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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. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

 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. 

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
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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. 

 Ordlistan har fått rubriken Wordlist: 

 Kursiv eller fetmarkering av ord eller text utgår. 

 Onödiga versaler i exempelvis rubriker utgår. 

 I dialoger skrivs namnen med gemena bokstäver utom den första.  

 Korsord/ordflätor har det sökta ordets antal bokstäver inom parentes samt ibland 
även antalet bokstäver markerade och eventuellt sökt bokstav markerad med 
parentes. Exempel: stark (6) --(-) -- 

 Bildtexter utgår men finns oftast inkluderade i texten. De bilder som inte behövs för 
att kunna lösa bokens uppgifter utgår. 

 Ordet ” italics” har ersatts med ” brackets”.   

 Ikonen för hörövningar har fått rubrik: Hörövning. Hörövningen är placerad efter 
uppgiftens rubrik. 
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Sidspecifika förändringar 

8 

Uppgift 8 

Förbered uppgiften så att även eleven med synnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. 

9 

Uppgift 9 B 

Uppgiften kräver förberedelse. Se till att dialogen finns tillgänglig för eleven på datorn eller 
utskriven på papper. 

9 

Uppgift 10 

Viktigt att eleven med synnedsättning får den tid som eleven behöver för att läsa igenom 
orden innan ni lyssnar på uppgiften. 

10 

Uppgift 11 B 

Samtala om varför man fyller i en blankett med versaler. När man skriver punktskrift blir 
det inte lika påtagligt med versalernas betydelse, men om eleven ska lämna in en 
uppgift/blankett som ska vara skriven på” svartskrift” kan ju eleven trycka in ”Caps lock” på 
datorn.  

12 

Uppgift 13 

Ge eleven den information som han/hon behöver för att kunna skriva om en stad. 

13 

Uppgift 1 

Påpeka för eleven att han/hon inte behöver skriva hela namnet utan endast angivna 
förkortningar. 

14 

Uppgift 3 

Eftersom eleven inte har någon markering av ord eller text uppmärksamma eleven på vilka 
ord som är viktiga i denna uppgift ”does/doesn’t”… 

15 

Uppgift 4 

Korsordet har fått följande utseende: 
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Translate the words into English to find the hidden sentence (4 words). They’re all found in 
the text. In the brackets after the Swedish word you find how many letters there are in the 
English word. 

Översätt orden till engelska för att hitta den gömda meningen (4 ord). Alla finns i texten. I 
parentesen efter det svenska ordet finner du det engelska ordets antal bokstäver. 

 1 pojkvän (9) -------(-)- 

 2 ogift, ensamstående (6) –(-)----  

 3 franska (6) ----(-)- 

 4 kock, köksmästare (4) --(-)- 

 5 Turkiet (6) (-)----- 

 6 läkare (6) ----(-)- 

 7 komma ifrån (2 word) (4)(4) --(-)- ---- 

 8 tala (5) --(-)--  osv. 

 

The hidden sentence is: (4)(2)(4)(3) --- 

16 

Uppgift 6 

Eleven kan använda ordlistan och peka på ett av orden eller så ökar man svårighetsgraden 
och ger eleven orden på svenska. 

25 

Uppgift 6 

Eleven parar ihop länderna med väderleken. Man kan enkelt illustrera de olika 
vädersymbolerna på elevens ritmuff eller Blackboard.  Förstora dem dock något. 

26 

Uppgift 7 

Eleven har fått följande bildförtydligande:  

1. Maximilian, borstar tänderna 

2. Jon och Paula, dansar. 

3. Marta surfar på nätet. 

4. Pawel rakar sig. 

5. Rowena sminkar sig. 

6. Mr and Mrs Teal tittar på TV. 

7. Tibor spelar gitarr. 
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8. Kent stryker. 

9. Alex and Maria spelar dataspel/TV-spel.  

10. Pedro diskar. 

11. Nina lyssnar på musik. 

12. Riko sover. 

13. Mirza gör sina läxor. 

14. Helga tvättar håret. 

15. Andrew duschar. 

16. Carla läser veckotidningar. 

27 

Uppgift 8 A 

De utelämnade orden har numrerats på följande sätt: 

”What are you doing?” Can’t you see? 

I’m sitting here --- (1) TV. 

It’s getting exciting. This film is --- (2). 

They’re robbing a --- (3). –Oh! It’s too late! 

The cops are arriving. “You’re --- (4)  osv. 

27 

Uppgift 8 B 

Förbered ”a new script” så eleven har samma möjlighet att göra uppgift som de seende 
eleverna. 

29 

Uppgift 11 

Se till att eleven får tid till att läsa igenom bildtexterna och ev. bildbeskrivning. 
Komplettera gärna med den information som eleven behöver för att kunna återberätta 
berättelsen. 

33 

Uppgift 4 

Se till att eleven läser uppgiften och ordlistan. Bildinformationen är skriven som vanlig text. 
Personer: Adam, Fatima, Diego 

Plats: cinema, tennis court, the Garuda 

Tid: 19.15, 15.30, 19.45 
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35 

Uppgift 6 

Förbered uppgiften så att eleven med synnedsättning får samma förutsättningar som 
övriga elever. 

