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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! 
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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. 

 Pilarna som hänvisar till webbövningar är borttagna. 

 Samtliga hörövningssymboler (örat) är borttaget. 

 De flesta bilder i boken är borttagna då de inte fyller någon funktion. 

 Kursiv och fetstil är borttaget om inte annat anges. Där fet eller kursiv behövs har 
detta markerats med parenteser. Texten har i dessa fall förändrats för att 
återspegla denna ändring. 

 Pratbubbletexterna där Maggie säger något inleds med ”Maggie säger:”. 
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Sidspecifika förändringar 

5 

Bilderna är strukna och har ersatts av b) anteckningsblock d) väckarklocka e) kalender f) 
skolbänk 

6 

Instruktionen om att dra pilar mellan pratbubblorna och bilder är borttagen. Istället har 
det gjorts en lista på namnen (1-5) som ska paras ihop med rätt påstående (a-e) 

14 

Bilderna är strukna och ersatta med a) flod b) fingertopp d) ledsen 

23 

Ordrutan är struken. Bokstäver där ett ord kan hittas har istället skrivits som vanlig 
brödtext. 

29 

Bilderna är strukna och har ersatts med b) brutet  g) smycken i) skära 

30 

Korsordet är struket. De svenska orden har istället placerats i en lista 1-20. Efter det 
svenska ordet står antal bokstäver i det engelska ordet. 

34 

Struket: Draw a map of Sweden (Rita en karta över Sverige) 

Ersatt med: Describe Sweden (Beskriv Sverige) 

38 

Korsordet struket. Orden har istället placerats i en lista 1-14. Efter orden står antalet 
bokstäver i de engelska orden. 

46 

Bilderna strukna och ersatta med c) fiol f) sockerskål i) bröd 

52 

Bild struken. De svenska orden har istället placerads i en lista (1-16) och ska paras ihop 
med de engelska översättningarna i a-p. 

54 

Uppgiften skrivs: 

2  Find the words 
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Find words that match 1-8 below. 

Hitta ord som matchar 1-8 nedan. 

 

1. Another way of saying 'All right'. 

2. The opposite of 'girl'. 

3. good - better – --- 

4. You use this to keep in touch with your friends. 

5. A building full of old, often interesting things. 

6. Something Kerry doesn't like about England. 

7. Kerry always goes to Jamaica in the school ---. 

8. Kerry's family history is very --- to her. 

65 

Labyrint borttagen. Orden skrivs efter meningarna som vanlig brödtext. 

77 

Korsordet struket. Ersatt med de svenska orden 1-20 och med antalet bokstäver i det 
engelska ordet inom parentes. Ordet som bildas av de skuggade rutorna är borttaget. 

86 

Bilder strukna och ersatta med a) hajkäke c) harpun g) hajbur 

89-90 

Korsord borttagna. Ord i de skuggade rutorna borttaget. De svenska orden har placerats i 
en lista 1-29 med antalet bokstäver i det engelska ordet satt inom parentes. 

98 

Korsordet borttaget. Ordet i de skuggade rutorna borttaget. De svenska orden har 
placerats i en lista 1-17 med antalet bokstäver i det engelska ordet inom parentes. 

98 

Korsordet återges: 

Övn 2 

 1 förvånad, häpen (6) 

 2 knapp (6) 

 3 bestämma (6) 

 4 arg (5) 

 5 kolla (5) 
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 6 misstänka (7) 

 7 tillfälle, chans (6) 

 8 sjögräs (7) 

 9 manet (9) 

 10 skärm (6) 

 11 känselspröt, tentakler (9) 

 12 ladda (4) 

 13 mycket, massor (6) 

 14 förvirrad (8) 

 15 i övre våningen (8) 

 16 klippor (5) 

 17 fallskärm (9) 
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Till läsaren 

Baksidetext, källförteckning till bilderna och textkällor utgår. 

Det finns bildbeskrivningar till ett antal bilder i boken. Läs beskrivningarna så får du en 
bättre förförståelse om vad texterna kommer att handla om. 

På s.40 introduceras pundtecknet. Tecknet för pund är: p45p123. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Det finns många korsord i boken. Dessa är borttagna och omgjorda till listor. Ibland 
ska man även skapa ett ord utifrån skuggade områden i korsordet. Dessa skuggade 
bokstäver syns ej i den anpassade versionen. Det är därför viktigt att läraren går 
igenom vilka de skuggade bokstäverna är så att den synskadade eleven har samma 
chans som övriga elever att lösa det dolda ordet. 

 På s.34 ombeds eleverna att rita en karta. Här räcker det att den synskadade eleven 
beskriver ett land. Då kan det vara bra att läraren hjälper till att beskriva bilder och 
kartor som kan vara bra att känna till för att få så mycket fakta som möjligt. 

 På s.40 och 48 introduceras ett nytt tecken, pundtecknet £. Diskutera detta 
tillsammans med eleven. 

 Gå igenom kartan med ”London Sights” på s.34-35 i Classbook innan eleven börjar 
med uppgiften på s. 51. 

