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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! 

• 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: Der Sprung! 4 Övningsbok 

Författare: Zandra Wikner-Strid, Anders Odeldahl, Angela Vitt 

ISBN: 978-91-47-10424-6 

Innehåll 

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

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

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

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 9 

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

• Det finns 2 svällpappersbilder till denna bok. 

• Baksidestexten utgår 

• Förlagstexten sidan 1 utgår 

• Illustrationer sid 152 utgår 

• Stjärnan (ikonen) markeras i boken med punktskriftstecknet för stjärna före 
uppgiftsnumret. 

• Arbetsblad (ikonen) ersätts med ordet: (Arbetsblad) inom parentes efter 
uppgiftsnumret. 

• I korsorden som förekommer skrivs antal rätt bokstäver i svaret inom parentes 
efter uppgiftsnumret. 

• Texten: Skriv i din skrivbok. Utgår! 

• Ringa in, ersätts med Markera. 
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• Kryssa för, ersätts med Markera. 

• Fyll i, ersätts med Skriv. 

• Stryk under ersätts med Markera. 
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Sidspecifika förändringar 

4 

Uppgiften är omskriven på följande sätt: 

Markera den bokstav du får fram för varje svar. Kasta sedan om bokstäverna för att få fram 
ett ord som har mycket med texten att göra. 

  r = richtig 

  f = falsch 

 

1. Vor zwei Jahren besuchte das schwedische Mädchen einen Sprachkurs am 
Bodensee. r: t f: u 

2. Die Familie Bauer hat drei Kinder. r: s, f: e 

etc. 

7 

Hjälptexten är placerad inom parentes efter respektive tysk mening. 

8 

Uppgiften är omskriven på följande sätt: 

1.  Kombinera rubrikerna 1–7 och texterna från turistbroschyren a-g på s. 9. Skriv sedan 
rubrikerna till rätt bildbeskrivning i rutan här nedanför. 

I rutan står: 

7 fotografier 

  --- Friluftsmuseum. 

  --- Två apor sitter tätt tillsammans. 

  --- En gammal borg. 

  --- Europas största vattenfall. 

  --- Festspel vid vatten. 

  --- Rosenträdgård. 

  --- Linbana i alperna. 

11 

Fylleriradsmarkeringarna 1. – 10. 

Utgår och ersätts med nedanstående text: 

1. Terminalen 

2. Flygplanet 
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3. Vingen 

4. Motorn 

5. Bron (passagerargången) 

6. Flygkapten 

7. Flygvärdinnan 

8. Besättningen 

9. Flygledartornet 

10. Strålkastaren 

13 

Para ihop replikerna genom att skriva rätt siffra i rutan. 

Ändras till: 

Para ihop replikerna 1-9 med a-i. 

25 

Uppgift 3 är omskriven på följande sätt: 

Vilka andra saker kan finnas på en campingplats? 

28 

Uppgiften är anpassad på samma sätt som sidan 4. 

36 

Bilderna beskrivs direkt på plats bredvid texterna. De skrivs inom parentes ovanför 
texterna. 

41 

Uppgiften är anpassad på samma sätt som sidan 4. 

44 

Välj mellan: 

Michael Laura Torsten Tatjana 

1. Ich will studieren. 

2. Ich arbeite sehr gern mit Kindern. 

3. osv. 

48 

Uppgiften är omskriven på följande sätt: 
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1. Läs först texterna i textboken skriv sedan om du tror att det du läser är sant eller 
osant. Svara med wahr eller nicht wahr efter frågan Ich glaube ... i första delfrågan i 
uppgifterna 1-9 här nedanför. 

2. Lyssna sedan på cd:n. Där får du höra vad som är sant. Svara med wahr eller nicht 
wahr efter frågan Die richtige Antwort ... i andra i uppgifterna 1-9 här nedanför. 

 

1. Ferngesteuerte Schaben 

a) Ich glaube ... 

b) Die richtige Antwort ... 

etc... 

54 

 Spara alla inringade bokstäver. 

Ändras till: 

Spar bokstaven som fått en numrering. Numreringen skrivs inom parentes direkt efter 
uppgiftsnumret. 

1. (första) Ich liebe :::::::: in der Schule. Ich finde die Natur so intressant. 

2. (fjärde) Lena fragte ihre :::::::: osv. 

58 

Sätt kryss i rätt ruta. Ändras till: 

Välj mellan:  Kamilla Jessica Malte 

(Sedan följer meningarna 1-13 som brödtext.) 

77 

Den sista bilden måste du rita själv. 

Ändras till: 

Den sista bilden måste du själv skriva en text till. 

