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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. 

 Pratbubblorna i dialogerna är borttagna. De är ersatta av A (grå pratbubbla) och B 
(röd pratbubbla). 

 Samtliga hörövningssymboler (hörlurarna) är borttagna. 

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

 Kursiv och fetstil är borttaget om inte annat anges. Se sidspecifika förändringar. 

 De bilder som behövs för att lösa en uppgift/övning är ofta beskrivna inne i 
uppgiften. 

  



2 

 

Sidspecifika förändringar 

6 

Bilderna är strukna. 

8 

Tre teckningar. 

1. En tjej håller en stekpanna i handen och kastar upp en pannkaka i luften. Håret 
flyger och tungan sticker ut ur munnen. Hon ser koncentrerad och lite finurlig ut. 

2. En kille med halvlångt hår och röd munkjacka håller ett papper tätt intill sig. Han ser 
lite orolig och frågande ut. 

3. En tjej med svallande lockigt hår står med självsäker min och sjunger i en mikrofon. 
Hon har röda fylliga läppar, röd klänning och ett smycke runt halsen. 

9 

Bild borttagen. 

Instruktionen om att dra streck mellan Adam, Bella och sakerna är borttagen. Istället har 
det gjorts en lista på sakerna och en uppmaning att skriva namnet på den person 
respektive sak tillhör. 

10 

Bilder borttagna. 

Fetstilta ord placerade inom parentes. 

12 

Bild borttagen. 

Övn B helt borttagen. 

Övn D: Rubriken Rita är borttagen och ersatt med Rimma. 

14 

Bilder borttagna. Ersatta med lista med ord. 

15 

Uppgift C skrivs: 

C Skriv rätt text till rätt bildbeskrivning. 

It's windy. 

It's cold. 

It's rainy. 
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Tre teckningar. 

1. En kille klädd i tjocka vinterkläder och rejäla vinterskor pekar med sina tumvantar 
mot en snögubbe. 

2. En person står gömd under sitt paraply. Regnet vräker ner. 

3. En tjej kämpar för att hålla fast sitt paraply som är på väg att blåsa bort på grund av 
den kraftiga vinden. 

16 

Korsord borttaget. Rubriken Korsord borttagen och ersatt med Översättning. Korsordet är 
ersatt av en lista med ord som ska översättas. Efter orden står antalet bokstäver i det 
engelska ordet inom parentes. 

 

18 

Övn B Borttagen. 

Ersatt med Övn B Beskriv ett monster. 

Gör en beskrivning av ett monster. Översätt sedan din beskrivning till engelska. 

 

Övn C Bilder borttagna. Ersatta med en lista (a-f). 

19 

Bild borttagen. 

20 

Övn C: Bilder borttagna och ersatta med en lista (1-8). 

21 

Uppgift A skrivs: 

A Skriv rätt ord vid ---. 

Använd orden i listan. 

 weak 

 fat 

 short 

 tall 

 big 

 thin 

 small 
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 strong 

 

 1 En lång man böjer sig ned efter att ha slagit huvudet i något (1a). En kortväxt man 
står bakåtlutad med händerna i sidorna och ser mycket nöjd ut (1b). 
a I'm --- 
b I'm --- 

 2 En man med smala armar och mager kropp (2a) gör styrkelyft med skivstång 
bredvid en muskelös och stark man (2b). 
a I'm --- 
b I'm --- 

 3 En stor hund (3a) skyddar en liten katt (3b) mot regnet. 
a I'm --- 
b I'm --- 

 4 En kraftigt överviktig kvinna dicker kaffe (4a) medans hennes magra väninna (4b) 
hugger in på en stor tårta. 
a I'm --- 
b I'm --- 

22 

Bilder borttagna. Ersatta med listor (a-l) och 1-12. Orden ska paras ihop. 

23 

Bild borttagen. 

28 

Bilder borttagna och ersatta med ”definition list” (ordlista). 

24 

Uppgift E skrivs: 

E Jag hör och förstår. 

Marie ska handla kläder med sin mamma. Vilka kläder ska hon köpa? 

Vilken bild stämmer med det du hör? 

