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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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Läraranvisning 

Titel: Champ 6 Textbook 

Författare: Bermheden m.fl. 

ISBN: 978-91-523-4249-7 

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

Till läsaren .................................................................................................... 5 
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Bildbeskrivningar ......................................................................................... 7 

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. 

 Plocka upp den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

 Boken har inga svällpappersbilder. 

 Den text som i svarttrycket hittas på omslagets insida och flikar har placerats på 
olika ställen i den anpassade boken. ”Språkliga strategier” har placerats direkt efter 
förordet och kartorna har placerats på sidan 120. 

 Den anpassade boken har två innehållsförteckningar. En enkel som endast tar upp 
titlar på kapitel och texter samt sidnummer, samt en detaljerad som innehåller all 
information från svartskriftsboken. 

 Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har behållits. 

 Det finns bildbeskrivningar till de flesta av bokens bilder. Dessa är inte beskrivna i 
detalj, då det skulle ta för mycket plats och tid för eleven. 

 Bildbeskrivningarna är oftast placerade efter texten, men på några ställen är de 
placerade i anslutning till tillhörande text. 
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 Alphabetic wordlist (sid. 95-119) finns i separat volym. 

 I Picture Wordlists (sid. 73-78) har bilderna blivit ersatta med det svenska 
ordet/orden och är gjorda som en vanlig ordlista. 

 Innehållet är uppställt så här: 

1A Down the falls, p. 6 

 Words and phrases: Revision of Champ 5 

 Grammar: Revision of Champ 5 the past tense, regular ... 

 Text type: recount 

1B The end of the beginnin, p.g 8 

 Words and phrases: Revision of Champ 5 the car 

 Grammar: Revision of Champ 5 the past tense, irregular verbs; ... 

 Text type: narrative 

osv. 
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Sidspecifika förändringar 

31 

Texten finns i ruta, där en enkel bildbeskrivning finns till kartan. Faktauppgifterna är 
skrivna så här: 

Population: 1.3 billion 

Capital: New Delhi 

osv. 

40 

Tillagd svensk text inom parentes: 

(Bloggens sidopanel har följande rubrikerna) 

Home 

Recipes 

Gallery 

osv. 

68 

Orden på sidan är även i punktskriftsboken fetmarkerade enligt punktskriftsregler. 

69 

Tabellen är omarbetad och skriven så här: 

infinitiv, preteritum, perfekt particip 

be, was/were, been 

  vara; bli, var, varit 

become, became, become 

  bli, blev, blivit 

begin, began, begun 

  börja, började, börjat 

osv. 

74-75 

Dessa sidor har fått följande uppställning: 
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British - American 

autumn - fall 

 höst 

bill - check 

 nota/räkning 

biscuit - cookie 

 kaka 

car park - parking lot 

 parkeringsplats 

120 

Bildförteckningen är struken. 
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Till läsaren 

Boken har inga svällpappersbilder, men det finns många bildbeskrivningar. 

Boken har två innehållsförteckningar. En enkel som bara visar namn på kapitel, texter och 
sidnummer, och en detaljerad som innehåller mer information om vad varje kapitel tar 
upp. 

Mängden fet och kursiv märkning är minskad. 

Alphabetic wordlist (sid. 95-119) finns i separat volym. 

I Picture Wordlists (sid. 73-78) har bilderna blivit ersatta med det svenska ordet/orden. 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Läs texten Till läsaren tillsammans med eleven. På detta sätt lär sig eleven att själv 
söka reda på information om boken. 

 Tänk på att elever med synnedsättning behöver mer tid till att läsa 
bildbeskrivningar och att arbeta med texter och uppgifter. 

 Bildbeskrivningarna är inte grundligt beskrivna i texten. Prata om bilderna i klassen 
så får eleven mer information tillsammans med övriga i klassen. 
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Bildbeskrivningar 

omslaget 

Tecknad bild från havsbotten där det bl.a. finns koraller, maneter, fiskar och sköldpaddor. 
En kille simmar med simglasögon. 

omslaget 

En världskarta. Några länder och hav är utskrivna. 

Länder: USA, Canada, India, South Africa, Australia och New Zealand. 

Hav: The Pacific Ocean, The Atlantic Ocean och The Indian Ocean. 

En ruta markerar The British Isles. 

omslaget 

Förstorad bild på The British Isles från världskartan. 