84 

Beskrivningarna av bilderna är placerade inom parentes efter respektive mening. 

86 

Uppgiften är anpassad på samma sätt som sidan 48. 

91 

Orden i marginalen skrivs som en ordlista med rubrik och placeras före 

Leo und Helena …. 
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Ordlista 

  die Wahrheit 
  sanningen 

  Erwachsener 
  vuxen 

  verabrede 
  stämmer träff 

  die Nachrichten 
  de meddelanden 

  bedrohlich 
  hotfulla 

  zeige 
  visar för 

101 

Följande platser finns utmärkta på kartan på svällpappersbilden: 

  der Wald, das Dorf, das Tor, der Tunnel, 

  die Fußgängerzone, die Altstadt, 

  das Rathaus, die Mauer, der Park. 

121 

5.4 

Machen (göra): 

  ich mache, du machst, 

  er/es/sie macht, wir machen 

  ihr macht, sie/Sie machen 

  Sein (vara): 

  ich bin, du bist 

  er/es/sie ist, wir sind 

  ihr seid, sie/Sie sind 

osv. 

134 

Bildbeskrivningen skrivs som brödtext: 

En gammal dam med käpp står bredvid en ung man som pekar med sin arm. --- 

Två flickor står bredvid en ung man som pekar med sin arm. --- 
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En tonårspojke står bredvid en ung man som pekar med sin arm. --- 

144 

6.2 Pilen och punkten utgår och ersätts med: 

(R) och (B) 

Genomgående vid alla meningar. 

145 

Bilda meningar med hjälp av orden i spalterna 1 och 2. 

151 

8.1 Spalterna 

Fråga och svar skrivs tillsammans med indrag för svaret. 

Wie lange hast du Ferien gehabt? 

   Einen Monat (einen ganzen 

   Monat, einen   halben Monat). 

Wie lange hast du Deutsch gelernt? 

   Ein Jahr (ein ganzes Jahr, 

   ein halbes Jahr). 
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Till läsaren 
Symbolförklaringar: 

Stjärna: stjärnuppgifter är lite svårare uppgifter och uppgifter som tar lite mera tid. De 
markeras i boken med punktskriftstecknet för stjärna före uppgiftsnumren. 

Arbetsblad: arbetsbladet visar att det finns övningar i lärarhandledningen till Der Spung! 4. 
I texten står det 

(Arbetsblad)efter uppgiftsnumret. 

Sidan 36: 

Bildbeskrivningarna skrivs som brödtext direkt på plats ovanför den tyska texten som hör 
till respektive bild. 

De bilder som behövs för att lösa en uppgift har fått en bildbeskrivning. 

Till de korsord som finns i boken har antal bokstäver i svaren skrivits inom parentes mellan 
uppgiftsnumret och orden i vågrät och lodrät. 

Det finns två svällbilder, sidan 33 Wörterkiste och sidan 101 uppgift B. 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Bildbeskrivningar 

4 

Fotografi över ett hamninlopp där det på en sid finns en fyr och på andra sidan en staty av 
ett lejon. 

15 

Två katter ser en råtta som går på ett tvättstreck. En av katterna säger: 

- Tatsächlich: Er geht jetzt online!! 

17 

Solglasögon, bilnyckel och pass, cd-skiva, pipa, resväska och solhatt. 

22 

En hög byggnad i glas, stål och betong. 

24 

1. husvagn 

2. duschrum 

3. ryggsäck 

4. sovsäck 

5. affär 

6. lekplats 

7. tält 

8. husbil 

9. kontor 

10. cykel 

11. moped 

12. café 

13. tv-rum 

14. kök 

15. toalett 

29 

1. Fotografi av ett brudpar. 

2. En svartvit randig orm. 
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30 

En pojke cyklar med full packning uppför en backe, han svettas och säger: 

- Diese Backe bringt mich um. 

En man pekar på en tom plats på en bänk, han säger till damen som sitter där: 

- Entschuldigung, ist dieser Platz ledig? 

En äldre man klappar en liten pojke på huvudet och säger: 

- Du bist aber ein schnelles Kind. 

31 

En man tittar sömnigt ut genom tältöppningen och tänker: ”Muss ich wirklich aufstehen?” 

37 

En karta med vädersymboler. 

  Hamburg: moln med regndroppar och ett paraply. 

  Berlin: moln med snöflingor. 

  Mitt på kartan till vänster: moln med regndroppar. 

  Något söderut: sol med litet moln. 

  Zürich: moln med blixt. 

  Lugano: stor sol. 

  St. Moritz: stort moln med liten sol i bakgrunden. 

  Sankt Anton: sol med litet moln. 

  Wien: vågräta streck. 

