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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.  

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

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 

 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. 

 Vissa bilder finns beskrivna, flera bilder som inte är beskrivna finns redan i 
textboken. Du kan läsa bildbeskrivningarna här nedan. 

 Ikoner på hundar, smileys osv. har strukits.  
Stjärnan som markerar svårare uppgifter skrivs med *.  
Bilden på arbetsbladet skrivs: Worksheet.  
När en tecknad tjej pratar så finns det tillagt: Tjejen säger:  

 Kursiva och feta ord finns markerade i grammatikavsnittet och på vissa ställen då 
det behövs i uppgifterna. I textview markeras de med versaler. Då enstaka 
bokstäver/stavelser markerats så har dessa placerats inom parentes efter 
respektive ord. På dessa ställen föregås texten av "Markerade bokstäver/stavelser 
förekommer nedan." 

 Instruktioner som inte fungerar för elever med synnedsättning är strukna t.ex: stryk 
under, skriv i skrivbok, täcka över osv. Ibland finns uppmaningar till eleven att svara 
med en bokstav i stället, t.ex t för true och f för false. 

 Ord som eleven ska välja av i en uppgift markeras med en ruta, i rutrubriken står 
det: Ordruta. Även grammatikrutor har fått tillägg av en rutrubrik: Grammatik 
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 Korsord skrivs som listor och eleven får antalet bokstäver som det nya ordet ska ha.  

 Listor med kryssalternativ har ändrats till att alternativen är markerade med abc. 
Eleven kan då svara med uppgiftens siffra (eller bokstav) och en bokstav. 

 Uppgifter som uppmanar eleven att täcka för/cover up är ersatta med att eleven 
ska öva/check that you know. 

 Några av tabellerna har blivit omarbetade och skrivs istället som listor. 
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Sidspecifika förändringar 

59 

Uppgift 1 skrivs: 

1. Fyll i bokstäverna som saknas och få en fråga! 
-s s-lence al-a-s –-l-en? 

80 

2.Kasta om bokstäverna och hitta uttrycket som betyder: jordnära/realistisk. 
Bokstäver: wodn ot htear 

104 

Uppgift 3 skrivs: 

3. Gissa och fyll i bokstäverna som saknas och du får ett meddelande: 
t—- f-t-r- -f --w 

164 

Glosorna står så här: 
Uppställning:  

infinitiv (grundform), preteritum (dåtid), perfekt (har- och hade-form)  

svenska (grundform) 

b 

be was been 
vara 
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Till läsaren 

Grammatikdelen och Toolboxes finns i en egen flik.  

Markerad text står med STORA bokstäver, men om delar av ett ord är markerat står först 
ordet med små bokstäver och sedan står det markerade i en parentes efter ordet. 

I boken finns ibland samma bilder som i textboken, de finns inte beskrivna i övningsboken. 

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. 
Om eleven svarar i perkins, gör en pärm med punktskriftsuppmärkta flikar. 
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Bildbeskrivningar 

7 

3 bilder 

1. Vid incheckningen. Ett par som ska resa har ställt upp sina resväskor för vägning. 
Flygvärdinnan säger: ”Hello. Where are you flying today?” 

2. Vid säkerhetskontrollen. En man lägger i sin mobil och nycklar i en låda som ska 
skannas. Någon säger: ”Please lay your bags flat on the conveyor belt, and use the bins 
for small objects. What’s that in your resealable plastic bag, by the way?” 

3. En kvinna går igenom en säkerhetsbåge. En säkerhetsvakt säger: ”Please step back. Do 
you ... ?” 

9 

Teckning som visar en fisk med ett mänskligt ansikte och en gris som flyger iväg, antagligen 
kär i fisken. 

39 

Foto av en strand där det finns naturligt sexkantiga stenpelare. Pelarna står tätt bredvid 
varandra och har olika höjder. 

51 

Teckning av en kille som hoppar över spärren i tunnelbanan. 

54 

Teckning av två tjuvar med pistol och bössa som står beredda att rusa in på en saloon. Men 
precis innanför dörren står någon och en kvinna med sheriffstjärna tittar på dem. 

54 

Teckning av en tjuv som smyger utanför en dörr. Vid sidan av dörren står en låda och en 
skylt med texten: DANGER. 

61 

Foto av ett hus med tre våningar. Längs våningarna finns långa balkonger på utsidan av 
huset. De har vackra järnräcken med blomlådor. 

61 

Foto av New Orleans som är en stad med flera skyskrapor. Den ligger vid Mississippi 
floden. 

61 

Foto av en soppa med grönsaker och skaldjur. 
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61 

Foto av en stor arena. Den har formen som en upp och nervänd skål. 

61 

Teckning av Marie Laveau som är en gammal kvinna med långt, vitt hår. 

61 

Foto av en spårvagn som kör på en gata som kantas av palmer. 

78 

5 foton av: 

 Casa Loma – ett slott 

 CN Tower – ett högt torn 

 Royal Ontario Museum – En modern byggnad med spegelväggar i olika vinklar. 

 Bata Shoe Museum – skor 

 Canoe – tallrikar med mat 

86 

Foto av en påfågel som är en stor fågel med långa vackra stjärtfjädrar. På huvudet har den 
vackra fjädrar som står rakt upp och ser ut som en liten elegant hatt. 

144 

3 teckningar som visar: 

 En kvinna som står vid fönstret och pratar i telefonen. Hon tittar ut på barn som 
gungar. 

 En kille som ligger på en soffa och lyssnar på musik. 

 En kille som spelar gitarr och tittar på TV. 
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