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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
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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. 

 I den anpassade boken finns parenteser med information på svenska om hur eleven 
ska svara eller hur en speciell uppgift är upplagd. Till exempel när det finns ifyllda 
uppgifter står: (Uppgift 1 är gjord!) 

 Ord som är skrivna med fet stil i svarttrycksboken är i den anpassade boken skrivna 
med VERSALER eller inom parentes. 

 I den anpassade boken skrivs luckor med: --- . En eller flera streck – visar hur många 
bokstäver som ska fyllas i. 

 Svarstabeller är anpassade till att eleven ska svara med en förkortning till varje 
fråga. Till exempel sid 18: 
(Svara t för true och f för false.) 

 Ikoner för t.ex. gruppövning osv. har skrivits ut med ord direkt efter 
övningsuppgiftens nummer. 

 Korsord får ett tillägg för hur många ord som det engelska ordet ska ha. Om 
korsordet bildar ett nytt ord så finns i den anpassade boken en fråga för även detta 
ord. 
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 I grammatikdelen finns rutorna med grammatik fått rubriken Grammatik. 
B Translate the "football words" and fill in the crossword Old Trafford. WORDS 
(Du får antalet bokstäver som det engelska ordet ska ha.) 

 avspark (4+3) 

 straff (7) 

 publik (5) 

 bortalag (4+4) 

 ställning (5) 

 nick (6) 

 domare (7) 

 halvlek (4) 

 stolpe (4) 

 inkast (5+2) 

 läktare (5) 

Old Trafford is the home arena for... 

 Eleven behöver taktila kartor över Australien och Nya Zeeland för att kunna jobba 
med uppgifter. Dessa kan beställas från SPSM order 020-232300 Best nr: 6625. 
Eleven behöver också material för att markera på kartorna se pedagogiska tips 
nedan.  

 Eleven behöver även material för att kunna rita. Se pedagogiska tips nedan.  

 Boken har bildbeskrivningar för bilder som tillför texten något. Du kan läsa 
bildbeskrivningarna i detta dokument under rubriken, Bildbeskrivningar. 



3 

Sidspecifika förändringar 

53 

Eleven behöver en taktil karta över Australien. Använd vaxsnören, häftmassa osv. för att 
markera saker på kartan. 

59 

Kryptot skrivs så att alla svar kan hittas vågrätt. 

B2 In this crypto, ten words from the text Flying Fox are hidden. Find the words and write 
them. Then translate them into Swedish. WORDS 

(Alla ord är vågräta.) 

 upside–down 

 lgrmclawena 

 nmcipoflapt 

 rainforestj 

 psgmammalpp 

 sbranchijln 

 dpcampwfoxx 

 wwnripetpoo 

63 

Här finns små bildbeskrivningar I texten: 

A What do you know about London and its tourist attractions? Work in pairs and answer 
the questions. SPEAKING/WRITING 

1. (Stort pariserhjul.) What is this attraction called?

2. (Bro över Themsen.) What's the name of this famous bridge?

3. (Klockan i tornet vid parlamentet.) The name of this clock is ...

4. (Stort palats) The Queen lives here. What's the name of this palace?

5. (Vägkorsning) What's the place with the Eros statue called?

6. (Stor park.) In which park do we find Speakers' Corner?

7. (Torg.) This huge square with Lord Nelson's Columnis called ...

8. (Kyrka nära parlamentet.) Is this church St. Paul's Cathedralor Westminster Abbey?

64 

Här ska eleven hitta en karta på London. Se pedagogiska tips nedan för att göra en taktil 
karta tillsammans med eleven. 
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89 

Eleven behöver en karta för Nya Zeeland. Se pedagogiska tips för hur ni kan markera på 
kartan. 

96 

Listan skrivs: 

 Kl. 4: It's four o'clock. It's four. 

 Kl. 7.30 (halv åtta): It's half past seven. It's half eight. It's seven thirty. 

 Kl. 11.15 (kvart över elva): It's a quarter past eleven. It's eleven fifteen. 

 Kl. 5.45 (kvart i 6): It's a quarter to six. It's five forty-five. 

 Kl. 2.05 (fem over två): It's five past two. It's two o five. 

