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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


1 

 

Läraranvisning 

Titel: Right on! 5 workbook 

Författare: Cecilia Nihlén 

ISBN: 978-91-47-08050-2 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 6 

Till läsaren .................................................................................................. 18 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 19 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 20 

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. 

 Fonetik, språklådan och ordlistan finns i en egen flik. 

 Det finns några bildbeskrivningar till boken och dessa finns att läsa under rubriken 
Bildbeskrivningar. 

 Ikonbilderna i boken är ersatta med: Lyssna, Läs, Skriv, Prata och Titta noga 

 Instruktionen ”Circle” eller ”Cross over” är ersatt med ”Mark”  

 Instruktionen ”in your notebook” är struken 

 Instruktioner om att rita teckningar har strukits. 

 Viktiga ord har markerats med parentes, ex sid 75. 
Inom parentes står ljuden som finns i orden 

 [dZ] som i (J)ohn och oran(ge) 

 [S] som i (sh)oe och fi(sh) 

 [{] som i (a)pple och c(a)n 

 [Q] som i h(o)t och s(o)ft 

 [V] som i (u)p och m(o)nkey 
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 [eɪ] som i f(a)ce och m(a)ke 

 [@U] som i t(o)e och l(o)w 

 Uppställningarna i "Look at this rutor" skrivs som en lista med exempel. Notera att 
eleven behöver uppmärksammas på det som rutan visar, i den anpassade boken 
blir det inte lika tydligt, ex sid 5. 
Look at this! 
Så här ställer du frågor med did och så här svarar du: 

 Did you go swimming? Yes, I did./No, I didn't. 

 Did he go swimming? Yes, he did./No, he didn't. 

 Did she go swimming? Yes, she did./No, she didn't. 

 Did they go swimming? Yes, they did./No, they didn't. 

Uppställningar I Språklådan är gjorda på samma vis, ex sid 77. 

 I have (I've) got a sister. 

 you have (you've) got two brothers. 

 he has (he's) got a sister. 

 she has (she's) got two brothers. 

 it has (it's) got a sister. 

 we have (we've) got two brothers. 

 you have (you've) got a sister.  

 they have (they've) got two brothers. 

 Vid korsord får eleven antalet bokstäver som ordet ska ha, det lodräta ordet står 
sist i listan, ex sid 7 uppgift 2. 
2 Crossword puzzle 
Titta noga 
Du får antalet bokstäver ordet ska ha efter varje ledtråd. 

 Talk to a friend on the phone. 4 

 You do this on the Internet. 4 

 Another word for ping-pong is... tennis. 5 

 You do this with your ears. 6 

 I sometimes hang out with... 7 

 I have ten computer... on my computer. 5 

 You can listen to music and dance at a... 5 

 When you buy things you go.... 8 

 You can bake or... food. 4 
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 In the library there are many… 5 

 Go for a... with a friend! 4 

 This crossword is about things kids like to do… or at weekends. 5 + 6 

 Texter med luckor där ord saknas har luckorna fått numrering så att det är lättare 
att svara, ex sid 10 uppgift 2. 
2 Missing friends 
Läs Skriv 
Fill in the 8 missing words. (Fyll i de 8 ord som saknas.) 
 
My name is Tim and I'm the --- (1) boy in your class. I like school a lot, but I don't 
like the breaks, because there's a gang of --- (2) who bully me. Yesterday they took 
my --- (3) and gloves and filled them with --- (4). I can't understand why the other 
boys and girls in the class don't do anything! The gang also makes --- (5) of the way I 
speak. I know I have a different accent, because I come from another --- (6) of the 
country, but I can't help that. There's a girl in my class, Vicky, and she seems nice. 
She saw me --- (7) last night. I hope she will be my friend. I really need a friend, but 
I'm very --- (8), so I hope she will make the first move. 

 Uppgifter med en tabell med namn på personer är skrivna så att eleven kan svara 
med namnens initialer, ex sid 13 uppgift 1. 
1 What kind of movies do they like? 
 
Listen and find out what kind of movies they like and don't like. (Lyssna och ta reda 
på vilken sorts filmer de tycker om och inte tycker om.) 
Svara med att skriva namnets bokstav i listan Movies (filmer): 

 c = Charles 

 a = Alice 

 h = Hassan 

 s = Sally 

 r = Amir 

Movies 

 science fiction movies  

 cartoons  

 action movies  

 horror movies  

 comedies  

 thrillers 

 Listor har ofta numrering eller abc för att det ska gå snabbare för eleven att svara. 
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 Om det är småbilder i text så finns de översatta till svenska, ex sid 15 uppgift 4. 
4 A loaf of or a box of? 
Titta noga 
Match them. 

