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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
mailto:order@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. 

• Eleven behöver en taktil världskarta och en karta över USA. Beställ dess av SPSM 
Order 020-232300. Världskarta i svällpapper best. nr 6577 och svällpapperskarta 
över USA best.nr 6628. 

• Uppgifterna är numrerade/bokstaverade så att det blir lättare för eleven att skriva 
svaren (och detta underlättar också när läraren ska rätta dem). 

• Hörövningar (cd-skivan) skrivs t.ex. cd 1 spår 4. 

• Paruppgifter skrivs Paruppgift. 

• Förstoringsglaset skrivs: Focus-uppgift. 

• I korsord och ordflätor får eleven det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 
Exempel sid 89 
(Du får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes.) 
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  Across 

  1. see (3) 

  5. wake (4) … 

  Down 

  1. show (6) 

  2. find (5) (osv.) 

• Då man i boken uppmanas att exempelvis ”stryka under” eller ”ringa in” ett ord så 
har den synskadade eleven fått detta utbytt mot ordet ”skriv eller markera”. 

• Uppgifter där eleven ska dra streck mellan en engelsk mening/ord och svensk 
översättning uppmanas eleven att istället para ihop dessa. För att spara tid kan 
eleven då kombinera meningarnas/ordens numrering resp. bokstäver. De 
bokstaverade alternativen är placerade i en ruta. 

• När eleven ska skriva sitt svar markeras detta med ---. 

• Då det finns bilder som behövs för att eleven ska kunna lösa uppgiften finns dessa 
oftast skrivna som bildinformation, ibland skriven inom parentes, i direkt anslutning 
till uppgiften. 
Exempel sid 6 

1. Jane (bygger sandslott) 

2. Bill and David (spelar Frisbee) 

3. Justin (äter glass) 

4. Susan (snorklar) 
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Sidspecifika förändringar 

17 

Ordlistan är placerad före sången. 

Tänk på att det är svårt för den synskadade att hinna med att fylla i orden samtidigt som 
man lyssnar på sången. 

18 

Eleven får några matförslag inom parentes. 

level 1: (godis/choklad – 4 ord) 

softdrinks --- 

level 2: (kött/fisk/ägg – 7 ord) 

milk --- 

level 3: (frukt/grönsaker – 10 ord) 

--- 

level 4: (bröd/ris/potatis – 4 ord) 

pasta --- 

19 

Eleven har följande frukostbeskrivning. 

a) en gröttallrik, dricka och äpple 

b) äpple 

c) en tallrik jordgubbsyoghurt (Strawberry yoghurt) 

d) kaffe, smörgåsar med korv och ost, en tallrik cornflakes 

e) smörgås, marmelad, dricka och banan 

27 

Temaformerna är skrivna på följande sätt: 

be 

  1:a temaformen: be 

  2:a temaformen: was 

  3:e temaformen: been 

31 

”Wordlist” är placerad före själva receptet, efter rubriken ”Pumpkin pie recipe”. 
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34 

Uppgift 1 A 

Orden med de utelämnade bokstäverna är numrerade. 

37 

Tänk på att det hör till allmänbildningen att vet lite om hur olika personer ser ut. Berätta 
därför gärna lite mera om varje person. 

39 

Verben är numrerade och ser ut så här: 

1. (ta, tog, tagit) take took --- 

2. (möta, mötte, mött) meet met --- 

40 

Ordlistan är placerad direkt efter rubriken. 

Tänk på att ge eleven tid till att läsa igenom sångtexten innan ni lyssna. För att eleven ska 
kunna hinna fylla i de ord som saknas kan man behöva göra en paus mellan verserna. 

47 

Uppgift 17 

Glöm inte bort att läsa igenom uppgiften innan ni lyssnar på CD:n. 

49 

Lägesorden är placerade tillsammans med övriga ord i rutan. 

51 

Husorden är samlade i en ruta med rubriken “hus”. 

54 

Uppgift 9 

Ordrutan är placerad före meningarna med rubriken ordruta. 

Uppgiften har följande utformning: 

1. (honest/impatient) 
If you always tell the truth (sanningen) you are an (honest) person. 

2. (impatient/shy) 
Emma is very --- . She can't wait. 

3. (stubborn/shy) 
He often blushes (rodnar). He is very --- . (osv.) 
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54 

Uppgift 10 A 

Instruktionen får följande utseende: 

Svara på frågorna. Använd orden i rutan. Skriv de ord som stämmer för dig efter rubriken; 
You: 

56 

Eleven får stjärntecknens svensk översättning inom parentes. 

57 

1. Amy --- (reads/is reading) the horoscope every week. 

2. Listen! Mum --- (sings/is singing) upstairs (på övervåningen). 

(osv.) 

61 

Wordlist är placerad före texten. 

64 

Det felaktiga ordet står inom parentes. 

1 Bats always turn (right) when they leave a cave. – (left) 

67 

True och false är skrivna efter meningen så att eleven kan markera direkt i boken. 

