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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
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

 Om det ingår svällpappersbilder i denna leverans, måste de omgående packas upp 
ur emballagen och förvaras stående i bokhylla. Detta för att punkterna i produkten 
inte ska plattas till, att svällpappersbilderna inte ska klibba ihop och att den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma i bilderna, hinner avta tills de ska användas av 
eleven. 

 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. 

 Förlagsinformation sid 2 utgår 

 Bildförteckning och Sångtexter och dikter, sidan 136 utgår 

 Styckena med rubrikerna Textarbeit och Zielscheibe skrivs som brödtext 

 På sidan 17 förekommer första gången en ikon (röd cirkel med högtalare), varje 
gång den förekommer i boken skrivs följande text inom parentes efter 
uppgiftsnumret: (ljud) 

 Det finns många bilder i den här boken. Bilder som innehåller ledtrådar tillvad 
texten handlarom har bildbeskrivits, liksom bilder som visar typiska företeelser i det 
land/den stad som beskrivs. Bilderna ligger oftast före texten för att eleven ska få 
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förförståelse. Många bilder har lagts ihop och tilldelats en gemensam 
bildbeskrivning.  

 Kapitelordlistor, samt Ord- och frasbank ligger i egna flikar.  

Sidspecifika förändringar 

33 

Kombinera person och aktivitet har följande uppställning i elevens bok. 

Personen: Oma Charlotte Anna-Lena Leon Mutter 

Aktivität: 

- bringt den Müll raus 
geht einkaufen 

- kocht 
- putzt 
- saugt das Haus 
- sorgt für Ordnung 
- spült das Geschirr 
- wäscht 

88 

Eleven har fått följande tillägg i sin bok efter rubriken. 

(slå upp Tyskland i din kartbok) 

Här finns också en bildbeskrivning av kartan – alla delstaters samt grannländers namn finns 
nedtecknade på tyska. 
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Till läsaren 

 På sidan 17 förekommer första gången en ikon (röd cirkel med högtalare). Varje gång 
den förekommer i boken skrivs följande text, inom parentes, efter uppgiftsnumret: 
(ljud) 

 På sidan 89 finns en karta över Tyskland. Du har fått en bildbeskrivning där alla 
delstater samt grannländers namn står på tycka. Använd en tysklandskarta för att 
placera ut platserna. 

 Ord- och frasbank samt Styckeordlista hittar du i egna flikar.  
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Pedagogiska tips 

 Om eleven inte har någon kartbok går det att beställa från Spsm. 

 Läs igenom bildbeskrivningarna tillsamman med eleven innan ni går igenom texten. 
Bildbeskrivningarna kan ge ledtrådar till vad texten handlar om.  
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Bildbeskrivningar 

6 

Två färggranna teckningar. 

1. Isglass, jordgubbar, badtofflor, såpbubblor. 

2. Badstrand, krabba, sandslott, hink, fjärilar, regnmoln, blomsteräng. 

10 

Tre bilder. 

1. En skrattande smiley. 

2. En leende smiley. 

3. En rad med websymboler inuti cirklar: pil (spela upp), kamera (ta bild), fågel (Twitter), f 
(Facebook), t (Tumbler), wifi-symbolen. 

11 

Två bilder. 

1. En sur smiley. 

2. Fotografi: En flicka med stora solglasögon äter en glasstrut. 

12 

Två bilder. 

1. En vägg målad med abstrakta figurer i blått, gult, lila och grönt. 

2. Ett ormhuvud från sidan. Gapet öppet som visar en stor röd tunga, vita långa tänder, 
ett brunt stort öga. Huvudets skarpa färger är i grönt, grått och orange. 

13 

En pojke kastar upp bollar i luften. Två personer i silhuett cyklar på varsin enhjuling. 

15 

En ung man med svart skägg och skarpa svarta ögonbryn bär en rutig bylsig halsduk runt 
halsen och en hatt med uppvikta brätten långt bak på huvudet. 

16 

En vacker sandstrand med blått vatten och palmer i förgrunden. 

17 

Två ungdomar åker skateboard, i bakgrunden syns en målad vägg med amerikanska 
flaggan och höghus som lutar. 
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19 

8 fotografier. 

