
 

 

Champ 5 - workbook 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40182  



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! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se


1 

 

Läraranvisning 

Titel: Champ 5 - Workbook 

Författare: Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren 

ISBN: 978-91-523-3172-9 

Innehåll 

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

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 3 

Till läsaren .................................................................................................... 8 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 9 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 10 

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. 

 Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har placerats inom parentes. 

 I den här boken finns fonetik. I en e-bok i Textview-format skrivs fonetik för digital 
skrift med SAMPA. Läs mer på https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa. 
Det engelska språkets teckenuppsättning hittar du här: 
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english. 
För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med 
eleven. 

 Boken är fylld med bilder. De bilder som behövs för att lösa uppgiften finns 
beskrivna. Oftast är de beskrivna med bara ett ord i en lista i texten så att eleven 
kan lösa uppgiften. Lite längre bildbeskrivningar står i en bildbeskrivningsruta. 
Dessa är bifogade i detta dokument. 

 I boken finns en fågel som säger saker till eleven. När den säger något står det: 
Fågeln säger: innan texten. 

 Ikoner skrivs med text direkt efter uppgiftssiffran såhär: Läsa, Lyssna, Tala och 
Skriva. 

 Korsord står som en lista med ord som eleven ska översätta. Efter varje ord finns en 
siffra som säger hur många bokstäver som det nya ordet ska ha. 

https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english
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 Listor har ibland fått alternativen markerade med abc osv. och på så sätt kan också 
eleven svara med uppgiftens siffra och valt alternativ (abc osv). 

 Uppgifter med Draw lines har ersatts med att eleven ska kombinera svar. Eleven 
kan då svara med att skriva alternativen eller muntligt svara på uppgiften. Här finns 
också listorna numrerade så att eleven kan skriva ett kortare svar. 

 I uppgifter med självskattning, Self-assessment uppmanas eleven att svara med en 
bokstav såhär: 

 Osäker 

 lo Lite osäker 

 gs Ganska säger 

 s Säker 
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Sidspecifika förändringar 

Omslagssidor 

Texten från pärmsidorna och bokens omslagsbild har placerats på sidan 6. 

Sidan har getts rubriken "Text och bild från bokens omslagssidor." 

3 

Rubriken "Förord" har lagts till på sid 3 och i innehållsförteckningen. 

23 

Kartan finns beskriven i elevens bok, men beskrivningen är inte fullt tillräcklig för att 
genomföra flera av övningarna på sidorna 23 & 25. Förslagsvis  kan kartan ritas på en 
ritmuff.  

24 

Uppgift 4 är ändrad till: 

4. Solve the puzzle. (Varje siffra representerar en bokstav. Några bokstäver är ifyllda.)

 ord 1: 14 e 9 t 

 ord 2: 8 10 7 7 

 ord 3: 12 i 11 13 t 

 ord 4: 10 14 o n 11 

 ord 5: v i 7 i t 

 ord 6: 7 t 12 e e t 

 ord 7: t o 15 10 12 16 7 

 ord 8: o 8 8 o 7 i t e 

Notera att denna uppgift är svår att lösa utan en visuell överblick. 

43 

Uppgift 4A ändrad till: 

Write the verbs 1-15 in the past tense. Titta i listan a-n. Du får hjälp med vissa bokstäver. 

1. steal
2. find
3. give
4. get
5. lose
6. go
7. tell
8. sit
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9. come
10. speak
11. speak
12. ring
13. say
14. put
15. take

a) p - -
b) s - -
c) g - -
d) - i -
e) - o -
f) - v -
g) - l -
h) - - g
i) e - -
j) - s -
k) - m -
l) - - k -
m) - - l -
n) - - n –

60 

Uppgift 5 ändrad till: 

Describe a room. 

70 

Uppgift 3 ändrad till: 

3. Solve the puzzle. (Varje siffra representerar en bokstav. Några bokstäver är ifyllda.)

 Ord 1: 10 a 10 e 

 Ord 2: 10 16 e e l 

 Ord 3: 15 9 13 8 11 14 

 Ord 4: 8 12 n 15 e 14 15 

 Ord 5: 14 17 9 f 13 n g 

 Ord 6: a 8 8 13 d e n 15 

 Ord 7: 14 13 d e 10 a l 11 
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 Ord 8: 16 12 20 e 20 a d e 

 Ord 9: d 13 f f 13 8 17 l 15 

 Ord 10: f 9 e e 14 15 18 l e 

 Ord 11: d a n g e 9 12 17 14 

 Ord 12: 14 11 a 15 e 21 12 a 9 d 

Notera att denna uppgift är svår att lösa utan en visuell överblick. 