1. Charlie Chaplin made lots of funny films. true - false 

2. Charlie Chaplin was born in America. true - false 

(osv.) 

68 

Eleven har följande tillägg: 

1. (Robert visar Sue en bok.) 

2. (En hund kommer springande mot Elliot och Chris.) 

3. (Olivia och Britney kollar i skolkatalogen.) 

(etc.) 

73 

Tänk på att eleven måste få tid till att läsa bildbeskrivningarna innan ni lyssnar på CD:n. 

Komplettera bildbeskrivningarna utifrån vad man behöver veta för att kunna lösa 
uppgiften. 
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78 

Alternativen är placerade före själva uppgiften. 

a) (century/gang/soldier) 
Robin Hood was a --- (a) who lived in the 13th --- (b). 

b) (returned/helped/fought) 
He --- (a) for king Richard the Lionheart. When he --- (b) home, Prince John had 
taken control of the country. 

95 

Bildserien kan kräva kompletterande information. Samtala gärna om bilderna innan 
eleverna börja träna att återberätta händelsen. 

96 

Schemat får följande utseende: 

Monday 

  8.20 – 8.30 morning assembly 

  8.30 – 8.10 --- 

  9.10 – 9.50 --- 

  9.50 – 10.10 morning break 

  10.10 – 11.15 --- 

  11.15 – 12.00 lunch 

  12.00 – 12.40 --- 

  12.40 – 13.15 --- 

  13.15 – 13.30 afternoon break 

  13.30 – 14.20 --- 

etc. 

103 

Här är det troligt att eleven kan behöva mera information om bilderna för att eleven ska 
kunna lösa uppgiften. 

a) En bil kör ut framför en annan bil. 

b) Eiffeltornet 

c) En mamma klappar händerna framför en liten flicka som sitter på ett bord. 

d) En flicka klappar en hund som viftar på svansen. 

e) En man och en lite pojke tittar på en splitterny, glänsande cykel. 
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105 

Wordlist är placerad före sångtexten. 

Informera gärna lite extra om vad som kännetecknat gruppen ABBA, hur de ser ut etc. 

Spela och stoppa musiken så att den synskadade eleven får chansen att hinna skriva ner 
orden. 

Ett annat sätt kan vara att eleven använder sitt fickminne och spelar in sina svar. 

107 

Bilden på Ismannen utgår, men samtala gärna om hur författaren till boken tror att han såg 
ut. 

111 

Markera huvudstädernas läge på elevens taktila världskarta. 

Eleven har följande tillägg: Numreringen på länderna och deras huvudstäder är den samma 
som på kartan i boken. Du kan kolla på din taktila världskarta som du har i ämnet geografi. 

112 

Även dessa bilder kan behöva förtydligas så att eleven får den information som han/hon 
behöver för att utvidga sin allmänbildning. 

113 

Samtala om bilden med eleven. 

119 

Använd elevens USA karta och markera Route 66. 

121 

Bilden utgår. Kolla så att eleven verkligen vet vad de svenska orden betyder. 

Eleven får de svenska orden så att de kan skriva motsvarande engelskt ord. 

122 

Samtala om bilderna. 

Klockslagen återfinns inom parentes. 

123 

Samtala om bilderna. 
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Till läsaren 

Till läsaren finns följande text: 

Du skriver dina svar på datorn eller Perkinsmaskinen. 

Uppgifterna är numrerade så att det ska bli lättare att hålla reda på. 

Var noga med att du alltid skriver uppgiftens rubrik och/eller sida så att det blir lätt att se 
vilka svar som hör till vilken uppgift. Samla svaren i en egen mapp. 

Hörövningar markeras med cd. 

Förstoringsglaset skrivs: Focus-uppgift. 

--- betyder att ett svar ska fyllas i. 

I korsord och ordflätor får du det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

När det finns bilder som behövs för att du ska kunna lösa en uppgift finns det oftast en kort 
bildinformation, vid uppgiften. 

Några bilder har bildbeskrivningar. 

Good Luck! 
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Pedagogiska tips 

• Eleven skriver sina svar på sin dator eller Perkinsmaskin. Ordning och reda är 
mycket viktigt! 
Om eleven skriver på Perkinsmaskinen se då till att eleven har en pärm med ett 
tydligt register. 
Om eleven skriver svar på dator är det viktigt att eleven har en särskild fil på datorn 
för ”English - workbook”. Uppmärksamma eleven på att skriva in vilket kapitel och 
uppgift som besvaras. 

• Den synskadade eleven behöver mera tid till vissa uppgifter och som synskadad har 
eleven rätt till mera tid vid prov. Det tar exempelvis längre tid för den synskadade 
eleven att läsa igenom textrutorna som finns till vissa uppgifter. 

