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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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Läraranvisning 

Titel: Magic! Classbook 7 

Författare: Hedencrona, Eva Smed-Gerdin, Karin Watcyn-Jones, Peter 

ISBN: 978-91-44-07679-9 

Innehåll 
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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. 

 De flesta bilderna i boken finns beskrivna. Du kan läsa beskrivningarna under 
rubriken: Bildbeskrivningar nedan. Till sidan 80-86 finns svällpappersbilder. När en 
kille säger något i grammatikdelen så står det: ”Killen säger” innan texten 

 Hänvisningar till webben såsom Click here … eller Klicka här är strukna. 

 De röda prickarna i innehållsförteckningarna skrivs så här: p, pp eller ppp. 

 Gloslistor är samlade efter texterna och i en ruta. Rutorna har rubrikerna Glosor. 

 Grammatik och ordlistan finns i var sin egen flik. 

 Markerade ord/orddelar står med versaler.  
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Sidspecifika förändringar 

97 

Listan skrivs så här: 

subjektsform / objektsform 

I / me 

osv. 

98 

Listan skrivs så här: 

förenat / självständigt 

It's my bike / It's mine. 

100 

Uppställningen skrivs så här: 

 1 korta adjektiv 
grundform, komparativ +er, superlativ +est 
old, older, the/oldest 

 2 långa* adjektiv 
grundform, komparativ more +, superlativ most + 
intelligent, more intelligent, /the/most intelligent  
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Till läsaren 

Ordlista och grammatikdelen finns i egna flikar. 

Det finns bildbeskrivningar till de flesta av bilderna. Till kartorna på sidan 80-86 finns det 
svällpappersbilder.  

Glosorna finns efter texterna. De finns i rutor med rubriken: Glosor. 

Markerade ord/orddelar står med stora bokstäver. 

Lycka till!  



4 

 

Pedagogiska tips 

 Innan lektionerna där svällpapperskartorna ska användas behöver eleven få gå 
igenom kartorna och med någon. Sätt sedan gärna upp bilderna på länderna på en 
dörr eller liknande så att eleven enkelt kan känna på den.  

 På sid 92 förekommer fonetisk skrift. Denna skrivs med SAMPA. Allmän information 
om SAMPA finns här https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa. 
Teckenuppsättningen för engelska finns här 
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english. Gå igenom dessa särskilda 
tecken med eleven.  

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

13 

Teckning av två barn i öknen. De tittar på ett litet flygplan som brinner. Solen strålar starkt 
på himlen och så långt man kan se syns sand. 

14 

6 teckningar av syskonen Mary och Peter i vildmarken och pojken som är urinvånare. 
Syskonen har ljus hud och pojken har mörkt brun hud. Han har bara ett höftskynke på sig 
och håller i ett spjut och en död kanin. 

 Bild 1 – syskonen plockar bär. 

 Bild 2 – pojken träffar på syskonen och säger: Worumgala? 

 Bild 3 – syskonen och pojken pratar 

 Bild 4 – Peter nyser: AATCHOOO! 

 Bild 5 – Peter och pojken skrattar så de ramlar. 

 Bild 6. – Pojken går iväg och Peter går efter honom. 

15 

Foto av en man som surfar. Han balanserar på en surfbräda i en stor våg. 

16 

3 bilder.  

- En vägskylt med en känguru. Kängurun har kraftig svans och bakben med långa 
fötter. Huvud och frambenen är små. 

- En skylt med texten: THE OUTBACK STARTS HERE 

- Ett foto av en koalabjörn. Den ser ut som en nalle. 

17 

Foto av en punkare och en aboriginer som tittar på varandra. Punkaren har tuppkam, håret 
står rakt upp och är format i 7 ca 30 cm höga piggar (håret på sidorna är kortklippt). 
Aboriginern har en yvig hatt med fjädrar i olika färger. I ansiktet är han ansiktsmålad med 
vitt och gult. Punkarens frisyr och aboriginers hatt påminner om varandra! 

19 

Teckning av en tandborste med små strån av djurpäls i sig. 

24 

8 bilder 

1. Matilda lägger en rand med klister inuti en hatt. 

2. Mamma försöker dra av hatten från pappans huvud. 
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3. Mamma klipper bort hår och hatt från pappans huvud. 

4. Pappa är arg och river sönder en bok. 

5. Matilda har en papegoja på armen. 

6. Familjen tittar på TV. Någon annan säger: Hello! Hello! 

7. Familjen blir förskräckt när de hör någon som säger ”Dead man’s dinner” 

8. Matilda lämnar tillbaka papegojan till Fred. 

25 

Foto av J.K Rowling som sitter på ett café och skriver. 

25 

Foto av Albert Einstein. Han har halvlångt rufsigt hår och stor mustasch. 

26 

Foto av en glad Mark Zuckerberg. 