80 

Uppgift 3 ändrad till: 

Write what he did (d)or what… 

(d) call Tomas 

clean the room 

move the piano 

(d) talk to Mr Hawkins 

do the homework 

meet Grandma 

(d) buy a pair of jeans 

81 

Uppgift 4 ändrad till: 

Use the wordlist The house and the garden on page 74 in your textbook and translate the 
words in the list 1-10.  

1. garage
2. blomsterrabatt
3. gångstig
4. Buske
5. brevlåda
6. dörrklocka
7. källare
8. yttertrappa
9. soptunna
10. staket

Uppgift 5 ändrad till: 

A. 
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Across: 

 2. fence 

 3. ---l 

 6.-e---- 

 7. steps 

 8. ----e- 

 9. lawn 

Down: 

 1. -e------- 

 2. flowerbed 

 4. path 

 5.—s---n 

107 

Uppgift 1 ändrad till: 

Match the sentences in 1-8 with the right translation in a-h. 

a) Håll en penna löst med två fingrar.
b) Rör din hand upp och ner.
c) Täck för ditt vänstra öga med din hand.
d) Kontrollera med en linjal.
e) Håll på mitten av pennan.
f) Låt pennspetsarna nudda vid varandra.
g) Dina fingrar svävar i luften.
h) Håll fingerspetsarna en bit ifrån varandra.

128 

Korsord ändrat till: 

B. 

Across: 

 2. ----e 

 3. bell 

 6. cellar 

 7. ----s 

 9. ---n 

Down: 

 1. letterbox 

 2. -l—e—e- 
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 4. dustbin 

 5. ---- 

Notera att denna uppgift är svår att lösa utan en visuell överblick. 
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Till läsaren 

 I boken finns många teckningar. De står ibland i bildbeskrivningsfliken men oftast 
bara som ord i listor att jobba med. 

 Det finns en svart fågel i boken som ger dig tips. När den säger något står det 
Fågeln säger innan texten. 

 Markerad text skrivs med versaler. 

 Det finns inget facit i boken. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Läs igenom bildbeskrivningar innan ni läser och lyssnar på texter. De innehåller ofta 
ledtrådar om vad texten handlar om. 

 Läs igenom Till Läsaren tillsammans med eleven. På så vis lär sig eleven själv vad 
som är specifikt med boken. 

 Om eleven svara 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. Om eleven svarar i perkins, gör en pärm 
med punktskrifts uppmärkta flikar. 

 SPSM Resurscenter syn håller kurser för lärare och svarar på frågor om att 
undervisa elever med synnedsättning. Kontakta dem för mer information 
www.spsm.se, tel: 010-4735000. 

http://www.spsm.se/


10 

 

Bildbeskrivningar 

Omslag 

Teckning av ett skogsområde där Rödluvan sitter på huk och pratar med Vargen. Två 
hundar jagar varandra och ovanför dem cirkulerar några svarta korpar. 

9 

1 

Bild på en stor flodhäst. Den ser ensam, ledsen och trött ut. 

2 

Bild på två råttor som sitter på ett träbord och spanar på något. 

10 

Bild på ett mörkt, kusligt rum.  

En stor tavla med motivet av en hund hänger på väggen. 

Det finns två fönster, som sitter på varsin sida om tavlan. 

Under tavlan finns ett hål i marken. 

Till höger om tavlan, framför fönstret, står en stol. 

På stolen står en spegel och en grön orm ringlar sig över stolsdynan. Ormen har spanat in 
en spindel, som kryper på stolen. 

Framför stolen står ett par beige herrskor. 

Mitt på golvet står en upp-och nedvänd hatt. I hatten ligger några vissna blommor. 

Bredvid hatten sitter en liten mus och tuggar på ett äpple. 

Nere i högra hörnet, under golvet, ser man silhuetten av ett spöke. 

23 

Karta över en stad. Till vänster finns en stor park. I parken finns en sjö och ett café. I mitten 
på kartan finns stadens centrala delar. Här finns till exempel en utomhuspool, som ligger 
bakom en skola. Det finns även ett museum som ligger framför ett bibliotek. Bakom 
biblioteket ligger en biograf, som i sin tur ligger bredvid en bank. Längst upp på kartan 
ligger en polisstation mitt emellan ett hotell och The Swan. Längst ner i bild ligger en 
mataffär, mitt emot Charlie’s. 