United Kingdom 

Great Britain 

Scotland: Loch Ness, Edinburgh, Glasgow 

England: Huddersfield, Manchester, Leicester, Birmingham, The Thames, London, Brighton 

Wales: Swansea, Cardiff 

Northern Ireland: Belfast 

The Republic of Ireland (Eire): Connemara, Galway, Dublin, Cork 

6 

Foto. Många människor står på klippor bredvid ett stort vattenfall. 

7 

Två foton. 

1. I vattnet ligger en pojke i en livboj. En man sträcker sig ner mot pojken från en båt. 

2. En kvinna kramar om en pojke. 

8 

Tecknad bild på en tjej som spelar fiol. Bredvid henne står en manlig dirigent. Intill honom 
sitter en man som spelar cello. 

9 

Tecknad bild på en gammal bil som kör i mörkret. Framför den gamla bilen syns bara 
bakljusen från en annan bil. 

10 

Tecknad bild på en hängande butiksskylt med texten: The Round Table. 
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10 

Tecknad bild på en mellanstor brun-vit hund i koppel. 

11 

Tecknad bild. En person svävar i luften med en fallskärm på ryggen. 

11 

Tecknad bild på mat: tre korvar, mos, ärtor och tomatskivor. 

11 

Tecknad bild på ett dukat bord och två stolar. 

11 

Tecknad bild på några kuvert. 

12 

Foto på ett par röda skor, Converse. 

13 

Foto på ett övergångsställe där en person går. Före linjerna börjar på övergångsstället finns 
en vitmålad text och en pil höger: Look Right. 

14 

Foto på en väg. Det är en lång raksträcka med gul mittlinje. En cyklist med cykelkläder, 
glasögon och hjälm cyklar ensam på vägen. 

14 

En tecknad karta över USA. En väg är ritad rakt genom USA mellan städerna Oceanside i 
California och Annapolis i Maryland. 

15 

Foto på en väg i ett bergigt landskap. Solen skiner starkt. På vägen finns en cyklist. Bredvid 
cyklisten kör en bil med en cykel på taket. 

15 

Foto på en cyklist med cykelkläder, glasögon, hjälm och ryggsäck som cyklar på en väg. 

16 

Fyra foton. 

1. Två vägskyltar med texten: Times sq och W42 st. 

2. En hög skyskrapa: The Empire State Building. 

3. Tvillingtornen brinner: World Trade Center. 
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4. Hög staty, frihetsgudinnan: The Statue of Liberty. 

17 

Foto över en väg i New York City. Det är många människor överallt. En bred väg med bilar, 
bussar och taxibilar går genom centrum. Runt omkring vägen finns höga kontors- och 
affärsbyggnader. På husfasaderna sitter stora reklamaffischer och -skyltar. 

18 

Foto från en trafikerad väg i Los Angeles. På en stolpe, ovanför vägen hänger en skylt med 
texten: Brighton Way. På trottoaren finns många människor. På båda sidor om vägen växer 
höga palmer. 

19 

Fem foton. 

1. Bild uppifrån L.A. Många stora vägar går kors och tvärs genom staden. Solljus 
tränger igenom en dimma, smog. 

2. Soluppgång med blå himmel och palmer. 

3. Autograf, hand- och fotavtryck av tre personer i en platt sten. Synlig text: Harry 
Potter. 

4. En skylt i bergen, med fristående bokstäver, som bildar ordet Hollywood. 

5. Stranden vid Santa Monica. Intill en lång brygga finns en nöjespark med bl.a. ett 
pariserhjul. 

20 

Foto över snöklädda bergstoppar. Från en bergstopp står en person i snön och knäpper på 
sig ett par slalompjäxor. 

21 

Foto på flera snöklädda berg. En mängd snö rör sig ner för en sluttning, lavin. Det är sol och 
blå himmel. 

21 

Foto på en man som gräver i snön med en spade. 

22 

Foto på två skyltar som sitter på samma stolpe. Skylt 1: Avalanche Area. Skylt 2: No 
stopping or standing next 2 miles. 

23 

Foto på en skidåkare som åker nerför ett snöklätt berg. Skidåkaren lyfter/hoppar från 
backen och snön yr omkring skidåkaren. 
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23 

Foto. Närbild på en tjejs huvud i profil. Hon har hjälm och skidglasögon. 