1. cheese 

2. flowers 

3. chocolate 

4. tuna fish 

5. jam 

6. bread 

7. lemonade 

8. plums 

9. cereal 

 

 a a jar of (en burk) 

 b a piece of (en bit) 

 c a bottle of (en flaska) 

 d a loaf of (en limpa) 

 e a tin of (en burk)  

 f a bouquet of (en bukett)  

 g a box of (en låda)  

 h a packet of (ett paket)  

 i a kilo of (ett kilo) 

 Rutor med bokstäver där eleven ska leta ord lodrätt, vågrätt och diagonal har 
ändrats till att alla ord finns vågrätt, ex sid 29 uppgift 2. 
2 Word search: Verbs 
Titta noga: 
Find the past tense of the following verbs: 
be go have get throw fall draw break hide forget bring leave lose make  

 x h b r o k e b m 

 w a s h i d m r a 

 e d g o t r v o d 

 n s t h r e w u e 

 t l o s t w y g n 
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 f o r g o t k h o 

 f e l l l e f t s 

 x w e n t f e w w 

 h a d s l o e m a 

 k d r e w t e l k  

 x x b r o u g h t 

 m a d e n o s x c 

 I listor där man ska pricka av fonetiskt ljud står alternativen direkt efter så att 
eleven kan markera (istället för att kryssa), ex sid 75, uppgift 4. 
4 [2] or [D]? 
Lyssna 
Listen and mark the sound you hear at the beginning of each word. 

 thin [2] [D] 

 this [2] [D] 

 that [2] [D] 

 throw [2] [D] 

 third [2] [ðD  

 

 then [2] [D] 

 those [2] [D] 

 through [2] [D] 

 these [2] [D] 

 thing [2] [D] 

 Då eleven ska arbeta i grupp och göra en poster står instruktionen om att leta efter 
bilder och dylikt kvar. I självständiga uppgifter är instruktioner som att rita osv. 
strukna. 

 Tabellliknande uppställningar har märkts "Uppställning". I dessa uppställningar 
används semikolon som kolumnavgränsare. 
Exempel sid 21: 
Time; Flight; Destination; Gate; Information 
8.05; SK 352; Stockholm; ---; Boarding 
8.20; ---; Amsterdam; ---; Boarding 
... 
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Sidspecifika förändringar 

12 

Uppgift 5 

De överkryssade orden har fått ”not” framför sig: 

5 You're wrong! 

Titta noga 

Complete the sentences. (Skriv färdigt meningarna.) 

Example: 

dogs/not cats 

– Peter likes dogs. 

He doesn't like cats. 

not football/ice hockey 

– I play ice hockey. 

I don't play football. 

osv. 

14 

Uppgift 1 och 2 

Bilden är beskriven som en lista, samma lista finns i uppgift 2 men med tillägg av hur 
många det är av varje. 

I en strandbod finns: 

 luftmadrass 

 badboll 

 frisbees 

 set med bouleklot 

 simfenor 

 cyklop och snorkel 

 solhatt 

 strandväskor 

 solglasögon 

 handduk 

 hink och spade 

I en strandbod finns: 
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 1 luftmadrass 

 2 badbollar 

 3 frisbees 

 1 set med 6 bouleklot 

 1 par simfenor 

 1 cyklop och 1 snorkel 

 3 solhattar 

 4 strandväskor 

 1 par solglasögon 

 2 handdukar 

 1 hink och 1 spade 

19 

Uppgift 5  

Bilden på rummet är skrivet som en lista. 

5 Where are the stick insects? 

Prata Skriv 

Use the words in the list and tell a friend where the stick insects are. Then write like this: 

Example: There is a stick insect on the TV. 

Words 

 in 

 on 

 over 

 under 

 behind 

 between 

 next to 

Insekten är på olika ställen i ett rum: 

- på TV:n 

- over fönstret 

- bakom gardinen 

- bakom blomman 

- bredvid DVD:n 
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- i väskan 

- mellan bollen och t-shirten 

- under sängen 

- mellan böckerna 

- under bordet 

- över klockan 

- på telefonen 

- bredvid lampan 

- i stöveln 

33 

Bilderna på sidan är beskrivna i en lista: 

Läs 

Read the story with a friend and number the pictures. 

- En man sover I en stol framför Tv:n. 

- En tjuv kryper in genom ett fönster. 

- En tjuv står i en polisbåt. 

- Ett hus nära vatten, ett flygplan flyger över huset. 

40 

Bilden på sidan är beskriven i en lista: 

5 How many? 

Titta noga 

Write how many things there are. 

