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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! 
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Läraranvisning 

Titel: Der Sprung! 3 Övningsbok 

Författare: Zandra Wikner-Strid Anders Odeldahl Angela Vitt 

ISBN: 978-91-47-09221-5 

Innehåll 

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

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

Till läsaren .................................................................................................... 6 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 7 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 8 

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. 

• Baksidestexten utgår 

• Bildförteckning sidan 1 utgår 

• Stjärnan (ikonen) markeras i boken med tecknet för stjärna (*)före uppgiftsnummer 
och rubrik. 

• Ugglan (ikonen) ersätts med en rubrik: Bra att känna till. Ibland ersätts Bra att 
känna till med: Ugglan säger, (se specifika sidanvisningar). 

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

• På sidan 35 i svartskriftsboken saknas uppgiften e). Felnumrering från förlaget, 
kanske. 

• Det finns 4 svällbilder till boken. 3 st Wörterkiste samt en karta (sid. 133) 
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• Ringa in, kryssa för, stryk under har ersatts med markera. 

• Fyll i, har ersatts med skriv eller markera. 

• Vid korsordsuppgifterna har rätt antal bokstäver i svaret satts inom parentes med 
en siffra. 

• På några ställen i boken har bilden/bilderna skrivits som brödtext, inom parentes, i 
direkt anslutning till uppgiften. Gäller oftast korsorden. 

• Lexikonutdragen på sidorna 36 och 37 har kortats ned. Se sidspecifika anvisningar. 
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Sidspecifika förändringar 

4 

1. Para ihop rätt personnamn 1-7 med rätt bildbeskrivning a-f. 

1 Felicitas, 2 Angela, 3 Max, 4 Michael, 

5 Kai, 6 Jonas, 7 Sita. 

9 

1. Para ihop dina aktiviteter 1-11 med hur ofta a-f, som stämmer in på dig. 

a) fast geden Tag 

b) recht oft 

c) oft 

d) nicht besonders oft 

e) ganz selten 

f) nie 

 

1. Ich bade --- 

2. Ich sonne mich --- 

3. Ich angele --- 

4. Ich zelte --- 

5. Ich wandere --- 

6. Ich mache Radtouren --- 

7. Ich treibe Sport --- 

8. Ich lese --- 

9. Ich sehe fern --- 

10. Ich faulenze --- 

11. Ich … --- 

12 

Skriv egna meningar till uppgifterna 1-8. 

Variera dina formuleringar. 

1. die Kamera 

2. das Handy 

3. der Rucksack osv. 
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15 Uppgift 1. 

Para ihop ödlorna med rätt stjärt. 

41 

1. --- (tunnelbana) 

2. --- (buss) 

3. --- (tåg) 

4. --- (pendeltåg) 

5. --- (flygplan) 

6. --- (färja) 

7. --- (bil) 

8. --- (moped) 

9. --- (en person går till fots) 

36 

Lexikonutdrag 

bagatell t.o.m. bagge 

37 

Lexikonutdrag 

badrumsvåg t.o.m. bagage därefter fortsätter det med barn och sedan smärtstillande 
t.o.m. smörblomma 

54 D 

Kombinera motsatsord genom att para ihop bokstäverna A-N med orden 1-14. 

Använd lexikon om du behöver. 

73 

Den inringade bokstaven i uppgift 1-9 skrivs inom parentes efter uppgiftsnumret. 

1. (4) Heute ---------- treffen wir uns im Café. 

77 

Bokstäver och tomma rutor i svaret står inom parentes efter varje uppgift. 

