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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!
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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.
•

Fet eller kursiv text skrivs med versaler i den anpassade boken.

•

Bilder som tillför texten något har korta bildbeskrivningar i den anpassade boken.
Du kan läsa dem här nedan under rubriken, Bildbeskrivningar. Bildernas länkar är
placerade efter aktuell text (bildbeskrivningarna står i en egen flik i den anpassade
boken). Ibland har flera bilder slagits ihop och beskrivs tillsammans.

•

Ord som inleder kapitlen skrivs så här: Nyckelord + orden
Exempelvis på sidan 8:
Nyckelord: passionate, safety, addiction, algorithm, too far

•

Glosor (med förklaringar) står samlade efter aktuell text i den anpassade boken. De
har rubriken Glosor (eleven kan söka efter ordet i e-boken). Det samma gäller för
ord och fraser (utan förklaringar) men de har rubriken Ord/fraser.

•

Siffror som står i marginalen och markerar rader i originalboken finns inte i den
anpassade boken.
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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!
•

Markerad text skrivs med versaler i den anpassade boken.

•

Glosor eller ord/fraser som tillhör texten står samlade efter texten (det kan vara
flera texter som har en gemensam lista).
Glosorna har förklaringar på engelska och rubriken glosor (så du kan söka efter
dem). Orden och fraserna har inga förklaringar och rubriken: Ord/fraser.

•

Bilder är beskrivna om de tillför texten något. Ofta kan de ge ledtrådar till vad
texten handlar om. Bildlänkarna finns efter texten. Beskrivningarna är korta så
undrar du något, fråga då din lärare eller kompis så kan de beskriva mer.

•

(Det finns ingen ordlista eller speciell grammatikdel i boken.)

•

I originalboken finns siffror i marginalen som anger radnummer. Dessa finns inte i
din bok.
Lycka till!
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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.
•

Uppmana eleven att läsa texten till läsaren där det står hur den anpassade boken är
upplagd.

•

Läs mer om hur punktskrift skrivs i Punktskriftsnämndens skrifter, till exempel
Svenska skrivregler för punktskrift. De kan läsas digitalt eller beställas via
www.mtm.se eller lånas på ditt bibliotek.
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Bildbeskrivningar
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens
bilder.
13
Foto av ett mixerbord.
14-15
Omslag till tidningen TIME med en ung Steve Jobs på omslaget. Han sitter i lotusställning
med en dator i knät.
16
Foto av Evelyn Glennie som spelar trummor i ett stort trumset. Evelyn har långt, grått hår
och en hellång klänning.
17
Foto av Wangari Maathai som är en svart kvinna med stort leende.
18
Foto av en konservburk. Cirkeln i botten blir målat som ett ansikte med ögon, näsa och
mun.
19
Foto av Emma Watson som står i en talarstol.
20-23
2 bilder
- Ett hinduiskt bröllop där brudparet håller varandras händer.
- En mobiltelefon.
28
Foto av en kvinna med sneda ögon som en katt. Hennes ansikte har fyllts med vätskor
under huden så att det är alldeles slätt.
29
Foto av en man som grimaserar med hela ansiktet. Ansiktet är tatuerat. Ögonen är
inringade av svarta fält, ögonbrynen markerade. Näsan har mönster. Ögonen visar ingen
ögonvita eftersom de är tatuerade med svart. I tinningarna och i pannan sitter implantat
under huden som gör att det ser ut som horn växer där. Runt munnen och i läpparna finns
cirka 23 piercingar.
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31
Foto av en man i ett rum pyntat med glitter längs väggar och tak. Han har på sig en vit
tomteluva, en vit kavaj och glitter runt halsen. Han håller i en julklapp och en
smällkaramell.
32-35
2 foton
- En kvinna som drejar en kopp på en drejskiva.
- En man som rädd tittar ut genom ett fönster.
42
Foto av en stor lax som har en fiskekrok i munnen.
43
Foto av en stor flock med gnuer som tar sig över en flod. En gnu ser ungefär ut som en liten
ko.
44
Foto av en val som gör ett hopp upp över vattenytan. Valen är spolformad med två fenor
på var sin sida om kroppen.
45
Foto av en sjöpung som är ett litet vattendjur som sitter fast i en sten. Den har formen som
ett litet rör och är blå.
46-49
2 foton
- En liten gnu-kalv går bredvid sin mamma.

- Ett lejon gör en attack mot gnuflocken. I bakgrunden syns rosa flamingofåglar.

