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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
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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: (Nr 1 är gjord) 

 Ord som är skrivna med fet stil i svartskriftsboken är i den anpassade boken skrivna 
med VERSALER eller inom parentes. Bara de ord som anses nödvändiga att märka 
ut har skrivits med versaler. Grafiska stilmarkeringar har ej markerats. 

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

 Ikoner har skrivits ut med ord inom parentes direkt efter övningsuppgiftens 
nummer. 

 Övningar där eleven ska ”para ihop” har bearbetats och skrivits som siffer- och 
bokstavslistor vilka eleven uppmanas para ihop. 

 Korsord har fått ett tillägg för hur många bokstäver som det engelska ordet ska ha, 
ligger inom parentes efter aktuellt ord.  

 Många tabeller har gjorts om till listor för att underlätta läsningen. 

 När eleven ska svara true or false med ett kryss, ska eleven som arbetar i denna bok 
svara t för true och f för false. Lucktexter, där eleven ska skriva engelska ord i en 
text, har fått ett tillägg. Alla ord har siffernumrerats för att eleven lättare ska kunna 
hålla ordning på vad han/hon gjort. 

 Boken har inga bildbeskrivningar.  
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Sidspecifika förändringar 

2 

Symbolförklaringar 

 grupp - Jobba tillsammans i par eller grupp! 

 skriv - Skriv dina svar. 

 hör - Hörövning – Lyssna och lös uppgiften! 

 www - Uppgifter där du får fördjupa dig och söka information på Internet. 

J & A - Jason och Adam är två amerikanska killar från Minnesota. De berättar fritt om 
ämnen som passar in i de olika kapitlen i Good Stuff GOLD. Uppgifterna till dessa 
hörövningar finns i Teacher's Guide. Be din lärare om dessa. 

4 

Ändrad uppställning.  

A1 READING. Write the questions for these answers about the body. 

1. They take in the air and absorb it.  
2. It´s the engine of the body (osv) 

15 

Tabellen har ställts upp så här:  

 

Helsinki 1952 

 100 m men:  

 200 m women:  

 1,500 m woman: 

 10,000 m men:  

 

Munich 1972 

 100 m men:  

 200 m women:  

 1,500 m woman: 

 10,000 m men:  

 osv.  

26 

Beskrivning och förklarande text har lagts till.  
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H2 (speaking) Work in pairs taking turns telling the story about the gorilla and the lion with 
the help of the text below. 

1. En man spelar flöjt utanför stängslet vid en djurpark när en man knackar honom på 
axeln.   

2. Mannen med flöjten klär ut sig till schimpans.  
3. Han underhåller och dansar för besökarna som kommer till djurparken.  
4. Ett lejon ryter till och kommer närmare. Mannen vet inte vad han ska göra. 
5. Han kastar bananer på lejonet.  
6. Lejonet jagar mannen medan besökarna applåderar.   

35 

Det gömda ordet har fått en beskrivning (på svenska), första bokstaven i respektive ord har 
också angivits.  

36 

Texten har ändrats så här:  

F SPEAKING. What, in your opinion, is needed to be a good chef and what is needed to be a 
good doctor? Mark with c for chef and d for doctor after the sentences below. Some 
requirements (krav) may be valid for both jobs. In pairs, discuss why the two of you 
marked the way you did.  

1. (osv) 

37 

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

C READING/WORDS. Break the code. This sentence sums up 'The Negotiator'. What does it 
say? Each letter has a number. We have given you E= and Y=3. Study the text again, think 
and do everything you can to decrypt the secret message. Tip! Start by solving the longest 
word and then try to figure out the shortest words. READING/ 

(Varje ord består av ett antal bokstäver som är kodade med en siffra som sedan ska bilda 
en mening. Här står orden på en rad var. Du får sifferkoden för två ord här:  

26 14 18 = t h e  

17 18 15 8 26 3 11 26 8 16 = n e g o t i a t o r) Fortsätt lösa koden så får du en hel mening 
som hör ihop med texten i detta kapitel) 

 

 17 18 3 5   

 11 17 13  

 5 8 11 20 

 11 16 18 
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 12 3 15 14 26 3 17 15 

 11 4 8 24 26 

 11 

 15 3 16 5 

 4 24 26 

 11 12 26 18 16 

 11 

 22 14 3 5 18 

 3 26 

 5 8 8 1 21 

 5 3 1 18 

 26 14 18 = t h e  

 17 18 15 8 26 3 11 26 8 16 = n e g o t i a t o r  

 15 11 16 7 

 3 21 

 26 14 18 

 5 24 10 1 7 

 8 17 18 

38 

Tabellen har gjorts om så här:  

 

1. Jackie says about 

 Phil: Seems alright  

 Maddy: 

 Joanne: 

 Jack:  

 Matt: 

 Elize: 

 

2. Mickey says about  

 Phil: 

 Maddy: 
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 Joanne: 

 Jack : 

 Matt: 

 Elize: 

44 

A2 READING/WRITING. Write suitable headings for the last five paragraphs. Number them 
7-11.  

