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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. 

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


1 

 

Läraranvisning 

Titel: Connect 2 Wordbook 2 

Författare: Watcyn-Jones 

ISBN: 978- 91-44-07783-3 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 3 

Till läsaren .................................................................................................... 7 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 8 

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. 

 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 sökt bokstav markerad med parenteser. 
Exempel: hälsa (6)  -(-)----  

 Bildtexter utgår om inget annat anges. 

 Ordet ”italics” har ersatts med ”brackets” eftersom ord markerade med kursiv stil i 
den anpassade boken markeras med parenteser.  

 Ikonen för hörövning har fått rubriken Hörövning och är placerad efter uppgiftens 
rubrik. 
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 I löpande texter där eleven ska skriva in ett ord, har de tomma raderna ersatts med 
svarsmarkering samt en bokstavsnumrering ( ---(a), ---(b) osv.) för att eleven lättare 
ska kunna hålla reda på och redovisa sina svar, exempelvis sidan 11: 
Here is the News 
---(a) all about it! 
Here is the news. 
Chelsea's ---(b) Arsenal. 
Come on, you blues! 
Obama's ---(c) China. 

  Svarsmarkering ligger nästan alltid efter meningarna som eleven arbetar med.  

 Kortare ordlistor (på som mest 10 ord) ligger under rubrik och före texten de 
hänvisar till. Längre ordlistor ligger sist i stycket. 
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Sidspecifika förändringar 

4 

Uppgift 4 

Ge eleven den information som eleven behöver för att kunna testa sig själv. 

13 

Uppgift 15 

För att spara tid kan det vara bra om eleven får några artiklar att välja mellan och på så sätt 
kan koncentrera sig på att översätta artikeln i stället för att tid går åt till letandet efter en 
artikel. 

15 

Uppgift 2 

Uppgiftens tabell har fått följande utseende: 

Room type: single room, double room, deluxe double room, suite 

Room: 321, 589, 734, 928 

Floor: 3rd, 5th, 7th, 9th 

Breakfast: Sussex restaurant, Brasserie, Club Bar, Dover restaurant 

16 

Uppgift 3 A 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Rita kartan på elevens ritmuff eller Blackboard. Skriv ut gatornas namn med hjälp av 
elevens perkinsmaskin eller med dymoteip som fästs på kartan.  Skriv förkortningar för 
byggnaderna på kartan och gör en nyckel. Låt eleven få extra tid till att kolla på kartan så 
att eleven lättare kan hitta var olika gator/byggnader etc. är belägna.  

17 

Uppgift 3 B 

För att eleven med synnedsättning ska kunna delta så är det bra om informationen på den 
taktila kartan inte är för ”grötig”. Man kanske därför kan göra två kartor men med olika 
byggnader markerade på de olika kartorna. 

27 

Uppgift 5 

Ge eleven den information som han/hon behöver för att kunna återberätta vad som ses på 
bilderna. 



4 

 

29 

Uppgift 7 

Kolla så att informationen som eleven behöver för att lösa uppgiften finns på punktskrift. 

37 

Uppgift 14 

För att spara tid kan man ta fram fakta om de olika karaktärerna, så slipper eleven lägga 
ner tid på sökandet och kan koncentrera sig på själva skrivandet. 

39 

Uppgift 2 

Korsordet har fått följande utförande: 

Translate the words into English to find the hidden sentence. 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. The letters in the brackets will give you a hidden sentence (3 words). 

 1 hälsa (6) -(-)---- 

 2 slappa av (5) ----(-) 

 3 buk, mage (7) -----(-)- o 

 4 ta tag i, greppa (4) -(-)--- 

 5 nacke (4) --(-)- osv. 

The hidden sentence is: (8)(2)(3) --- 

40 

Uppgift 4 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Eleven har fått följande tillägg: Your teacher will give you more information. 