Waggerecht 

1. Damit können Giraffen das Wasser erreichen. 

(k--f) 

3. Ich habe nichts von dem Kuchen gegessen. Ich habe nichts da--- gegessen. (5) 
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78 

1. Para ihop de tyska orden med de svenska djurnamnen. 

orm snigel hjort mygga lejon får nyckelpiga apa häst 

3. Slå upp flera djur i ett lexikon. Skriv dem i din ordsamlarbok. Översätt dem till svenska. 

117 

Nominativ: 

dieser dieses diese diese 

Ackusativ: 

diesen dieses diese diese 

Dativ: 

diesem diesem dieser diesen 

 + n på substantivet 

125 D 

Förhör dig själv. Träna på att översätta de tyska orden till svenska och sedan de svenska 
orden till tyska. Kontrollera att du vet vad alla orden betyder. 

Säg eller skriv orden på tyska. Markera de ord du tycker är svåra och träna dem igen. 

134 

Översätt uttrycken inom parentes till tyska. 

135 

Ugglan står på ett flygplan (Concorde) och säger: Ich fahre mit dem Flugzeug! 
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Till läsaren 
• Det finns 4 svällbilder till boken. Det är 3 Wörterkiste på sidorna 33, 40, 92. 

Svällbilden till sidan 133 är en karta. 

• Om du är intresserad av korsordsrutor, be din lärare rita upp dessa på ritmuffen. 

• Till vissa uppgifter där det hänvisas till bilder, har bildbeskrivningen skrivits som 
”vanlig” text inom parentes i direkt anslutning till uppgiften. 

• Fet och kursiv stil skrivs med STORA bokstäver i Textviewboken. 
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Pedagogiska tips 
• Uppgift 3 och 4 på sidan 28. Här kan eleven ingå i ett grupparbete. 

• Frågeformuläret på sidan 46 kan göras på ritmuffen. 

• Rita upp de enkla korsordsrutorna på ritmuffen, om eleven är intresserad. 

• Uppgiften 2a) på sidan 76 kan ej utföras självständigt. Eleven kan samarbeta med 
en kamrat. 

• Uppgiften 2b) på sidan 76. Här kan eleven skriva sitt signalement på punktskrift och 
sedan få det utskriven på svartskrift och ställa upp tillsammans med klassens bilder. 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Teckning av ett moln med fyra ben, två vingar, ögon och rosa kinder. Molnet hoppar ut 
från en trampolin. 

4 

a) En flicka studerar ett konstverk. 

b) Flickan säger till hästen: Reiten wir? 

c) En pojke äter bläckfisk. 

d) En pojke sitter på sängkanten och är yrvaken. 

e) Ett sällskap vandrar i bergen, det regnar. 

f) En pojke drömmer om en moped. 

g) En pojke går bland stora målade skyltar som föreställer husväggar. 

7 

En strand där man i förgrunden ser en och palm en uppfälld solstol som det hänger en 
solhatt på. Bredvid stolen på marken ett dricksglas. I bakgrunden ses havet och ett flertal 
olika båttyper. 

27 

Schach 

En vit schackpjäs stå på en svart ruta. Knoppen på schackpjäsen är rund som en jordglob 
och med världskartan påmålad. 

30 

Ett hus i genomskärning som består av 

  en takvåning högst upp 

  ett vardagsrum på våning 4 

  ett badrum, ett sovrum och en toalett på våning 3 

  korridor och kök på våning 2 

  källare verkstad och tvättstuga längst ner 

32 

Bottenvåningen: en elefant med bandage om benet står i ett undersökningsrum. 

  Våning 1: en scen med stolar framför och starka lampor i taket. 

  Våning 2: en säng och ett upphängt skelett, 2 rullbord och ett stetoskop. 
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  Våning 3: I taket hänger flygplansmodeller, på sängen ligger en öppen resväska och 
en uniformsjacka, en fåtölj, en jordglob står på ett litet bord. 

  Våning 4: två svart- och vitrutiga flaggor hänger på väggen. Två förarsäten och en 
hjälm på ett litet bord. Bakom en trave med bildäck ses en maskerad man med en 
kofot i handen sticka fram. 