 Kl. 2.40 (tjugo i tre): It's twenty to three. It's two forty. 

97 

Listan skrivs: 

Kl. 05.20 (tjugo over fem) 

It's twenty past five in the morning 

It's five twenty a m.  

 Kl. 12.45 (kvart i ett) 

 Kl. 20.30 (halv nio) 

 Kl. 01.50 (tio i två) 

 Kl. 15.15 (kvart over tre) 

 Kl. 12.05 (fem over tolv) 

 Kl. 19.45 (kvart i åtta) 

 Kl. 13.50 (kvart i två) 

106 

Den här uppgiften är svår att få översikt av. Hjälp gärna eleven med fler bokstäver. 

E Here is a secret summary of the text. Each letter has a number. We have given you E=24 
and Y=3. Study the text again, think and do everything you can to decrypt the secret 
message. Tip! Start by solving the very short words and then try to figure out the first 
word. Good luck! READING/WORDS 

(Varje ord består av ett antal bokstäver som är kodade med ett tal. Bara y och e är 
avkodade och står efter sitt tal. Här står orden på en rad var.)  
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 18 13 20 3y 6 

 21 13 26 

 14 12 16 24e 

 13 6 12 17 24e 

 21 13 2 4 1 17 5 

 1 12 20  

 14 2 26 

 1 13 16 2 6 3y 

 4 14 24e 3y 

 21 24e 20 24e 

 6 13 4 24e 

 13 17 18  

 14 24e 

 1 24e 13 20 24e 18 

 4 14 24e 3y 

 14 13 18 

 22 24e 24e 17 

 2 17 13 

 9 20 13 26 14. 

 14 24e 

 1 2 17 13 6 6 3y 

 14 24e 13 20 18 

 4 14 24e 16 

 9 12 16 2 17 5 



6 

Till läsaren 

I boken markeras ord med stora bokstäver eller skrivs inom parentes. Du får också alltid en 
parentes där det står på svenska om något är speciellt t.ex. om exempel är gjorda eller hur 
du ska svara. 

Det finns bara några få bilder i boken. De som du behöver finns bildbeskrivning till. De 
andra bilderna som finns i svartskriftsboken är utsmyckningar, ofta en söt tecknad 
flodhäst.  

I grammatikdelen finns rutor med rubriken Grammatik. I dem finns olika grammatiska 
regler. 

Det finns inget facit i boken. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 För att rita kan eleven använda t.ex. vaxsnören, häftmassa, trådar som limmas fast, 
sporrar (från syslöjden) ritmuff osv. Vaxsnören kan köpas från tex.Betapedagogen. 
Ritmuff kan köpas från tex. Iris. 
Vill eleven använda ”vanligt” papper fungerar det bra om du gör ett styvt underlag 
som du klär med myggnät. Lägg sedan ”vanliga” pappret på och rita med en 
vaxkrita. Sök på internet på ”Husebys tegnepakke” så kan du ladda ner en pdf om 
att rita. 
Ett annat sätt att rita är med Sensational Black Board. Dessa papper kan köpas från 
SPSM best nr 10326. 

 Samla dokumenten som eleven skriver till boken i en mapp i datorn namnad med 
bokens namn. Placera mappen i en mapp för engelska i datorn. På så vis byggs en 
trädstruktur upp i datorn vilket underlättar för eleven att hitta. 

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

40 

Teckningar: en vas, en rock, en penna, en staty, en sfinx och en toalett. 

114 

En teckning visar följande djur: 

1 myra 

2 lejon 

3 älg 

4 örn 

5 råtta 

6 gris 

7 räv 

8 uggla 

9 höna 

10 orm 

149 

Teckning på en park framför en bank. Inne i banken sker ett rån. Rånaren pekar med en 
pistol mot en bankanställd. 

 Detta händer ute på gatan: 

 En gammal tant läser tidningen. 

 En man ställer en barnvagn utanför banken. 

 Flickan går promenad med sin docka. 

 Ett par håller handen och pussas. 

 En katt jagar en fågel. 

 Två hundar leker med en boll. 

 En man cyklar förbi banken. 

 En man äter en glass. 

 Två kvinnor står och pratar. 

 En fågel sitter på en lyktstolpe. 


