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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. 

 Förlagsinfo samt bildförteckning utgår. 

 De  översatta orden i ruta längst ned på sidorna har fått rubrik: 
Styckeordlista och har placerats under rubrik istället. 

 Det finns en bildikon med ett stort och ett litet kugghjul framför varje 
grammatikruta. Ikonen har ersatts med ordet Kugghjul precis som Spårikonen fått 
ordet Spår, samt vilket spår som avses, som en liten rubrik. 

 Ord med fet stil i grammatikavsnitten har placerats inom parentes i textview. 

 Det finns en svällpappersbild till ”labyrinten” på sidan 24. Den är mycket förenklad 
men eleven behöver kanske hjälp ändå. 

 En del bilder har fått en bildbeskrivning (se nedan) och andra bilder som är i direkt 
anslutning till en uppgift/fråga har placerats med text inom parentes, för att eleven 
lätt ska kunna ge svaret. 

 Ord som är överstrukna med ett streck och avser exempelord har satts inom 
parentes. 
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 På många ställen hänvisas i texten att eleven skall se orden ”i cirkeln”, detta har 
ändrats i elevens bok till ”nedan”. 

 Övningar där man ska para ihop två enheter har ersatts med två 
siffernumrerade/bokstavsnumrerade listor.  

 Dialoger skrivs alltid med namn följt av kolon.  

 I många fall har ord som eleven ska använda i en övning (exempelvis verb) placerats 
inom parentes före meningen som det ska användas i. 

 Vissa tabell-liknande listor har gjorts om till listor, där listorna separeras med ett 
snedstreck istället, exempelvis på sidan 13: 
svenska/tyska 

a) ---/genau 
b) snart/--- 
c) ---/am liebsten 
d) helt/ --- 
e) ---/gar nicht 
f) just nu/--- 
g) ---/am wenigsten 

 Korsord har gjorts om till översättningsövningar, där eleven får veta antal bokstäver 
som ordet innehåller (skrivs inom parentes). 
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Sidspecifika förändringar 

7 

1. 1 Vorname  

2. 2 Kommt aus …  

3. 3 Fundet … besonders wichtig. 

 

a. 1 --- 2 --- 3 --- 

b. 1 --- 2 --- 3 --- 

c. 1 --- 2 –-- 3 --- 

d. 1 --- 2 --- 3 --- 

27 

Uppgiften behöver förberedas. Rita två taktila bilder och låt eleven med synnedsättning 
samarbeta med en kamrat som använder den andra taktila bilden.  

29 

Nyckel till uppställningen: 

s = svenska, t = tyska 

a) s: ---, t: geradeaus 

b) s: för det mesta, t: --- 

c) s: ---, t: über 

osv. 

34 

 frag|en (fråga)  

 hör|en (höra) 

 mach|en (göra) 

 ich habe gefragt, gehört, gemacht 

 du hast gefragt, gehört, gemacht 

 er hat gefragt, gehört, gemacht 

 es hat gefragt, gehört, gemacht 

 sie hat gefragt, gehört, gemacht 

 wir haben gefragt, gehört, gemacht 

 ihr habt gefragt, gehört, gemacht 
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 sie haben gefragt, gehört, gemacht 

 Sie haben gefragt, gehört, gemacht 

61 

Spalterna är skrivna som listor istället: 

Spalt 1 

(meine Mutter) 

ich 

wir 

Anni und Bernd 

ihr 

du 

 

Spalt 2 

löschen 

(schlafen) 

finden 

osv. 

 

Spalt 3 

meinen Freund 

mit Hannah 

Golf 

die Mail 

den PC 

(bis 10 Uhr) 

osv. 

94-95 

Darfst du … 

1) … zu Hause rauchen? Ja: --- Nein: --- 

2) … ein bisschen joben? Ja: --- Nein: --- 

Osv. 
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98 

Subjekt: 

 Unser Bio-Lehrer 

 Ich 

 Frau Kerner 

 Der Bär  

 Ihr 

 Wir 

 (Deine Katze) 

 Du 

 Mark und Mia 

 Meine Eltern 

Predikat: 

 (schleichen) 

 Geld sparen 

 fahren 

 kommen 

 radeln 

 oft spielen 

 singen 

 150 Euro zahlen 

Sista spalten: 

 (durch unseren Garten) 

 ohne ihren Freund  

 osv. 

106 

Nyckel: 

 in: = infinitiv 

 du: = imperativ (du) 

 ihr: = imperativ (ihr) 

 Sie: = imperativ (Sie) 
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a) in: gehen du: --- ihr: Geht! Sie: --- 

b) in: fahren du: --- ihr: --- Sie: --- 

c) in: --- du: Hör! ihr: --- Sie: --- 

d) liegen du: --- ihr: --- Sie: --- 

osv. 
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Till läsaren 

 Det förekommer två ikoner i boken. En skrivs som Spår med en siffra, den andra 
består av ett stort och ett litet kugghjul och benämns Kugghjul i din bok och den 
finns vid varje grammatikruta. 

 Efter korsordsfrågorna på sidan 33 finns en parentes med en siffra, den avser 
antalet bokstäver i svaret. 

 Vid en del uppgifter finns endast en bild att tillgå för att ge rätt svar. Bilden har 
gjorts om till text och står inom parentes vid frågan. 
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Pedagogiska tips 

 Använd gärna ritmuffen för att illustrera korsordets upplägg på sidan 33. 
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Bildbeskrivningar 

9 

a) Familjen sitter i soffan och tittar på tv. 

b) Pojken ligger på sängen och läser en tidning. 

c) Flickan fotograferar en katt. 

d) Mannen står på scen med en mikrofon i handen. 

e) Två ungdomar dansar disco. 

f) Pappa bakar. 

10 

a) Jana springer i parken, hon har sin hund i koppel. 

b) En pojke sitter och vickar på en stol samtidigt som han talar i mobiltelefon. 

c) Flickan rider på en häst. 

d) Två flickor står och pratar med varandra, de gestikulerar med armarna. 

e) Uwe sitter på en trave böcker som är placerade på en stol, för att nå upp till 
skrivbordet där det finns papper och penna, som han arbetar med. 

f) Fyra ungdomar sitter vid ett bord och spelar kort. Två flickor, en med håret uppsatt 
i en tofs och två pojkar som har kepsar på sig, en pojke har din keps bakochfram. 

33 

Landskapsbild. På en sluttning ses två bostadshus. De har utsikt över höga berg och i 
dalgången ses en by med kyrka. 
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