24 

Tecknad bild över en sandstrand. Fyra killar står och ser ut över vattnet. En vindsurfare är 
ute på vattnet. Några fåglar flyger ovanför dem. 

25 

Tecknad bild på tre killar som simmar under vattenytan. En av killarna har simglasögon. 
Nere på botten ligger en kille livlös bland koraller och stenar. 

27 

Sex tecknade bilder på en kvinna som gör mun-mot-munmetoden på en liggande man. 

1. Kvinnan ropar: "Help!" 

2. Kvinnan säger: "How are you?" 

3. Kvinnan känner om mannen andas. 

4. Kvinnan tar ett andetag. 

5. Kvinnan blåser in luft i mannens mun. 

6. Kvinnan ser om bröstkorgen rör sig. 

28 

Foto över en folkmassa. De har skynken omkring sig och bär sjalar och turbaner på 
huvudet. Alla är nerskvättade med färg. 

29 

Tre foton. 

1. Trafikstockning med människor, bilar, mopeder och andra fordon. 

2. En äldre man med käpp går ute bland får som betar. Marken är torr. 

3. Översvämning från en stad. På en gata leker några killar i vattnet med en boll. 
Vattnet går upp till midjan. 

30 

Tre foton. 

1. Grönsaksförsäljning från en marknad. 

2. Råttor äter ur en stor skål. En kvinna häller i någon vätska i skålen. 

3. Kryddor i öppna plastpåsar. I påsarna finns en sked att ta kryddorna med. 

31 

Två foton. 
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1. Två kor ligger mitt på en gata. 

2. Några indiska kvinnor dansar. De bär färggranna klänningar. 

31 

Tecknad karta över Indien. I norra Indien finns floden Ganges och staden New Delhi. I den 
nordöstra delen ligger berget Kanchenjunga. 

33 

En färgrik bild på Ganesha. Tre huvuden blir ett. Huvudena består av två pojkhuvuden och 
ett elefanthuvud i mitten. Längst ner på bilden finns en ko, en råtta och ett lejon. 

34 

Två tecknade bilder. 

1. Ett träd med två apor. Nedanför trädet står en kvinna som räcker fram en frukt till 
aporna. Kvinnan pratar i telefon och säger: Are you scared of any animals? 

2. Två ormar slingrar sig i ett träd. 

35 

Tecknad bild på en kille som sitter vid ett bord och matar en fågel. Fågeln äter direkt ur 
killens hand. En burk med frön står bredvid på bordet. 

36 

Foto på en gråsparv. Framför sparven finns en lång rad med dominobrickor som står på 
högkant. 

37 

Foto över ett rum med många dominobrickor uppställda. Brickorna är i olika färger och har 
placerats ut i en bana. 

38 

Tecknad bild på en kille med änglavingar och gloria. Vid sidan om honom finns en stor tårta 
i tre lager. I tårtan är en liten skylt nedstucken med texten: £18.50. 

39 

Tecknad bild från ett kök. En man står i köket och pratar med en kille som ser rädd och 
förvånad ut. 

41 

5 foton. 

1. En tallrik med fem friterade gräshoppor. Några gröna kvistar och några klickar röd 
sås ligger runt om. 
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2. Snails in garlic butter. En djup tallrik med några sniglar (med skal) som ligger in en 
vit sås. 

3. Turtle soup. En skål med soppa gjord på köttet från sköldpadda. 

4. Sashimi fugu. Flera skålar. En av skålarna innehåller små vita fiskbitar. Fiskbitarna är 
upplagda som en stor rund blomma. 

5. #Lovecoffeecake. Ett fat med en rund bakelse. 

42 

Foto på en känguru. Huvudet är litet med två stora öron. Kängurun har större och längre 
baktassar än framtassar. Svansen är lång. 

43 

Foto. Två urinvånare, en kvinna och en flicka, befinner sig på en filt i sanden. Flickan står på 
huvudet. En liten känguru sitter bredvid dem på filten. 

43 

Foto på två bumeranger (böjda träbitar som man kastar med). 

44 

Foto på tre tjejer som ler mot kameran. Deras utseende visar att de är från olika länder. 

44 

Foto på en man i hatt. Mannen sitter och klappar ett litet lamm som ligger i hans knä. 

45 

Tre foton. 

