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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! 

• 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! 
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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. 

• I boken förekommer tecknade bilder. En del av dem har plockats bort eftersom de 
inte bedöms ge någon ytterligare information. 

• Tabeller i boken har omarbetats, men all information finns kvar. 

• Markering av text t ex kursiv stil, fet stil och understrykningar är borttagna utom på 
några ställen, se nedan per sida. 
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Sidspecifika förändringar 

51 

Ord som är understrukna i svartskriften markeras med []: 

Om vi markerar vilka ord som verkligen bär på nödvändig och ny information, ser det ut så 
här: 

Det fanns en [gård i närheten av vårt hus]. Det bodde en pojke i den gården. 

Det var han som var [Klas]. Han [hade en hund]. Klas hund [hette Sudden]. 

57 

Ord som är understrukna i svartskriften markeras med []: 

Markera de viktigaste orden, de som är nödvändiga för att andemeningen i budskapet ska 
framgå. 

Åh, jag är ju så [glad] och [lycklig] 

så att jag bara får [lust] att [hoppa] 

[högt] ända upp till [stjärnorna], 

alltså. 

59 

Kursivt markerade bokstäver har markerats med ”[]”: 

N[u] l[å]g Hl[o]rrides h[å]g i bröstet, när den h[å]rdföre h[a]mm[a]rn kände...«. 

64 

Bokstaven b markerar betonade stavelser och o obetonade. 

boo/boo/boo/boo/boo/bo 

83 

Ord som är understrukna i svartskriften markeras med []: 

Gruset sprätte och [ett moln av damm följde mig]. 
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Till läsaren 
En del tabeller är omarbetade, men all information finns kvar. 

I boken förekommer markerad text, t ex fet stil, kursiv stil och understrukna ord. Det mesta 
av markeringarna har plockats bort. På några ställen finns det kvar och har då markerats 
med ”[]”. 
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Bildbeskrivningar 

18 

Teckning. En person skriver frenetiskt omgiven av blixtar och tankebubblor med 
osammanhängande text: dem har hans hans, han tog dom ögona som lagg, sin som sula 
semla. 

30 

Teckning. En tjej sitter på golvet och läser. En kille står bredvid. 

Han: Vad läser du? 

Hon: Äh, en tjejbok, bara. 

38 

Flödesschema med tre ord och högerpilar emellan: Sändare - Budskap – Mottagare 

40 

Dramaturgisk kurva, en bred böjd pil som bildar en båge nära mitten följd av en smalare pil 
som bildar en flack grop. Den breda pilen är markerad med ”Början” (till vänster), 
”Problem” (lite längre mot höger och något högre upp) ”Stegring” (lite längre mot höger 
och något högre upp), ”Klimax, vändpunkt” (högst upp på kurvan) och ”Upplösning” (vid 
slutet av den breda pilen på en låg nivå) 

Den smalare pilen fortsätter där den förra tar slut. Den ligger på en mycket låg nivå och 
dess spets är markerad ”Slut(knorr)”. 

42 

Teckning. En penna vid ett papper med texten: I månens bleka ljus stod jag ensam och 

49 

Antecknade ord på ett vikt papper. Uppställning: 

  VÄNSTER höger. 

  MYSIG bulle 

  SÖT sås 

  GUL cykel 

  DUM penna 

  GLAD häftapparat. 

55 

Teckning. En flicka med en penna som är längre än hon är. Hon håller om den med båda 
armarna och tänker: döden döden döden. 
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Hon skriver på tre papper som ligger vid hennes fötter: En dikt om döden, döden min vän, 
vemodet döden kärleken. 

60 

Text uppställd så att silhuetten liknar Eiffeltornet i Paris: SALUT MONDE DONT JE SUIS LA 
LANGUE ÉLOQUENTE QUE SA BOUCHE O PARIS TIRE ET TIRERA TOUJOURS AUX 
ALLEMANDS. 

Orden är ibland delade för att passa i silhuetten. Toppen består t. ex. av: 

S 

A 

LUT 

74 

Dramaturgisk kurva, en bred böjd pil som bildar en båge nära mitten följd av en smalare pil 
som bildar en flack grop. Den breda pilen är markerad med ”Början” längst ner till vänster, 
sedan ”Problem”, ”Stegring” och ”Hybris” allt högre upp. På toppen av kurvan står det 
”Klimax, vändpunkt, Deus ex machina, nemesis, peripeti”. Nära pilspetsen (på en låg nivå) 
står det ”Upplösning, Katharsis”. Därefter kommer en smal pil, vars pilspets är markerad 
med ”Slut(knorr)”. 