1. Texten St. Anton am Arlberg. 

2. Alplandskap med snö och skidåkare. 

3. Rött snabbtåg med bokstäverna OBB i fronten. 

4. Terrass med högt staket och utsikt över snöiga alper. Text på staketet: Valluga. 

5. Tåg vid perrong. 

6. Tågstation med rulltrappor och mycket resenärer. 

7. En tom halvcirkelformad hangar målad i röda, svarta och vita ränder. 

8. Ungdomar framför biljettautomater. 

25 

Två bilder. 

1. Fotografi: En pråm på floden Rhen, i bakgrunden syns staden Köln med vackra kyrktorn 
och över floden går en bågbro. 

2. Teckning: Silhuett av staden Köln med höghus, kyrktorn och en bågbro. Bredvid 
teckningen finns två symboler, wifi och f (Facebook). 

28 

En teckning visar ett möblerat rum. 

En blå säng med tre röda kuddar, bredvid står ett nattduksbord med en röd lampa. På 
väggen hänger en stor affisch. En tv står på en blå byrå och bredvid finns ett gult skåp. Ett 
vitt skrivbord med en blå bokhylla bredvid och en gul kontorsstol. I förgrunden en röd 
matta, en grå soffa och en röd fåtölj med ett gult litet bord framför. Där finns också ett 
större blått bord med en vas tulpaner. 

36 

Fotografi av Marius där han gör v-tecknet med högerhanden. Bakom ses en liten tysk 
flagga. 

37 

Två bilder. 

1. Fotografi: Fyra unga män sitter på golvet i en gymnastiksal. På golvet finns 3 bollar och 
en hoppbock. Bakom dem på väggen två stora bokstäver RH. 

2. En teckning visar en del av en gymnastikvägg där bokstaven R står på en låda. På golvet 
en målvaktshandske och två bollar. 

38 

Två fotografier. 
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1. En silhuett av en stad med skyskrapor. 

2. Ett fotografi visar Revolverheld som spelar på en scen. 

40 

6 fotografier.  

1. Ungdomar i silhuett vid en strand. 

2. Ett övergångsställe vid en stor gata. 

3. Skyskrapor sedda underifrån mot himlen. 

4. En horisont där himmel och hav möts, i förgrunden en lång brygga ut i vattnet. 

5. En stadsbild med mycket folk i rörelse. 

6. En landskapsbild med gröna ängar och kullar. 

42 

Ett fotografi visar två ungdomar. Flickan har lagt sin arm runt pojkens hals. Hennes hår har 
många färger i gult och orange. Ögonen är målade med svarta linjer och underläppen är 
piercad med två svarta pärlor. Hon är klädd i ett vitt linne. 

Pojken bär t-shirt och rutig skjorta utanpå. Hans hår är stripigt i orange, vitt och brunt, 
även han är piercad, i näsan. 

43 

Två fotografier. 

1. En flicka i blommig halsduk, stora glasögon och vit toppluva lutar sig mot en pojke i 
skinnjacka och gröna solglasögon. I bakgrunden ses höghus. 

2. Två unga män sitter på en balk vid ett rivningshus. På väggen under dem ses 
graffitimålningar. 

52 

Tecknade figurer. 

 A Fallskärmshoppning 

 B Glidflygning 

 C Bergsvandring 

 D Mountainbiking 

 E Klättring 

 F Dykning 

 G Rafting 

 H Vågsurfning 
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61 

Ett fotografi.  

Himmel och öken. Två människor står högt upp på en sanddyn, endast deras fotspår syns i 
sanden där de klättrat upp. 

62 

Ett fotografi visar fötter som kliver på steg i ett bandhjul. 

63 

Fotografi. Mor och dotter spelar Bassalo. De har varsin bägare i handen och en liten boll 
ses i luften. 

63 

Fotografi. Wok-fahren. Fyra personer sitter efter varandra på en farkost som påminner om 
rodel. De bär skyddskläder och hjälm. 

68 

Två fotografier. 

1. Många händer i luften, både öppna och knutna, vid en konsert. 

2. En tom biosalong med numrerade stolsryggar.  

71 

Foto från filmen "The Hunger Games". 

En ung kvinna (Jennifer Lawrence) med ett koger på ryggen fullt av pilar. I bakgrunden ses 
kvinnor och barn suddigt. 

73 

Två bilder. 

1. Ett svartvitt fotografi av Elvis Presley klädd i vit-svartrandig tröja, svart lång jacka med 
nummer 6240 på bröstfickan. Han står mellan en kuliss som påminner om två 
gallerdörrar. 

2. Färgporträtt av Mozart i grå peruk med hårda lockar vid öronen. Han är klädd i vit 
skjorta med hög krage och röd rock med brodyr. 

