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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! 

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 men det finns många bildbeskrivningar.

• Några bilder har flyttats men har då fått sidhänvisning.

• Fetstilta ord som har betydelse är skrivna med VERSALER.

• Korta styckeordlistor finns före texten och långa styckeordlistor finns efter texten.

• "Blå siffror" är ändrade till parentes runt siffror.
Ex. sid.13 uppgifterna 4, 6 och 22 är ändrade till (4) (6) (22)

• Sid. 150 är struken. (Källförteckning till bilderna.)
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Till läsaren 
Boken har inga svällpappersbilder. 

De flesta bilderna är foton och har en bildbeskrivning. 

Kort styckeordlista finns före texten. Där styckeordlistan är lång finns den efter texten. 

Parentes runt uppgiftsnummer betyder att uppgifterna är specialskrivna till just den 
texten.

Fet och kursiv stil skrivs med STORA bokstäver.

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. 
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Bildbeskrivningar 

7 

Målning. "Rene Magritte, The Lovers, 1928". Två personer omfamnar och kysser varandra 
genom slöjor. 

10 

En kille med mörkt hår, bruna ögon och mörka ögonbryn står och lutar sig mot en vägg. 
Han har ljus skjorta och svart väst. 

11 

En tjej med långt mörkt hår sitter och ler mot kameran. Hon har hatt, kofta, kort kjol och 
lågskor. 

12 

Två tjejer. Den ena tjejen håller upp en svart plastsäck. Den andra tjejen tömmer skräp i 
plastsäcken. Båda tjejerna bär handskar och orange säkerhetsväst. 

13 

Ett stort vattenfall. Berg och skog syns runt omkring. 

14 

Två killar går hand i hand på en väg. Fotot är taget från brösthöjd och neråt. 

16 

I solljuset står två personer tätt, med ansiktena vända mot varandra. I bakgrunden syns 
Eiffeltornet. 

17 

En trädgård med flera blommor i stora krukor. En kvinna står på huk och vattnar 
blommorna med en vattenkanna. 

19 

Tre bilder. 

1. En kille och en tjej sitter på ett fik med var sin kaffekopp. 

2. Killen tittar på sin mobiltelefon. 

3. Killen ser på tjejen och ler. 

20 

En kvinna med mörkt, halvlångt, lockigt hår ler mot kameran. 
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23 

En tjej i svart kappa med mörkt hår, målade mörka ögonbryn och svarta läppar. Tjejen står 
framför en tegelvägg och poserar med ena handen på huvudet. 

25 

Ett svartvitt foto på en kvinna som sitter och håller i en bok. Hon har kort hår och glasögon 
och bär en ljus omlottklänning i kombinerad spets och tyg. 

26 

En samling människor (indier) står och pratar, dansar och någon fotograferar. Kvinnorna 
har långa färgglada klänningar och saronger. Männen har kostym och några bär turban. 

31 

En stjärnfylld natthimmel. Några stjärnor lyser starkare. 

33 

En mörkhårig kille med vit skjorta och mörka shorts och en tjej med blommigt linne och 
flerfärgat hår sitter nära, med näsorna mot varandra. 

36 

Färggravyr från 1567, där spanska soldater dödar protestanter i Haarlem. Soldater samlar 
människor i grupper. I en ställning hänger människor i snaror, i en hög på marken ligger 
halshuggna och i en flod slängs döda kroppar. 

40 

En tjej med rosa kläder står på en väg intill vatten. På marken ligger dukar med blommor, 
gosedjur, ljus och andra saker för att hedra offren vid terrorattentatet. 

42 

En klassisk Sherlock Holmes-hatt i tweed med skärm bak och fram och nedvikbara 
öronlappar. 

42 

En ung man iklädd svart hatt, vit skjorta, snusnäsduk, väst och svart överrock står i en mörk 
gränd. Mannen håller i ett förstoringsglas och en pipa. 

45 

I en stor isgrotta står två personer med ryggsäckar, väskor och någon slags mät- eller 
kamerautrustning. 

46 

En ung, mörkhårig man med glasögon och mörka kläder sitter i en fåtölj. 
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49 

En svartvit bild på en kvinna som står lutad mot en gammal bil. Kvinnan har cigarr i 
mungipan och en pistol i ena handen. Kvinnan är klädd i basker, tröja med väst, lång kjol 
och skor. 

51 

En efterlysning med två svartvita foton. 

1. Bonnie Parker och Clyde Barrow. De står framför en bil och poserar. Clyde håller 
ena armen om Bonnie och i den andra handen håller han sin hatt. 

2. Clyde Barrow sitter på grillen på en bil. Han håller i ett gevär. 

På efterlysningen finns också följande text: 

Wanted for murder 

Joplin, Missouri 

Clyde Champion Barrow, age 24, 5'7", 130#, hair dark brown and wavy, eyes hazel, light 
complexion, home West Dallas, Texas. This man killed Detective Harry McGinnis and 
Constable J.W. Harryman in this city, April 13, 1933. 

This man is dangerous and is known to have committed the following murders; Howard 
Hall, Sherman, Texas; J.N. Bucher, Hillsboro, Texas; a deputy sheriff at Atoka, Okla; deputy 
sheriff at West Dallas, Texas; also a man at Belden, Texas. 