50
Teckning av tre pilgrimer, en man och två kvinnor. De har på sig stora, svarta hattar och
vida kläder. Mannen bär ett knyte och en av kvinnorna bär ett spädbarn. I bakgrunden syns
en man som bränns på ett bål!
51
Teckning av en auktion där en ung, svart kvinna auktioneras ut. En man undersöker hennes
fötter och en annan känner på armmusklerna. Lokalen är fylld av vita män som ger bud.
52
Tre pass till barn. Här syns fotografier av barnen och stämplar från Der Polizeipräsident och
Immigration Office Southampton.
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53
Foto av en gammal träbåt. I båten sitter fullt med folk.
54
Undervattensfoto av män i dykardräkter. De sitter vid ett bord på havsbottnen och skriver
under ett avtal.
55-57
2 foton
- En kvinna som planterar risplantor i en åker täckt med vatten.
- En stor damm byggs.
64
Foto av en tjej som fotar med en kamera.
65
Foto av en telefonkiosk (i ett litet hus finns en telefon).
66
Foto av en hund som står i fören på en båt.
67
Foto av en tallrik med potatis, kött och ärtor.
75
Foto av Titanic, ett 269 meter långt fartyg.
76
Foto av kvinnor som demonstrerar.
77
Foto av ett atombombsmoln. Det har samma form som en champinjon.
78
Foto av en astronaut som går på månen. Astronauten är klädd i en overall och har en stor
hjälm på huvudet. Månens yta är täckt av sand och grus.
79
ANC:s logga. Består av ANC:s flagga i svart, grönt och gult, men innehåller också ett spjut,
en sköld och ett hjul.
86
Foto av en tjej. Framför henne flyger en liten kvinna med stora vingar.

6

87
Foto av en sjö. Bilden är suddig och tagen på långt håll. Över vattenytan sticker något upp
som skulle kunna vara en lång hals med ett litet huvud.
88
Foto från en presskonferens där en man håller upp en anteckningsbok.
107
Foto av en låda med texten: Evidence Collection Kit, WARNING!! Police Seal, DO NOT
REMOVE. I lådan finns flera olika burkar med etiketter.
107
Stapeldiagram över ökningen av mobilägande. Avläsningen av procent människor som äger
en mobil är ungefärlig.
år 1996-1998 ca 20 procent
år 1999-2001 ca 45 procent
år 2002-2004 ca 75 procent
år 2005-2007 ca 80 procent
år 2008-2010 ca 81 procent
år 2011-2013 ca 85 procent
år 2014-2016 ca 93 procent
108
Stapeldiagram med olika sociala nätverk. I listan finns nätverk och antal användare (i
miljoner).
Facebook 1,871
WhatsApp 1,000
Facebook Messenger 1,000
Instagram 600
Tumblr 550
Twitter 317
Snapchat 300
Skype 300
109
Linjediagram som visar marknadsvärdet för kroppsnära teknik.
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Linjen visar att försäljningen har ökat konstant från 2010 till 2018. Ökningen är från 0 till
13000 miljoner U.S. dollar.
110
Linjediagram som visar antal brott från 1960 till 2010. Kurvan visar att brotten har ökat
från 1960 till 1980 för att sedan sjunka.
Listan visar årtal och ungefärliga antal brott per 100 000 invånare:
1960 1800
1970 3500
1980 5500
1990 4800
2000 3500
2010 3000
112
Foto av tomtekläder som hänger på en tvättlina ute i sommarvärmen.
113
Foto av en cyklist som cyklar på en trafikerad väg. Han har munskydd och cykelhjälm.
114
Foto av en gryta som värms av en solpanel. Solpanelen har formen som ett halvt klot. Mitt i
solpanelen sitter en gryta monterad på en ställning.
116
Foto av en kille som klättrat upp i ett vindkraftverk. Ställningen är bygd i trä, turbinen av
bland annat en cykel och vingarna är gjorda av gamla plåtar.
124
Foto av en kvinna som visar sina fötter. Tårna har vikts in mot hälen så att fötterna är
väldigt korta.
125
Foto av hyllor med högklackade skor i olika färger och former.
127
Foto av fotbollsspelaren Ronaldo som håller i en fotbollssko som har målats i guldfärg.
128
Foto av Gandhi som ska gå av ett tåg. Han är klädd i traditionella indiska kläder och runda
glasögon.
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129
Bokomslag för Baskervilles hund. Här syns en hund som nosar på en man som ligger på
marken och en annan man som tänker skjuta hunden!
131-135
Teckning av Sherlock Holmes som röker pipa och tittar på en käpp.
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