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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! 

• 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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Läraranvisning 

Titel: Mahlzeit C Övningsbok 

Författare: Kicki Karlsson Ann-Kristin Lindsström Gudrun Schornack 

ISBN: 978-91-27-63870-9 

Innehåll 

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

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................... 4 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 5 

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. 

• Sidorna 19, 32, 50, 53, 60 , 85, 87 spelplan 
Gör en spelplan till eleven på ritmuffen, kom överens med eleven om ett 
förkortningssystem för texten. Texten i rutorna finns i elevens bok. 

• Sidorna 23, 45 korsord 
Gör korsordet på ritmuff så eleven kan följa mönstret på orden. 
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Sidspecifika förändringar 

19 

Platsanvisning: spelplan 

Instruktion: skriv enligt följande: 

Texten är skriven vågrätt från vänster till höger, siffran inom parentes är rutnummer. 

Rad 1. 

  (1) ZIEL 

  (2) Vad heter det värsta på tyska? 

  (3) Beskriv hur en av dina medspelare ser ut. 

  (4) Säg något som du tycker är obehagligt. 

  (5) Säg att kyssas är osunt. 

Rad 2. 

  (1) Fråga Varför har du inte ringt mig?. 

  (2) Säg att du måste gå på toaletten. 

  (3) Fråga någon om han/hon är tokig. 

  (4) Säg att du gillar en av dina medspelare. 

  (5) Säg Du sa att du ringer mig. 

Rad 3. 

  (1) Vi har gjort något dumt. 

  (2) Berätta vad du gör på din fritid. 

  (3) Fråga vad någon av dina medspelare tycker är pinsamt. 

  (4) Säg att du hoppas att han ringer snart. 

  (5) Säg att hon är rädd. 

Rad 4. 

  (1) Säg att du håller ett föredrag. 

  (2) Fråga om någon kan ringa dig. 

  (3) Säg att det inte spelar dig någon roll. 

  (4) Säg att kyssas för gott. 

  (5) Säg att din mamma aldrig är pinsam. 

  



3 
 

Rad 5. 

  (1) Vad heter att stamma på tyska? 

  (2) Säg att du aldrig gör ett fel. 

  (3) Säg två ord för se/titta på på tyska. 

  (4) Säg att en kyss förlänger livet. 

  (5) Vad heter jag rodnar på tyska? 

Rad 6. 

  (1) START 

  (2) Säg pinsamt på tyska. 

  (3) Säg att du inte gärna spelar fotboll. 

  (4) Beskriv ditt utseende. 

  (5) Säg jag tycker om en tjej/kille i min skola. 

44 

Platsanvisning: tabelluppställningen 

Instruktion är skriven enligt följande: 

  A 5 poäng: 
.. Ihr Zimmer ist nicht im Erdgeschoss. 

  A 4 poäng: 
.. Sie mag Hunde. 

  A 3 poäng: 
.. Ihr Zimmer ist hell. 

  A 2 poäng: 
.. Sie hört gern Musik in ihrem Zimmer. 

  A 1 poäng: 
.. Sie wohnt in einem kleinen Land. 

--- Mina A-poäng 
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Till läsaren 
- Det finns korsord på sidorna 23 och 45, be din lärare rita upp dessa på ritmuffen. 

- Det finns olika spelplaner i boken, din lärare kan rita dessa på ritmuff och sedan får 
du och läraren komma överens om någon form av förkortningssystem så du kan 
följa spelen. I övningsboken finns all text i rutnäten utskrivna. 

- Sidan 19 och 53 innehåller en spelplan med 6 rutor lodrätt och 5 vågrätt. 

- Sidan 32 innehåller en spelplan med 8 rutor lodrätt och 7 rutor vågrätt. 

- Sidan 50 innehåller en spelplan med 8 rutor lodrätt och 8 rutor vågrätt 

- Sidan 60 innehåller en spelplan med 7 rutor lodrätt och 7 rutor vågrätt 

- Sidan 85 innehåller en spelplan med 6 rutor lodrätt och 4 rutor vågrätt 

- Sidan 87 innehåller en spelplan med 7 rutor lodrätt och 5 rutor vågrätt 
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Bildbeskrivningar 

10 

Termometern visar en färgskala där blått är kallt som sedan ändrar färg till grönt, gult, 
orange och högst upp rött för varmt. Följande text går från blått till rött: 

Juckt mich überhaupt nicht! 

