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Läraranvisning Textview 
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Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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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Läraranvisning 

Titel: Tummen upp! SO Åk 6 Religionskunskap Kartläggning 

Författare: Lindstam 

ISBN: 978-47-11068-1 

Innehåll 

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

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

Till läsaren .................................................................................................. 10 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 11 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 13 

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. 

• Lärarens sida och baksidestext utgår. 

• Kunskapsöversikt har placerats under egna flikar. 

• Ord skrivna med versaler exv. rubriker eller namn har endast begynnelsebokstaven 
skriven med versal. 

• Kursiv- och fetmarkering av ord eller hela meningar utgår. 

• Rutmarkering av text utgår. 

• De bilder som behövs för att kunna lösa uppgifterna har fått bildbeskrivning. Ibland 
är bildinformation inkluderad i texten. 

• Samtliga tabeller är omarbetade till löpande text. 

• Den blå cirkeln med tumme ersätts med rubriken ”Tummen upp!”. 



2 
 

Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

2 

Uppgift 1 

Tabellen utgår och påståendena är numrerade. 

Påstående 

1. ”Efter döden kan man komma till himmelriket.” --- 

2. ”Människan är släkt med aporna.” --- osv. 

3 

Uppgift 2 

Bilderna har fått bildbeskrivningar. 

Bilderna är numrerade. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Skriv ett R nedan om bilden visar något som har med religion att göra. 

Bild nummer: 

1. --- 

2. --- 

3. --- 

4 

Uppgift 4 

Tabellerna utgår. Texten skrivs löpande. 

Begrepp 

1. symbol --- 

2. psalm --- osv. 

Förklaringar 

A. Det vanligaste sättet att söka kontakt med Gud för att t.ex. tacka, be om hjälp eller 
be om förlåtelse. 

B. De personer som säger sig tillhöra en viss religion, t.ex. judar är det till 
judendomen. 

6 

Uppgift 1 
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Eleven markerar med ett x. Bildtexten är skriven som vanligt löpande text. 

Bibeln är de kristnas heliga bok. 

Ta ställning till om följande påståenden om Bibeln är riktiga. Markera med ett x det som 
stämmer. 

--- Bibelns författare är Jesus. osv. 

7 

Uppgift 3 

De utelämnade orden är numrerade 1-3 inom parentes efter markeringen ---. 

9 

Uppgift 8 

De utelämnade orden är numrerade 1-3 inom parentes efter markeringen ---. 

Ordförklaringen är placerad före textavsnittet. 

Fyll i den text som saknas. 

Ordförklaring 

Förrådd = att bli avslöjad, att någon skvallrar på en 

När Jesus vandrade runt och predikade fick han många fiender. 

11 

Uppgift 1 

Uppgiften har omarbetats. 

a) Vad finns det längst uppe i kyrkans torn och vad används det till? --- 

b) En staty av Jesus upphängd på ett kors. --- 

c) Vad kallas följande saker och vad används de till? 

1. En tavla där det hängs upp siffror --- 

2. Ett bord längst fram i kyrkan. --- 

3. En större dopskål på fot --- 

12 

Uppgift 1 b) 

B:s alternativ är numrerade. 

... bäst ihop med beskrivningen nedan. 

1. Betyder renlärig. Ledarna kallas … 

2. Betyder allmän. … osv. 
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16 

Ordfläta – judendom 

Du kan behöva förtydliga första ordet i ordfläta. Rita en davidsstjärna på elevens 
rimuff/Blackboard. 

Ordflätan har omarbetats på följande sätt: 

… kännetecknar judendomen. 

1. Lös ordflätan. 

Du får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. En bokstav i varje ord är 
markerad med parenteser (-). Dessa bokstäver ger dig åtta av det sökta ordets nio 
bokstäver i uppgift 2. 

1. Stjärnsymbol för judendomen. --------(-)----  (13) 

2. Gud på hebreiska ----(-)  (5) 

3. Den som talar för församlingen om den judiska tron under gudstjänsten. (-)-----  (6) 

4. Till den här delen av muren, runt det gamla templet i Jerusalem, kommer många 
judar för att be. Kallas även för "klagomuren". En del sticker in små lappar med 
böner i muren. -(-)---  (6)(5) osv. 

16 

Uppgift 2 

Uppgiften har förtydligats på följande sätt: 

Vilken, för judarna helig, stad bildar de markerade bokstäverna i uppgift 1? Ordet har nio 
bokstäver. Den sjunde bokstaven i ordet får du komma på själv. --------- (9) 

18 

Ordförklaring 

Ordförklaringen har placerats före uppgift 1. 

19 

Uppgift 6 

Eleven markera de påståenden som stämmer. 

Markera de påståenden om Muhammed som stämmer. 