75 

Dramaturgisk kurva, en bred böjd pil som bildar en båge nära mitten följd av en smalare pil 
som bildar en flack grop. Den breda pilen är markerad med ”Vem? Imse Vimse Spindel” 
längst ner till vänster, sedan ”Vad? Klättrar upp för trån” och ännu högre upp ”Motstånd: 
Ner faller regnet”. På toppen av kurvan står det ”Klimax: Spolar spindeln bort”. Lite längre 
ner, närmare pilspetsen står det ”Deus ex machina & peripeti: Upp stiger solen, torkar bort 
allt regn”. Den smala pilens spets är markerad med ”Vad händer sen? Imse Vimse Spindel 
klättrar upp igen”. 

78 

Förklarande text, med exempel ur en berättelse. Förklaringarna har nedan numrerats från 
1-8. I berättelsen nedanför återfinns siffrorna inom parentes direkt före det som hänvisas 
till. 

1 Löpande text börjar ute i marginalen. 

2 Vid replik, 3 blanksteg + pratminus + 1 banksteg + replik. 

3 Sägesverb, sa han/hon, med liten bokstav i början. 

4 Fortsättning på replik, ENDAST om inget annat än sägesverbsmeningen är emellan. 
Annars ny replik. 

5 Alltid nytt stycke + 3 blanksteg efter replik. 

6 Replik igen, med sägesverb, utan fortsättning. 
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7 Ny replik och sägesverb när ny person talar. 

8 När en mening fortsätter på nästa rad ska raden börja ute i marginalen. 

 

(1)Buster sprang så fort han kunde. 

(2)– Vänta! (3)skrek han med andan i halsen. (4)Jag vill också hinna med! 

(5)Barnen i bussen skrattade. Regnet öste ner och smattrade mot bussrutorna. Chauffören 
var på deras sida. Han stampade på gaspedalen. 

(6)– Vi skiter i honom, sa Nils. 

(7)– Vi bryr oss inte ett dugg, fyllde Berra i. 

Bussen svängde ut från hållplatsen och (8)en genomvåt Buster saktade in stegen. Nu skulle 
han missa utflykten och vad värre var, möjligheten att träffa Sofie. 

106 

Teckning. En man med hatt och presskort i brättet skriver intensivt på en gammeldags 
skrivmaskin markerad ”Underwood”. En dödskalle och ett åskmoln bredvid, pilar ner i 
arket som sitter snett i maskinen. Bakom hans rygg håller en kvinna upp ett svärd samtidigt 
som hon parerar elden från en drake med sin sköld. Hon frågar ”Vad skriver du?”. 

111 

Teckning. En uppslagen bok med text ”Kära dagbok, idag har jag ätit makaroner och sylt 
och så såg jag en film och så gick jag till affären och så tog jag bussen till stan”. 

114 

Tre teckningar. 

Jag: liknar en ”alien” med stort huvud och enorma ögon. Händerna har tre fingrar och den 
vinkar med den ena. 

Vi: en diffus hjärtform. 

Andra???: En man håller en yxa framför sig. Yxan, händerna och kläderna är nedsölade 
med fläckar. 

125 

Flödesschema med tre ord och högerpilar emellan: Sändare – Budskap – Mottagare 

127 

Teckning. En kille vilar huvudet mot ena handen. Han sitter med en penna vid ett tomt 
papper. Han omges av tankebubblor, alla utom den sista är överstrukna: tja ba kungen ...?, 
hej kungen ...?, Ers Majestät det sägs att du tycker om fisk ..., man kan ju tycka att Ers 
Majestät konungen gillar marina ..., vill du ha en fisk ...? 
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142 

Teckning. En skäggig man står med block och penna. Han betraktar en vit fågel på en 
staketstolpe och tänker: hmm ..., en vit kråka ...? 

146 

Försättsblad. 

Längst upp i vänster hörn finns texten 

”Eventuell 

Skollogga”. 

Titeln är centrerad på mitten 

”Hur fick vikingen sina horn? 

En studie av 

nationalromantikens 

roll för vår bild av vikingen.” 

