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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!  

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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Läraranvisning 

Titel: Good Stuff GOLD D Key 

Författare: Annika Bayard, Andy Coombs, Roland Hagevärn, Kjell Johansson 

ISBN: 978-91-47-10480-2 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................... 4 

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. 

 Inga svällpappersbilder medföljer boken. 

 Ord som i svarskriftsboken är kursiverade eller fetstilta är skrivna med VERSALER. 
En förtydligande text finns infogad till eleven före de uppgifter där fet eller kursiv 
markerats med versaler. 

 Korsordsorden återges som listor placerade under rubrikerna "Across" och "Down". 
Orden återges i stigande nummerordning. Rubriken till korsordsuppgifterna har fått 
tillägget "Crossword". 
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Sidspecifika förändringar 

13 

Uppgift G1 

Tabellen återges: 

1. Jackie says about 

 Phil: Seems alright 

 Maddy: Ok, shy 

 Joanne: Quiet 

 Jack: Dad out of work. Not much money 

 Matt: Different, funny 

 Elize: Likes a lot 

2. Mickey says about 

 Phil: Not a mate 

 Maddy: Stuck up 

 Joanne: Thick 

 Jack : Clothes from second-hand shops. 

 Matt: Poser, can't stand 

 Elize: Same skirt every day 

23 

B 

Tillägg i uppgiften: 

(De saknade orden är skrivna med versaler.) 

27 

B  

Tillägg i uppgiften: 

(De saknade orden har skrivits med versaler.) 

33 

A 

Tillägg i uppgiften: 

(De rätta orden har skrivits med versaler.) 
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36 

Uppgift A följer övningsbokens uppställning av tabellen: 

Svaren på uppgiften är indelade i 

a) Adjektiv/Språk 

b) Invånare i singular och plural 

c) "svenskar/na" 

Afghanistan 

a) Afghan 

b) an Afghan, Afghans 

c) the Afghans 

Algeria 

a) Algerian 

b) an Algerian, Algerians 

c) the Algerians 

osv. 

38 

C 

Tillägg i uppgiften: 

(De saknade orden är skrivna med versaler.) 

41 

A 

Tillägg i uppgiften: 

 (Rätt form av orden står framför ordet som står inom parentes.)  

I've taken (take) many photos and written (write) many articles over the years. 

osv 

42 

A 

Tillägg i uppgiften: 

(Verbet eller uttrycket som föregår ing-formen har skrivits med versaler.) 
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Till läsaren 

Ord som i svarskriftsboken är kursiverade eller fetstilta är skrivna med VERSALER. 

Korsorden återges som listor placerade under rubrikerna "Across" och "Down". Orden 
återges i stigande nummerordning. Korsordsuppgifterna har fått tillägget "Crossword". 

Till detta facit finns inga svällpappersbilder eller bildbeskrivningar. 

Baksidestexten har utgått.  

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se

	Good Stuff D Key Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	13
	23
	27
	33
	36
	38
	41
	42

	Till läsaren