74 

En tonårstjej står på händerna med benen i vinkel (kanske en kullerbytta) på en 
skateboardbana. Hon är klädd i svarta tights, sportskor med höga skaft, blå t-shirt med 
tryck och en svart yttertröja som håller på att glida av. 
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79 

Två skrattande ungdomar. Flickan håller om pojken som pekar med ett finger in i kameran. 
Pojken är klädd i en karnevalsdress som föreställer en tiger. 

80 

Två bilder. 

1. Fotografi. En man i rött långt skägg, klädd i solglasögon, cowboyhatt, jeansväst och t-
shirt med trycket Motörhead. 

2. Ett emblem med fågelvingar högtalare och två gitarrer. 

81 

En stor uppbyggd scen med massor av strålkastare. En neonskylt ovanför scenen visar 
texten Electric Love. Framför scenen är det tusentals med människor. 

82 

Två foton. 

1. En man med vitt kortklippt hår och solglasögon som håller en mikrofon framför 
munnen. Klädd i blå overall med en lapp med ett dollartecken hängandes i midjan. 

2. En man med skägg, klädd i solglasögon, gul keps med grön skärm och mönstrad skjorta. 
Han håller en mikrofon i ena handen och den andra med öppen handflata mot 
publiken. 

83 

Tre unga män, en är klädd i t-shirt och står med händerna knäppta framför magen. Den 
andra mannen är klädd i skjorta, slips och kavaj och visar ”tummen-upp”. Den tredje 
mannen är klädd i blommönstrad t-shirt med en kortärmad skjorta utanpå, och pekar på 
mannen i kavajen. 

86 

2 bilder från boken Die Brüder Löwenherz. 

1. Karl och Jonathan kramas kärleksfullt. I bakgrunden ser man körsbärsblommor.  

2. Jonathan sitter på en brygga och fiskar. Han har redan fångat 2 fiskar. Karl ligger i 
vattnet och vinkar glatt till Jonathan.  

89 

En karta över Tyskland och dess delstater (som kallas förbundsländer). Delstaterna är olika 
stora och heter:  

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen,  

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen 
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Även Tysklands grannar finns med på kartan:  

Dänemark, Niederlande, Belgien, Lux.,  

Frankreich, Österreich, Tschechien, Polen 

90 

Två fotografier: 

1. Vy över delar av Lübeck. Staden ligger alldeles intill en flod och husen speglar sig i 
vattnet. Man kan se två höga kyrktorn, flera 3-våningshus med många fönster och 
många grönskande träd. Himlen är alldeles blå.  

2. 5 bitar marsipan, som är rosa, gula och vita, ligger på en skärbräda.  
 

92 

Ett fotografi visar hamnen i Hamburg. Ett stort lastfartyg ligger förankrat och i bakgrunden 
ses höghus och lyftkranar och kyrktorn. 

94 

Några bilder från Berlin: 

1. En dekal, med texten Berlin stadtrundfahrt. Bilden på dekalen visar ett höghus som är 
målat i många olika färger, rosa, grönt och orange. 

2. Siluett av TV-tornet i Berlin. Det ser ut som en lång stav med en spira på toppen.  
3. En tvåvåningsbuss står vid en busshållplats. Det står ”100 S+U-Bahnhof 

Alexanderplatz” på skylten.  
4. Ett fotografi från Tropical Island. Massor av solstolar och parasoller står uppradade. 

Man kan också se en stor solfjäderformad pool och några palmer. 

97 

Tre fotografier. 

1. Leipzig: Ett torg med en vacker byggnad i jugendstil, där alla ingångar är i form av valv. 
På klocktornet som finns vid huset ses en reklamskylt med texten Moderne Zeiten. På 
torget finns en stor mängd cyklar parkerade på rad. 

2. Weimar: En staty med två herrar i lockiga peruker och långa skörten på rockarna. 

3. Dresden: Två ungdomar som tar en selfie framför operahuset. 

99 

En stor sjö, där man i bakgrunden ser skog och snöklädda berg och dalar. 

100 

Tre foton. 

1. En ölstuga full med glada ungdomar med stora ölsejdlar i händerna. 

2. Korvar och en kringla. 
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3. Svart tyrolerhatt (en slags filthatt). 

101 

Två personer sitter på en bänk och tittar ut över ett fantastiskt alplandskapntastiskt 
alplandskap. 
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