 

Fyra teckningar. 

a) En tjej klädd i en kortärmad blus och långa ljusa byxor. På fötterna har hon 
strandskor (flipflops). 

b) En tjej klädd i långärmad ljus tröja och pösiga blommiga byxor. 

c) En tjej klädd i en långärmad tröja, kjol och ett par låga finskor. 

d) En tjej klädd i t-shirt, jeans och ett par gympaskor. 
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25 

Uppgift A skrivs: 

 

A Lyssna och säg efter. 

Para ihop rätt bild med rätt rad. Skriv bokstaven på strecket. 

 There's a penguin on the table. --- 

 There's a penguin on the chair. --- 

 There's a penguin eating popcorn. 

 There are penguins everywhere! 

 There's a penguin in the window. --- 

 There's a penguin on the floor. --- 

 There's a penguin on the roof. --- 

 There are penguins all around! 

 There's a penguin in the mirror. --- 

 There's a penguin next to me. 

 There are penguins everywhere. 

 That only I can see. 

 

Fem teckningar. 

a) En pingvin sitter på en stol och äter en fisk. 

b) En pingvin ligger på ett bord och sover. 

c) En pingvin står uppe på ett tak. 

d) En pingvin står bredvid ett skåp och tittar upp mot en fisk som ligger ovanpå 
skåpet. 

e) En pingvin tittar sig i spegeln. 

27 

Uppgift C skrivs: 

 

C Skriv rätt rum! 

 1 En tjej sitter uppkrupen bakom en soffa och tuggar tuggummi när någon ropar: 
Come on! Time for bed! 
She is in the --- 
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 2 En kille gömmer sig inne i ett frysskåp och kikar försikigt ut. På golvet utanför 
ligger krossade ägg. Någon ropar: Who did this? 
He is in --- 

 3 En tjej ligger under en säng och äter chips. Någon ropar: Where are my crisps? 
She is --- 

 4 En kille sitter på toa och slumrar. Någon ropar: Are you asleep in there? 
He --- 

30 

Övn A struken. Ersatt med: 

Övn A Översättning 

Översätt orden 1-14. Efter det svenska ordet står antalet bokstäver i det engelska ordet. 

 

En lista med orden 1-14 har skapats. 

31 

Uppgift D skrivs: 

D Jag hör och förstår. 

 

Alex är ute och vandrar med sin pappa på de skotska hedarna. Då får han se något han 
aldrig sett förut. Vilken bild stämmer inte? 

a) --- 
En stor örn fångar en räv med sina klor och flyger iväg. 

b) --- 
En kille med röd luva och munkjacka riktar ett gevär mot en skräckslagen fågel. 

c) --- 
En kille håller en stor smörgås i sina händer och pratar med en man som håller i en 
termos. Mannen frågar: Would you like a cup of tea? Pojken svarar: Yes, please. 

32 

Bild struken. 

Övningen med korsordet struken. Ersatt med: 

Övn A Översättning. 

Översätt orden 1-8. Efter det svenska ordet står antal bokstäver i det engelska ordet. 

 

En lista med orden 1-8 har skapats. 
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34 

Övn E Läs och Rita borttagen. Ersatt med Övn E Läs och Översätt. 

36 

Korsord borttaget. Ersatt med: Övn B Fyll i rätt ord 

Antalet bokstäver i det saknade ordet är placerat inom parentes. 

37 

Bilder borttagna. Ersatta med def.list (ordlista). 

38 

Övn E: Text och bilder borttagna. Ersatta med: 

Övn E Skriv rätt yrke till rätt ord. 

En lista med ord (1-6) har skapats. 

40 

Bilder borttagna. Ersatta med def.list (ordlista). 

41 

Textview: Fetstilta ord placerade inom parentes. 

42 

Övn B: Bilder, korsord och text strukna. 

Ersatta med: B Översätt 

En lista (1-10) har skapats. 

44 

Övn C: Bilder borttagna och ersatta med en lista (1-4). 

45 

Övn A My Robot: Bilder borttagna. Två listor har skapats (1-7 och a-g) och orden ska paras 
ihop med varandra. 

48 

Korsord borttaget. Eleven ska istället fylla i rätt land i slutet på varje mening. 

De tomma rutorna som ska bilda ett nytt ord är också borttaget. 

49 

Textview: Fetstilta ord placerade inom parentes. 

