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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. 

• 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! 
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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. 

• Styckeordlistorna finns i en egen flik. Det finns en länk med texten Ordlista efter 
varje stycke (listorna är alltså inte uppdelade på flera sidor). I den anpassade boken 
finns rubriken Styckeordlista innan ordlistan. 

• De flesta bilderna i boken har en bildbeskrivning. Ofta har de flyttats så att de står 
efter texten. Nedan kan du läsa bildbeskrivningarna (andra siffran i rubriken säger 
på vilken sida de står i den anpassade boken). Ofta kan bildbeskrivningar behöva 
kompletteras av dig eftersom beskrivningar är korta och kanske inte förklarar saker 
inte eleven känner till. 
Världskartan på insida pärm är inte beskriven. Världskarta finns att köpa från SPSM, 
beställningsnummer: 6577. Sätt gärna upp den på väggen i klassrummet och 
markera med kludd var i världen de olika texterna utspelar sig. 

• Ord som står i bilder vid kapitlets början står i en ruta med rubriken Ord, ex sid 28: 
yes/no, future, decision, consequences, life, career 
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Till läsaren 
• Styckeordlistorna finns i en egen flik. Det finns en länk med texten Ordlista efter 

varje stycke. Det finns ingen alfabetisk ordlista. 

• De flesta bilderna har bildbeskrivningar. 

• Kursiv stil skrivs med STORA bokstäver i Textviewboken. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 
• Världskartan på insida pärm är inte beskriven. Världskarta finns att köpa från SPSM, 

beställningsnummer: 6577. Sätt gärna upp den på väggen i klassrummet och 
markera med kludd var i världen de olika texterna utspelar sig. 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

En kille och en tjej står i en korsning. De tittar på en vägskylt. Skylten har bilder som pekar 
åt olika håll: en glass, en kniv och gaffel, ett träd, en vulkan och ett hus. 

17 

4 foton 

- En kvinna med bygghjälm och kavaj. 

- En man i kostym. Han har bakåtkammat hår. 

- En kille i mössa och smutsig t-shirt. Han har halvlångt hår och är smutsig i ansiktet. 

- En kvinna med ett stetoskop hängande runt halsen. 

19 

3 foton 

Samma kvinna är klädd på tre olika sätt: i kostym, i jeans och t-shirt med en mikrofon i 
handen, i träningskläder (hon gör yogapositionen trädet). 

20 

Foto av en kvinna som stäcker fram sin högra hand för att hälsa. Hon tittar intensivt mot 
personen som hon vill hälsa på. 

25 

Filmfoto från filmen Jerry Maguire. Tom Cruise och Renée Zellweger står näsa mot näsa 
mot varandra. Tom håller ömt sina händer om Renées huvud. 

27 

Foton av Mary Hamilton. Hon är en färgad kvinna i 20-årsåldern. Här syns hennes 
arresteringsfoton som visar henne rakt framifrån och från sidan. Runt hennes hals hänger 
en skylt med texten: Police dept. Jackson, Miss 21068 6.25.61 

30 

Bokomslag med texten: The Sunday Time bestseller and Hollywood movie, DANNY 
WALLACE, A Book About Saying Yes, YES MAN, 'One of Britain's great writing talents' GQ 

33 

Filmaffisch för filmen Yes Man med Jim Carrey. Den har fått betyget 1,5 av 5 möjliga 
stjärnor. 

34 

2 bilder från Australien 
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- En tjej håller i den australiensiska flaggan och tittar ner mot en badvik. Australiens
flagga är mörkblå och har Storbritanniens flagga i ena hörnet. På den mörkblå ytan
finns en stor vit stjärna och stjärnbilden södra korset med fyra vita stjärnor.

- Karta över Australien som är en egen kontinent och omges av hav.

35 

3 bilder från Indien 

- Foto av en kvinna som firar holi. Hon står i ett moln av blå färg och skrattar!

- Indiens flagga har tre vågräta band med färgerna (uppifrån): orange, vitt, grönt och
ett blått hjul med 24 ekrar.

- Karta som visar att Indien är en halvö.

36 

3 bilder från Nya Zeeland 

- Foto som visar en kust med både sandstränder och berg med kala stenklippor.

- Nya Zeelands flagga är mörkblå och har Storbritanniens flagga i ena hörnet. På den
mörkblå ytan finns stjärnbilden södra korset med fyra röd-vita stjärnor.

- Karta som visar att Nya Zeeland är två stora öar (runt dem finns några små öar
också).

37 

3 bilder från Sydafrika 

- Sydafrikas flagga har ett grönt svartskrifts Y som delar in flaggan i tre olika delar.
Fälten runt y är svart med en gul kant, rött med en vit kant och blått med en vit
kant.

- Foto av ett band som spelar på en scen. I bandet finns både svarta och vita
medlemmar.

- Karta över Sydafrika som ligger längst ner på den afrikanska kontinenten.

38 

Foto av en kille som spelar med händerna på en trumma. Trumman har formen som en 
kon med trumskinnet spänt i en cirkel. Killen håller fast trumman mellan sina knän. 

40 

Foto av en linbana med små vagnar. Den går från en stad nere i en dal mot en bergstopp. 

