspektiv 

a) Centrala begrepp:  
Yttre påverkan. 
Betingning, förstärkning. 

b) Exempel på intresseområden: Inlärning av beteenden. Studier av djurs beteende. 

c) Förklaringar till psykisk ohälsa: Betingningar. 

d) Terapi/behandling: Beteendeterapi. 

e) Kända företrädare: Pavlov, Watson, Skinner. 

3. Kognitivt perspektiv 
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a) Centrala begrepp: 
Kognitioner, förväntningar. 
Tankeschema. 

b) Exempel på intresseområden: Perception, uppmärksamhet. 
Minne, beslutsfattande. 

c) Förklaringar till psykisk ohälsa: Dysfunktionella tankescheman. 

d) Terapi/behandling: Kognitiv terapi. 

e) Kända företrädare: Bandura, Piaget, Beck. 

4. Biologiskt perspektiv 

a) Centrala begrepp: Gener, hjärnfunktioner. 

b) Exempel på intresseområden: Evolutionen. 
Ärftlighet, hormoner, signalämnen. 

c) Förklaringar till psykisk ohälsa: Biologiska. 

d) Terapi/behandling: Medicinska behandlingar. 

e) Kända företrädare: Galenos, Darwin. 

5. Humanistiskt perspektiv 

a) Centrala begrepp: 
Subjektiva upplevelser. 
Självförverkligande. 

b) Exempel på intresseområden: Villkorslös kärlek. 
Kreativitet, empati. 

c) Förklaringar till psykisk ohälsa: Brist på kärlek och förståelse. 

d) Terapi/behandling: Humanistisk och existentiell terapi. 

e) Kända företrädare: Maslow, Rogers, Jung. 

222 

Tabellen har ställts upp så här: 

Utbildningsvägar som förbereder psykoterapeututbildning 

• Psykologutbildning, man blir psykolog, väljer specialisering 

• Läkarutbildning, man blir läkare, väljer specialisering till psykiatriker 

• Sjuksköterskeutbildning, man blir sjuksköterska, väljer specialisering 
psykiatrisjuksköterska 

• Socionom- eller socialpedagogutbildning, man blir socionom, väljer specialisering 
kurator 
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247 

Tabellen har ställts upp så här: 

Grundläggande personlighetsdimension och exempel på personlighetsdrag 

Känslomässig instabilitet 

  Hög grad: osäker, orolig, känslosam 
  Låg grad: lugn, avspänd, stabil 

Utåtriktning 

  Hög grad: aktiv, pratsam, sällskaplig 
  Låg grad: tystlåten, reserverad, tillbakadragen 

Öppenhet 

  Hög grad: nyfiken, fantasifull, kreativ 
  Låg grad: konventionell, jordnära, begränsad (osv) 

251 

Tabellen har ställts upp så här: 

--- MMPI --- 

Markera med sant, stämmer ej eller vet ej vid varje påstående nedan. 

1. Jag känner mig långa tider helt matt. 

2. Min sömn är ojämn och lättstörd. 

3. Jag är rätt att jag ska förlora förståndet. 

4.  (osv) 

--- slut MMPI --- 

260 

Tabellen har ställts upp så här: 

Intelligens enligt Gardner 

Språklig intelligens 

  Förmåga: Bra på att uttrycka sig i tal och skrift. 

  Fördel för: författare, politiker 

Logisk intelligens 

  Förmåga: Bra på att dra slutsatser, kalkylera och att ta hänsyn till olika faktorer. 

  Fördel för: matematiker, forskare 

Spatial intelligens 
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  Förmåga: Bra på att uppfatta rumsliga förhållanden, har en känsla för form. 

  Fördel för: arkitekter, konstnärer 

Musikalisk intelligens 

  Förmåga: Bra på att läsa av musik, att känna igen toner och rytmer. 

  Fördel för: musiker, tonsättare 

Kroppslig intelligens 

  Förmåga: Bra på att åstadkomma vissa rörelser och att samordna rörelser. 

  Fördel för: elitidrottare, koreografer 

Interpersonell intelligens 

  Förmåga: Bra på att få kontakt med andra människor och att umgås med dem 

  Fördel för: programledare, kuratorer 

Intrapersonell intelligens 

  Förmåga: Bra på självkännedom, att vara medveten om sina känslor, att lyssna på 
sitt inre. 

  Fördel för: terapeuter   
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Till läsaren 

I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

• Tabellerna har omarbetats och ställts upp i listform för att lättare kunna läsas 
linjärt. 

