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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
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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. 

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

 Boken har inga svällpappersbilder med det finns många bildbeskrivningar. 

 Word Lists finns under egen flik. 

 Fetstilta ord av betydelse är skrivna med VERSALER. 

 Alla  är ersatt till "Link" och ordet finns inom parentes där det förekommer. 

 Bokstäver med svarsmarkering --- som i svartskriften finns efter meningarna är 
ändrade och placerade före meningarna och skrivna inom parentes. 
Ex. sid. 177 
1. (h---e) The traditional beliefs, ...  

 I texter där siffra finns inom parentes tillsammans med svarsmarkering --- står först 
svarsmarkering och sedan siffra direkt efter. 
Ex. sid. 208 
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... a highly ---(1) subject ... osv. 
Ex. sid. 280-281 
Här läggs siffror och ord tillsammans inom parentes. 
... easily ---(0 adapt) part of the ... 
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Sidspecifika förändringar 

143-146 

Här är siffrorna inom parentes och placerade före tillhörande text: 

(1) Example essay: Why do so many people lead an unhealthy lifestyle? 

(2) "The greatest wealth is health." – Virgil 

(3) A healthy lifestyle means ... 

osv. 

168 

Listan är skriven så här: 

Prefix / Meaning / Examples 

1. ab / away, from / abnormal, abscond 

2. ad- / to / adverb, admire 

osv. 

268-273 

Uppgifterna är skriva så att "slutfraserna" hamnar på ny, egen rad: 

1. The hotel room was so dirty that I was 

a) disgusted 

b) ashamed 

c) embarrassed 

d) shameful 

and complained to the manager.  

osv. 

274-276 

Texten "in bold" är ändrad i dessa meningar till "in parentheses". Texten "at the end" är 
ändrad till "at the beginning". 

Use the words in parentheses at the beginning of each sentence to form one word that fits 
in the gap. 

1. (correct) This form is filled in, so you’ll have to do it again. 

osv. 

278 

Listan är skriven så här: 

0. 
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a) esteemed 

b) viewed 

c) regarded 

d) (believed) 

 

1. 

a) venue 

b) setting 

c) background 

d) surrounding 

osv. 

280-281 

Meningen: Use the word given in capitals at the end of some of the lines to form a word 
that fits in the gap in the same line. 

Är ändrad till: Use the word given in parentheses to form a word that fits in the gap. 

282-285 

Orden som står med versaler och på egen rad, är placerade inom parentes och skrivna före 
meningen: 

0. Do you think you could give me a hand to move into my new flat? 

(mind) Would you --- to move into my new flat? 

Answer: mind giving me a hand 

osv. 
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Till läsaren 

Boken har inga svällpappersbilder. 

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

Ord av betydelse är skrivna med versaler. 

Word Lists finns under separat flik. 

 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
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 

Tre tecknade bilder. 

1. En kvinna står i ett kök och tar en selfie med sin mobil. 

2. En man och en kvinna står med ryggarna mot varandra. 

3. En äldre kvinna med silvergrått lockigt hår. I bakgrunden står många människor och 
samtalar. 

11 

Ett foto. En man med snorkel och simglasögon är under vattnet tillsammans med en haj. 

17 

Tre tecknade bilder. 

1. En man sitter vid ett skrivbord och skriver på en skrivmaskin. Bakom honom, i hans 
skugga, syns olika figurer. 

2. En nyckelknippa med fem nycklar och en bricka med ett frågetecken på. 

3. Fem elever sitter vid var sitt bord. 

20 

Tecknad bild. En skrivmaskin med ett tomt ark, tre gamla böcker och en träklubba ligger på 
ett bord intill ett fönster. Det regnar ute. 

21 

Ett foto på en stor nyckelknippa med många nycklar. 

25 

Två tecknade bilder. 

1. En pizza, en muffins, en hamburgare, en dryckesflaska och en varm korv med bröd. 

2. En man med vit lockig peruk (domareperuk). Han håller en fjäderpenna i handen. 

27 

Foto. Gafflar på rad i olika höjd. På gafflarna sitter livsmedel: broccoli, äpple, grönkål, 
blåbär, sparris, hamburgare, pizza, korv m.m. 

29 

Foto på ett konstverk som föreställer en arm som spänner musklerna. Konstverket är gjort 
av runda och ovala tabletter och kapslar i olika färger. 
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33 

Tecknad bild på en man som står ute. Det snöar. Han har ett gitarrfodral hängandes på 
ryggen. En katt kommer gåendes. I det nedre högra hörnet på bilden finns en översnöad 
röd ros.  

37 

Tecknad bild på en gråvit katt. 

41 

Text skriven som en cirkel. I mitten finns en rund ring med ett streck över. Texten i cirkeln 
lyder: Judy Garland is singing somewhere over the rainbow. 

45 

Tecknad bild. Tre handavtryck. 

49 

Två tecknade bilder. 

1. En tågperrong med många människor. 

2. En blond kvinna med röda läppar iklädd hatt och kappa. En man i kostym och med 
hatt står lite längre bort och tittar på henne. 

53 

Svartvitt foto på en kvinna i klänning och med en solfjäder i handen. 

62 

Svartvitt foto på en kvinna klädd i mössa och kappa med pälskrage. 