26 

Foto av Marie Curie som gör experiment i ett laboratorium. Hon är klädd i en hellång 
klänning och har håret uppsatt i knut. 

28 

Foto av två män som står på en stenstrand. De har plastoveraller med huvor som täcker 
hela huvudet med ett hål runt ögonen. Vid dem finns en skylt med texten: 

GRUINARD ISLAND 

THIS ISLAND IS GOVERNMENT PROPERTY UNDER EXPERIMENT. THE GROUND IS 
CONTAMINATED WITH ANTHRAX AND DANGEROUS. LANDING IS PROHIBITED BY ORDER … 

30 

Foto av en segelbåt och teckning av segelbåten Puffin med de olika delarna utsatta. 

1. fören – längst fram  

2. aktern – längst bak   

3. styrbord – höger sida 

4. babord – vänster sida 

5. masten – lodrät stolpe som håller seglen 

6. bommen – vågrät stolpe som håller seglen i underkant 

7. förseglet – seglet längst fram 

8. storseglet – seglet efter förseglet 

9. skrovet – undersidan av båten (det som är i vattnet) 



7 

 

10. kölen – en fena mitt under båten  

11. sittbrunnen – där du sitter när du seglar 

12. rorkult – en stång som du styr med 

13. rodret – en fena i vattnet som ändrar riktningen på båten 

14. revlinor – linor till seglen 

32-33 

3 bilder av sport.  

- Två män hoppar ut från ett flygplan för att göra ett fallskärmshopp. De har hjälmar 
och ryggsäckar med fallskärmen i. 

- En lacrossespelare som håller i en klubba med en nätkorg istället för blad.  

- En häst med en ryttare. 

35 

6 teckningar  

1. Bävern är ett däggdjur med kraftiga ben och en stor svans som en paddel. 

2. En bäver gnager på en trädstam. Tänderna är kraftiga och gula. 

3. Bäverhyddan består av en hög med trädstammar i vattnet. 

4. En indian har skjutit en bäver och har den i sin kanot. 

5. En kappa av bäverskinn 

6. Bäverhyddan har ingången under vattnet men golvet inuti hyddan är på land.  

37 

- 4 foton från Kanada. 
- Frimärke med drottning Elisabeth 

- Staden Toronto där det höga tornet, CN Tower syns.  

- En trämask av ett ansikte. 

- Niagarafallen – ett jättestort vattenfall. 

40-41 

Målning av ett barn som seglar en liten segelbåt. Barnet sitter vid rorkulten och har vitt hår 
och en röd tröja. 

42-43 

Målning av ishockeyspelaren Wayne Gretzky som höjer armarna i luften och skriker ut sin 
glädje. Han ser lite knasig ut. 
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44 

Foto av en kille som visar tänderna. Fyra av dem är vassa vampyrtänder! 

46 

Klassiskt filmfoto av Frankensteins monster. Monstret ser ut som en stor man. Han har 
väldigt hög panna och bultar som sticker ut från sidorna av halsen. 

47  

6 bilder som visar Frankenstein. 

1. Han och två andra studenter pluggar. 

2. Han obducerar (har öppnat) ett ben. 

3. Han bär hem ett människoben inslaget i papper. 

4. Han syr ihop en ny ”människa” av olika kroppsdelar. 

5. Han studerar men ser sjuk ut. 

6. Mannen han byggt får liv men är ett monster. 

51 

Foto av en kåkstad. Den består av små låga skjul som ligger tätt tätt bredvid varandra längs 
trånga gator. 

55 

Teckning av en surikat. Det är ett litet däggdjur med lång svans. Den står upp på bakbenen.  

57 

Teckning av två ryttare med hästar. En ryttare har ramlat av och ligger på vägen men med 
ena foten kvar i stigbygeln! Längre bort syns en långtradare som kommer emot dem. 

59  

6 bilder 

1. En tom hästbox 

2. Frank och Tom sitter upp på var sin häst. 

3. Grace rider fort i galopp med Pilgrim. 

4. Frank och Tom har kommit till bäcken. 

5. Frank och Tom hör ett ljud. 

6. Frank och Tom har ridit upp på en kulle. 

60 

Foto av en kille i svart munkjacka med en halsduk över näsa och mun. Han riktar en pistol 
mot dig! 



9 

 

61 

Foto av Justin Timberlake. Han är en man i 30-års åldern med kortklippt hår. Han ler och 
skrattar. 

62 

Foto av en albino boaorm. Kroppen är vackert orange med vita fläckar. 

71 

6 bilder av Ronald 

1. Han tittar på klockan. 
2. Han tar fram en portfölj ur en byrå. 
3. Han tittar på pappren från portföljen. 
4. Han håller i ett brev med namnet: Ronald. 
5. Han läser brevet och ser förskräckt ut. 
6. Två poliser kommer upp i trappan. 

73 

Foto av ett polisavspärrningsband med texten: POLICE LINE DO NOT CROSS. 
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