40 

Foto av en tjej som tittar på lejon. Tjejen står i en öppen bil och lejonen ligger på en 
grusväg. 
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41 

Teckning av Claire hos syon. De sitter på var sin sida om hans dator. Framför sig har han 
dator och anteckningsbok. Han har ett stort vitt skägg och håller i ett glas med vatten. 

44 

Skylt med texten: Lone Pine Koala Sanctuary. Här finns också en bild av en 
koalabjörnmamma som bär sin unge på ryggen. 

46 

Skylt med texten: Uralla Wildlife Sanctuary och bild av en känguru och en struts. 

56 

Foto av en kille som klättrar i berg. Han står på en bergssida som är täckt med is. På 
fötterna har han skor med spikdubbar under. Han är klädd i jacka, shorts och solglasögon. 
På ryggen har han en ryggsäck. 

59 

2 bilder 

- Foto av Jordan och hans föräldrar. De står vid en väg i en skog, på marken syns snö.

- Karta som visar att Mount Everest ligger i Himalayabergen mellan Nepal och Kina.

62 

Karta som visar sträckan över Engelska kanalen. Den går mellan Dover i sydöstra 
Storbritannien och Calais i norra Frankrike. 

63 

Teckning av en luftballong. Runt en jättestor ballong finns linor som håller uppe en korg 
som sitter under ballongen. 

63 

Teckning av ett flygplan som har två vingar och en flygplanskropp. Det är byggt av tunna 
träpinnar, linor och tyg. 

64 

Teckning av en man som använder ett badkar som båt och paddlar sig fram. 

65 

Foto av en stor haj som simmar utanför en metallbur. I buren finns dykare! Under buren 
finns gott om småfisk. 

66 

Foto av pyramider byggda av stenblock. Här syns tre stora och tre små. De ligger i ett 
ökenlandskap. 
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67 

Teckning av den kinesiska muren. Den finns i ett skogslandskap. Överst på muren finns en 
väg kantad av staket av sten. Här och där längs muren finns vakttorn. 

76 

2 bilder 

- Foto av kakaobönor. De är bruna och har nästan samma form som mandlar. 

- Karta som visar att Elfenbenskusten, Côte d'Ivoire ligger i västra Afrika. Dess 
grannländer är Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso och Ghana. I söder finns en stad 
vid kusten som heter Abidjan 

76 

Elfenbenskustens flagga har tre lodräta ränder i: orange, vitt och grönt. 

80 

Teckning av en kille och tjej framför en anslagstavla. Tjejen sätter upp en affisch. 

85 

4 foton 

- En stor kastrull med dollarsedlar. 

- En man som talar från en scen. 

- Folk som tar mat från ett bord. 

- Två killar med en skylt med texten VOTE. 

87 

Diagram som visar olika glassmaker. Siffran säger hur hög smakens stapel är: 

  Strawberry 9 

  Vanilla 12 

  Chocolate 16 

  Cookies and cream 13 

  Rocky road 6 

91 

Bokomslag med texten: Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory. Här syns en man i 
hög hatt, kostym, stor fluga och en pojke som håller i en guldbiljett. 

98 

Teckning av en kille med flera lager av kläder på sig. Han står framför en incheckningsdisk 
till flygbolaget ”Budget air”. 



8 
 

108 

Diagram som visar olika kläder. Siffran säger hur hög klädernas stapel är: 

  Coat 103 

  Shirt or T-shirt 70 

  Trousers 259 

  Socks, tights or stockings 575 

  Hats and scarves 23 

  Belts 28 

  Zip 24 

  High heels 103 

  Flip flops and sandals 1253 

112 

Foto av en pojke som förtvivlat försöker dra i ett rep som sitter fast i en hög med läder. 
Runt om på marken ligger fullt med läder i olika färger. 

113 

Foto av folk som demonstrerar. De håller upp skyltar med texten: I Don't want to DIE for 
FASHION, US BRANDS JOIN THE 160 COMANIES TO PROTECT WORKERS LIVES, Sign The D 
and … 

121 

Tre bilder 

- En tjej och kille sitter med ryggarna mot varandra och är osams. 

- Lapp med texten: Sorry babe, please forgive me 

- Tjejen och killen står mitt emot varandra och tittar kärleksfullt mot varandra. 

123 

Foto av en brittisk polis klädd i reflexjacka. Den är gul med reflexränder. På ryggen står det: 
POLICE. På huvudet har han en hatt som ser ut som en gammaldags ridhjälm. Han står i 
gatan och dirigerar om trafiken. Band finns uppsatta för avspärrning och på dem står: 
Police Line Do Not Cross. 

125 

Foto av en skolklass. Barnen är ca 7 år och alla har skoluniform. Alla har vit skjorta och röd 
slips, flickorna har grå kjol och pojkarna grå byxor eller shorts. Några har en röd slipover 
över skjortan. Läraren har en traditionell sari lindad runt kroppen och en bindi/röd prick i 
pannan. 



9 

132 

Foto av Mark Twain, Helen Keller och Anne Sullivan. Anne tecknar i Helens hand. 

133 

Foto av en tiger och en get som går bredvid varandra på en stig. På marken finns lite snö. 
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