  Rust: moln med regndroppar. 

39 

Tre råttor i vinterkläder står ute vid en husvägg. Det snöar ymnigt och mycket snö på 
marken och hustaken. De demonstrerar och har två plakat som de håller upp: 

Stoppt die Globale Erwärmung! 

Kampf dem TREIBHAUS EFFEKT! 

En råtta säger: Sollten wir die Umwelt nicht besser im Juli retten? 

42 

Vågrät 

  1. (7) En kvinna lyssnar med ett stetoskop på en gravid kvinnas mage. 

  4. (16) Ungdomar som spelar fotboll. 
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  7. (13) En ung dam med 2 hårtofsar och glasögon sitter vid ett stökigt skrivbord 
med dator och läskedrycksflaskor. På golvet en papperskorg med ihopskrynklade 
papper utspridda på golvet. 

  8. (4) En man med förkläde och hög vit mössa på huvudet står mellan spisen och 
arbetsbänken där det finns många köksredskap. 

  10. (12) En liten pojke överlämnar sin spargris till en dam bakom disken. 

  11. (7) En man med blodigt förkläde håller en stor kniv i handen. På bordet framför 
ligger ett djur med avhugget huvud. 

  12. (8) En ung man med 5 små barn runt sig läser en sagobok. Leksaker ligger på 
golvet. 

Lodrät 

  2. (8) En man intervjuar en kvinna som håller i en fågel. Bakom dem syns en 
fågelholk. 

  3. (14) En sjukvårdare serverar en patient mat. 

  5. (16) En dam sitter vid sin skrivmaskin, bredvid ligger en hög med färdigskrivna 
ark. Bakom henne finns en bokhylla med många böcker. 

  6. (11) En kvinna står framför en klädställning där det hänger mycket kläder på 
galgar. 

  9. (10) En man i vit rock håller en liten borr i sin hand. Bakom honom syns en 
patientstol och bredvid stolen ett litet bord med porslinsfat och vattenkran. 

44 

Tre små bilder: 

  En man i bygghjälm. 

  Ett stetoskop. 

  En traktor. 

En stor tecknad bild visar en man i full plåtrustning som står i en dörröppning. Ovanför 
hänger en skylt med texten ARBEITSAMT. Vid ett skrivbord sitter en äldre man, på 
skrivbordet finns en stor hög med papper och bakom honom en hyllvägg full med pärmar. 
Mannen säger: Ich hätte da für Sie eine Stelle im Büro als Magnetpinnwand … 

53 

  Martina sitter med böjda ben klädd i overall och hjälm, håret fladdrar. 

  Peter håller händerna framför ansiktet och blundar med ena ögat. 

  Elisabeth springer fort, hon är klädd i linne, shorts och strumpor. 

  Sven är klädd i hockeyhjälm, skridskor och handskar. 
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  Lena står med lätt böjda knän, håller balansen med armarna och är klädd i toppluva 
och skyddsglasögon, håret blåser bakåt. 

55 

En skylt visar: REITSCHULE 

En äldre man står lutad mot ett staket. På andra sidan staketet står en häst. I sadeln på 
hästryggen sitter en äldre kvinna baklänges med tömmarna i händerna och ridspö under 
armen. Hon darrar. 

Mannen säger: Also gut – fangen wir noch mal ganz von vorn an … 

59 

1. Gustav II Adolf 
En sten med inskription G A 1632 

2. Borkwalde 
En gatuskylt: Selma – Lagerlöf – Ring 

3. Wismar 
En gammal träport in till en krog 

4. das Dalapferd 
Två dalahästar i olika färg 

5. der verstellbare Schraubenschlüssel 
En ställbar skiftnyckel 

60 

En kokt kräfta med dillkvistar. 

63 

Tankekarta 

Namnet Schweden är sammankopplat med 4 bilder som alla har varsin tom ”bubbla”. 

  Bild 1. En älg som badar i en sjö. 

  Bild 2. Ett luciatåg, där lucian har en krans på huvudet med levande ljus. 

  Bild 3. Många människor hjälper till att resa en midsommarstång. 

  Bild 4. En stor rökpelare stiger upp framför tornet på Stockholms stadshus. 

65 

En fot och vrist blir omlindad. 

65 

En pojke håller en näsduk framför näsa och mun och blundar med ögonen. 
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66 

En flicka sitter på gatan bredvid en bil och får hjälp med sin högra arm. 

66 

En pojke håller ena handen framför munnen och tittar på matskålarna som står på bordet. 

72 

En tusenfoting sitter på en stol och slår ut med armarna och säger: 

- Wie gerne würde ich auch mal zum Skilaufen gehen. Aber bis ich meine Skier dran habe, 
ist der Winter vorbei. 

