
 

 

 

Wings 7 Workbook blue 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 30945  



 

 

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. 

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

 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. 

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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven.  

 Baksidetext, Källförteckning till bilderna, Illustrationer och Textkällor utgår. 

 Uppslagsdel och Grammatik finns i separat volym. 

 När eleven uppmanas att skriva i sin skrivbok skriver den synskadade eleven på sin 
dator/Perkinsmaskin. Eleven skriver sina svar i en egen mapp. Det är mycket viktigt 
med ordning och reda så att eleven lätt kan hitta svarsfilen och snabbt skriva sina 
svar. 

 Bildbeskrivningar till de flesta bilder. Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt 
samma information som de seende eleverna får genom att se på bilderna, samtala 
därför gärna om bilderna och ge den extra information som den synskadade eleven 
kan ha nytta av för att få samma förståelse för bilderna/texterna som de seende 
eleverna. 

 Det finns en karta på sidan 111. För att den synskadade eleven ska kunna göra 
uppgiften behövs en taktil karta. Denna kan man göra på elevens ritmuff. 
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 Tänk på att de uppgifter som finns på Worksheet måste förberedas innan aktuell 
lektionen. Detta gäller t.ex. samtliga Picture cards-uppgifter och Crosswords.  

 Worksheetsbilderna kan man med fördel plasta och sedan skriva punktskriften på 
korten med hjälp av Perkinsmaskinen. Glöm inte att markera korten så att eleven 
snabbt vet åt vilket håll de ska vara genom att klippa bort exempelvis övre högra 
hörnet samt markera med en punktrad längst ner på kortet. 

 Då det inte förekommer någon kursivering eller fetmarkering av ord i boken har 
vissa ord placerats inom parentes. Detta gäller främst markering av ord i 
grammatikdelen. 

 Då eleven ska rita en triangel i skrivboken så skriver den synskadade eleven orden 
vid motsvarande rubriker: 
Top triangle 
Bottom triangle 
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Till läsaren 

Baksidetext och Källförteckning till bilderna etc. utgår. 

Uppslagsdel och Grammatik finns i separat volym. 

När det i boken står att du ska skriva dina svar i skrivboken skriver du dina svar på datorn 
eller Perkinsmaskinen.  

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. 

Bildbeskrivningar finns till de flesta bilder. Läs gärna igenom dem i lugn och ro så att du kan 
fråga din lärare om det är något du inte förstår eller som du vill få lite mera information 
om. I några uppgifter är bilderna ersatta av bildord som då är skrivna som en del av 
uppgiftens text. 

Till vissa uppgifter måste du få material av din lärare då dessa finns på lärarens 
Worksheets. Detta gäller t.ex. samtliga Picture cards-uppgifter och Crosswords.  

När du uppmanas att rita en triangel i skrivboken så skriver du dina ord vid motsvarande 
rubriker: 
Top triangle:  
Bottom triangle: 

Då det inte förekommer någon kursivering eller fetmarkering av ord i boken har vissa ord 
placerats inom parentes. Detta gäller främst markering av ord i grammatikdelen. 

 

Good Luck! 
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Pedagogiska tips 

 I den här boken finns fonetik. Skriften Fonetik och punktskrift som 
Punktskriftsnämnden gett ut, gäller för tryckt 6-punktskrift. Beställ den via 
www.mtm.se, ladda ned den som PDF eller låna den på ditt bibliotek. För att 
underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med eleven. 
Kolla så att eleven kan de olika fonetiska tecknen som förekommer i boken.  

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. kartor/flaggor. Rita 
en enkel skiss. Skala bort all onödig information.  Gör gärna en ”Nyckel med 
förkortningar” så kan man få med lite mera information på ritmuffsbilden. Denna 
information kan man skriva med hjälp av Perkinsmaskinen direkt på ritmuffen. 

 Vid uppmaningar att rita bilder kan eleven använda sin ritmuff om eleven är 
intresserad av att rita. Om eleven inte är intresserad kan han/hon skriva sitt svar 
eller så hoppar man över dessa uppgifter och eleven fortsätter med någon av de 
följande uppgifterna. 

