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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! 

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

 Kom överens med eleven om hur de olika svaren skall redovisas, muntligt eller på
Perkins eller dator.

 Samtliga bilder i boken har tagits bort. Då bilder behövs för uppgifterna har  en
bildbeskrivning tillkommit som del av brödtexten.

 Sidan 55 uppgift 2. Uppgiften utgår.

 När det i originalboken förekommer övningar där eleven ska skriva in nummer ur en
lista i luckor har detta oftast ersatts av två listor. Se till exempel sidan 18, övning B1.

 Sidan 69. Kartan utgår och texten är ändrad.

 Den lilla ikonen med en högtalare vid uppgifterna ersätts ordet hörövning.

 När det förekommer tecknade figurer som säger något har dessa ersatts med texten
"En figur säger:" följt av repliken.

 Bokstavsrutor (ex. sid. 42) är bevarade.

 Tankekartor är ersatta av listor.

 (Förlagsinfo på sidan 2 och baksidestexten utgår.
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Sidspecifika förändringar 

8 

Rutorna har ersatts av svarsalternativ a-c. 

10 

Bilderna har ersatts av förklaringar på svenska. 

16 

Bilden på klockan har ersatts av en ordlista som listar klockslagen mellan 4 och 5. 

24 

Instruktionen har skrivits om till följande: 

1.  Skriv in de nio skolämnen du mött i detta kapitel var du vill i schemat för dagarna 
Montag, Dienstag, Mittwoch , Donnerstag och Freitag. Skriv dem på tyska. Skriv också in en 
lång rast någon av dagarna. Lektions- och rasttiderna återges nedan: 

8.20-9.10 --- 

9.20-10.00 --- 

Pause 

10.30-11.10 --- 

11.20-12.00 --- 

12.10-12.50 --- 

27 

Tabellen skrivs enligt följande: 

 spiel/en komm/en frag/en 

 ich jag spiel/e komm/e frag/e 

 du du spiel/st komm/st frag/st 

 er han/den/det spiel/t komm/t frag/t 

 es den/det spiel/t komm/t frag/t 

 sie hon/den/det spiel/t komm/t frag/t 

 wir vi spiel/en komm/en frag/en 

 ihr ni spiel/t komm/t frag/t 

 sie de spiel/en komm/en frag/en 

 Sie Ni spiel/en komm/en frag/en 
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29 

Svarsrutorna är borttagna och eleven uppmanas att skriva r eller f för Richtig eller Falsch. 

33 

Tabellen skrivs enligt följande: 

 Sonntag: ins Kino gehen 

 Montag: für eine Englischarbeit lernen 

 Dienstag: eine Englischarbeit schreiben; Computer spielen 

 Mittwoch: Fußball spielen; an der Homepage arbeiten 

 Donnerstag: Klavier spielen; Musik hören 

 Freitag: shoppen gehen; mit Oma skypen 

 Samstag: das Zimmer putzen; mit Stefanie und Thomas Pizza backen 

34 

Tabellen är ersatt med en lista. 

36 

Rutorna är ersatta av följande text: 

Ruta 1: Ich, du, Meine Lehrerin, wir, Herr Müller, sie(de), ihr 

Ruta 2: spielen, hören, trinken 

Ruta 3: Musik, Elvis Presley, Klavier, Computer, Eishockey, Kaffee, Cola 

39 

Instruktionen är omskriven på följande sätt: 

Välj två kommentarer till varje bildtext och para ihop kommentarerna och bildtexten. Det 
måste inte vara samma kommentarer som i textboken. Skriv också två egna kommentarer. 

40 

Tabellen är skriven på följande sätt: 

 arbeiten baden öffnen 

 ich arbeite bade öffne 

 du arbeitest badest öffnest 

 er arbeitet badet öffnet 

 sie arbeitet badet öffnet 

 wir arbeiten baden öffnen 

 ihr arbeitet badet öffnet 
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 sie arbeiten baden öffnen 

 Sie arbeiten baden öffnen 

44 

Tabellen är skriven på följande sätt: 

 Haben (ha)/ Sein (vara – är) 

 ich habe / bin 

 du hast / bist 

 er hat / ist 

 sie hat / ist 

 es hat / ist 

 wir haben / sind 

 ihr habt / seid 

 sie haben / sind 

 Sie haben / sind 

54 

Tabellen är skriven på följande sätt: 

sv: blomma ty: Blume 

Bestämd form sv: blomman 

Bestämd form ty: die Blume 

Gör enligt exemplet ovan med följande svenska ord: 

bok film bio språk musik stad tåg buss dator 

61 

Tabelen är skriven enligt följande: 

 Tiere: Südamerikanische Seebären 

 Uhrzeit: 11.00 Gehege: --- 

 Tiere: Nasenbären 

 Uhrzeit: 11.00 Gehege: --- 

 Tiere: Rothschild-Gifffen 

 Uhrzeit: --- Gehege: 51 

 Tiere: Stachelschweine 

 Uhrzeit: --- Gehege: 49 
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 Tiere: Asiatische Elefanten 

 Uhrzeit: 14.00 Gehege: --- 

 Tiere: Kleine Pandas 

 Uhrzeit: --- Gehege: 53 

 Tiere: Walross 

 Uhrzeit: --- Gehege: 39 

69 

Uppmaningen att markera och skriva rätt bokstav på kartan har utgått och ersatts av 
följande: 

Lyssna på hur han tar sig till följande fyra platser. 