• Fet- eller kursiv stil markeras inte på något särskilt sätt i denna anpassade bok. 

• Bilder som är av utfyllnadskaraktär och inte har någon bildtext har utgått. Även 
bildförteckningen längst bak i boken har utgått. 

• Kortare bildbeskrivningar har lagts till i vissa av bildtexterna. Dessa återges inte i 
läraranvisningen. 

• Registret, läs- och länktips, ord & begrepp samt bilagan forskning och vetenskap 
inom psykologin hittas i egna flikar. 

• Inga svällpappersbilder medföljer. 

Lycka till med studierna! 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Tänk på att eleven med synnedsättning kan behöva mer tid på sig för att utföra 
uppgifterna i boken, och mer förberedelsetid. Eleven har rätt att få längre tid på sig 
vid provsituationer. 
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Bildbeskrivningar 

Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

21 

En oljemålning med ett porträtt av en kvinna från sidan. Framför sig har hon en tom tavla 
som hon ”ritar” på med fingret. 

23 

En scen ur föreställningen. Tre kvinnor intagna på mentalsjukhus visar upp olika 
förkroppsliga diagnoser, konvulsioner och kramper. De prövar olika kostymer, utmanar och 
stödjer varandra med olika gester och uttryck. 

26 

Tecknad illustration av seriefiguren Bart Simpson. På ena axeln har han en djävul och på 
den andra en ängel. Med en bekymrad min funderar han vilken sida han ska välja. 

32 

I träningslokalen. En tjej med röda boxningshandskar slår mot en hängande säck. 

34 

Ett spädbarn ligger på en filt och suger på en färgglad, mjuk leksaksclown. 

35 

Ett foto från föreställningen. Oidipus har ett blodigt bandage runt huvudet efter att ha 
stuckit ut sitt öga och tröstas av två kvinnor. 

37 

Ett foto av två män och två mindre barn tillsammans i ett kök. De skrattar och ser ut att ha 
roligt. 

40 

En surrealistisk målning föreställande en fiktiv, spöklik värld. Mitt i bilden finns en siluett av 
en människa med en öppen dörr i bakhuvudet där det går att titta in. En mängd olika 
klockor visar alla olika tid. 

42 

Två bilder. 

1. Ett spädbarn suger på mammans bröstvårta vid amning. 

2. Ett lite äldre barn har lärt sig äta med pinnar och stoppar precis in en bit i munnen. 
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47 

Skinnerboxen har en lucka med tre knappar ovanför. I experimentet ska duvan lära sig 
trycka på ”rätt” knapp för att få mat i luckan. 

52 

En vuxen person och ett barn borstar tänderna tillsammans. Barnet härmar och ”visar upp” 
sina tänder i spegeln på samma sätt som den vuxne. 

69 

En pappa sitter med ett spädbarn i famnen. Han är upptagen med sin mobil som ligger på 
bordet framför honom. 

75 

En illustration i form av en upp och nedvänd triangel (tratt). Information kommer in överst 
i tratten. Ett urval av sinnesintryck passerar det sensoriska registret. Där bearbetas de ett 
kort ögonblick i arbetsminnet och en del sparas sedan i långtidsminnet . 

83 

En bild visar att orden ”tax, schäfer, borderterrier” hör till begreppet ”hundar” som hör till 
”fyrbenta djur” som hör till ”djur”. 

87 

Röntgenbild av två personers hjärnor. I den ena finns en bild av en stor hamburgare och i 
den andra en bild av en grön broccoli. 

96 

Framsidan av boken ”Om Arternas uppkomst genom naturligt urval”. 
De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron. 
Charles Darwin. Översättning A.M. Selling. Stockholm 

108 

a) En kvinna sitter med korslagda ben och ammar ett litet barn. 

b) En äldre man ser ut att må gott när han kelar med en hund och en katt. 

110 

Ett par hoppar bungyjump tillsammans. De sitter fastknutna med fötterna i linan och håller 
hårt om varandra på väg ner mot vattnet. 

167 

Två cirklar. Till höger ”idealbilden av dig själv” och till vänster ”självbilden”. När bilderna 
stämmer överens med det vi vill vara uppstår ”kongruens” som markerats med ett parti i 
mitten där cirklarna överlappar varandra. 
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168 

Två likadana cirklar som föregående bild. Till vänster ”självbilden” och till höger ”andras 
bild av dig”. När bilderna stämmer överens uppstår kongruens som markerats med ett 
parti i mitten där cirklarna överlappar varandra. 