 Tänk på att det tar längre tid för den synskadade eleven att läsa igenom texterna 
och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid. 

 Vid prov har den synskadade eleven också rätt att få mera tid till sitt förfogande. 

 Uppmana eleven att läsa ”Till läsare” så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 

  

http://www.mtm.se/
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Bildbeskrivningar 

Pärmen 

Ett fotografi i olika blåa färger på två yngre kvinnor som är sminkade med målningar i 
ansiktet. En av den har en liten kula piercad under läppen och hon har även ett öga 
tatuerat på armen. Båda kvinnorna har blåa vingar. 

5 

Ett suddigt fotografi som är taget på publiken vid en popkonsert. 

8 

Fyra tecknade bilder 

 1 instrument (saxofon, trumma, trumpet) 

 2 produktion (en hand reglerar en musikanläggnings ljudnivå) 

 3 musikstilar (en countryhatt, basker med texten jazz, och en Hip Hop keps. 

 4 musikutrustning  

10/11 

Sex tecknade bilder 

- en röd trumma 
- en gul saxofon 
- en brun fiol 
- ett grönt dragspel och några noter 
- en cymbal 
- en röd elgitarr 

15 

Två tecknade bilder 

 

1 Tom plays the piano. 

Tom sitter på en pinnstol och  spelar på ett piano. 

 

2 Sex ungdomar spelar tillsammans på  olika instrument. 

 En kille spelar trumpet, en annan trummor och den tredje killen håller i en saxofon. En 
flicka spelar gitarr och den andra flickan spelar tvärflöjt. 

22 

Ett fotografi på en kille med solglasögon, håret är ”stylat” i små spetsiga hårtoppar. Han 
håller med en belåten min upp sin knutna hand mot fotografen. I bakgrunden ser man en 
lång kö av ungdomar som väntar på att få komma fram och visa vad de kan.  
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25 

En tecknad bild på en kille som spelar trummor. Han har fem gröna trummor och två 
cymbaler. 

29 

Ett fotografi taget underifrån så att ett gäng ungdomar tittar ner mot kameran. De flesta 
har målat sina ansikten i olika färger, exempelvis blått, grönt, lila och rosa. De är samtliga 
klädda i färgglada kläder med olika mönster och på huvudet har de olikfärgade, fantasifulla 
hattar. 

32 

Sju små tecknad bilder 

- en bordtennisboll och racket 

- en brun hatt  

- en T-shirt med texten; above the waist 

- ett blått paraply 

- ett par gröna kängor 

- ett par shorts 

- ett par orange kalsonger 

38 

En tecknad bild från detektiven Agatha Sleuths kontor. Hon sitter bakom sitt gröna 
skrivbord med fötterna på skrivbordet. 

På andra sidan skrivbordet ser man ryggen på Andrew Ring. Han är advokat och klädd i grå 
kostym. Han håller ett papper i handen. 

41 

En tecknad bild som visar en person som håller upp ett par bruna kängor för en kille. 

43 

En tecknad bild på en person som är ute i regnet. Mannen håller i ett grönt paraply. Han 
har en turkos regnrock och röda stövlar. Med ute i regnet är en grå hund. 

44 

Tecknade bilder på kläder som Jim och Emma eventuellt ska packa ner i en blå resväska. 

- grönrutiga byxor 
- klänning (röd) 
- baddräkt (röd med vita stjärnor) 
- badbyxor (orange färgade) 
- strumpbyxor 
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- kjol (blå) 
- träningsoverall (gröna) 
- kalsonger (gröna) 
- skjorta (ljusblå) 
- handskar (svarta) 
- ytterrock (brunorange) 
- jumper (rosa) 

45 

En tecknad bild som visar kläder som Michael står och kollar på. 

 

- byxor/jeans (svarta) 

- skjorta (vit) 

- skjorta (blå) 

- v-ringad tröja (svarta) 

- v-ringad tröja (röd) 

- sportskor (röda) 

- kängor (svarta) 

- kavaj (grön) 

45 

En tecknad bild som visar kläder i två skyltfönster. 