1. (rabbit 1) There is --- rabbit. 

2. (man 2) There are ---. 

3. (apple 3) There ---. 

4. (child 5) --- 

5. (church 1) --- 

6. (knife 1) --- 

7. (bag 2) --- 

8. (baby 2) --- 

9. (woman 4) --- 

10. (mug 8) --- 
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11. (dog 2) --- 

12. (bike 3) --- 

Prata 

Work with a friend. Take turns and ask questions. 

Example: – How many children are there? 

41 

Uppgift 3 är struken. 

42 

Sakerna barnen gör är skrivna inom parentes i listan. 

4 What are they doing at the leisure centre? 

Skriv 

Write what the children are doing. 

1. the boys – talk (prata) 

2. Sally and John – dance (dansa) 

3. Debbie and Susan – play table-tennis (spela bordtennis) 

4. the boys and girls – listen to a group (lyssna på en musikgrupp) 

5. Paul – sing (sjunger) 

6. Mrs Parker – watch TV (titta på TV) 

7. Carlos and Ben – eat ice cream (äta glass) 

8. Tim and Peggy – paint a wall (måla en vägg) 

9. Harry – write a letter (skriva ett brev) 

10. Angela – phone (telefon) 

11. the girls – read comics (läsa serietidning) 

49 

Board game: Verbs 

Spelet är skrivet som en lång lista. Kopiera listan och skriv ut på punktskrift eller i storstil. 
Använd en spelpjäs med häftmassa för att ”gå på siffrorna”. 

Listan ser ut så här: 

START 

 1  

 2 get 

 3  
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 4 tell 

 5 

 6 say 

 7 

 8 make 

 9 

 10 sell 

 11  

 12 find 

 13 back to 3  

 14 meet 

 15 

 16 come 

 17  

 18 go 

 19 back to 9 

 20 see 

 21  

 22 take 

 23  

 24 give 

 25 back to 15 

 HOME 

 50 

Vägarna finns beskrivna på svenska innan dialogerna. Rita gärna kartan på en ritmuff till 
eleven innan. 

3 Is there a cinema here? 

image 

Listen to the dialogues and look at the map of Oceanside on the next page. 

Du får en beskrivning av vägen på svenska först inom parentes, vill du inte läsa den hoppa 
då över parentesen! 
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A (Gå längs Queen’s road och sväng vänster på Baker Street) 

– Is there a cinema near here? 

– Yes, walk along Queen's Road and turn left at Baker Street. The cinema is on your left. 

– Thank you! 

B (Gå Church Road till North Street, sväng höger och gå förbi biblioteket. Hotellet ligger till 
höger.) 

– Excuse me, where's the Beach Hotel? 

– Just walk down Church Road until you get to North Street. 

– All right. 

– Then turn right and walk past the library. The hotel is on your right. 

– Thank you very much! 

C (Gå längs Park Street, sväng vänster på King’s Road och sen höger på Baker Street.) 

– Can you tell me how to get to the Pizza Palace? 

– Sure! Walk along Park Street, turn left at King's Road and then right at Baker Street. You 
can't miss it! 

– Great. Thanks! 

D (På andra sidan gatan) 

– Where's the ice cream shop, please? 

– It's over there. Across the street. 

– Oh, thank you! 

– That's all right. 

61 

Betygssättningen är skriven: 

I think this is a 5 – book (of 5 4 3 2 1 *). 

65 

Bilderna är beskrivna i en lista: 

1 The story of Cinderella 

Lyssna 

Listen to the story and sort the descriptions a-f in the correct order. 

 a Askungen städar och styvsystrarna tittar på. 

 b Prästen viger prinsen och askungen. 

 c Askungen städar. 

 d En fe trollar vackra kläder till Askungen.  
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 e Prinsen provar en sko på Askungen. 

 f Askungen tappar en sko i en trappa. 

66 

Uppgift 3 

Uppgiften är ändrad till: 

Write down a short version of Little Red Riding Hood. Make it into a book! 

68-69 

Sweden game 

Spelet är skrivet som en lång lista. Kopiera listan och skriv ut på punktskrift eller i storstil. 
Använd en spelpjäs med häftmassa för att ”gå på siffrorna”.  

Visa på en taktil Sverige karta var någonstans de olika platserna är. 

