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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. 

• Boken har inga svällpappersbilder med det finns många bildbeskrivningar. 

• När texten i boken innehåller symboler som refererar till digitala övningar står det 
(Link) i den anpassade boken. Undantag är avsnitten "Focus on grammar" där 
länkarna utlämnats för att göra texten lättare att läsa. Där används i stället 
förkortningen "ie" för att tala om vilka avsnitt som har interaktiva övningar. 

• Fetstilta ord av betydelse är skrivna med VERSALER. 

• På de ställen där de svenska orden står inom parentes efter meningen - är de 
ändrade så att de kommer före meningen. Ex. s. 159 
1. (muta) In some countries, it's quite normal to --- government ... 

• Bokstäverna och fylleritecknen som står efter meningarna är ändrade och 
placerade före meningarna och satta inom parentes. Ex. sid. 150 
1. (h---g) If an experience is --- then it makes you feel ashamed ... 

• Alla "cross the number out" är ändrade till "write the number". 

• "Underline" är ändrat till "Mark". 
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Sidspecifika förändringar 

164 

Alternativen är markerade med a) b) osv. 

a) hold a python or large spider. --- 

b) get up and sing on my own in a karaoke bar. --- 

osv. 

174 

Den inledande texten har ändrats till: 

Here are twelve words found in the extract you listened to. Check that you understand 
them by finding a sentence (a-l) that can be 'paired off' in some way. 

185 

Struket: Fill in the letter of the place or situation you choose in the appropriate box below. 

Ersatt med: Match the letter of the place or situation you choose with the number (1-10) 
of the dialogues. 

"Write your answers here:" och rutorna 1-10 är strukna. 

Lika i resten av boken på liknande sidor. 

193 

Struket: Put the letters into the numbered boxes below 

Ersatt med: Match the letters with the numbers at the bottom of the page 

Lika i resten av boken på liknande sidor. 

324 

Sidan har uppställningen: 

Singular 

  Am I hungry? 

  Are you late? 

  Is he/she a teacher? 

  Is it Tuesday? 

Plural 

  Are we lost? 

  Are you tired? 

  Are they French? 

osv. 
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328 

Uppställning: 

  Tense / Active / Passive 

  Present Simple / makes (sing.), make (plur.) / is/are made. 

  Present Continuous / is/are baking / is/are being baked 

osv. 
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Till läsaren 
När texten i boken refererar till digitala övningar står det (Link) i din bok. 

Boken har inga svällpappersbilder. 

De flesta bilderna är foton och teckningar och har en bildbeskrivning. 

Ord av betydelse är skrivna 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 
• Tänk på att elever med synnedsättning behöver mer tid till att läsa 

bildbeskrivningar och att arbeta med uppgifterna. 

• 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 

9 

Foto över en gågata med höga hus på båda sidor. Gatan är full av människor som går åt 
olika håll. 

11 

Foto på flera kvinnliga stenskulpturer som står på rad. 

12 

Foto på en leende man i halvporträtt. Han bär röd tröja och ljus hatt och har blont 
halvlångt hår och kort skäggväxt. 

15 

Tecknad bild på en kvinna med tröja, byxor och stövlar. Kvinnan sitter på en sten. 

20 

Foto på en handflata som är fullskriven med olika matematiska formler. 

21 

Foto på en hög brant klippa i solnedgången. Några människor sitter uppe på klippan. En 
person - med linor och en slags ryggsäck - slänger sig nerför klippan. 

23 

Ett tecknat ansiktsporträtt av Steve Jobs. Konturerna i ansiktet består av småbilder av 
kretskort och datordelar m.m. 

24 

Tecknad bild på berg, skog, strand och vatten. I skogsdelen ligger en bild i form av ett 
hjärta. I vattnet ser man huvudet på en krokodil. 

27 

Foto på en svartklädd man med solglasögon och svart hatt. Mannen tar ett kliv över de 
dubbla gula mittlinjerna på en väg. 

29 

Foto på en färggrann kaklad vägg där det sitter en blå och vit skylt. Skylten visar en pil som 
pekar på ett piktogram med tre personer. 

30 

Foto på många ben och fötter i cirkel. Några har skor och några är barfota. 
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33 

Foto på en glad David Beckham i mörk kostym. Han håller i en stor prispokal och vinkar 
med en hand. Nedtill på fotot sitter en infälld trekantig bild. Den visar en vattenkran och 
två händer som tvättar sig. 