1. Havsbotten. Här finns koraller och några färgrika fiskar samt två dykare. 

2. En gråvit haj simmar strax under vattenytan. 

3. En silvergrå stor orm slingrar sig på marken. 

45 

Tecknad karta över Australien. I sydöstra Australien finns floden Murray River, staden 
Canberra och berget Mount Kosciuszko. 

46 

Två foton. 

1. Sydney, som har höga skyskrapor och byggnader ligger vid havet. Operahuset i 
Sydney har en fasad som ser ut som segel. Ett stort kryssningsfartyg ligger i 
hamnen. 

2. Harbour bridge uppifrån. På en högt belägen del av bron står en grupp människor 
och fotar Sidney i bakgrunden. 
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47 

Fyra foton. 

1. Harbour bridge nerifrån. Bron är bågformad. 

2. Bondi beach. Här finns en stor pool vid havet, där vågorna slår in vatten i poolen. 

3. En stor val hoppar upp ur vattnet. 

4. Flera människor går mot en brygga vid vattnet. 

48 

Tecknad bild på ett flygplan i luften. 

49 

Tecknad bild inifrån ett flygplan. En kille med pistol ser på passagerarna. En tjej säger till en 
kille: Shhhh! Be quiet! 

50 

Tecknad bild inifrån ett flygplan på en kille, en tjej och en kvinna. Kvinnan säger: My sister’s 
waiting for me at the airport, actually. 

51 

En kille med pistol sitter på golvet inne i ett flygplan. Det kastas matlådor mot honom och 
maten flyger ur kartongerna. Killen skyddar sitt huvud med händerna. 

53 

Tecknad bild på två kvinnor i en affär. Vid sidan om dem ligger dockor. Den ena kvinnan 
säger: Sorry? Den andra kvinnan säger: Oh, nothing. Det finns flera skyltar med texterna: 
Super Sale Super Save och Only £11. Nedanför kvinnan finns en bild på en hårtork och ett 
schampo. På en skylt står det: A free bottle of shampoo! 

55 

Tecknad bild på en man i en mataffär. Mannen har plåster på näsan och bomullstussar i 
näsborrarna. Mannen har hela famnen full med matvaror. 

56 

Foto över en sjö med höga berg och grön skog runt omkring. Himmelen är blå. 

57 

Tre foton. 

1. Toronto. Många höga skyskrapor. I mitten av bilden finns CN Tower som är en 
radiomast och tv-torn. 

2. Ett hus byggt på pålar. Det är vatten under huset. 

3. En vuxen och ett barn klädd i indiankläder med fjädrar och smycken. 
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58 

Foto över en gågata med affärer och matställen på båda sidor. Många människor rör sig på 
gatan. 

58 

Foto på en lång hängbro som leder in bland grön växtlighet. 

58 

Foto på en kille och en tjej som ler mot kameran. I bakgrunden ser man en flod, skog och 
berg. 

59 

Foto på en isbjörn på ett stort isberg. 

59 

Foton på en tjej som håller upp Kanadas flagga. Flaggan är röd med ett vitt fält i mitten 
som innehåller ett rött elvauddigt lönnlöv. 

59 

Tecknad karta över Kanada. I nordvästra Kanada finns floden Mackenzie River och berget 
Mount Logan. I sydöstra Kanada finns staden Ottawa. 

60 

Foto på en stor brunbjörn med två små björnungar. 

61 

Tre foton. 

1. En flod med skog och berg i bakgrunden. 

2. En björn sitter mitt i en flod. Björnen har fiskar i munnen. 

3. En stor brunbjörn med två små björnungar som klättrar på ryggen. 

63 

Foto från ett vardagsrum där en tjej i shorts dammsuger golvet. 

63 

Foto på ett hjärta gjort av röda bär. 

64 

Tecknad bild på en mun med en pratbubbla som visar tre punkter. 

64 

Tecknad bild på en grodd som blir större och större i fyra steg. 
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65 

Tecknad bild på en man i mörkret som äter på en sko. 

66 

Tecknad bild på en stentrappa som leder upp mot himlen och ljuset. 

67 

Tecknad bild på två killar som flyger uppe i himlen bland moln och fåglar. Den ena killen 
säger: Now to Shanghai! 

67 

Tecknad bild på två klockor som visar halv fyra. Den ena klocka kostar £1,000 och den 
andra £50. 

67 

Tecknad bild på två fingrar bredvid varandra. De är målade med hår, ögon, mun och armar. 
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