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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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Läraranvisning 

Titel: Spegla språket 7 Textsamling 

Författare: Laila M Guvå Åse Wewel 

ISBN: 978-91-523-2313-7 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................... 3 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 4 

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. 

• Understrukna ord i svartskriften har ersatts med VERSALA ord. Svartskriftens 
"understrukna ord" har ersatts med "markerade ord". Dessa förekommer där 
eleven ska förklara orden. Se t ex sid 145. 

• Bilder som enbart har dekorativt syfte har inte beskrivits, exempelvis de bilder som 
inleder varje kapitel. 
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Sidspecifika förändringar 

88-95 

Bilder har inte fått någon bildbeskrivning. Istället finns en generell beskrivning inom 
parantes direkt efter inledningen. 

Önskeprickar 

Elin Fahlstedt 

Önskeprickar är en bilderbok som kan läsas av både barn och vuxna. Boken utspelar sig i 
ett dystopiskt framtidssamhälle. Vi får följa huvudkaraktärens resa genom den mörka 
fabriksstadens gator och underjordiska gångar. 

(Bilderna i boken är mörka och dystra. Vi ser ett modernt samhälle som gått under. 
Vardagliga saker som lampor, trappräcken och kläder är trasiga och lagade och används på 
nya sätt. Himlen är full med rök, varken sol eller stjärnor syns.) 
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Till läsaren 
• Det finns bildbeskrivningar till bilder som har betydelse för innehållet. 

• Bilder som enbart har dekorativt syfte har inte beskrivits. 

• Markerade ord är skrivna med versaler. 
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Bildbeskrivningar 

125 

Foto: Enkel skoltoalett någonstans i Afrika. Byggnaden är av torkad lera och har tak och 
dörrar av plåt. Det finns två dörrar, en som det står Male över, den andra Female. En pojke 
och en flicka i skoluniformer står utanför och tvättar händerna. 

127 

En triangel uppdelad i tre lika stora delar. Den visar att bränsle, syre och värme samverkar 
för att skapa eld. 

127 

Foto av en stekpanna i ett storkök som det slår upp stora eldslågor ifrån. 

160 

Foto av Malala Yousafzai som står och skriver i en bok framför ett kravallstaket. Hon är 
omgiven av människor som står med telefoner, autografblock och kameror. Hon är 
traditionellt klädd. Hon har svart hår som täcks av en färggrann, stor sjal. Under sjalen 
skymtar en svart tröja och en småblommig klänning. 

162 

Foto: Tidningen Time. På framsidan är ett svartvitt foto av Malala. 

163 

Foto: Flickor som sitter utomhus och gör sitt skolarbete. De är klädda i svarta sjalar. De 
sitter på huk och har sina böcker i gräset. 

200 

Teckning: Ett klassrum med ungdomar, man kan tänka att det är lärarens vy över rummet. 
Det verkar vara oordning, alla sysslar med sitt. En tjej och en kille spelar kort, en kille ser ut 
att sova, en annan gömmer sig under en bänk. Några tjejer tar en selfie med sina mobiler 
och fångar andras uppmärksamhet. En tjej räcker upp handen. 

202 

Teckning: Fem ungdomar som sitter på en lång bänk framför ett högt staket av nät. Bakom 
staketet är en stor ödslig plan och bakom den syns två stora, gula byggnader med många 
fönster, kanske en skola. 

203 

Teckning: Två tonårstjejer sitter på en bänk och skrattar. En flicka sitter bakom dem i 
gräset, lutad mot ett träd och tittar upp från sin bok. En kille i shorts och solglasögon står 
en kille med en gul frisbee i handen, på väg att kasta det. 
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204 

Teckning: En tjej står i sitt vardagsrum och poserar med mobilen i handen för att ta en bild. 
Den andra handen lyfter hon över huvudet och gör ett v-tecken. 

214 

Teckning: Rosa sitter på bussen bredvid en vit man klädd i rock och hatt. Runt om henne 
står svarta män medan alla sittplatser är upptagna av vita personer. 

215 

Teckning: Rosas intensiva blick genom de stålbågade glasögonen. 

216 

Teckning: Närbild av Rosas mun som formar ett No! 

217 

Teckning: Rosa syns i baksätet av polisbilen som kör iväg med henne. 

218 

Teckning: En stadsvy sedd ovanifrån. En ensam man går på en tom gata. Ovanför ett 
skyltfönster står det Alabama. 

220 

Teckning: Stadsvy. Vi ser svarta män och kvinnor gå och cykla 

292 

Foto: Ett mindre fartyg med rött skrov glider i havet förbi den höga kanten av en glaciär. 
Ett tiotal personer står på däck och spanar. Runt båten flyter mindre isflak och krossad is. 

293 

Foto: En person står tittar i kikare ut över havet med flytande isberg och flak. 

294 

Foto: En isbjörnshona med unge går från isflak till isflak. Det isblå havet syns igenom isen. 
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