The above photos are kodaks taken by Barrow and his companions in various poses, and 
we believe they are better for identification than regular police pictures. 

Wire or write any information to the Police Department. 

51 

Förstorat svartvitt foto på en sönderskjuten bildörr. 

51 

Svartvitt foton på två konstaplar som står på en väg. Vid sidan om vägen står en gammal 
bil. 

51 

Svartvitt foton på Bonnie och Clyde som poserar. Bonnie riktar ett gevär mot Clyde som 
står vänd mot Bonnie. 

52 

Genom ett stängsel/grind ser man en persons händer sticka ut. Den ena handen håller i 
den andra i en vilande position. 

53 

En kille och en tjej sitter ute, sida vid sida med huvudena mot varandra. De ler. 
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53 

En kvinna med mörkt hår och klädd i grå kavaj står med armarna i kors. 

54 

En äldre kvinna med gråsvart halvlångt hår står och blundar och håller armarna i kors över 
bröstet. Hon har en vit dräkt med röd bred krage. 

55 

En utegård med fångar i stora gallerburar. En muskulös, heltatuerad, rakad man i 
solglasögon och klädd i vita halvlånga shorts och vita skor står i en av burarna. 

57 

En rastgård med stängsel. Kvinnor spelar basket och barn ligger i barnvagnar. 

58 

I ett litet grönmålat rum står en slags ligg-bänk med lakan, kudde och remmar som går runt 
bänken. På båda sidor om bänken finns armstöd med remmar. 

59 

En ung kvinna med mörkt uppsatt hår, skyddsglasögon, vit rock och handskar häller något i 
ett provrör. Bredvid kvinnan finns mikroskop och ställningar med provrör. 

59 

Intill en flod ligger flera hus tätt ihop. Husen är i dåligt skick. Det hänger kläder och skynken 
från fönster och balkonger. I floden ligger avfall och skräp. 

61 

Svartvitt ID-foto på en ung kvinna, taget med ansiktet rakt framifrån. 

62 

En fängelsegård med stängsel och taggtråd. På marken sitter många rödklädda fångar på 
knä, hukade framåt och med böjda huvuden. Vakter går bland fångarna och utanför 
stängslen. 

65 

En tjej ligger på mage i gräset och läser ett brev. Hon är rödhårig och är klädd i svart 
skinnjacka, jeans och strumpor. Skorna ligger bredvid. 

67 

Tre tjejer står utomhus på rad med fotkedja fastsatt emellan dem. Alla har keps, svart-vit-
randig byxa och tröja och orange säkerhetsväst. Runt midjan har de ett bälte med 
plastflaska. 
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68 

Sex ungdomar går över en gräsmatta. De bär väskor och böcker. Bakom dem syns en stor 
grå stenbeklädd byggnad med rött tak. 

71 

Färggrann teckning/målning bestående av träd, blommor och buskar. 

73 

Fem tonårstjejer står tillsammans utomhus. De har alla olika utseenden och olika kläder. 
Alla har byxor, tröja och jacka på sig och några av dem bär ryggsäck. 

75 

Fem tonårstjejer på en trappa utanför ett hus. De ser tuffa och bestämda ut. 

76 

En tjej med mörkt kort hår och svart skinnjacka står vid sidan om en vakt i uniform. Ett 
stängsel finns vid sidan om dem. 

76 

En domarklubba med en rund platta (som man slår på). 

78 

En nyfödd baby med vit blöja ligger i en kuvös och blundar. 

82 

Två zombier går efter varandra på en skogsväg. Zombierna är mörka av jord och går lite 
snedvridna. 

83 

En svartvit bild på en kista vid en murvägg. En arm sticker ut ur kistan och en hand lyfter på 
locket. Tvärs över kistan ligger en annan kista. 

84 

En flygande fladdermus med huggtänder. 

87 

Ett flyktingläger. På varje sida om en grusväg finns tält uppsatta, tätt ihop. Några barn 
leker. Några personer sitter vid tälten. På en lina hänger det kläder. 

88 

En kvinna med gul hjälm med lampa kryper i smala bergsutrymmen. 



9 
 

89 

Högt upp i luften svävar en person som har ryggsäck med fallskärm, hjälm med kamera och 
skyddsglasögon. Långt ner syns marken. 

90 

En man ligger i vattnet. Mannen har våtdräkt, snorkel och glasögon. Mannen håller upp ett 
ostronskal med sjögräs. 

91 

Högt upp på en snöklädd bergstopp går en man i snön. Mannen har hjälm och en 
säkerhetssele fastsatt utanpå jackan och byxan. 

93 

En tjej sitter på en brygga. Hon lutar sig mot räcket och ser ut mot en sjö. Intill sjön växer 
vass. 

95 

En tjej sitter i gräset och mediterar. Hon blundar, sitter med rak rygg och korslagda ben (en 
fot ovanpå den andra). Armarna vilar på knäna med tummen och pekfingret ihop. 

99 

I ett rum står ett litet barn och håller i sig i en pall. Barnet är barfota, har vita shorts och 
kortärmad tröja. 