Muhammed … 

  fick Koranen av ängeln Gabriel. --- 

  utvandrade till staden Medina. Osv. 

20 

Uppgift 1 
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Tabellen utgår. Uppgiften har omarbetats. 

Markera den religion eller de religioner som påståendet nedan stämmer in på. Det kan bli 
flera markeringar på samma rad. 

Nyckel: 

  ju – judendomen 

  kr – kristendom 

  is – slam 

Exempel: Gudstjänstlokalen kallas moské. Svar: is 

Påståenden 

1. har regler som säger att man inte får dricka alkohol. --- 

2. Tror att Jesus var Guds son. --- 

3. Ser Abraham som en viktig person för religionen. --- osv. 

20 

Uppgift 2 

Följande förändringar har gjorts: 

Välj ett av påståendena 1, 3, 5, 7, 9 eller 11. Berätta lite mera om detta påstående. 
Exempel på svar: 

Jag valde exemplet 0 ovan. 

Inom islam kallas gudstjänstlokalen moské. 
Dit går man bl.a. för att … 

21 

Uppgift 3 

Uppgiften omarbetad. Numreringen av deluppgifterna har i och med det blivit förändrade. 

Här beskrivs tre heliga texter. Svara på frågorna om dem. 
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a) Bokens text är skriven på arabiska. 
Vad kallas texten? --- 
Vilken religion använder denna text? --- 

b) Bok på rulle skriven på hebreiska. 
Vad kallas texten? --- 
Vilken religion använder denna text? --- 

c) Bok med ett kors på. 
Vad kallas texten? --- 
Vilken religion använder denna text? --- 

d) Vad kan vi läsa om i de olika texterna? Para ihop namnen nedan till rätt texter a-c 
ovan. 
Vissa personer och platser finns i flera heliga texter. Då ska du skriva den heliga 
skriften vid flera namn. Sammanlagt ska du få ihop 10 kombinationer. 

Namn: 

1. Muhammed --- 

2. Moses --- 

3. Jesus --- 

4. Kaba --- 

5. Abraham --- 

25 

Ordförklaring 

Ordförklaringen är placerad efter rubriken Kastväsendet med rubriken ”Ordförklaring”. 

27 

Uppgift 5 

Tabellen utgår och uppgiften får följande utseende: 

… Men skriv bara en förkortning vid varje begrepp. 

Nyckel: 

  hi = hinduism 

  bu = buddhism 

  hibu = hinduism och buddhism 

1. Shiva --- 

2. åttafaldiga vägen/hjulet --- 

3. yoga --- osv. 
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28 

Världsreligionerna 

Bilden har en utförlig bildbeskrivning. 

29 

Uppgift 3 

Uppgiften kräver viss förberedelse. 

Bild utgår, men illustrera bilden på elevens ritmuff/Blackboard så att eleven får en taktil 
bild av hur många som hör till varje religion. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Vilka andra världsreligioner saknas? 

1. --- ca 2 miljarder 

2. islam 

3. hinduism 

4. --- 

5. --- ca 17 miljoner 

29 

Uppgift 4 

Symbolerna är beskrivna. Rita dem gärna på elevens ritmuff också. 

30 

Uppgift 5 

Fotografierna utgår. Eleven har fått en kort beskrivning. 

Samtal om bilderna. Vad är typisk för de olika religionerna etc. 

… Skriv rätt världsreligion. 

1. en moské med en minaret --- 

2. synagoga --- 

3. ett tempelområde med flera mindre byggnader och ett större torn, en s.k. stupa --- 

4. ett färgglatt tempel dekorerat med olika gudabilder --- 

5. kyrka --- 

38 

Uppgift 7 

Tipsraden utgår. Men om eleven har en färdig tipsrad kan man naturligtvis använda den 
eller så markerar eleven sitt svar med häftmassa direkt i punktskriftsboken. 
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Uppgiften har fått följande utseende: 

A. Jämlikhet --- 

  1 Kvinnor och män har samma värde och rättigheter. 

  X Alla människor har samma värde och behandlas lika. 

  2 Djur och människor har samma värde och behandlas lika. osv. 

42 

Uppgift 1 

Tabellen utgår. 

Eleven skriver om påståendena stämmer eller inte. 

Här nedan hittar du tre intervjuer… 

Läs först texterna och skriv sedan om påståendena stämmer eller inte. 

1. Sekulär betyder inte religiös. --- 

2. En humanist tycker att människor och djur är lika mycket värda. --- osv. 

Tre olika personer har svarat på frågan: … 

  Intervju 1 

  Intervju 2 osv. 

45 

Uppgift 2 

Tabellen utgår. Eleven skriver om påståendena är rätt eller fel. 