36 

En tecknad bild av person i profil. I bakgrunden syns olika saker och människor i ett 
vimmel. 

39 

Foto. Under en blå himmel flyger några stora fåglar i plog. 

41 

Tecknad bild. En resväska med vingar flyger över en stenmur. 

43 

Ett foto på en asiatisk ung kvinna i mörkt kort hår. Hon bär väskor över ena axeln. Ovanför 
henne sitter två skyltar med pilar och texten "Arrival" och "Departure". 

47 

Foto över en stor gräsplan där många vuxna och barn flyger drake. Drakarna har olika 
mönster och figurer och hålls i med en lina. I bakgrunden syns några höga byggnader. 

48 

Foto på en man i glasögon och kostym. Mannen är i ett rum med några knappar och 
maskindelar på en vägg. 

48 

Svartvitt foto på en kvinna i pilotjacka och mössa i skinn. 

48 

Svartvitt foto på en man som sitter och tecknar Musse Pigg. 

48 

Foto på en äldre gråhårig kvinna. Hon har en rosa stor sjal över huvudet och axlarna. Hon 
håller ihop händerna framför sig som i en bön. 

49 

Foto på en gråhårig äldre man som sitter ner. 

49 

Svartvitt foto på en korthårig ung kvinna med pälskrage. 
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49 

Foto på en äldre kvinna med blå kappa och hatt. Hon håller en bukett blommor i en hand 
och vinkar med den andra. 

49 

Foto på en leende man med halvlångt grått hår. 

50 

Foto på en kortklippt man i kostym som står vid en talarstol. I bakgrunden syns den 
amerikanska flaggan. 

50 

Foto på en man som ler. Han har blå ögon, mörkt halvlångt hår och bär kostym och mörk 
fluga. 

50 

Foto på en ung kvinna. Hon har mörkt kort lockigt hår och bär en ljusbrun kostym. Hon 
talar i mikrofon. 

50 

Foto på en kvinnlig löpare. Kvinnan springer på en bana. 

51 

Foto på en man och en kvinna i form av skylt-/vaxdocka. De är uppklädda och ser levande 
ut. 

53 

Ett foto på en grupp ungdomar som står vända åt samma håll. En vakt står längst bort i 
bilden. Mitt i gruppen står en tjej som tittar bort mot någon. 

55 

Några dansare på en scen. Längst fram en ung man i jeans och rutig skjorta. Bredvid 
honom en ung kvinna utklädd som magdansös. Bakom dem några kvinnor i 
flygvärdinnedräkter. 

57 

En tecknad bild på en ung man som sitter med en skärm framför sig. Väggen bakom honom 
är täckt med sedlar. I bildens nederkant finns fält där frågor och svarsalternativ visas för tv-
tittarna. 

60 

Ett foto taget nerifrån och upp mot fem personer som står runt något och fotar. 
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63 

Foto från en gata i en storstad. Höga byggnader, skyskrapor, bilar, människor och skyltar. 

64 

Foto från en affärsgata i en storstad. Höga byggnader med stora reklamskyltar. På en bred 
trafikerad väg ser man bl.a. flera gula taxibilar. 

65 

Foto på en stor bro som leder till en plats med höga byggnader. 

66 

Foto på en rundformad byggnad där de övre "ringarna" är större än de närmast marken. 
Runt byggnaden finns andra stora höga byggnader. 

66 

Foto över en affärsgata med höga byggnader på sidan om gatan. På byggnaderna sitter 
reklamskyltar och vid sidan av gatan står bilar parkerade. Människor går på trottoarerna. 

67 

Foto inifrån en byggnad. I en stor sal är det högt till tak. Människor går i olika riktningar. På 
väggarna sitter skärmar med text. 

68 

Foto på en hög pyramidformad byggnad med många fönster. 

69 

En ritning över en skyskrapas stålskelett. Huset är uppbyggt kring ett ramverk av vertikala 
och horisontell balkar. Ibland förekommer förstärkningar med balkar placerade i 
kryssformationer. 

69 

En ritning över en skyskrapa där våningsplanen är uppbyggda kring en massiv central 
pelare och sedan upphängda i kablar från taket. 

70 

Svartvitt foto på några män i kepsar och snickarbyxor som befinner sig högt upp i en 
byggnad. De sitter och står på stålbalkar utan skyddsanordningar. De ser ner över andra 
höga byggnader i en storstad. 