41 

Uppgift 13 

Prata gärna med eleven om vilket land som han/hon vill skriva fakta om. Ta sedan fram 
fakta om landet från internet. På så sätt kan man spara tid och uppgiften är ju att kunna 
skriva fakta på engelska och inte att söka efter fakta på nätet. 

49 

Uppgift 11 

Bildbeskrivningen ger mycket litet info om personerna så det kan vara bra att ge lite extra 
information om vad fotografierna förmedlar men informera även att det är helt Ok att 
använda sin egen fantasi för att skriva om personernas liv. 

54 

Uppgift 7 

Kolla så att eleven har den bildinformation som behövs för att han/hon ska kunna 
återberätta historien. 

65 

Uppgift 5 

Ge eleven den information om bilderna som eleven behöver för att kunna återberätta 
berättelsen. 

67 

Uppgift 8 B 

Uppgiften kan lösas på olika sätt t.ex. skriv orden som i uppställningen på papper. Eleven 
kan markera rätt ord med häftmassa eller så kan eleven leta rätt på översättningen till de 
16 svenska orden. 

I boken har uppgiften fått följande utseende: 

 Find the English words 

Find the English translation to the 16 Swedish words and write them.  

advice, go to bed, business lesson, join, sick, butter, coins, smile, bring, edge, trust, crash, 
finish, stories, bruised, say, smart, ………….. change, love, door, behind 

1. läxa, lärdom --- 

2. kant ---  
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3. lita på ---

4. nedanför --- osv.

71 

Uppgift 12 

Kolla så att eleven vet hur man skriver ett vykort. Placering av adress etc. Ett tips till eleven 
är att om man exv. åker utomlands och skulle vilja skicka ett vykort så kan det vara bra att 
ha skrivit adresserna på svartskrift+ punktskrift på klisterlappar som man sätter direkt på 
vykortet. 

80 

Uppgift 10 

Eleven kan behöva fördjupad information om hur en annons ska skrivas. 

82 

Uppgift 10 

Eleven skriver Yes, I did eller No, I didn’t. 

Ask the following and write down his or her answers. Write Yes, I did or No, I didn’t..

1. 1 Did you get here today by bus? ---

2. 2 Did you go out anywhere last night? ---
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Till läsaren 

Hallo! 

 Innehåll, text, bildbeskrivning och läraranvisning finns under separata flikar.

 Det finns bildbeskrivning till de bilder som behövs för att du ska kunna lösa dina
uppgifter.

 Korsorden/ordflätorna har fått det sökta ordets antal bokstäver inom parentes
även bokstäver i de sökta orden som du behöver för att lösa en uppgift är
markerade med parentes. (-)

 Hörövningar har rubriken, Hörövning.

 Ordlistorna har fått rubriken Wordlist.

 Läs alltid igenom ordlistans ord innan du löser aktuell uppgift. Ordlistan hittar du
antingen i början eller slutet av uppgiften.

Good luck! 



8 

Pedagogiska tips 

 Det är viktigt att eleven har god ordning och dokumentation av svar och liknande
genom att exempelvis ha en särskild fil på datorn med just denna bok och
antecknar kapitel/avsnitt och sedan uppgiftsnummer när man svarar.

 Det finns några få bildbeskrivningar till de bilder som behövs för att eleven ska
kunna lösa uppgifterna. Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma
information som de seende eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför
om bilderna och ge den extra information som eleven med synnedsättning kan ha
nytta av för att få samma förståelse för bilderna/texterna som de seende eleverna.

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder t.ex. en spelplan.  Rita
en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Skriv sedan den text som eleven
behöver med hjälp av elevens Perkinsmaskin.

 I dag finns även Blackboard (bestnr: 10326). Det är en ritplatta där man snabbt och
enkelt kan framställa taktila bilder. Man beställer den hos SPSM. Det finns två filer
på You Tube om hur den används. Sökord på You Tube:  Sensational blackboard.

 Var medveten om att uppgifter där eleven ska para ihop olika meningar etc. tar
längre tid att lösa för en elev med synnedsättning.

 Låt eleven alltid läsa igenom eventuell text/meningar innan ni lyssnar på
hörövningarna.

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom
uppgifter, grundbokens texter, ordlistor etc. än för de seende eleverna.

 Uppmana eleven att alltid läsa igenom uppgifternas ordlistor innan eleven börjar
lösa uppgiften.

 Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt
förfogande.

 Uppmana eleven att läsa ”Till läsaren” där han/hon får information om bokens
upplägg och utformning.
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Bildbeskrivningar 

25 

Olika tecknade vädersymboler: 

- sol  

- moln som delvis döljer en sol  

- moln 

- jordglob  

- moln med fallande regndroppar  

- moln och snöflingor  

- moln med snöflingor och regndroppar  

- väderstreck:  N (north) E (east) S (south) W (west) 

- termometer  

- moln, regndroppar och en sol som delvis skyms av molnet.  

- moln som delvis döljer en sol samt regndroppar och en blixt 

- moln som delvis döljer en sol, hagel, blixt 

- paraply 

- stora och små regndroppar 

- olikformade snöflingor som liknar små blommor 

- eldflammor/brand 

49 

Fyra fotografier 

 Lan (en kvinna med kortklippt, mörkt hår) 

 Ricardo (en clown) 

 Kieran (medelålders man) 

 Renatta (en kvinna med håret flätat i små, små flätor) 
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