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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. 

 Bilder har ofta utgått, när de inte har någon funktion. Bilder som kan vara av 
intresse, även om de inte har en tydlig funktion, finns kvar och har beskrivits i text. 

 Listor på ord, meningar etc. i övningar har numrerats 1, 2, 3, … eller a) b) c) … även 
om numrering saknats i den tryckta boken. 

 Fet- och kursivmarkering återges ej, förutom i grammatikövningar där eleven 
behöver kunna identifiera markerade ord. Då återges dessa ord med versaler. 

 Övningar där eleven ska rita något är ändrade till att eleven ska berätta, beskriva 
något eller skriva stödord. 

 Hänsvisningar till elevens "skrivbok" eller "notebook" utgår då elev med grav 
synnedsättning skriver sina svar på andra sätt. 
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Sidspecifika förändringar 

8 

Uppgiften skrivs: 

All the vowels are missing in the words 1-10 below. Find out what the words are by reading 
the definitions a-j and chose the correct one. These words are in the text Agony aunt on 
pp. 20–21 in your Textbook. 

1. -gn-r- 

2. tr-st 

osv ... 

a) an opinion about what to do 

b) between the ages of 13 and 19 

osv ... 

13 

Övningen “13 Illustrations” har gjorts om och heter “13 Reflections”. Istället för att rita en 
bild till en mening ur texten ska eleven reflektera och skriva ned sina tankar kring 
meningen. 

21 

Övningen ”31 A story in pictures” har gjorts om och heter ”31 Retell a story”. Istället för att 
återberätta texten med hjälp av bilder ska eleven skriva stödord och använda dem för att 
återberätta. 

43 

Övningen ”3 A chequerboard, again” har gjorts om till följande: 

1. Choose important words from one of the texts in Section 2. 

2. Write them but hide them by writing other letters in front of and after the words. 

3. Give your chequerboard to a partner. Tell him or her where the words are from and 
how many there are. Ask your partner to write down the words and translate them 
into Swedish. 

101 

Övning a är återgiven på följande sätt: 

a) Skriv fem egna meningar. Använd ord och fraser från grupp 1-3 här nedan. Visa 
meningarna för din lärare. 
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1. 

 If it's sunny 

 If it's chilly 

 If it's foggy 

 If it's windy 

 If it's too hot 

 If it snows 

 If it rains 

2. 

 this evening 

 next week 

 on Thursday 

 at the weekends 

3. 

 I'll go sailing 

 I'll stay indoors 

 I'll try my new skis 

 I'll walk to school 

 I'll take my new sweater 

 I'll go swimming 

 I'll take my umbrella 

 I'll put on my winter jacket 

 I'll use my anorak 

 I'll wear Wellingtons 

 I'll go fishing 
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Till läsaren 

I bokens grammatikövningar förekommer meningar där vissa ord är fetstilta. Dessa ord 
återges genomgående med VERSALER, där det är viktigt att kunna identifiera dem. 
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Pedagogiska tips 

 I många övningar hänvisas det till Worksheets. Dessa har inte anpassats. Förbered 
lektionerna noggrant och läs igenom de worksheets som ska användas och se om 
det behövs göras anpassningar. 

 I många övningar ska eleven först läsa igenom en text i textboken innan man gör 
själva övningsuppgiften. Tänk på att om eleven läser med punktskriftsskärm tar det 
längre tid än för de andra eleverna. 

 I många övningar ska saker paras ihop från två olika listor. Om det finns 
punktskrivare på skolan kan det underlätta att kopiera över listorna i ett annat 
program och skriva ut i braille på separata blad, så att eleven slipper scrolla eller 
hoppa upp och ned mellan listorna. 

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

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english-uni.htm
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Bildbeskrivningar 

1  

Foto på en tjej med målat ansikte med svarta ögonbryn, streck under ögonen, lila 
ögonskugga och lila svängda band på pannan och på kinderna. Läpparna är lila. Hon har en 
liten pärla i näsvingen. Hon har en sjal runt huvudet, röda flätor och en påfågelsfjäder som 
pekar ut från halsen mot axeln. En tunn lila sjal blåser ut från halsen som en vinge. Till 
höger om tjejen är en buske med ljusa grå grenar och några enstaka gröna löv. Samma 
foto, fast spegelvänt, finns på bakre pärmens insida. 