Två stora gator går från södra till norra delen av staden. Den som ligger längst till vänster 
heter Sussex Road och den som ligger till höger heter Church street. Längst ner på kartan 
möts dessa två vägar, och i den korsningen ligger en Secondhand-affär. En annan stor väg, 
Elm Street, går från väster till höster, och korsar båda de andra vägarna. Till höger i bild, 
bredvid Church street, ligger en kyrka och några bodstadshus. 
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31 

Bild på Rödluvan som tittar upp på någon och ler. På marken bredvid henne står en vit gås. 

41 

Bild på en gammal kvinna som ser arg ut, en kille med solglasögon som tittar på en karta 
och en kvinna med ljust hår och otrevlig blick. På bilden finns även: en plånbok, ett 
bankkort, sedlar och en skylt med texten ”Gina’s hair studio, come in we’re open”. 

44 

Bild på en söt liten hund med utstående öron och brun päls. Den sitter med tassarna tätt 
ihop och ser glad ut. 

48 

Bild på en lantgård.  

Till höger finns ett brunt bostadshus med röd dörr och rött tak. 

Bakom huset står en grön traktor. 

Framför huset går två grisar och betar på gräsmattan. 

Till vänster om bostadshuset finns ett mindre hus, troligtvis ett stall. 

På gräsmattan framför stallet går kor och får. 

På gårdsplanen framför husen står två män. Den ena är klädd i blåställ och stövlar och 
håller en stor grep i handen. Den andre mannen är klädd i jeans och mörk jacka och håller 
en stor säck under ena armen. 

Längst fram i bild står en röd bil - en van. En brun hund sitter framför bilen och på flaket 
sitter en ko. 

78 

Foto på en bronsstaty som föreställer en storbystad ung kvinna i tidig 1700-talsklänning, 
som håller en kärra framför sig. 

84 

Bild på ett blåmålat rum. 

En säng står mitt i rummet. Sängen är bäddad med blå lakan. Ovanpå sängen ligger ett 
tennisracket och två bollar. 

Framför sängen står ett lågt skåp. På skåpet ligger en banan. 

Bakom sängen finns en tavla som föreställer en zebra.  

Ovanför sängen hänger en vit lampa. 

På varsin sida om sängen ligger en rosa matta. På den vänstra mattan står ett par tofflor. 

På vänster sida om sängen står ett nattduksbord med ett glas vatten och några böcker. 
Ovanpå nattduksbordet hänger fyra tavlor. 
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Till höger om sängen finns ett fönster med orange gardin och en orange blomvas. Till höger 
om fönstret står ett klädskåp. Utanför skåpet hänger en gul klänning och ett par bruna 
byxor. 

Till höger om klädskåpet står en stol där det ligger två pärmar. 

100 

Svartvitt foto på den amerikanska piloten Amelia Earhart. Hon sitter i förarsätet till en 
gammal flygplansmodell och håller upp dörren till kabinen. Hon har kort, lockigt hår och är 
klädd i blus och en svart kjol. Hon ler nöjt mot kameran. 

125 

Bild på ett mörkt, kusligt rum. 

Det sitter en oval spegel på väggen. På vardera sidan om spegeln finns ett fönster. 

I det högra fönstret hänger ett spindelnät. 

Under det högra fönstret står en stol med ett porträtt av en hund.  

På stolen kryper en spindel. 

Under stolen står ett par beige herrskor. 

Framför stolen står en grå vas med några vissnade blommor i. 

Mitt på golvet finns en upp- och nedvänd hatt. I hatten sitter en mus. 

Bredvid hatten ligger en katt och sover. Ett äpple ligger intill katten. 

Nere i högra hörnet, på golvet, ser man silhuetten av ett spöke. 

127 

Bild på en lantgård.  

Till höger finns brunt bostadshus med röd dörr och rött tak. 

Bakom huset betar några får. 

Framför huset går två grisar och betar på gräsmattan och en grön traktor står på 
uppfarten. 

Till vänster om bostadshuset finns ett mindre hus, troligtvis ett stall. 

På gräsmattan framför stallet går kor och en häst. 

På gårdsplanen framför husen står en man som är klädd i blåställ och stövlar. Han håller en 
stor grepe i handen.  

Längst fram i bild står en röd bil - en van. En brun hund sitter på flaket. 
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