71 

Tecknad bild. En person står framför en publik och talar. En kvinna ur publiken räcker upp 
handen. 

73 

Bild från en webbsida med adressen:  

 https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity. 

 På sidan finns en bild på Ken Robinson och man kan klicka på en länk till en video. 

 Webbsidans text (i urval): 

 Do schools kill creativity? 

 TED2006, 19:24, Filmed Feb 2006 

 Sir Ken Robinson makes an entertaining and profoundly moving case for creating an 
education system that nurtures (rather than undermines) creativity. 
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77 

Foto på en trave med böcker. Författare och boktitel uppifrån och ner: 

 Alice Munro - Dear Life 

 Mario Vargas Llosa - The Storyteller 

 Saul Bellow - A Theft 

 J.M. Coetzee - Disgrace 

 Rudyard Kipling - Kim 

 Bernard Shaw - Pygmalion 

 The Complete Poems and Plays of T S Eliot 

 Ernest Hemingway - The Old Man and the Sea 

 Toni Morrison - Beloved 

 Nadine Gordimer - The House Gun 

 Doris Lessing - Mara and Dann 

 Doris Lessing - London Observed 

80 

En svartvit skiss på en kvinna - Maya A. Hon har en randig sjal virad runt huvudet och en 
slags klänning runt kroppen. På klänningen är olika figurer och symboler tecknade. 

83 

Två tecknade bilder. 

1. Ett landskap med en smal väg. Några får går och betar på en äng. På sidan av vägen 
står en övergiven bil och några däck. Intill vägen ligger skräp. 

2. En man sitter och skriver på en laptop. Bredvid mannen står en uniformsklädd 
manlig polis. 

93 

Foto på ett rödmålat skjul med texten Coca-Cola. I en lucka i skjulet står en kvinna och 
häller vatten ur en kanna. En man står utanför och fångar upp vattnet i sina händer och 
dricker det. 

97 

Tecknad bild på sju människor. Från höger till vänster: En kvinna med mörkt kort hår och 
klädd i kortärmad klänning håller en hand på ett barns axel. Intill dem står en mörkhyad 
kvinna med sjal på huvudet och en lång färgglad klänning. En man i kostym och turban 
håller om en kvinna med sjal, klänning och byxor. Två kvinnor (med europeiskt utseende), 
en med blond hår iklädd rosa blus och långkjol och en med brunt hår iklädd grön lång 
klänning. En hund ligger i bakgrunden. 
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100 

Svartvitt foto från ett rum. En stor palmlik växt står intill en vägg. På väggen finns stora 
tygbonader uppsatta. Flera män och kvinnor sitter och pratar. Några män står. Männen är 
klädda i kostym och kvinnorna har långa klänningar med spetsar och krås och uppsatt hår. 

109 

Ett foto. En mörkhyad flicka i kortärmad rosa klänning springer på en grön äng. 

117 

Tre tecknade bilder. 

1. En kvinna i gamla pilotkläder. Ett gammalt flygplan (dubbeldäckare) flyger bland 
molnen. 

2. En ung man klädd i t-shirt och jeans håller i en dammsugare. 

3. En kvinna med väska håller ut sina armar. Ovanför henne flyger en massa sedlar i 
luften. 

124 

Ett foto på en slottsliknande byggnad med torn i mittdelen. En trappa leder upp till en 
öppen portal. Träd, buskar och gräsmatta finns runt byggnaden. 

127 

Ett svartvitt foto på en ung kvinna med glasögon och håret uppsatt i hästsvans. Kvinnan 
står med armarna i kors och tittar ut genom ett fönster. 

130 

Foto på en publik med armarna i luften. En i publiken har armarna uppe och formar 
händerna till ett hjärta. 

142 

Ett foto. På en stolpe sitter sex vägskyltar med texten, uppifrån och ner: Writing, Compose, 
Evaluate, Revise, Edit och Publish. 

157 

Foto på en uppslagen bok som ligger ovanpå andra böcker. I bakgrunden syns en vägg med 
böcker. 

176 

Foto på en man i kostym och med en portfölj i ena handen. Mannen cyklar på en enhjuling. 
I bakgrunden syns en stad med höghus och skyskrapor. 

186 

Två tecknade siluettbilder. 
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1. Den övre bilden visar tre tjejer som går efter varandra, till höger, och ser ned i 
mobilen i tre olika lägen. 

2. Den undre bilden visar tre killar med mobiler i liknande positioner som går åt 
vänster.  

194 

Redigerat foto. Från en petflaska rinner det läsk (coca-cola) som övergår till socker och 
sockret bildar en hög. 

226 

Tecknad bild på en röd papperskorg med skylttexten: "Clean it up! No litter please." Någon 
har skrivit och ritat på papperskorgen. I bakgrunden ett stort grönområde. 

236 

Svartvitt foto på en ung man med halvlångt mörkt hår. Han bär en jacka/kappa med 
pälskrage och pälsmuddar. 

238 

Foto på en turkos Folkvagnsbuss (VW-buss) med vitt tak. 

243 

Foto på en man, två pojkar och en tjej. De sitter i gräset under ett träd och ler mot 
kameran. Alla har var sitt tennisracket. 

257 

Ett gammalt foto. En kvinna i pilotkläder vinkar glatt. Runt henne står många män i 
kostymer. 
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