16 

Foto på fyra ungdomar i en djungel fylld med stora gröna blad. De tittar sig omkring och 
ser vaksamma och rädda ut. Alla har ryggsäckar, t-shirts och långbyxor. En tjej med långt 
brunt rufsigt hår sitter hopkrupen till vänster. I mitten står en kraftig kille med långt hår 
och polisonger. En muskulös korthårig kille ser ut att vilja springa sin väg. Till höger sitter 
en kille med blont halvlångt hår hopkrupen. 

17 

Foto på två tjejer och en kille som sitter på huk vid en grop i sanden. Tjejen till höger har 
lila t-shirt, beige hatt och shorts. Tjejen i mitten har långt brunt hår. Hon pekar ner i 
gropen. Killen till vänster har kort mörkt hår och svarta shorts. Hans armar, ben och bröst 
är tatuerade. 

20 

Foto på bakre delen av en parkerad varubil. På sidan finns fem målade flaskor med 
etiketter. På alla står det Vitamin water. Från vänster till höger syns en halv röd flaska, en 
orange flaska med texten essential (orange-carrot), en ljus orange med endurance (peach), 
en gul med energy (tropical citrus) och en ljusgrön med stress-b (lemon-lime). Bakom bilen 
går en kille på trottoaren. Han har röd keps, t-shirt, sportbyxor och ryggsäck. 

23 

Foto på ett band med sju utklädda personer på scenen. Till höger spelar en kille med stor 
röd peruk keyboard. Bredvid honom står en kvinna med gitarr. Hon har rosa linne, röd kjol 
och rosa peruk. Bakom henne skymtar en kvinna med stor blond peruk. En man med 
enorm rosa peruk och turkos jacka bugar djupt. Till höger står en man med vit peruk, liten 
rosa hatt, guldfärgad kavaj, röda byxor och sjunger i en mikrofon. Bakom honom står en 
kille med lång lockig blond peruk, guldjacka, hårigt bröst och leopardbyxor. Längst till 
höger sitter en liten man med solglasögon och blå jacka och spelar trumma. Bakom bandet 
hänger ett silverfärgat draperi. 

56 

Svartvitt foto på Hemingway. Han är en allvarlig äldre man med vitt kort helskägg och 
mustasch. Han har en vit keps på sned. 
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60 

Foto på sångerskan Pink som står och sjunger framför en mikrofon på scenen. Hon har kort 
rosa hår, silvergrå klänning med stor urringning, korta ärmar och ett mörkt brett band 
under bysten. Hon står med händerna i sidorna och ser glad ut. Till höger bakom Pink står 
en tjej med långt brunt hår och svart linne. Hon håller i en vit elgitarr. Till vänster står 
trummorna. De är belysta med rött ljus. På en stor runt skylt står det Pink. 

75 

Foto på tre enormt tjocka trädstammar i skogen. På varje trädstam hänger ett inramat 
foto. På fotot till vänster syns en fabrik med fyra höga skorstenar som spyr ut grå rök. Det 
ryker också från olika platser i de svarta byggnaderna. På fotot på trädet i mitten syns en 
soptipp med två svarta tunnor, metallskrot och en teve. På fotot på trädet till höger är en 
jättehög gamla bildäck. 

91 

Foto på två män och en kvinna i gula vattentäta overaller, svarta luvor, blå plasthandskar 
och stövlar. De arbetar med oljesanering på en havsstrand. Kvinnan och en man bär en blå 
plasttunna mellan sig och är på väg upp från stranden. Den andre mannen gräver i sanden 
med en spade bakom dem. Oljan väller in över sandstranden. 

114 

Foto på Joyce Carol Oates. Hon är en äldre kvinna med smalt ansikte, svart hår, stora ögon 
som sitter brett isär. Hon har en mörkröd hatt med breda brätten, blå sidenblus och svart 
tröja. 

115 

Foto på Elvis Presley som står bredbent på scenen. Han har svart hår, breda polisonger, vit 
kort jacka och vita byxor med utsvängda ben. En blå strålkastare lyser på honom. Han har 
ett brett bälte med stort fyrkantigt spänne. Han håller mikrofonen i ena handen och pekar 
med den andra och han står bredbent. 


	Wings 8 Workbook Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	8
	13
	21
	43
	101

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	1
	16
	17
	20
	23
	56
	60
	75
	91
	114
	115