51 

Instruktionen i Övn B borttagen och ersatt med: Vilka av följande ord rimmar? 
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En lista med ord har skapats. 

52 

Övn B: Bilder borttagna. Två listor har skapats (1-7 och a-g). Orden ska paras ihop med 
varandra. 

53 

Textview: Fetstilta ord placerade inom parentes. 

55 

Övn D: Instruktionen att dra streck mellan bild och ord är borttagen. Bilder borttagna. Två 
listor har skapats (1-6 och a-f) och orden ska paras ihop med varandra. 

57 

Övn C: Korsordsrutorna borttagna. I de tomma luckorna står istället antalet bokstäver i det 
saknade ordet inom parentes. 

58 

Tabell borttagen. Ersatt med en lista med olika sporter. 

61 

Meningen ”Dekorerar rutan med en palm eller annat som du tycker passar” är borttagen. 

62 

Uppgift H skrivs 

H Jag hör och förstår 

 

Emily ringer Nadja för att fråga om hon vill titta på TV tillsammans med henne. 

Lyssna noga och sätt ett kryss vid de bilder som stämmer med det du hör. 

 a --- 
Nadja öppnar dörren för Emily och säger: Hi! Come in! (a) 

 b --- 
Emily sitter med armbågarna på bordet och vilar huvudet i händerna. Hon ser 
ledsen ut och säger: Nadja has no time to be with me. (b) 

 c --- 
Emily ringer sin kompis och säger: Hey. I'd like to do judo and karate too. Do you 
wanna go together? (c) 

 d --- 
Nadja ser arg ut och säger: I don't want to be friends with you any more. (d) 
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64 

Övn D: De tommar ritrutorna borttagna. Instruktionen ”Skriv och rita” borttagen och ersatt 
med ”Skriv och beskriv”. 

66 

Övn J: Bilder strukna. Instruktionen ”Rita och färglägg din egen bräda” ersatt med ”Beskriv 
din egen bräda”. 

67 

Korsordet i A1 borttaget. Antal bokstäver i det saknade ordet är istället placerat inom 
parentes i den tomma luckan. 

 

Hela övning A2 borttagen. 

68 

Uppgift A skrivs: 

A Vad gör de med bollen? 

What are they doing with the ball? 

 catch it 

 hit it 

 throw it 

 kick it 

 head it 

 pass it 

 

 1 En tjej slår på en boll med ett tennisracket. 
She is hitting it. 

 2 En kille nickar iväg en fotboll. 
He is --- it. 

 3 En målvakt fångar en boll med händerna. 
--- 

 4 En kille kastar en basketboll i korgen. 
--- 

 5 En kille sparkar på en fotboll. 
--- 

 6.Två tjejer passar en boll mellan sig 
--- 
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69 

Uppgift D skrivs: 

 

D Vem säger vad? 

Skriv rätt fras efter rätt bokstav. 

Ouch! It hurts! 

I shoot! I score! 

 a --- 
En kille hoppar upp mot en basketkorg och slänger bollen i nätet. 

 b --- 
En tränare har fått en boll på näsan och ramlar ner på marken. 

71 

Övn D: Korsordet och de tommar rutorna (som ska bilda ett nytt ord) under korsordet är 
borttagna. Istället har antalet bokstäver i det saknade ordet placerats inom parentes. 

72 

Uppgift F skrivs 

F Jag hör och förstår. 

Sätt ett kryss vid de bilder som stämmer. 

 a --- 
En pappa håller för näsan och säger: What a mess! What a smell! Runt omkring 
honom ligger fullt med skräp. (a) 

 b --- 
En kille sätter sig surt upp i sängen och säger till sin pappa: Stop snooping around! 
Leave me alone! (b) 

 c --- 
Pappan ser nöjd ut och håller upp några pappersark. Han säger: Don't throw 
anything out! (c) 

 d --- 
Killen sitter i sitt stökiga rum med en gloriaring över sitt huvud. Han ser nöjd ut och 
säger: Dad, help me clean up this mess, please. 

74 

Övn D: Bilder borttagna. Eleven får istället instruktionen att böja orden. 