73 

Tecknad bild på en ung man med keps, jacka, byxor och skor. Han går på en gata med höga 
byggnader runt omkring. 
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76 

Foto på en stor upplyst skylt med lodräta bokstäver som visar ordet "Broadway". 

77 

Foto på en tjej med svart halvlångt hår och hörlurar. Hon är klädd i jeans, svart linne och 
jacka. Omgivningen är suddig. Hon går på en gata med händerna i byxfickorna. 

80 

En tecknad bild av ett manshuvud. Ovanpå huvudet springer två barn med en drake i lina. 

83 

En tecknad svartvit bild på två rugbyspelare och en boll. 

85 

Uppförstorat foto på ett öga. Huden runt om och utanför ögat är randigt målad med svart 
och gul färg. Närmast runt ögat är varningssymbolen för radioaktivitet målad.. 

87 

Foton. Tre bilder i en. Två bilder visar bilköer och moln av avgaser. En bild visar en ung 
kvinna som bär munskydd. 

89 

Tre bilder med texten "Fast Food Menu". 

1. Pommes frites $1.99 

2. Korv med bröd $1.99 

3. Hamburgare $1.99 

90 

Två bilder. 

1. En man sitter i bilden och äter med plastgaffel. 

2. En man håller i en hamburgare och pommes frites. Han har bar överkropp och är 
kraftig om magen. 

93 

Svartvitt foto på en kvinna (Yoko Ono) och en man (John Lennon) som sitter i en stor säng. 
Bredvid dem står en väska och papper ligger utspridda. På fönstret sitter två plakat med 
texterna "Hair Peace" och "Bed Peace". Runt dem står och sitter personer som spelar in 
och filmar. 
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95 

Foto. Ett mönster av mosaik. I mitten av mönstret finns en cirkel med ordet "Imagine". 
Runt ordet ligger blommor och frukter utlagda och ovanför "Imagine" finns ett J och ett L 
gjorda av jordgubbar. 

97 

Tecknad bild på en ung man som går på en gata. Han bär en väska över axeln och en 
resväska i handen. Framför honom ligger en byggnad. På taket sitter en skylt med texten 
"Gas". 

99 

Foto på en kille som ligger under täcket i en säng. Det är mörkt och han ser rädd ut. 

103 

Tecknad bild på en uppförstorad fjärilsvinge. Vingen är orange-gul med svarta fläckar. 

107 

Foto på en kvinna som ligger på ett trägolv. Man ser endast en del av kvinnan. Hon ligger 
på rygg och har ena armen utlagd en bit från kroppen. Hon har en blommig klänning på sig. 

110 

Foto på en 100-dollarssedel. På framsidan finns Benjamin Franklin och på baksidan finns 
Independence Hall och texten "In God We Trust". 

111 

Foto på en 20-pundssedel. På framsidan finns Drottning Elizabeth II och på baksidan finns 
Adam Smith. 

113 

Tecknad bild från en mörk gata. En person ligger på backen och en bil syns längre bort. 
Ytterligare en tecknad bild ligger infälld på en tjej med förskräckt ansiktsuttryck. 

134 

Foto på en tårtliknande efterrätt med grädde och dekorerad med jordgubbar, blåbär och 
röda bär. 

164 

Foto på ett stort vattenfall - Niagarafallen. I bilden finns ett infällt svartvitt foto på en 
kvinna som står intill en tunna. 

173 

Foto på en krokodil. Den är mörkt grågrön på ryggen och har en randig svans. 
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202 

Tecknad bild från ett klassrum med lärare och elever. I bilden finns en infälld tecknad bild 
på en tjej som sitter vid ett bord. 

231 

Foto på en slottsliknande byggnad med mur runt. Byggnaden ligger på en hög sluttning. 

246 

Foto på en kort kjol gjord av trådar (smala band) och färgade pärlor. 

248 

Tecknad svartvit bild på en äldre mans ansikte. 

252 

Foto på två män som står bakom två mikrofoner i stativ. De är vända mot varandra. De tar 
varandra i hand. En av männen har en pokal i ena handen. 

270 

Foto på Michael Jackson. En man står vid sidan och håller ett paraply över Michael. 

287 

Foto på en liten kaka. Två chokladdelar med vit kräm emellan. 
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