Sarah, Tom och deras mamma kollar på kläderna i skyltfönstren. 

 

Skyltfönster 1 

- Sportbh (vit) 

- Bh (röd) 

- Byxor (bruna) 

- V-ringad tröja (blå) 

- Tröja med rund hals (grå) 

- Långärmad tröja med krage (grön) 

- Gula strumpor 

 

Skyltfönster 2 

- jeans (blå) 

- randig T-shirt (röd/orange) 
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- tröja (mörkblå) 

- polotröja (ljusblå) 

- kappa (grön) 

- blus (vit) 

- jeans (ljusblå) 

- kalsonger (orange) 

- boxershorts (röd) 

- strumpor (blå) 

- stövlar (svarta) 

46 

Fem tecknade män 

 

A  

- svart, kortklippt hår,  
- ett smalt, svart skägg mitt under munnen 
- bruna ögon, 
- smala, böjda ögonbryn 
- ett ärr på vänster kind 
- en dekorerad framtand 
- en ring med bokstäverna MB på vänster lillfinger 
- svarta solglasögon i höger hand 
- grön kavaj, övrig klädsel svart 

B 

- svart, kortklippt, slätkammat hår 

- bruna ögon 

- stor näsa 

- raka ögonbryn 

- ett ärr på höger kind 

- en dekorerad tand 

- utåtstående öron 

- en ring på vänster lillfinger med bokstäverna MB. 

- brun kavaj, övrig klädsel svart 

- en hand är nedstoppad i en av byxfickorna 
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C 

- svart, lockigt hår som sticker fram bakom öronen 

- stora, svarta ögonbryn som sitter tätt över ögonen 

- bruna ögon 

- ett ärr på vänster kind 

- svart pipskägg under nedre läppen 

- solglasögon i höger hand 

- blå tröja, gråblå byxor 

- svart kavaj  

- svarta skor 

 

D 

- långt, ljusbrunt hår som sticker fram bakom öronen 

- ljusbrunt helskägg 

- bruna ögon 

- svartbruna, uppåtgående ögonbryn 

- liten näsa 

- ärr på vänster kind 

- ring på vänster lillfinger med bokstäverna MB 

- solglasögon i höger hand 

- brun kavaj 

- övrig klädsel svart 

 

E 

- svart kortklippt hår 

- svarta polisonger 

- stora, svarta ögonbryn 

- blå ögon 

- svart pipskägg 

- rak näsa 

- ett ärr på vänster kind 

- dekorerad framtand 

- ring på höger lillfinger med bokstäverna MB 
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- solglasögon i höger hand 

- helt svart klädd 

55 

Ett färgglatt fotografi på blommor, mat och grönsaker. 

58 

Sex tecknade bilder 

- en bit vattenmelon 

- en rotgrönsak 

- ett köttstycke 

- dubbelsmörgås med fyllning 

- ko 

- mjölpåse 

61 

En tecknad bild på ett middagsbord.  

Fyra personer sitter runt bordet. 

61 

Sju tecknade bilder 

 1 en purjolök  

 2 morot 

 3 en delad champinjon  

 4 en ananas 

 5 två jordgubbar  

 6 en halv citron 

 7 en ärtbalja med några ärtor  

62 

På en tecknad grön tekanna sitter en liten, grön person som just ska börja äta en smörgås 
med prickekorv. 

63 

En tecknad bild på en portion ”fish and chips” med lite gröna ärtor. 

65 

Ett tecknat stekt ägg. 
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68 

En tallrik med potatismos, köttbullar och lingonsylt. Bredvid tallriken ligger en gaffel och en 
kniv. 

70 

På en tecknad grön tekanna sitter en liten, grön person som just ska börja äta en smörgås 
med prickekorv. 

71 

Två tecknade bilder 

- en pizza 

- en kanelbulle 

72 

Tolv tecknade bilder på mat 

 1 ost 

 2 äpplen (gröna och röda) 

 3 vindruvor (gröna) 

 4 chips 

 5 skinka 

 6 tomater 

 7 syltburk (jordgubbssylt) 

 8 sallad 

 9 bröd (limpa) 

 10 gurka 

 11 smör 

 12 korv 

76 

En tecknad astronaut som svävar ute i rymden bland stjärnor och planeter. 