78-79 

Bilder borttagna. 
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80 

Övn C ”Rita en bild” ersatt med Beskriv en fest 

89 

Textview: Fetstilta ord placerade inom parentes. 
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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. Vissa bilder är beskrivna 
direkt i uppgiften, för att du lättare ska kunna lösa den. 

 

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

  



13 

 

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 eleven med synnedsättning har 
samma chans som övriga elever att lösa det dolda ordet. 

 Det finns ett antal ritövningar i boken (se sidspecifika förändringar). Dessa övningar 
är omgjorda så att eleven med synnedsättning ska beskriva alternativt översätta 
något. Det är bra om läraren går igenom dessa uppgifter tillsammans med eleven så 
att han/ hon får samma kunskapsinhämtning som övriga elever. 

 På s. 17 ombeds eleverna diskutera en karta. Det är bra om läraren har möjlighet 
att gå igenom kartan noggrant med eleven innan man startar övningen. 

 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. Många bilder är beskrivna inne i uppgiften för att lätt kunna 
lösa den. 

 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 

2 

En tjej och kille pratar glatt med varandra. Tjejen har pigga, glada ögon och ett diadem i 
håret. Killen har en röd munkjacka och en mörk keps med texten Texas. 

3 

En tjej och en kille står med händerna i fickorna och pratar med varandra. Tjejen har mörkt 
hår uppsatt i en tofs, röd tröja och grå byxor. Killen tittar intresserat på flickan och är klädd 
i lediga, lite pösiga kläder. 

4 

Söt vit katt med mjuk päls, stora mörka ögon, svarta öron och mjuka tassar. 

4 

En fin labrador med ljus päls och kloka ögon ligger avslappnad i det mjuka gräset. 

5 

En vit liten pudel är klädd i en svart jacka och har rosetter på både svans och öron. 

7 

En kille springer fokuserat och dribblar en fotboll. Han är klädd i en röd t-shirt, vita skjorts 
och fotbollsskor. 

11 

Härlig bild på sex djur som trängs runt en parkbänk. På bänken ligger en räv på rygg och 
slumrar. Under huvudet har han en kudde. Under bänken tittar en igelkott nyfiket fram. 
Den har glasögon och en lång halsduk på sig. Bredvid bänken står en väska. I väskan sitter 
en mus och knaprar på en ost. En kanin sitter framför en buske och en glad groda sitter 
ovanpå en korg. En ekorre står bakom en boll och tittar intresserat på de andra djuren. 

13 

En kille med halvlångt hår, röd mössa och röd scarf drömmer sig bort. På ena sidan om 
honom ser man ett flygplan och på andra sidan ett tåg. Han ser ut att försöka välja mellan 
dessa två. 

17 

Karta över ett antal länder och deras huvudstäder. Här följer en lista på länderna och deras 
respektive huvudstäder. 

 Norway (Oslo) 

 Sweden (Stockholm) 

 Finland (Helsinki) 
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 Denmark (Copenhagen) 

 Great Britain (London) 

 Holland (Amsterdam) 

 France (Paris) 

 Spain (Madrid) 

 Italy (Rome) 

29 

En kille med mörkt, halvlångt hår stryker tandkräm på sin tandborste. Han är klädd i en röd 
mössa och en sportig tröja och ser trött ut. 

43 

En glad liten vovve står med framtassarna uppe på ett bord. På huvudet har den en rolig 
partyhatt som sitter på sniskan. 

45 

En kvinna med förkläde och en vit mössa står i ett glasstånd. På glasståndet kan man se 
texten ICE CREAM. Det finns även en bild på en glass framför disken och där står det: 
Flavours: vanilla, strawberry, raspberry, mango, peanut. 

47 

Ungdomar med olika hudfärg och klädstil håller varandra i händerna och dansar runt en 
jordglob. 

49 

En kille sitter framför en dataskärm och surfar. Han ser ut att vara helt fokuserad på det 
han gör. 

51 

En hund med basker och halsduk sitter framför ett stafli och målar en tavla. 

54 

En uppslagen kalender med veckodagarna Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday och Sunday. På måndagen har någon fyllt i math, på tisdagen English och 
på fredagen science. 

76 

Den amerikanska flaggan. Den har 13 ränder (röda och vita) och 50 vita stjärnor mot en blå 
bakgrund. 
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