Längst ner till höger står det 

”Författare: XxxXx 

Hi 1b, vt-12 

Handledare: BbbBb” 

149 

Teckning. En glad tjej sitter på golvet. Hon håller en uppsats framför sig ”VIKINGAR”. Från 
uppsatsen hänger ett svärd och det sticker ut ett horn och en blomma. Bakom henne finns 
målarpenslar i en burk, en limflaska, en såg och ett kranium av en ko med ena hornet 
avsågat. 

151 

Cirkelformat flödesschema med fyra rutor: Sändare Respondent – Budskap Uppsats – 
Mottagare Opponent – Så här uppfattar jag budskapet (pil tillbaka till början). 

153 

Exempel på layout i en tidning. 

Rubrik med fet stil; 

Barn gör affärer 

Markerad text över hela sidan; 

Syskonen Arvid och Sara Andersson, 8 och 11 år, driver sin egen affärsrörelse i familjens 
garage. De säljer prylar som annars hade slängts. De tar ut en liten lön och allt överskott 
går till en SOS-barnby i Gambia, som de besökte i vintras. 
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Text i två kolumner; 

Idén föddes redan i vintras då hela familjen Andersson var på semester i Gambia. En dag 
besökte de en SOS-barnby, som kom att bli deras starkaste minne från resan. »Barnen där 
hade det ganska bra för att vara föräldralösa. De bodde i riktiga hus, de fick mat och 
kläder. De gick i skolan. Men det var ont om allt, som vi tar för självklart, som pennor och 
sudd«, berättar Sara. 

Redan på flyget hem bestämde sig Arvid och Sara för att göra en insats. Tillbaka i Sverige 
började de samla prylar, som de trodde att andra skulle vilja ha. De röjde i den egna 
källaren och på vinden, därefter gjordes förfrågningar hos grannarna. 

"Folk har varit positivt inställda och väldigt givmilda« säger Anna Andersson, barnens 
mamma, som hjälpt till med att laga och lappa där det har behövts. 

Under maj månad la Arvid och Sara lappar i alla brevlådor i området. På lapparna gjorde de 
reklam för den kommande garageloppisen och gav information om bakgrunden och syftet. 

154 

Texten från förra sidan fortsätter i två kolumner; 

Den 10:e juni slogs portarna upp. Folk strömmade till från första stund. »Det bästa är att 
det är barn som får något gjort. Det vill jag uppmuntra. Och så tror jag att SOS-barnbyar är 
en seriös organisation«, uppger en besökare. »Jag gillar second hand, tänk så mycket fina 
saker de säljer, som annars hamnat på tippen. De gör en god gärning för fattiga barn och 
dessutom en stor insats för miljön«, säger en granne som just köpt en blomkanna med det 
rätta retrostuket. 

Under de två första veckorna av loppisens planerade fyra veckor har Arvid och Sara dragit 
in dryga femtusen kronor. De har satt undan ettusen kronor var i lön. Resten ska gå till 
SOS-barnbyn. De hoppas att få in lika mycket till. 

156 

En triangel vars hörn är markerade med ord: Erfarenhet, Känsla, Kunskap. 

159 

Teckning. En kille slappar i en hängmatta. En röst ur radion bredvid honom säger: När folk 
får behålla mer av lönen vill de jobba mer! 

Han tänker: När jag får behålla mer av lönen kan jag jobba mindre. 

170 

Modell ”För glass”: 

  Aspekt 1 trivsel 

  Aspekt 2 hälsa 

  Aspekt 3 studieresultat 



9 
 

170 

Modell ”Mot glass”: 

  Aspekt 1 hälsa 

  Aspekt 2 ekonomi 

  Aspekt 3 miljö 

172 

Teckning. En riddare till häst, med full rustning och lans, håller upp ett standar markerat 
med ”BLOG”. 

174 

Cirkelformat flödesschema med fyra rutor: Sändare – Budskap – Mottagare – Så här 
reagerar jag på budskapet (pil tillbaka till början). 

195 

Tankebubbla: Expert på att vara mig. 

210 

Teckning. En kille sitter vid ett bord och skriver. Genom springan i en dörr bakom honom 
frågar någon: Har du skrivit färdigt boken nu? 

Han svarar: mmm. 

Bilden är markerad: Oskar 2012. 
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