Ist mir egal. 

Nicht besonders peinlich. 

Na ja, das überlevbt man. 

Oops! 

Echt peinlich! 

Einfach todpeinlich! 

Katastrophenalarm! 

36 

En grön groda med guldkrona på huvudet och röd pussmun. 

42 

Två vita höga smala 2-våningshus med : 

.. Det första vita huset har 4 fönster på övervåningen, 3 mot framsidan och 1 på gaveln, det 
är blommor i 3 fönster. Nedervåningen har 2 fönster och dörr på framsidan. Det finns ett 
träd framför huset, till höger om infarten. 

.. Det andra vita huset har 4 fönster på övervåningen, 3 mot framsidan och 1 på gaveln 
med blomma i. Nedervåningen har 3 fönster mot framsidan och ett fönster har en 
blomma. Dörren finns på gaveln. Ett träd finns bakom huset. 

Två rosa breda 2-våningshus: 

.. Det första rosa huset har 5 fönster på övervåningen, 3 mot framsidan med en blomma i 
mittfönstret, och 2 på gaveln. 

Nedervåningen har 4 fönster. 2 på framsidan varav en blomma i det högra fönstret. Där 
finns även dörren. På gaveln 2 fönster. Ett träd finns bakom huset och ett finns på 
framsidan till höger om infarten. Till vänster framför huset finns en rund liten damm med 
en staty i mitten. 

Infarten har en portal. 

.. Det andra rosa huset har 5 fönster, 3 på framsidan och 2 på gaveln. 

Nedervåningen har en dörr till vänster och 2 fönster med blomma i båda. På gaveln finns 
ytterligare en dörr och ett fönster. Ett träd finns till vänster om huset och till höger om 
infarten, som har en portal, finns en rund liten damm med en staty. 
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49 

På skissen finns … 

skrivbord, bordslampa, dator, bokhylla, fåtölj, garderob, vägglampa, säng med huvudkudde 
och täcke samt 3 prydnadskuddar, köksstol, vägghylla med 3 böcker och 5 muggar (1 mugg 
saknar handtag och 3 muggar är vita), en dörr som är öppen. 

63 

Ungdomar åker rollerblades och skateboard. Några har skydd på sig på knä, armbåge och 
handled, ingen bär hjälm. 

69 

Ungdomar utklädda till medeltidsmänniskor. De är klädda i mantlar och huvor. Vapen i 
form av pilbåge, svärd och käpp. 

81 

En man klättrar uppför en stege som står lutad mot ett staket, i handen håller han en 
skiftnyckel. 

Bakom några buskar ses tre ungdomar, en tittar på mannen som klättrar på stegen, en 
pratar i mobiltelefon och en fotograferar man på stegen med sin mobil. 

97 

Tre ungdomar tittar på en liftkorg i ett Pariserhjul, en man i en trapets och en som hoppar 
bungyjump. 

106 

a) Blå fyrkantig skylt med en svart och en grön bensinpump. 

b) Blå rund skylt med vit pil rakt fram och till höger. 

c) Blå rund skylt med cykel och fotgängare. 

d) Blå rund skylt med vita pilar i cirkel. 

e) Röd rund skylt med moped. 

f) Röd 8-kantig skylt med ordet STOP 

g) Blå fyrkantig skylt med fotgängare i triangel 

h) Blå fyrkantig skylt med korslagd kniv och gaffel. 

i) Blå fyrkantig skylt med bred vägbana med bro över. 

j) Blå fyrkantig skylt med bokstaven P. 
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112 

2 frimärken 

a) Avlångt i blå ton över berg och dal 
130 FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 

b) Fyrkantigt med en röd blomma med ett bi 
100 Fürstentum Liechtenstein 

113 

2 frimärken 

a) Rektangulärt med orange bakgrund, 3 brandmän som spruta vatten 
1.0 Fürstentum Liechtenstein 

b) Rektangulärt med vid bakgrund, en man med fes på huvudet, glasögon och halsduk 
knuten i rosett 
1.30 Fürstentum Liechtenstein 
Wilhelm Busch 1832-1908 
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