• Även när det finns bildbeskrivningar så innebär detta inte att den synskadade 
eleven får likvärdig information som de seende eleverna. Ta därför för vana att ge 
lite extra information om bilderna vid genomgång av texterna. Detta är extra viktig 
när det är bilder som ska användas till en hörövning. Om det är något specifikt som 
eleven behöver vet för att kunna lösa höruppgiften och detta inte finns med i 
bildbeskrivningen är det viktigt att man göra ett förtydligande genom att på 
svenska samtala om vilken information som bilden förmedlar. 

• Tag som vana att tillsammans med eleven läsa texten ”Till läsaren” som finns i info-
fliken. På så sätt blir den synskadade eleven påmind om att här finns information 
som är specifikt för just den här boken. 
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Bildbeskrivningar 

17 

Ett fotografi på de fem killarna i bandet Beach Boys. De bär på en surfingbräda och är 
klädda i likadana rutiga skjortor. 

30 

En tecknad bild som föreställer Lucia i sin vita långa klänning. 

Hon bär på en bricka med pepparkakor, lussebullar och en kanna med kaffe/te. 

På huvudet har hon en krans med ljus. 

32 

En tecknad bild som visar en liten katt i samtal med en hundvalp. Bakom katten står 
valpens pappa: en stor, ilsken bulldog. 

Katten frågar hundvalpen: 

Do you like cats? 

33 

Romeo och Juliet simmar utanför en restaurang som heter ”Crazy Worm”. Vid ingången 
står en skylt med texten: We only serve fish 

Juliet: Have you booked a table at this restaurant? 

40 

Ett fotografi på den amerikanske rocksångaren Elvis Presley. Han föddes 1935 och dog 
1977 i Memphis/Tennessee. 

49 

En tecknad bild som föreställer Hannahs rum. 

Längst väggen på vänster sida finns en bokhylla fylld med böcker, därefter en våningssäng. 
I sängen ligger det tre gosedjur och några kuddar. På väggen ovanför sängen hänger en 
affisch med rymdfararen Christer Fuglesang. Ovanför sängens kortsida finns en lampa. 
Bredvid sängen står ett databord. Bakom databordet är det ett stort fönster. På 
databordet ser man en dator, några staplade böcker och en palm planterade i en kruka. 

Mellan databordet och sängen finns ett nattduksbord. Den översta lådan är öppen. Under 
databordet finns en överfull papperskorg. En skrivbordsstol står framför skrivbordet. Över 
stolens ryggstöd hänger en klänning. Mitt på golvet ligger en rund matta. Det ligger några 
tidningar slängda på mattan framför en fåtölj, som också står på mattan. Bakom fåtöljen 
finns ytterligare ett fönster. Framför fönstret står ett runt bord och på bordet står en 
jättestor kikare. I taket hänger det små lampor som bildar mönstret av en stjärnbild. 
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61 

Ett fotografi på den svenske astronauten Christer Fuglesang på rymdpromenad. I 
bakgrunden ser man rymdskeppet. 

63 

Ett fotografi på Elvis Presley. 

73 

Bild a 

På ett bibliotek håller bibliotekarien glatt fram en bok mot en man som ser arg och 
irriterad ut. Han håller avvisande fram båda händerna. 

Bild b 

En kvinna och en man med två resväskor står och samtalar med receptionisten vid disken i 
hotellreceptionen. Receptionisten håller fram ett papper. På en skylt står det: Reception. 

Bild c 

Två män och en häst. Den ene mannen är klädd i keps och en halvlång, vit rock. Han pekar 
med fingret mot hästen. Den andre mannen är klädd i hängselbyxor, rutigskjorta och keps. 
Han ser mycket frågande ut. 

Bild d 

Två män och en bil. Den ene mannen står lutad mot bilden samtidigt som han håller upp 
en skiftnyckel. Han ser glad ut, fast att framrutan på bilden är sönder. Den andra mannen 
däremot ser både arg och förskräckt ut. 

Bild e 

En parkeringsvakt håller på att sätta fast parkeringsböter på en bil samtidigt som en arg 
man kommer springande fram mot bilen. 

Bild f 

En man är hos tandläkaren. Han gapar stort när tandläkaren, en kvinna med långt hår, 
sticker in något i hans mun. 

77 

Ett fotografi på the Scorpion Queen, Malena Hassan, från Malaysia. På bilden visar hon 
fram ett tygstycke med massor av skorpioner. 

105 

Ett fotografi på gruppen ABBA, Björn, Agnetha, Anni-Frid och Benny. 

113 

En tecknad bild. 



12 
 

Det är vinter och snö på marken. Klockan är två. Tre barn och två hundar leker snöbollskrig 
utanför ett hus. Där står även en stor snögubbe med svart, hög hatt och morotsnäsa. Det 
står även en snöskoter parkerad där barnen leker. En katt går lite längre bort. Bakom de 
snöbollskastande barnen går det en gång- och bilväg. Det kör två bilar på vägen. En man 
promenerar på gångvägen och hans hatt har precis blåst av huvudet. Man kan svänga av 
vägen till Floby och på skylten står det att det är 5 km dit. 
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