100 

En svartvit teckning på en uppförstorad fluga. 

101 

Ett gulvitt sädesfält där fokus ligger på några strån med ax och långa borst. 

103 

En vit-beige katt ligger ner med ett ben omlindat. 

106 

En person i rymddräkt går i en åttakantig rymdkapsel. 

109 

En person i rymddräkt sitter vid ett manövreringsbord med många knappar. 

111 

Genom triangelformade fönster kan man se en måne och solen lysa vid jordens horisont. 
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112 

Teckning över ett kontrollrum med bord och stolar. På en stor skärm ser man planeter, 
tabeller, text och siffror. 

114 

I sanden vid en pir står ett fordon som ser ut som en båt med fyra kraftiga hjul. Längst fram 
finns en hytt, två livbojar och två flaggor, USA:s och Storbritanniens. I mitten av båten finns 
en stålställning för tältduk. 

119 

Världskarta där det Brittiska imperiets länder är markerade: Storbritannien, Irland, Kanada, 
Australien, Nya Zeeland, öarna i Söderhavet, Indien, Pakistan, Burma, Sydafrika, de 
afrikanska staterna i södra och östra Afrika, Nigeria och Ghana i västra Afrika. 

120 

Ett bokomslag med texten: Mr. William Shakespeares, Comedies, Histories, & Tragedies., 
Published according to the True Original Copies., London, Printed by Ifaac Iaggard, and Ed. 
Blount. 1623. 

121 

En kille står i en trappa. Han håller i fyra tallrikar med pizza. Nedanför trappan, i en lokal, 
sitter folk och äter och dricker. 

122 

En tjej står med armbågarna vilandes på en ställning fullt med galgar. I bakgrunden hänger 
fullt med kläder på galgar. 

123 

En kille ligger på magen i en säng och skriver på en laptop med uppfälld skärm. 

124 

En tjej med flätor sitter utanför en byggnad. Hon har en laptop med uppfälld skärm 
framför sig. 

125 

En liten svart newfoundlandsvalp ligger intill en röd livboj. 

127 

Ett stort containerfartyg lastat med containrar på öppet vatten. På fartyget finns stora 
lyftkranar. Efter fartyget uppstår svallvågor. I bakgrunden syns berg. 

128 

Två tjejer står på en väg intill några träd med gula löv. Båda har långt hår, halvlånga jackor, 
jeans och skor. I bakgrunden finns byggnader. 
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129 

På en grusväg cyklar en kille i t-shirt och shorts. Vid vägen finns ruiner av stenhus. 

131 

En gummibåt fylld med människor i flytvästar. På sidan av båten sitter gummidäck 
fastsatta. Några män står i vattnet och tar emot båten. 

132 

En lång mörkhyad kille står med armarna i kors på en liten väg. Intill honom står en kort 
ljushyad tjej. Båda ler. Bakom dem finns en byggnad. Längs båda sidor om vägen står 
flaggstänger på rad, med flaggor från olika länder. 

134 

Nairobi. Närmast, längst ner i bilden finns grönområden med träd och buskar. I mitten av 
bilden syns många hus och höga byggnader. Längst bort syns horisonten mellan berg och 
himmel. 

136 

Från ett flygplansfönster ser man blå himmel, vita moln och en del av flygplansvingen. 

137 

En rad med elevskåp. En leende tjej står och lutar sig mot ett av skåpen. Hon håller i en 
pärm. 

138 

I ett rum finns några mörkhyade män. En man sitter vid ett bord med en kamera på stativ 
framför sig. Två män står vid sidan om honom. En annan man håller i ett långt 
förlängningsskaft med en mikrofon längst ut. 

140 

Längs med taket på en byggnad hänger ett solskydd i tyg eller plast. På solskyddet står 
texten: NIGERIAN FILM MARKET. Under taket ligger två butiker med en gård emellan 
butikerna. Utanför båda butikerna finns ställ med tidningar. En mörkhyad man med hellång 
tygklädsel och sandaler går på en väg utanför butikerna. 

141 

En tjej sitter i en lokal med många fönster. Hon håller i en kopp. Hon har mörkt uppsatt hår 
och röd- och vitrutig blus. Hon ler. 

142 

En svart menytavla med träram. På tavlan står det: Ye olde English tea, 2 scones, jam, 
whipped cream, pot of tea, £3.75. 
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143 

Ett glas fylls på med vatten från en flaska. 

144 

En kopp med te står på ett fat. En tesked ligger på fatet vid sidan om koppen. 

145 

En mörkhyad kille står i solen och ler. Han har grå byxor, gul skjorta och slips med blå tröja 
utanpå. 

146 

En enkel boning, hydda, med gräsklätt tak. På en lina hänger kläder. Runt om hyddan växer 
träd och buskar i sandmark. 

147 

Ett fint dukat bord. På en större tallrik ligger ett mindre fat. Överst ligger en hoprullad 
tygservett med en rosett runt. Vid sidan om tallrikarna ligger silverbestick, gaffel till 
vänster och kniv och sked till höger. Framför står ett glas på fot. 
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