61 

E WORDS. What are the missing words? Verbs and nouns in English and Swedish. (Nr 1 
visar hur du ska skriva) 

1) 

a. fail  
b. misslyckas  
c. failure  
d. misslyckande 

 

2) 

a. --- 
b. --- 
c. party 
d. --- 

 

3) 

a.  --- 
b.  repetera 
c.  ---  
d.  --- 

(osv) 

66-67 

Uppgift B 

b) Write synonyms to the words  

1. shiftless 

3. iffy 

4. option  

6. consider 
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11. screwy 

 

c) Write the nouns of the adjectives  

 9. selective 

 13. hostile 

 14. major 

 

d) Explain the words 

 drifter 

 5.  ability 

 12. rodent 

 

e) Write sentences with the words 

 engineer 

 groan 

 insight 

67 

Teckningar av personer i olika yrken utgår. 

77 

LISTENING. Listen to Peter McKean talking about his favourite Isle of Wight festival. Write 
the answers and for question number 6 choose the correct alternatives.  

6. What artists and groups does Peter mention? 

a) Lighthouse   
b) Procol Harum  
c) Cactus 
d) Jethro Tull  
e) Supertramp   
f) The Who  
g) Chicago  
h) Joni Mitchell  
i) Black Sabbath   
j) The Doors  
k) Emerson, Lake and Palmer  
l) Sly and the Family Stone  
m) Tiny Tim 
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n) Leonard Cohen  

86 

A1 WORDS. Make sure you know all the words on page 95. Make your own word list. Add 
words you need to describe the pictures.  

De fyra bilderna från sid 95 i textboken beskrivs här:  

a. I en krigssituation har en man med skottsäker väst märkt ”Press” fallit omkull på 
marken. Bredvid honom springer en soldat för att ta skydd.   

b. Röda korsets sjukvårdspersonal hjälper skadade.  
c. UNHCR delar ut filtar och förnödenheter till människor på flykt.  
d. Organisationen War Child international arrangerar ett evenemang där människor 

cyklar (på träningscyklar) för att samla in pengar till verksamheten. 

121 

Tabellen har skrivits så här:  

big, bigger, the biggest (stor, större, störst) 

funny, funnier, the funniest (rolig, roligare, roligast) 

important, more important, the most important (viktig, viktigare, viktigast) 

osv.  

122-123 

Tabellen har ställts upp så här:  

A Här nedan ska du fylla i de engelska nationalitetsorden för 30 länder. Du fyller i a) 
adjektiv/språk b) invånare i singular och plural samt c) befolkningens benämning. Använd 
ordbok om du behöver. Du får hjälp av att vissa ord redan är ifyllda.  

Afghanistan 

a) Afghan 
b) an Afghan, Afghans 
c) the Afghans 

Algeria 

a)  
b)  
c)  

(osv) 

123 

B Arbeta i par och träna nationalitetsorden muntligt genom att byta ut de med * 
markerade orden i följande mening: The Swedes* live in Sweden* and speak Swedish*. 
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125 

This test (subs) is easy (adj). 

She is easily (adv) upset (adj). 

I did (verb) the test easily (adv). 

He speaks English amazingly(adv) well (adv). 

136 

A Skriv ing-formen av verben. Markera verbet eller uttrycket som föregår ing-formen. I 
exemplet är ing-formen markerad med versaler.  

Ex. (travel) He enjoys TRAVELLING around the world. 

1. (smoke) I gave up --- two years ago. 

138 

D Arbeta med en kompis och översätt dialogen mellan elev a och b muntligt. Träna tills ni 
får bra flyt. Spela upp dialogen för ett annat par. Du får hjälp med en del uttryck på sidan 
136.  

 a: Säg hej och fråga om din kompis har lust att gå på bio i kväll. 

 b: Svara att du var på bio i går och att du är trött på att gå ut varje kväll.  

(osv) 

140 

Bildtext.  

Två zebror pratar med varandra:  

- How many languages do you know? 
- I know Tigrigna, Korean, Afrikaans... and English, of course. 