Skriv om de 27 påståendena nedan är rätt eller fel. Skriv r om påståendet är rätt och f om 
det är fel. 

1. Judendomen är den minsta av världsreligionerna. --- 

46-47 

Kunskapsöversikt 

I egen volym. 

Tabellen utgår. Texten skrivs löpande. 

Om man aktivt använder Kunskapsöversikten läs den tillsammans med eleven. 
Kunskapsöversikten är tyvärr inte lättläst då det är svårt för en elev med synnedsättning 
att få en snabb överblick av de olika områdena. 

För att kunna pricka av de olika historiska avsnitten kan man förenkla genom att skriva de 
olika avsnittens rubriker och fylla i lärarens kommentarer och elevens ”Tummen upp”. 
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Kunskapsöversikt Tummen upp! SO Religionskunskap åk 6 

Förmåga: Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika 
tolkningar och bruk inom dessa 

Kunskap 

• Eleven har grundläggande … 

• Eleven visar även på enkla … 

Kristendom 

• Jag kan beskriva vad som … 

  Lärarens markering: --- 

  Tummen upp! --- 

• Jag vet vad dop, nattvard … 

  Lärarens markering: --- 

  Tummen upp! --- 

Judendom 

• Jag vet vad bland annat sabbat … 

  Lärarens markering: --- 

  Tummen upp! --- osv. 
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Till läsaren 

I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

• Bildbeskrivningar finns till de bilder du behöver för att kunna lösa uppgifterna. 
Ibland kan en bildbeskrivning vara infogad i själva uppgiften. 

• När en text har utelämnade ord som du ska fylla i numreras de inom parentes efter 
ordets markering ---. 

• När dina klasskamrater ”dra streck” mellan olika ord/påståenden skriver du ditt 
svar. 

• I korsord/ordfläta får du det sökta ordets antal bokstäver inom parentes efter ordet 
eller meningens slut. 

• Läs alltid igenom hela uppgiften innan du börjar lösa uppgiften. 

• Om du behöver få något förtydligat tveka aldrig utan fråga din mentor. 

• Kunskapsöversikten har placerats under egna flikar. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se. 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Eleven svarar på uppgifterna på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. 
Den mappen ska ligga i en mapp för SO – religionskunskap. På så vis skapas en 
trädstruktur i datorn som gör att eleven själv kan hitta. 

• Innehåll, text, bildbeskrivning, läraranvisning samt kunskapsöversikt har egna flikar. 

• Bildbeskrivningar finns när de behövs för att eleven ska kunna lösa uppgiften. Ett 
bildförtydligande kan även vara infogat som vanlig löpande text. 
Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför om bilderna och ge den extra 
information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma 
förståelse för text/uppgift som de seende eleverna. 

• Det kan vara bra att läsa igenom bildbeskrivningarna innan man läser en uppgift så 
att eleven får lite förhandsinformation. De seende eleverna får ju detta direkt då de 
öppnar boken. 

• När en text har utelämnade ord som eleven ska fylla i numreras orden inom 
parentes efter ordets markering ---. 

• När elevens klasskamrater ”dra streck” mellan olika ord/påståenden skriver eleven 
sitt svar. 

• I ordflätan får eleven det sökta ordets antal bokstäver inom parentes efter ordet 
eller meningens slut. En elev med synnedsättning behöver mera tid för att kunna 
lösa uppgiften. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder eller när man vill 
förtydliga något exv. Davidsstjärnan. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig 
information. Man kan även göra det enkelt för sig genom att göra en kopia av den 
bild man vill rita genom att kopiera den i skolans kopiator. Sedan är det bara att 
stoppa in den kopierade bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer som Du anser behövs 
för förståelsen och skriv sedan den text som eleven behöver genom att sätta in 
ritmuffen i elevens Perkinsmaskin. Gör gärna en ”Nyckel med förkortningar” så kan 
man få med lite mera information på ritmuffsbilden. Man kan naturligtvis lika gärna 
rita en bild på en Blackboard (Best.nr: 10326) 

• Tänk på att taktila bilder inte innehåller lika många detaljer som en vanlig bild, 
därför är samtalet kring bokens svällpapperskarta viktigt! 
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• Man kan beställa svällpappersbilder från 

  SPSM Läromedels Basbilder 

  webbutiken.spsm.se 

  order@spsm.se 

• En elev med synnedsättning behöver få tillgång till de möjligheter som finns 
tillgängliga för att taktilt befästa och fördjupa sina kunskaper, men även använda 
andra sinnen som smak eller ljudillustrationer. 

Kolla i skolans förråd efter exv. taktila modeller. 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
uppgifter och bildbeskrivningar. 

• Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

• Läs gärna ”Till läsaren” tillsammans med eleven. Där får eleven med synnedsättning 
information om bokens upplägg och utformning och du som pedagog kan 
presentera boken för eleven. 

https://webbutiken.spsm.se/
mailto:order@spsm.se
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Bildbeskrivningar 

Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

3 

Sex fotografier 

1. En demonstration utanför Kulturhuset i Stockholm. Demonstranterna håller i en 
stor affisch med fotografier på Dawit Isaak samt Eritreas och Sveriges flaggor. 
Affischen har texten ”Free journalisten Dawit Isaak”. 

2. En flicka tänder ljusen i en nioarmad ljusstake. 

3. En kille håller i en mikrofon och sjunger framför sina fans utsträcka händer. 

4. En man sitter på huk vid en bassäng. Han är klädd i svart väst, vit uppkavlad skjorta 
och vita vida byxor samt en liten, vit, rund mössa. Han håller en hand kupad 
framför ansiktet. 

5. En adventsstjärna. 

6. En munk i orangefärgade kläder ger en gåva till en guldfärgad Buddhastaty. 

5 

Fyra fotografier 

1. En kille läser en text i en Torarulle. Pojken har en liten, vit mössa med en 
Davidsstjärna broderad i blått. 

2. En tjej med sjal runt huvudet läser i Koranen. 

3. En kvinna med ett rött märke i pannan och en vackert mönstrad sjal över huvud 
och axlar håller sina händer tillsammans och böjer sig fram mot en gudabild. 

4. En konfirmand klädd i helvit klädsel tänder ett ljus. I bakgrunden ser man ett altare. 

6 

En kvinna och en man står vid ett äppelträd. De har inga kläder på sig förutom ett par löv. 
Kvinnan håller i ett äpple. I trädet ringlar en orm. 

7 

Mose ligger i en korg i vattnet dold av hög vass. En kvinna har fått syn på honom. 

8 

Jesusbarnet ligger i en krubba. Runt krubban ser man Maria och Josef samt ett får och en 
åsna. 

9 

En av Jesu lärjungar kysser Jesus på kinden. I bakgrunden ser man två soldater som håller i 
var sitt spjut. 
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12 

Så här kan en ikon se ut. Jungfru Maria med Jesusbarnet i famnen. 

14 

Två påskfotografier 

- Någon målar ett ägg grönt med vita prickar. Det ligger fler ägg i olika färger i en 
korg. 

- Olikfärgade påskfjädrar. 

15 

- Två små figurer som föreställer Jesusbarnet i krubban och hans mamma Jungfru 
Maria. 

- Ett vinterfoto där man ser en stor julgran med belysning. 

19 

En moské 

En vit byggnad med kupol och minaret, ett högt torn. 

22 

Tre fotografier 

- En liten kille ber med slutna ögon och knäppta händer. 

- En kille klädd i vit skjorta och mönstrad svartvit mössa. Han sitter på en mönstrad 
matta på golvet och håller ut sina händer framför sig. 

- En flicka står med händerna framför ansiktet vänd mot ett antal tända ljus. 

26 

Siddharta Gautama Buddha sitter med korslagda ben under ett träd. 

27 

Många statyer förställer Buddha när han mediterar. 

En del Buddhastatyer är jättestora, 40-50 meter höga. 

28 

Karta som visar fem religioners utbredning i världen. 
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  Religion A: Den mest utbredda religionen. Europa, stora delar av mellersta Asien, 
kusterna i Australien, Nya Zeeland, olika mindre delar i Afrika, hela Sydamerika 
utom regnskogen, i stort sett hela Nordamerika. 

  Religion B: Den näst mest utbredda religionen. Stora delar av Nordafrika, arabiska 
halvön, västra Asien, Indonesien. 

  Religion C: Indien, Nepal. 

  Religion D: Ingen större utbredning förutom två platser, Israel och en stad i Östra 
Nordamerika. 

  Religion E: Större delen av östra Asien. 

29 

1. Ett hjul med åtta ekrar 

2. En symbol skriven i snirklig stil (uttalas Aum) 

3. En sexuddig stjärna 

4. Ett kors 

5. En månskära och en femuddig stjärna 

32 

En gatuskylt 

Valhallavägen 

Kv. Tre Vapen 175 – 215 

33 

En tatuering som visar en man med en hjälm med horn. Han håller i en stor hammare. Det 
blixtrar och dundrar. 

34 

Samisk nåjdtrumma. Kung Karl XI förstörde nästan alla trummor, så idag finns endast 
ungefär 70 stycken kvar. 

Bilden visar en oval trumma där man målat olika figurer i rött på trummans skinn. 

Trumman är indelad i fem skikt där man kan se bilder på figurer, symboler för gudar, ren, 
älg och boplats. 
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