 På s. 53 (övn 4) behöver läraren förse den synskadade eleven med bilder. 

 På s.56 är det tänkt att eleverna ska ha ett bingokort. Det fungerar inte för den 
synskadade eleven så här är det extra viktigt för läraren att ge instruktioner om hur 
eleven löser uppgiften utan att kryssa i ett kort. 

 Det är bra om eleven med synnedsättning får möjlighet att läsa igenom 
bildbeskrivningarna innan man går igenom texterna. Det ger en bättre förförståelse 
till innehållet i kapitlet. 

 Det kan vara bra att läraren går igenom texten Till läsaren tillsammans med eleven. 
På så vis lär sig eleven att själv ta reda på vad som är specifikt med boken. 
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Bildbeskrivningar 

6 

Fem svart-vita fotografier som visar ungdomar från olika länder. 

 

 Noi från Tibet är en pojke med rakat hår och asiatiskt utseende. Han är endast 
klädd i ett tygskynke. 

 Claudia från Argentina är en tjej med långt mörkt hår, stort brett leende och glada 
ögon. Hon är upptagen med att prata i telefon. 

 Sofia från Sverige har svart långt hår, mörka fina ögon och markerade ögonbryn. 
Hon ler nöjt och stryker sin hand över håret. 

 Ruud från Holland är en kille med mörkt kort hår som är upptagen med att sjunga 
tillsammans med en kompis. 

 Veli-Matti från Finland är en pojke med blont kort hår som är klädd i en mörk, 
stickad polotröja. 

12 

En tjej med boxhandskar ser ut att vara helt fokuserad på sin träning. Hon är klädd i ett 
mörkt linne och har blont hår uppsatt i en hästsvans. 

 

17 

En liten bebis sitter i sin mammas knä och klinkar på ett piano med stort intresse. 

19 

Två lejonungar ser ut att leka med varandra. Den ena har lagt sin tass på den andres rygg. 

34 

Karta över Kalifornien. 

Kalifornien har ett mycket varierande landskap. Det finns stora bergskedjor, både utmed 
kusten, i norr och i de östra delarna. Det finns ökenlandskap i söder och rika odlingsfält 
(grönsaker, frukt) i de centrala delarna. Två kända storstäder utefter kusten är San 
Fransisco (känt bland annat för Golden Gate, branta backar och spårvagnar)och Los 
Angeles (en stad med mycket trafik och höga skyskrapor). 

41 

Serie med 15 rutor. 

 1 Mr Bean sitter på en restaurang. Restaurangchefen kommer fram till hans bord. 

 2 Mr Bean pekar på menyn och beställer. 

 3 En servitör kommer fram till bordet och håller upp en flaska vin. 
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 4 Mr Bean blir serverad vin och ser nöjd ut. 

 5 Mr Bean dricker en drink. 

 6 Servitören försöker fylla på vinglaset men Mr Bean lägger handen över glaset. 

 7 Mr Bean säger: No thank you, I don’t drink when I’m driving. 

 8 Mr Bean leker med sin kniv. 

 9 En kvinna tittar surt på Mr Bean. 

 10 Mr Bean slår besticken i glaset och sjunger. 

 11 Mr Bean tittar på sin servett och ser nöjd ut. 

 12 Mr Bean får hjälp av servitören att veckla ut sin servett. 

 13 Mr Beans servett flyger iväg mot ett annat bord. 

 14 Servitören kommer med maten. 

 15 Mr Bean räcker över pengar till servitören. 

 

58 

 1 En kvinna med rutigt förkläde bakar ut degen på ett mjölat bord. 

 2 Kvinnan har format degen till nio runda små scones och lagt dem på en ugnsplåt. 
Hon sätter in plåten i ugnen. 

 3 Hon rör ihop ingredienserna i en skål. 

 4 Hon rör ihop degen med händerna och börjar forma scones. 

 5 Hon penslar sconesen somm ligger på en ugnsplåt. 

 6 Kvinnan har lagt upp alla färdiggräddade scones på ett smörgåsfat. Hon brer smör 
på ett av bröden. 

68 

Tre män sitter inne i en rymdkapsel. De ser rädda och allvarsamma ut. 

72 

En tjej sitter på marken och lagar en punktering på ett däck. 

83 

Bild på två pingviner som står uppställda bredvid varandra på ett isflak. De ser ut att vara 
redo att dyka ner i vattnet. 
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96 

Bild på en ung prinsessan Diana. Hon har kort ljust hår, är propert klädd med vit blus och 
en mörk cardigan. Hon ser nöjd ut. 

103 

Foto på Mount Rushmore, fyra enorma granitbyster föreställande de amerikanska 
presidenterna George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt och Abraham 
Lincoln. 

105 

En ung tjej med långt, lockigt hår är upptagen med att knappa in något på sin mobiltelefon. 

113 

Frimärke med en bild på den kända nunnan Moder Teresa som kämpade för de fattiga och 
sjuka, framförallt i Indien. 

114 

Bild på den kände frihetskämpen Martin Luther King som håller tal under tre olika 
tidpunkter i sitt liv. 

 


