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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!  

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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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. 

 För detaljerad information om hur uppslagsord är uppställda i textview-boken se 
fliken ”Bokinfo”. Fliken innehåller förord och information om uppställningar i de 
svensk-engelska och engelsk-svenska delarna. Formatet på uppslagsord och 
tillhörande text skiljer sig på ett par punkter mellan textview-boken och den tryckta 
förlagan. Detta framgår av fliken ”Bokinfo”. 

 I den här boken finns fonetik. I en e-bok i Textview-format skrivs fonetik för digital 
skrift med SAMPA. Läs mer på https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa. Det 
svenska språkets teckenuppsättning hittar du här: 
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/swedish.htm. För att underlätta 
skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med eleven. 

 Fonetik har utgått med undantag för uttal av vokaler och konsonanter sid 8 och 
bestämd artikel på sid 11.  

 Exempel på uppställningar av uppslagsord föregås av ordet ”Exempel:”.  

 I textview-boken utgår all markering av fet, kursiv och understruket. Det framgår av 
textens sammanhang vad texten har för funktion. Vid osäkerhet om detta bör 
eleven ha särskilt stöd för att kunna använda ordboken lätt och effektivt. 

 Samtliga bilder utgår. Till vissa uppslagsord finns i svartskriften illustrationer som 
benämner olika saker, t ex kroppen på sid 53. Bilder som dessa har märkts ”--- 
Bildordlista ---” i textview-boken. Till varje bildordlista finns en rubrik som beskriver 
innehållet i listan.  

https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/swedish.htm
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 Ordklass som står före uppslagsordet i boken är i textview-boken placerat efter 
uppslagsordet inom parentes. 

 För att skilja mellan svensk-engelska och engelsk-svenska översättningar används 
ibland två bindestreck. Framförallt mellan exempelfraser för ett visst uppslagsord. 

 Innehållsförteckningens lista över hel- och halvsidesillustrationer har flyttats till 
fliken ”Bokinfo” och getts rubriken ”Bildordlistor”. 
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Till läsaren 

Till läsaren finns följande text: 

Exempel och förklaringar på hur du läser denna ordbok finns på sid 5 och 16-17 i den 
engelsk-svenska delen och sid 2-6 i den svensk-engelska delen. 

 Fonetik förekommer endast i början av boken. I övrigt har fonetiken utgått. Be din lärare 
om hjälp med att tolka fonetiska tecken. 

Två blanksteg används som regel för att skilja mellan svenska och engelska uttryck. Men 
ibland används också ”--” i textview-boken. 

Exempel sid 9: 

 en katt –– a cat 

 ett hus –– a house 

 flera katter –– many cats 

 flera hus –– many houses 

Exempel sid 21: 

abortion  (subst) abort; have an abortion -- göra abort 
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