71 

Tabellen är skriven på följande sätt: 

 fahren (åka) laufen (springa) 

 ich fahre – laufe 

 du fährst – läufst 

 er/es/sie fährt – läuft 

 wir fahren – laufen 

 ihr fahrt – lauft 

 sie/Sie fahren – laufen 

 sprechen (tala) essen (äta) 

 ich spreche – esse 

 du sprichst – isst 

 er/es/sie spricht – isst 

 wir sprechen – essen 

 ihr sprecht – esst 

 sie/Sie sprechen – essen 

 lesen (läsa) geben (ge)  

 ich lese – gebe 

 du liest – gibst 

 er/es/ sie liest – gibt 

 wir lessen – geben 

 ihr lest – gebt 
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 sie/Sie lessen – geben 

 nehmen (ta) 

 ich nehme 

 du nimmst 

 er/es/sie nimmt 

 wir nehmen 

 ihr nehmt 

 sie/Sie nehmen 

75 

Antalet bokstäver i svaret skrivs inom parentes efter varje uppgift.  

79 

Tabellen är skriven på följande sätt: 

 esse ich gern: 

 zum Frühstuck --- 

 zu Mittag --- 

 als Abendbrot --- 

 esse ich lieber: 

 zum Früstuck --- 

 zu Mittag --- 

 als Abendbrot --- 

 esse ich am liebsten: 

 zum Frühstuck --- 

 zu Mittag --- 

 als Abendbrot --- 

81 

Tabellen är skriven på följande sätt: 

Subjekt (s): Ich 

Predikat (p): kaufe 

Ackusativobjekt (ao): einen Hamburger 

1) Der Vater (s) ---(p) ---(ao) 

2) ---(s) ---(p) ---(ao) 
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Uppgifterna 3. – 8. fylls i på samma sätt som uppgifterna 1 och 2. 

83 

Tabell 1 är skriven på följande sätt:  

 m = maskulinum 

 n = neutrum 

 f = femininum 

 p = plural 

 nominativ ackusativ 

 der (m)... den (m) 

 das (n)... das (n) 

 die (f)... die (f) 

 die (p)... die (p) 

83 

Tabell 2 är skriven på följande sätt:  

 m = maskulinum 

 n = neutrum 

 f = femininum 

 nominativ ackusativ 

 ein (m)... einen (m) 

 ein (n)... ein (n) 

 eine (f)... eine (f) 

89 

Uppgiften är skriven på följande sätt: 

Lyssna. Vilket klädesplagg tillhör vem? 

Papa: --- Anna: --- 

Stefan: --- Mama: --- 

På ett klädstreck hänger följande kläder: 

1) T-shirt 

2) ett par sockor 

3) jacka 
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4) shorts 

5) blus 

6) klänning 

7) tröja  

8) trosa 

9) långbyxa 

10) kjol 

11) jeans 

12) skjorta 

13) bh 

91 

Tabellen är skriven på följande sätt: 

1) Pullover – (m) 
Singular: der Pullover 
Plural: die Pullover 

2) Schuh –e (m) 
Singular: --- 
Plural: --- 

3) T-Shirt –s (n) --- --- 

4) Pferd –e (n) --- --- 

5) Stuhl –e + (m) --- --- 

6) Katze –n (f) --- --- 

7) Schüler – (m) --- --- 

8) Kind –er (n) --- --- 

9) Schule –n (f) --- --- 

10) Farbe –n (f) --- --- 

100 

Tabellen är skriven på följande sätt: 

Mir geht´s --- 

furchtbar. schlecht. gut. sehr gut. super. ganz OK. 

 Ich bin gut in Form. 

 Ich bin sauer. 

 Ich bin traurig. 
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 Ich bin glücklich. 

 Ich bin fröhlich. 

 Ich habe gute Laune. 

 Ich habe schlechte Laune. 

102 

Tabellen är skriven på följande sätt: 

Maskulinum: 

 der Bruder 

 ein Bruder 

 mein Bruder 

 dein Bruder 

 sein Bruder 

 ihr Bruder 

Neutrum: 

 das Handy 

 ein Handy 

 mein Handy 

 --- Handy 

 --- Handy 

 --- Handy 

Femininum: 

 die Schwester 

 eine Schwester 

 meine Schwester 

 --- Schwester 

 --- Schwester 

 --- Schwester 

Plural: 

 die Bücher 

 Bücher 

 meine Bücher 
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 deine Bücher 

 --- Bücher 

 ihre Bücher 
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Till läsaren 

I din bok finns olika  uppmaningar om hur du ska redovisa svaren, t.ex.: Skriv i din skrivbok.  

Kom då överens med din lärare om hur du ska redovisa svaren. 

På vissa ställen i boken är svaren numrerade med en tom ifyllnadsrad efter.  

I uppgift SB7 som är ett korsord står antalet bokstäver, som svaret ska innehålla, inom 
parentes efter varje uppgift. 

Originalboken innehåller ibland tecknade figurer som säger saker. I din bok står det då "En 
figur säger:" följt av repliken. 
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Pedagogiska tips 

 Använd en riktig taktil klocka till övningarna på sidan 16-17. 

 I uppgifterna B2 uppgift 2 sid 42 och SB3 uppgift 1 sidan 92 underlättar det 
betydligt för eleven om du kan skriva ut rutmöstret med bokstäverna på ett 
punktskriftspapper eller på annat sätt ge eleven raderna sammanhängade. 



13 

 

Bildbeskrivningar 

47 

Bild på Lauras familj. 

1. Längst fram står Laura (jag) 

Främre raden från vänster: 

2. Lauras pappa 

3. Lauras faster/moster 

4. Lauras kvinnliga kusin 

5. Lauras bror 

6. Lauras mamma 

7. Lauras syster 

Bakre raden från vänster: 

8. Lauras farmor 

9. Lauras farfar 

10. Lauras manliga kusin 

11. Lauras faster/moster 

12. Lauras farbror/morbror 
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