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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! 
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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. 

 Korsord har anpassats till att eleven ska översätta orden som står i listan. Efter 
varje ord står antalet bokstäver som det nya ordet ska ha. 

 Glosor och listor med ord är placerade i rutor med rutrubrikerna: Glosor respektive 
Ord.  

 Listor som inte är numrerade har fått tillägg av antingen siffror eller bokstäver så 
att eleven kan svara enkelt med bokstav och siffra, ex sid 33 

a) belt  

b) blouse  

osv.  

1. jeans 
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2. blus 
osv. 

 Uppgifter med labyrinter har ersatts med att orden finns i en ruta istället för i en 
labyrint. Eleven ska para ihop översättningarna, sid: 44 och 99. 

 Markerade ord/orddelar står med versaler. 
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Sidspecifika förändringar 

4 

Hemliga meddelandet får eleven så här: 
(Läs det här meddelandet baklänges så får du den hemliga meningen: krowemohevolI) 

5 

Här finns tillägget att eleven kan skriva en lista istället för att rita en mindmap. 

33 

Här finns en lista tillagd: 

1. jeans 

2. blus  

3. T-shirt 

4. rock 

5. bälte  

6. klänning 

7. skjorta  

8. kavaj 

9. kjol/kilt 

10. jumper 

11. gympaskor 

12. strumpor 

13. handskar 

14. regnrock 

15. strumpbyxor 

16. tröja 

17. byxor 

38-39 

Här finns en lista tillagd:  

(I svartskriften finns en bild på en segelbåt. Båtens olika delar är numrerade så här:) 

1. sittbrunnen 

2. rorkult 

3. akter 

4. skrov 
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5. mast 

6. storsegel 

7. bom 

8. revlinorna 

9. styrbord 

10. roder 

11. centerbord 

12. köl 

13. för 

14. försegel 

40 

I uppgift 2 finns tillägget istället för att rita: 

(Du kan välja ett foto eller visa grejen.) 

54-55 

Hemliga meddelandet får eleven så här: 

(Läs det här meddelandet baklänges så får du den hemliga meningen:) 

lanifpucdlroweht 

68 

Här får eleven kasta om bokstäverna från de grå rutorna för att få det hemliga 
meddelandet: 

Kasta om dessa bokstäver så får du ett uttryck som börjar med a och följs av 2 ord med 6 
och 5 bokstäver: 

rrrrorshooyt 

72 

Hemliga meddelandet får eleven så här: Kasta om bokstäverna så får du ett monster: 
rnknstnaeeif  
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Till läsaren 

Det finns några bildbeskrivningar i boken. Flera bilder är samma som i textboken och då är 
de inte beskrivna här. 
Markerade ord/orddelar står med stora bokstäver. 

Det finns inget facit i boken. 

Lycka till!  
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Pedagogiska tips 

 Om eleven svarar i dator gör då 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. 

 Uppmana alltid eleven att skriva vilken sida och uppgift som svaren avser.  
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Bildbeskrivningar 

14 

Vägskylt med en känguru och texten: CAUTION! 

19 

Foto av två djur. En älling (ankunge) som ser ut att dansa och en hundvalp med hörlurar! 
Munnen har ett stort leende! 

51 

Två foton av sporten lacrosse. Spelarna har racketliknande klubbor. Istället för klubbladet 
finns en korg av nät. Spelarna har handskar och hjälm med galler eller bara ett galler för att 
skydda ögonen. De spelar på en gräsplan med mål stora som handbollsmål ungefär. 

53 

Foto av Jog Falls, ett vattenfall. Vattnet störtar lodrätt 253 m rakt ner från en klippkant ner 
till en liten dam mellan bergen. 

53 

Foto av två av Kanadas ridande poliser.  

65 

Foto av fyra ballerinor. De har korta kjolar som står rakt ut, tights och tåskor (de kan stå på 
tårna i dem). 

112 

Foto av Westministerpalatset. Det är en stor byggnad som ligger vid floden Themsen. Den 
har ett högt torn med en klocka, Big Ben. 


	Magic! Workbook 7  Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	4
	5
	33
	38-39
	40
	54-55
	68
	72

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	14
	19
	51
	53
	53
	65
	112