81 

Ett något suddigt fotografi som visar modern byggnadskonst, husfasader med mycket glas. 

84 

En tecknad bild  

En bordslampa har placerats på ett litet bord. Elsladden är dock för kort, den når inte fram 
till eluttaget. 

85 

Sex små tecknade bilder 
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- en ljusblå soffa med kuddar 

- en säng 

- en rosa jacka som hänger på en galge, en hatt ligger på en hatthylla, ett par gula 
skor och ett grönt paraplyställ. 

- en tvättmaskin 

- en stekpanna med ägg och en gryta samt ett saltkar 

- ett handfat och i spegeln ovanför ett surt flickansikte 

88 

En tecknad bild på Olivers rum 

Väggarna i Olivers rum är vita utom väggen rakt fram vid fönstret som är ljusblå. Taket har 
en lite mörkare gråblå nyans. 

Gardinerna har lila bottenfärg med lite mönster i mörkare lila och gult. I fönstret finns en 
blomma. Framför fönstret står ett rött skrivbord och en gul stol. Oliver har några böcker på 
skrivbordet. I ett vitt pennställ står det pennor och på sidan av skrivbordet sitter en grön 
skrivbordslampa. Till höger om skrivbordet finns ett litet nattduksbord med en 
väckarklocka och sedan Olivers gröna säng. Hans täcke är gult- och grönrandigt. Ovanför 
sängen hänger en affisch med en kille som springer. Sedan står det en ljusblå garderob.  

På vänster sidan om skrivbordet står en mörkblå fåtölj och en gul lampa på fot. 

På väggen till vänster står en byrå. Ovanpå byrån står några priser; en fotboll, en 
fotbollsspelare och några fotografier. 

På golvet ligger en matta med rutor i lila och brunt. 

96 

En tecknad bild. 

En blå tjej som är ensam, instängd i en hiss. Hon ser förskräckt och orolig ut. 

98 

En tecknad bild där en brun häst har sparkat iväg en gubbe. 

103 

Ett fotografi från en stad. Man ser höga skyskrapor och gröna trafikljus som alla lyser rött. 

106 

Sex tecknade bilder 

- fordon; ett antal röda bilar och en cykel 

- hus 

- två personer som är på väg någonstans 

- trafik; en cyklist och fyra bilar  
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- människor 

- affärer 

111 

En karta 

Kartan delas i två delar genom en flod.  

Längst floden finner man: 

West Pier, Railway station, Hamburger restaurant, Spring Fun Fair. 

På södra sidan floden ligger följande byggnader: 

 Museum of technology 

 Exhibition hall 

 Cafeteria 

 Adventure Swimming pool 

 The Mall 

 Castle 

112 

En tecknad gatubild 

Från vänster ser man: 

- Hairdresser 

- Green Grocer 

- Chemist 

- Grocer  

- Florist 

116 

En tecknad hand som håller i en ”single” biljett. 

117 

Tecknad bild på två tärningar och fyra spelmarkörer i olika färger. 

125 

Ett fotografi på ett ansikte som målats med den brittiska flaggan i blått, vitt och rött. 

126 

Fem tecknade bilder 

- sport - två grönklädda basebollspelar 

- traditioner – en gubbe med en orange pumpa till ansikte. Man har skurit ut ögon, 
näsa och mun i pumpan. 
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- geografi - en tecknad bild på Big Ben och parlamentet  

- food – en indier som äter soppa, en kopp te och ett hjärta 

- en kvinna som är inne i en affär som säljer smink. 

129 

En tecknad bild som visar Irlands symbol, en grön klöver. 

157 

En tallinje som visar åren 1600 – 1950 … 

 the seventeenth century 
1600 - 1650 – 1700  

 the eighteenth century 
1700 – 1750 – 1800 

 The nineteenth century 
1800 – 1850 - 1900 
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