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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.



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!

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.



Ord som är understrukna i skrivs i den anpassade boken med versaler. Eleven får
informationen: (Rätt svar står med STORA bokstäver.)
Korsords svaren står uppskrivna i två listor. En för Across och en för Down. ex sid 4
Across
2. shye
4. real
osv.
Krysstabeller har anpassats så att t anger True och f anger False. Ex sid 7
1. t
2. f
Osv.
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Fonetisk transkription
Den fonetiska transkriptionen av denna e-bok utnyttjar SAMPA-standard för återgivning av
fonetiska tecken. (SAMPA = Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet).
Dom IPA-tecken som också är gemena alfabetiska tecken återges som vanligt.
Dom tecken som använts för övrig transkription finns i ASCII-området 32 till 126. Dessa
omfattar versala A--Z, gemena a..z, siffrorna 0-9 samt interpunktions-tecknen ! " ' ( ) , - . / :
; ? [ ]. Andra tecken: # $ % & * + < = > @ \ ^ _ ` | ~, och blanksteg.
Fonetiska tecken i denna textview-bok
Nyckel:


s = sampa



i = ipa-tecken



a = artikulation



e = exempel

Vokaler
s: A


i: Kursivt a



a: orundad, bakre, öppen



e: "a" i "hal, sval"



i: AE-digraf



a: orundad, främre, halvöppen



e: "ä" i "här, där"

s: {

s: Q


i: Vänt kursivt a



a: rundad, bakre, öppen



e: "o" i eng. "hot"

s: @


i: Schwa



a: orundad, central, halvsluten



e: "o" i "gosse"
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s: 3


i: Spegelvänt epsilon



a: -



e: "u" i eng. "nurse"



i: Oprickat i



a: orundad, främre, sluten



e: "i" i "sill"

s: I

s: O


i: Vänt c



a: rundad, bakre, halvöppen



e: "å" i "sått" och eng. "door"

s: U


i: Ypsilon



a: rundad, bakre, sluten



e: "o" i sv. "rott" och "oo" i eng. "book"



i: Vänt v



a: orundad, bakre, halvöppen



e: "u" i eng. "cup"

s: V

Konsonanter
s: D


i: Eth



a: tonande, dental, frikativa



e: "th" i eng. "then"

s: N


i: Eng



a: velar nasal



e: "ng" i "säng"



i: "Hooked heng"

s: S
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a: tonlös, bakre palatal, frikativa



e: "sj" i "sju"



i: Teta



a: tonlös, dental, frikativa



e: "th" i eng. "thin"



i: Yogh



a: tonande, palatoalveolar, frik.



e: "s" i eng. "measure"

s: T

s: Z

Längd, betoning
s: :


i: Kolon



a: längdmarkering



i: Apostrof



a: huvudbetoning

s: "
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Till läsaren
I texter där vissa ord finns markerade står de med STORA bokstäver i din bok. Det står:
(Rätt svar står med STORA bokstäver) när det är så.
I boken finns inga bilder.
Lycka till!
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