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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 Textbok 

Författare: Kicki Karlsson Ann-Kristin Lindström Gudrun Schornack 

ISBN: 978-91-27-63869-3 

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 fö§rlagan 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. 

• Tysklandskartan på titelbladets insida utgår. Be eleven använda sin kartbok. I 
Mahlzeit B finns en detaljerad beskrivning av Tyskland. 

• Förlagsinformation och källförteckning utgår. 
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Sidspecifika förändringar 

89 

Tabellen 

Skrivs enligt följande: 

  Maskulina ord 
Nominativ, ackusativ, dativ 
ein Mann, einen Mann, einem Mann 

  Neutrala ord 
Nominativ, ackusativ, dativ 
ein Kind, ein Kind, einem Kind 

  Feminina ord 
Nominativ, ackusativ, dativ 
eine Frau, eine Frau, Einer Frau 

osv ... 

91 

Tabellen 

Är skriven så här: 

nominativ, ackusativ, dativ 

  ich, mich , mir 

  du, dich, dir 

  er, ihn, ihm 

  es, es, ihm 

  sie, sie, ihr 

  wir, uns, uns 

  ihr, euch, euch 

  sie, sie, ihnen 

  Sie, Sie, Ihnen 

91 

Tabellen 

Är skriven så här: 

Samma uppställning som på sid. 89 

92 

Tabellen 
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Är skriven så här: 

  Infinitiv: spielen – spela 

  Presens: (er) spielt – (han)spelar 

  Preteritum: (er) spielte – (han) spelade 

  Perfekt: (er hat) gespielt – (han har) spelat 

92 

Tabellen 

Är skriven så här: 

  Infinitiv: trinken – dricka 

  Presens: (er) trinkt – (han) dricker 

  Preteritum:(er) trank – (han) drack 

  Perfekt: (er hat) getrunken – (han har) druckit 

94 

Tabellen 

Skrivs enligt följande: 

Skrivs på samma sätt som sid. 89 

97 

Tabellen 

Skrivs enligt följande: 

Nyckel till uppställningen: 

grundform (infinitiv) / nutid (presens) / förfluten tid (perfekt) 

anrufen ringa till / Er ruft die Mutter an. / Er hat die Mutter angerufen. 

beginnen börja / Er beginnt mit der Arbeit. / Er hat mit der Arbeit begonnen. 

bekommen få , erhålla/ Er bekommt ein Buch. / Er hat ein Buch bekommen. 

Osv. hela tabellen igenom 
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Till läsaren 
Kartan på titelbladets insida som visar Tyskland och vilka länder som angränsar kan du se i 
din kartbok. I Mahlzeit B finns en detaljerad bildbeskrivning över samma kartbild. 
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Bildbeskrivningar 

7 

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! 

17 

Foto av boken Rave, Love & happiness av Elisabet Zöller. 

23 

Ungdomar på disco som dansar och pratar. 

27 

En anslagstavla med massor av lappar och annonser på. 

28 

1. Stuga 

2. Radhus 

3. Husbåt 

4. Bondgård 

5. Väderkvarn 

6. Hyreshus 

7. Hotell 

8. Enfamiljshus 

9. Skyskrapa 

10. Slott 

11. Husbil 

12. Tält 
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13. Husvagn 

31 

Foto över Frankfurt med flera skyskrapor som sträcker sig mot den molniga himlen. 

32 

En blå spårvagn åker framför de gamla husen. 

33 

Foto över en flod med några båtar, massor med lummiga träd och finns längs floden. Ett 
par sitter på en gräsmatta vid flodkanten, de har cyklar med sig. 

34-35 

1. Nattduksbord 

2. Byrå 

3. Lampa 

4. Bokhylla 

5. Säng 

6. Soffa 

7. Stol 

8. Garderob 

9. Bord 

10. Gardiner 

11. Fåtölj 

12. Spegel 

13. Skrivbord 

14. Matta 

15. Växt/planta 

40 

Foto av boken Maikäfer flieg av Christine Nöstlinger. 

43 

Två flickor håller varsin stor hund framför sig. Den ena flickan har en cigarett i handen och 
trasiga jeans, läderjacka. Håret är bortrakat på en sida. Den andra flickan har långt hår, 
keps, läderjacka och ett brett läderhalsband med piggar samt piercad i mun och näsa. 

46 

Bildserie 
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1 En kanin med rullskridskor: Schaut mal her leute! Juchu! 

2 Kaninen faller omkull och gör illa handlederna, Skrac!. En mask säger: 
Handgelenkschoner wären nicht schlecht geweswen! 

3 Kaninen faller omkull och gör illa armbågarna. Masken säger: Ellenbågenschoner … 
auch kein fehler! 

4 Trock! Kaninen faller omkull på knäskålarna. Masken säger: Knieschoner! Tolle 
erfindling! 

5 Klok! Klok! Kaninen faller på huvudet. Masken säger: Helm! 

6 Kaninen sträcker armarna i luften och jublar: Juchu!!! Han har nu hjälm, 
handledsskydd, armbågsskydd och knäskydd på sig, i bakgrunden ses en text vid ett 
stånd: Verleih for free. Masken säger: Also: immer Schutzausrüstung tragen! 

47 

Massor med armar sträcks mot luften. På handlederna syns armband av olika slag och olika 
färg. 

49 

Bilder på olika smileys 

1. Fahrzeug: smiley med glasögon som sitter på ett vikt pappersflygplan 

2. Böse: Röd smiley med ilsken blick 

3. Sport: Smiley med solglasögon och en surfbräda 

4. Schlafen: Sovande smiley med nattmössa. 

5. Engel: Smiley med änglavingar 

6. Frölich: Smiley med stor glad mun 

7. Zunge: Smiley med tungan utsträckt. 

8. Cowboy: Smiley med cowboyhatt 

56 

En stor lokal med långa bord där det sitter 100-tals ungdomar framför sina datorer. 

61 

Foton på två registreringsskyltar: HHKE 330, SLFDZ 126 

65 

Foto av på skivomslag: Diefentastischenvier, Fornika 
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66 

Fyra figurer varav 3 med gröna ansikten, stora öron och näsor, klädda i djurhud och 
mantlar med huvor. Den fjärde med blå mask och långt hår på sidorna av huvudet, inget 
hår uppe på huvudet. Klädd i djurhud och någon form av rustning. 

70 

Foto över snöklädda höga alptoppar. Nedanför några hus på den gröna sluttningen och 
gröna träd. 

72-73 

Tysklands flagga: 3 vågräta fält, uppifrån sett: svart röd gul 

Österrikes flagga: 3 vågräta fält, uppifrån sett: röd vit röd 

Schweiz´ flagga: röd botten med vitt kors 

Liechtensteins flagga: 2 vågräta fält, uppifrån sett: blå med krona till vänster och röd 

74 

Närbild av huvudet på en haj med öppen mun så man ser två rader med sylvassa tänder. I 
bakgrunden en nöjespark i en hamn. 

84 

Ett svartvitt foto av en statsbild, i förgrunden 3 män i uniform, taggtrådsstängsel i 
förgrunden. 

 85 

Foto på en bil från forna Östtyskland. Bilen är ombyggd till en flyktbil, den är väldigt liten 
och i bagageutrymmet finns ett hål i golvet, här ser man en människa som sitter i hålet. 
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