Rita spelplanen på elevens ritmuff eller Blackboard. I stället för att rita bilderna kan man 
skriva orden.  De ord/siffror som eleven behöver för att kunna lösa uppgiften skrivs på 
punktskrift på mindre lappar som eleven sedan kan sätta fast i rätt ruta med häftmassa. 
Tänk på att eleven behöver mera tid för att läsa och placera orden i rätt ruta. 

58 

Uppgift 10 B 

Förtydliga uppgiften så att eleven förstår att de givna bokstäver och de utelämnade 
bokstäverna tillsammans ger det sökta ordet. 

59 

Uppgift 11 
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För att spara tid kan man ta fram fakta om de olika detektiverna, så slipper eleven lägga 
ner tid på själva sökandet och kan koncentrera sig på själva skrivandet. 

76 

Uppgift 8 

Bilderna utgår och ersätts av motsvarande ord på svenska. 

Translate the words into English. In the brackets after the Swedish word you find how 
many letters there are in the English word. 

Down – vågrätt 

 1 pilot (5) --- 

 2 modell (10) ---  

 3 popstjärna (7) --- 

 4 soldat (7) ---  

 6 livvakt (9) ---  

 7 polis (13) ---  

 9 astronaut (9) ---  

 10 fotbollsproffs (10) ---  

 12 stuntman (8) ---  

 Across – lodrätt 

 5 vetenskapsman (9) ---  

 8 fotograf (12) ---  

 10 brandman (11) ---  

 11 skådespelare (5) ---  

 13 reporter (10) ---  

 14 livräddare (9) ---  

 15 nyhetsuppläsare (10) --- 

79 

Uppgift 10 

Blanketten innehåller många versaler. Diskutera och förklara varför man vill att man skriver 
med versaler. Om eleven har en åttapunkters display märks detta inte lika påtagligt som 
om eleven har en sexpunktersdisplay. Visa också hur man lätt kan skriva hela ord med 
versaler genom att trycka på ”caps lock” på datorn. 

84/85 

Uppgift 2 
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Kolla så att eleven förstått uppgiftens upplägg.  

1. The opposite of 'dead'. / A door, gate etc. that you go through to enter a place. 
 (12) ----e------- 

2. A dog wears one of these around its neck. / If you --- your coat, you take it off.  
(11) -----r----- osv. 

95 

Uppgift 11 

Om man vill spara tid plocka gärna ner text från nätet åt eleven så kan han/hon 
koncentrera på själva skrivandet. 
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Till läsaren 

Hello! 

 

 Innehåll, text och läraranvisning finns under separata flikar. 

 Bokens bilder utgår. Då bilder behövs för att du ska kunna lösa dina uppgifter har 
dessa omarbetats till text och finns inkluderad i uppgiften. 

 På sidan 16 och 40 får du en bild din lärare ritat på ritmuff att arbeta med. Bilderna 
är inte bildbeskrivna eftersom de innehåller mycket information.  

 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.  

 Ordlistor har fått rubriken Wordlist. 

 Läs igenom ordlistans ord innan du löser aktuell uppgift. Korta ordlistor hittar du i 
början av uppgiften, längre ligger i slutet av uppgiften.   

 

 Good luck! 
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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. 

 Boken innehåller inga bildbeskrivningar. Uppgifter där bilder förekommer har 
omarbetas.  

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder t.ex. en karta.  Rita en 
enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan även göra det enkelt för sig 
genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom att kopiera den i skolans 
kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden i ritmuffen. Fyll i de 
konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv sedan den text som eleven 
behöver genom att sätta in ritmuffen i 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 
filmer på YouTube om hur den används. Sökord på YouTube: 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. 

 Det är bra att gå igenom ordlistor innan eleven ska läsa/lyssna på texter.  

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
uppgifter, grundbokens texter och ordlistor 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. 


	Connect 2 Workbook 2 Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	4
	13
	15
	16
	17
	27
	29
	37
	39
	40
	58
	59
	76
	79
	84/85
	95

	Till läsaren
	Pedagogiska tips