77 

a) Tre kamrater står och pratar i skidbacken. En av dem pekar ner mot dalen. 

b) Kamraterna sitter på café. De är avslappnade och har varsin mugg framför sig. 

c) Huset skakar. Bordet välter omkull och en tavla ramlar ner från väggen. Kamraterna 
ser förskräckta ut. 

d) Det är mörkt i rummet, alla möbler ligger huller om buller. En av kamraterna sitter 
mitt i rummet med snö upp till midjan och ser chockad ut. 

78 

e) Rummet är täckt med snö, trasiga ledningar hänger från taket, snön täcker för dörren. 
Kamraten har tagit sig ur snön och sitter ovanpå den. Hon sitter med armarna runt knäna 
och är apatisk. 

f) --- 

79 

Tre livräddare arbetar på fjällsluttningen. Två av dem har långa käppar som de stöter ned i 
snön. Den tredje gräver i snön med en spade. 

83 

Framför ett högt hus med källartrapp på gaveln ses en uteservering på trottoaren. Där 
finns fyra runda bord. Vid ett av dem sitter en man i keps och väst, framför sig har han en 
ölsejdel. Vid ett annat bord sitter en dam med kort mörkt hår klädd i klänning, hennes bord 
är tomt. Det står en tom stol vid hennes bord. Vid bordet närmast trottoaren sitter en 
äldre man utan hår på huvudet, klädd i långärmad tröja och mörka byxor. Han vilar 
händerna på bordet som är tomt. Nedanför den äldre mannen hoppar en hund, skäller och 
viftar på svansen. Ut genom dörren kommer en kypare med en tom bricka. På gatan ses en 
avloppsbrunn med skräp runt om. 

Lite längre ned på gatan ses en kvinna i uniform sätta en lapp på en av vindrutetorkarna på 
en bil som står parkerad vid trottoaren. Det finns en trafikskylt på trottoaren. I bakgrunden 
mellan husen ses ett staket och en park med höga träd. 
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84 

1. En man och en kvinna. 

2. Tv-torn med glaskupol. 
  Das Brandenburger Tor. 

3. 3. En mur med taggtråd och ett   vakttorn. 

4. (ingen bild) 

5. En man och kvinna skålar med varandra och i bakgrunden ses många människor 
som dansar. 
Mannen och kvinnan kramas. 

6. Massor av hjärtan. 

7. Himmel och solstrålar. 

8. En man och kvinna kysser varandra och säger: 
- Ich liebe dich! 
- Ich liebe dich auch! 

9. Soldater med gevär står framför ett taggtrådsstängsel. 

10. En luftballong med en man i korgen som vinkar. 

11. Tv-torn med glaskupol. 

89 

En liten råtta lyfter under stor press upp en stor katt, som ska skruva i en glödlampa i taket. 
Katten når inte ända upp och säger till råttan: 

- Kannst du dich auf die Zehenspitzen stellen? 

92 

En tusenfoting säger: 

- Und wenn ich Geld hätte, würde ich ein paar neue Schuhe kaufen. 

102 

En bläckfisk säger: 

- Ich habe acht Arme. 

105 

En bläckfisk säger: 

- Ich bin sehr schnell. Ich bin ein schneller Tintenfisch. 

106 

En bläckfisk säger: 

- Ich bin der schöne Tintenfisch. 
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108 

1. en röd jacka, en gul jacka 

2. en blå tröja, en svart tröja 

3. en villa, ett flervåningshus 

4. en grön ny bil, en blå veteranbil 

5. två ljusa katter, två mörka katter 

116 

En liten tecknad fågelfigur säger: 

- Erinnerst du dich, wer ich bin? 

117 

En bläckfisk har trasslat ihop sina tentakler och säger: 

- Was ist eigentlich los? 

121 

En bläckfisk säger: 

- Antworten i imperfekt ska alltid ha med ”tete”. 

126 

En fågel går på marken, flaxar med vingarna. Fågeln flyger. Fågeln sträcker ut benen och 
landar på marken. 

141 

En bläckfisk säger: 

- Ich liebe Verben! 

sprang, fand, zog, gewesen, lief 

146 

En sjöstjärna håller i små skyltar med ord: 

durch ohne für gegen um 

En bläckfisk håller i små skyltar ord: 

aus nach außer bei seit gegenüber mit von zu 

150 

En bläckfisk har snott ihop sina tentakler utom en som den kliar sig i huvudet med och 
säger: 

Jag vet inte om det är sant (eller ej). Kan man lägga till eller ej ska du använda ob. 
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