158 

prefix + verb + suffix  

un + think + able = unthinkable 

o + tänk + bar = otänkbar 

 

158 

A. Bilda med hjälp av un-, in- (im-, ir- il-), dis- och non- motsatser till följande ord. Skriv 
också vad orden betyder. Använd gärna ordbok.  Ex 1. Pleasant – unpleasant = otrevlig.  

2. legal 

3. responsible (osv) 
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159 

A Fyll på verben med substantiv och betydelse. Ex 1. report (verb) reporter (substantiv) = 
reporter (betydelse).  

2. visit 

3. love 

4. murder 

(osv) 

159 

C Fyll på verben med substantiv och betydelse. Ex 1. perform (verb) performance 
(substantiv) = uppträdande (betydelse).  

Som extra hjälp får du betydelsen av orden i 3:an = förtroende och 6:an = okunnighet.  

1. performe 
2. enter 
3. confide  

(osv) 

160 

Fyll på verben med substantiv och betydelse. (Nr 1 är gjord) 

1. pollute, pollution = förorening  

2. compete 

3. suspect  

4 (osv) 

160 

Tabell har skrivits så här: 

Fyll på verben med substantiv och betydelse. (Nr 1 är gjord) 

1. argue, argument = gräl  

2. employ 

3. judge 

4. (osv) 

161 

Tabellen har skrivits så här:  

Fyll på adjektiven med substantiv och betydelse. (Nr 1 är gjord.) 

1. curious, curiosity = nyfikenhet 

2. dark 
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3. polite 

4. possible  

(osv)  

161 

Tabellen har skrivits så här:  

Fyll på adjektiven med substantiv och betydelse. (Nr 1 är gjord.) 

1. intelligent, intelligence = intelligens 

2. patient 

3. violent 

4. silent 

(osv) 

162 

L. Fyll i tabellen med adjektiv och betydelse.  

162 

M. skapa tre ”nya” ord och fyll på med adjektiv och betydelse.  

163 

Differences in grammar 

(B står för Brittish English och A för American English) 

B: The team play well. 

A: The team plays well. 

B: Wayne has just finished his match.  

Look out of the window. 

A: Wayne just finished his match. Look out the window. 

osv. 

164 

Hjälptext:  

(Skillnader i uttal. I tabellen kommer det brittiska uttalet först och sedan det amerikanska) 

 165 

Hjälptext:  

Aussie Vocabulary 

AuE = Australian English 
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BrE = British English 

166 

Tabellen har gjorts om så här:  

Find the British English equivalent of the following American English words. Use a 
dictionary.( du hittar ord att välja från nedanför listan) 

1. bookstore 
2. Bulletin board 
3. Eraser ( 
4. –(osv) 

Bookshop, braces, chemist´s, dustbin, engaged (osv) 

167-169 

Listan skrivs så här: 

infinitiv översättning preterium perfekt particip 

be[biː] vara; bli was[wɒz] been[biːn]  

(osv) 

171 

Listan skrivs så här:  

Skiljetecken - Punctuation marks 

. punkt = full stop (BrE) period (AmE) 

, komma = comma 

: kolon = colon 

(osv) 

171 

Listan har skrivits så här: 

1. dagar, månader: Tuesday, May 

2. högtider: Christmas 

3. nationaliteter, språk: German, Swedish, English 

(osv) 
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Till läsaren 

Lär dig Textviews kortkommandon för att underlätta förflyttningar mellan flikarna och 
läsningen av boken. 

I boken markeras fetstilta 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. 

Vid korsord får du antal bokstäver som det engelska ordet ska ha (skrivet inom parentes). 

Vid övningar där du ska para ihop text har orden/meningarna numrerats med bokstäver 
respektive siffror. Läs igenom hela uppgiften innan du börjar så att du förstår.  

När meningar är översatta har två blanksteg använts för att skilja den engelska och svenska 
texten åt.  

Ibland ska du svara true eller false och då ska du använda ”t” eller ”f”.  

Ett bra sätt att arbeta med uppgifter där du ska markera eller fylla i är att kopiera över 
uppgiften och använda din ordbehandlare för att skriva svar.  

Det finns inga bildbeskrivningar till boken och inte heller något facit. 

Skicka gärna dina synpunkter på den anpassade boken till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

Dina åsikter är värdefulla för att vi ska kunna göra bättre böcker. 

Lycka till!  
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Pedagogiska tips 

 Samla dokumenten som eleven skriver till boken i en ämnesmapp (engelska) i 
datorn med bokens namn. 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 https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa. 
Det engelska språkets teckenuppsättning hittar du här: 
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english. 
För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med 
eleven. 

https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english
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