Listan ser ut så här: 

 1 START  

 2 

 3 Watch the Northern Lights. Miss a throw. 

 4 

 5  

 6 Stay at Jukkasjärvi Ice Hotel. It’s cold! Move to 10. 

 7 

 8 

 9 Climb Kebnekaise! Well done! Have an extra throw. 

 10 

 11 You’re in Lapland. Travel by helicopter to number 15. 

 12 

 13  

 14 There are blueberries in this forest. Miss a turn. 

 15  

 16 Great skiing here! Zoom down to 19. 

 17 

 18 Warm up for the Vasa ski race! Miss a throw. 

 19 

 20 
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 21 

 22 There are rock carvings at Tanum! Go back in time to 12. 

 23  

 24 Eat shrimps in Smögen! Miss a throw. 

 25 

 26 Go to a concert at Ullevi in Göteborg. Have an extra throw! 

 27  

 28 You have come to the Öresund Bridge. Do not go to Denmark! Miss a throw. 

 29 

 30 Check out the apple picture at Kivik! Miss a turn. 

 31 

 32 

 33  

 34 Buy glass in Småland! Go back to 29! 

 35 

 36 

 37 Vimmerby! Visit Astrid Lindgren’s World. Miss a throw. 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 Go to see the Vasa ship in Stockholm. Have an extra throw 

 43  

 44 Have fun at Gröna Lund! Miss a throw! 

 45 

 46 

 47 

 48 Wow! I’m tired! Let’s go HOME. 

 49 

 50 HOME! 
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70 

Bilden finns beskriven i en lista: 

WORKING WITH WORDS 

Find the Words 

(I ett garage finns det fullt med grejer, de står i en lista här.) 

Read the list. How many words can you find that start with b, c or s. Example: bike, car, skis 

Skriv 

Make a list for each letter and write the words in your notebook. 

List  

Snäckor bord sax tekopp kaffeburk solglasögon stövlar skor skridskor fågelbur fågel orm 
katt flaskor skärp stol båt badboll snowboard cykel klocka jacka baddräkt shorts bikini skåp 
bil 

71 

Orden från pusselbitarna är skrivna i 2 listor: 

Match It! 

Find the words that mean the same from the 2 lists 

Example: glad – happy 

List 1 

big stop speak kind terrible crisps sweets ring begin afraid small cookies 

List 2 

large candy little scared biscuits nice start potato chips horrible finish talk circle 

72 

Orden från bilden är skriven i 2 listor: 

Put Them Together! 

Make one word out of the two words. Combine from the 2 lists. 

Example: I am = I'm 

List 1 

 is not 

 I have 

 she is 

 it is 

 does not 
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 have not 

 you have 

 do not 

 he is 

 they have 

 we are 

 did not 

 he has 

 has not 

 you are 

 I am 

List 2 

 isn't 

 hasn't 

 she's 

 he's 

 you're 

 it's 

 didn't 

 don't 

 you've 

 he's 

 they've 

 I'm 

 doesn't 

 I've 

 haven't 

 we're 

73 

Orden från domino är skrivna en lista: 

Word Dominoes 
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Some English words are made up of two short words. Fill in the missing first or second 
word. 

Example: 

news--- = newspaper 

---bag = schoolbag 

1. basket--- 

2. --–chair 

3. tooth--- 

4. police--- 

5. ---man 

6. bath--- 

7. snow--- 

8. ---corn 

9. post--- 

10. meat--- 

11. ---coat 

12. pea--- 

13. ---suit 

14. in--- 

15. ---ball 

16. ---thing 

17. ---washer 

18. sun--- 

19. corn--- 

20. ---storm 

21. light--- 

22. pen--- 

23. ---board 

24. ---show 

25. after--- 

26. ---room 

27. time--- 

28. super--- 
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29. sea--- 

30. ---where 

31. floor--- 

32. ---tennis 

33. home--- 

34. ---card 
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Till läsaren 

Till läsaren finns följande text i infofliken: 

Fonetik, språklådan och ordlistan finns i en egen flik.  

Det finns bara några få bilder till boken och de finns beskrivna i uppgifterna som en lista 
eller så står de markerade som bildbeskrivningar. 

För en uppgift behöver du en taktil karta över Sverige. 

Lycka till! 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Eleven behöver en karta över Sverige till spelet på sidan 68-69. Beställ en taktil 
karta från SPSM, order: 020-232300 eller rita en på en ritmuff. Ritmuffar finns att 
beställa från Iris på www.ebutiken.iris.se 

 Spara dokumenten till boken i en mapp på datorn namnad med bokens namn. Lägg 
den mappen i sin tur i en engelska mapp i datorn. Ordning och reda underlättar för 
eleven att hitta själv. 

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

46 

Teckning med en orkester. Två killar spelar flöjt, en kille gitarr, en tjej fiol och en lärare 
spelar piano. 

56 

Foto på en astronaut i rymddräkt som är ute på en rymdpromenad. 

67 

Målning på en stor varg som pratar med en liten flicka, Rödluvan. 
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