169 

Behovstrappan enligt Maslow. En illustration i form av en trappa med fysiska behov på 
första trappsteget, trygghet och säkerhet på det andra, gemenskap, kärlek och acceptans 
på det tredje. Uppskattning på det fjärde och högst upp på det femte – självförverkligande. 

175 

Sternbergs triangelmodell om kärlek. Triangeln har tre faktorer, en i varje hörn, intimitet, 
passion och engagemang. 

189 

En figur i fyra delar visar hur stress kan leda till utmattning. 

  Fas 1: Alarm 

  Fas 2: Motstånd 

  Fas 3: (två val) Återhämtning eller utmattning. 

199 

Ett stämningsfullt foto. En kvinna sitter vid havet i solnedgång och gungar. Hon sträcker ut 
en hand mot den tomma gungan bredvid henne. Hon saknar någon. 

200 

Räddningsarbetare letar efter människor i rasmassorna av ett hus. Stora stenblock och 
elledningar har fallit ned och bildar en stor hög som täcker hela gatan. 

202 

Det är natt och brandmän bekämpar en brand i ett stort hyreshus (7 våningar). Huset är 
helt övertänt i ena delen och stora lågor och rök stiger mot himlen. Brandkåren har satt in 
stora resurser, många brandmän, en kranbil och flera mindre brandbilar. Nyfikna åskådare 
står bredvid och tittar på släckningsarbetet. 

214 

Ekermanska huset i Uppsala är ett imponerande gult stenhus i två våningar byggt på 1700-
talet. Det står strax nedanför Universitet. 

219 

En leende familj sitter skönt tillbakalutad i en säng i sina pyjamasar. Mamma, pappa och 
två barn. 
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227 

En kille ligger i sängen och kollar på sin mobil. Skärmens blåvita ljus lyser mot ansiktet. 

252 

En bläckplump har bildat ett symmetriskt, sirligt mönster där man kan läsa in olika saker. 
Det går att fantisera fram två barn bakifrån, två möss med svansar, en blomma, en gubbes 
ansikte med mustasch osv. 

263 

En man och en kvinna med Downs syndrom sitter på ett trappsteg och kelar med en liten 
hund. Karaktäristiska drag för personer med Downs syndrom är snedställda ögon. 

275 

Bronfenbrenners syn på olika system och sammanhang som formar oss visas med olika 
ringar runt en människa. 

a) I första ringen finns ett mikrosystem som består av 
Hem: syskon och föräldrar 
Förskola: kamrater och personal 
Lekpark: kamrater och vuxna 
Grannskap: kamrater och vuxna 

b) I nästa ring, mesosystem, återfinner vi hem, förskola, lekpark och grannskap. 

c) I tredje ringen benämns exosystem och där ingår föräldrarnas arbetsplatser, lokalt 
näringsliv, släkt och vänner ingår. 

d) I den yttersta ringen, makrosystem, finns lagar, politik och kultur som faktorer som 
påverkar oss. 

279 

Två konstgjorda mammor av ståltråd används i experimentet. Den ena ”mamman” är 
pälsklädd och den lilla apungen väljer att klamra sig fast vid den som är mjuk. 

281 

En pappa läser ur en sagobok för två mindre barn. De har byggt en koja, ett spännande tält 
av lakan med ljuspunkter i taket som gör det extra mysigt. 

331 

En man och en kvinna behandlas för psykisk sjukdom genom att hängas upp lodrätt i en 
sorts galge. I rummet finns flera åskådare som nyfiket tittar på när personerna hissas upp. 

343 

Figur som visar var olika psykoterapiformer har sina rötter och perspektiv: 
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  Psykoanalys, psykodynamisk terapi: Psykoanalytiskt, psykodynamiskt perspektiv 

  Beteendeterapi (BT): Behavioristiskt perspektiv 

  KBT-DBT, Kognitiv terapi: Kognitivt perspektiv 

  Humanistisk terapi, klientcentrerad terapi: Humanistiskt perspektiv 

  Mindfulness: Buddhism 

357 

Ett svartvitt foto från förr. I en park har vuxna och barn samlats för att dela en måltid. De 
sitter vid ett dukat bord och umgås, skrattar och är glada. 

359 

Två spädbarn bredvid varandra på en säng. Det ena barnet har en ljusblå stickad filt över 
sig och det andra en rosa filt. Pojke – flicka? 

360 

I sjukhusmiljö. En manlig barnmorska visar glatt leende upp ett nyfött barn. 

369 

En reklamskylt på stan med ledig plats med texten ”Reklambudskap du inte kan stänga av, 
kasta i papperskorgen eller bläddra förbi!” 
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