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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. 

 Grammatiken står i en egen flik. 

 Ikoner har anpassats och placerats inom parentes före uppgiften som ikonen syftar 
till. De skrivs så här: 
Bild på anteckningsbok (skriv)  
bild på små gubbar (grupp) 
bild på hörlurar (hör) 
versala WWW (www) 

 Markerade ord (fetstilta, understrukna eller kursiva) som eleven behöver veta är 
markerade står med versala bokstäver.  

 Alla uppgifter med True or False har tillägget: 
(Svara t för true och f för false.) 
Uppmana eleven att alltid svara med sida och uppgiftens nummer så att det går att 
rätta. 

 Korsord har tillägget: 
(Detta är ett korsord i svartskriften. Du får antalet bokstäver som det engelska ordet 
ska ha.) 
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Ex sid 70: 
1. boll 4 
2. jord(en) 5 
3. rymd(en) 5 
4. klippa 4 
5. glömma 6 
osv. 

 Ord som eleven ska använda i uppgifter står i rutor med rutrubriken Ord. Rutan är 
alltid placerad först i uppgiften.  

 I grammatikavsnittet har rutorna rutrubriken: Grammatik. 

 Det finns en liten apa som dyker upp här och var i boken för att berätta olika saker. I 
denna bok står det istället ”Apan säger:…”.  

 Övningar där eleven ska para ihop ord/meningar har skrivits som två listor markerade 
med abc och 123 vilket gör att eleven kan skriva kortare svar, man kan då svara 
exempelvis 1c. Uppmana eleven att svara med sida och uppgiftsnummer så att det 
går att rätta. Exempel:  

D.  (words) Combine the words 1-10 and explanations a-j meaning almost the same 
thing. 

Example: 1 immediately - e at once 

1. immediately 

2. trip 

3. usually 

a) become bigger 

b) but 

c) group of people from the same family 

 Bokstavssopporna är skrivna så att alla ord står vågrätt. Eleven har tillägget: (Alla ord 
är vågräta.) Se i förändringarna per sida för att se hur själva ordsoppan ser ut. 

 Små bilder som finns i uppgifterna har ersatts av några ord. Ex sid 9 (kroppsdelarna 
på lodjuret): 
öron med tofsar 

 fläck 

 öga eye 

 svans  

 bakben 

 tassar 

 klo  
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Sidspecifika förändringar 

18 E 

Uppgiften har ändrats så här: 

Svara så här: (lista 1) because (lista 2)  

Lista 1 

 I like to... 

 I don’t like to... 

 I love to... 

 I hate to... 

 Lista 2 

 it’s fun. 

 I like snow. 

 it’s boring. 

 it’s too cold. 

 it’sgoodexercise. 

21 

Ordsoppan ser ut så här: 

 bowlingabac 

 affootballj 

 hicfuntennh 

 longsnowagt 

 obayridingv 

 klgolfgyrik 

 onatennisxo 

 karatewippr 

 sailingghsj 

 sacolournjk 

 groundwrraf 

 mcbehindbma 

 groundwtraa 

 tywhispered 
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 xcacowardbo 

 pyoghugieus 

 fcrreachhdt 

 fcrrhncrazy 

23 D 

Ordsoppan ser ut så här: 

 sacolournj 

 tywhisperd 

 mcbehindbm 

 groundwtra 

 xcacowardb 

 yrwlfighth 

 pttostupid 

 queueppryn 

 vfcrreachd 

 wnhncrazyb 

29 E 

Eleven får svarsalternativen: 

Svara: 

 a = No way 

 b = Don’t think so 

 c = Close to the truth 

 d = I agree 100% 

53 C 

Uppgiften har anpassats så här: 

Bokstäver (några har nummer) 

 a, b, c, d,  

 e23, f, g, h, 

 i, j, k, l7,  

 m, n, o, p,  

 q, r, s6, t,  
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 u, v, x, y13, z 

 

 5 ord (några har bokstäver) 

 13=y 22 14 18 17 23=e 

 18 6=s 

 14 

 19 14 7=l 7=l 23 17 

 6=s 25 14 5 

 

Den här uppgiften är svår att lösa för eleven på egen hand! 

56 B 

Ordsoppan står så här:  

 describege 

 storytegna 

 tgqyauthor 

 nvnovelwhi 

 aldestinyx 

 wscaryoodg 

 tpicturesf 

77 B 

Eleven kan skriva svaren så här: 

(Svara: s för Strange, k för The Komodo, l för Living och t för Training.) 

86 A 

Eleven kan skriva svaren så här:  

(Svara t för Thanksgiving, e för Easter, d för Diwali, c för the Chinese New Year och f för 
Eid-al-Fitr.)  
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Till läsaren 

 Grammatiken finns i en egen flik. Avsnittet har rutor med grammatikregler. De har 
rutrubrikerna Grammatik. 

 Exemplen i grammatikdelen är skrivna med versaler.  

 Ord som är markerade i svartskriften är skrivna med versaler i den här boken.  

 Det finns inget facit till boken. 

 Det finns bara några få bildbeskrivningar till boken. De flesta bilder hör till uppgifter 
och då har du dem beskrivna i parenteser i texten istället. 

 Svara alltid med sida och uppgiftens nummer så att din lärare kan rätta. 

Lycka till!  
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Pedagogiska tips 

 Gör en mapp i datorn namnad engelska, i den mappen gör du en mapp för den här 
boken. På så vis byggs en trädstruktur upp så att eleven själv kan hitta och spara 
sina dokument i. 

 I den här boken finns fonetik. I e-textboken skrivs fonetik för digital skrift med 
SAMPA. Läs mer på http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa 

  

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
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Bildbeskrivningar 

omslag 

Foto av en markatta apa. Armar, ben och svans är långa och smala. Apan har stora ögon, 
utstående öron och en nos som sticker fram. Runt ögonen finns vit päls, resten av pälsen är 
grå-brun. 

51 

4 teckningar på:  

 stjärnor 

 fängelse 

 rymdskepp 

 besättning 

96 

Teckning av djur. En tiger tittar på en elefants rumpa och svans. 

98 

Bild på en kille i kostym. Han håller i en check som det står 5000000 pund på. Runt honom 
finns en massa olika saker ritade. En del av grejerna är numrerade: 

1. två bananer och två chokladaskar 
2. två möss 
3. sju fåglar 
4. två hundar 
5. tre katter 
6. tre blommor 
7. två brittiska flaggor 
8. två kossor 
9. sex träd 
10. två månar 
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