  Våning 5: En bild med en uppförstorad tand hänger på väggen. I taket hänger en 
spegel ned över en bakåtlutad stol med nackstöd. Vid stolen finns även ett 
instrumentbord och en spottkopp. 

34 

4 foton. 

1. Slottet Neuschwanstein 

2. En gammal borg 

3. Stora trädstammar 

4. En skyskrapa 

44 

Ett tåg kör med hög hastighet förbi en perrong. 

Ugglan säger: Vorsicht, bitte! 

46 

Två ungdomar som åker skidor utför en brant backe, snön sprutar om skidorna. 

46 

Formuläret består av 13 frågor och 3 svarsalternativ till varje fråga 

a --- b --- c --- 

 47 

Ett flygfoto visar ett bergmassiv täckt av snö och en dalgång. 

55 

3 biobiljetter. 

Det är samma information på alla tre utom sittplatserna: 

Preis 5.00 EUR 

Datum 27.03.11 

Zeit 17:30 

Kino 05 Reihe A Sitz 18 (19, 20) 
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56 

4 foton. 

1. En pojke tävlingscyklar. 

2. Ett datorspel. 

3. Ett schackspel. 

4. En darttavla (pilkastning) 

59 

4 fotografier: 

Innsbruck 

3 glada skidåkartjejer står på prispallen. 

Wien 

En vacker domkyrka, Stephansdom 600 år gammal. 

Graz 

En jättestor klocka på husväggen, den har romerska siffror. 

Saltzburg 

Ett gult 5-våningshus med guldmålad text på fasaden, Mozarts Geburtshaus. 

60 

3 fotografier. 

1. En staty av ett vildsvin står på ett torg. 

2. En slalomåkare i full fart. Han har en nummerlapp på bröstet. 

3. På en strand står en kvinna under ett parasoll, klädd i bikini. Det är fullt med 
badhytter som är numrerade. 

75 

1. En ung kvinna med axellångt ljust hår. Klädd i vit blus och ett treradigt 
pärlhalsband. Ett flertal ringar och en klocka på vänster handled. 

2. En ung man, kortklippt mörkt hår, han bär glasögon med tunna smala bågar. Klädd i 
en tenniströja med krage och utanpå den en stickad tröja. Han står med armarna 
korslagda, höger hand på vänster arm. 

3. En dam med svart hår uppsatt i en knut i nacken. Skarpa svara ögonbryn och röda 
läppar. Hon är klädd i ett linne och har hängande örhängen. 

4. En äldre man klädd i svart hatt, svart överrock och mönstrad skarf. 

5. En mörkhyad man klädd i randig ljus skjorta. Han har svart lockigt hår och helskägg. 
Han står med armarna i kors på bröstet. 
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76 

Fotografi. 

En medelålders man med ovalt ansikte. Han har mörkt skägg, kraftiga ögonbryn, bruna 
ögon som sitter lite brett isär, mörkt kort hår. Hans mun är normalstor med tunna läppar 
och hakan är rund. 

88 

Tecknad bild av ett rum. 

I taket hänger en julgirlang och en ljuskrona klädd med lingonris. I fönstret tittar ett 
tomteansikte fram, han har tomteluva och stort skägg. Det hänger en stjärna i fönstret. 
Julgranen är dekorerad med ljus, olikfärgade kulor, änglar och en stjärna i toppen. På ett 
litet bord bredvid granen finns paket med vackra rosetter. En halmbock står på en matta. I 
dörröppningen hänger en mistel. På ett skåp står vykort uppställda med julmotiv. En 
adventsstake med fyra tända ljus och 2 sångböcker, Stille nacht, står på ett litet bord. Ett 
fat med helstekt kalkon står på matbordet och bredvid finns en skål med nötter och en 
nötknäppare. 

94 

En påskkärring med en kvast i ena handen. Borsten på kvasten spretar åt alla håll. Hon har 
rakt hår med huckle över. Spetsig lång näsa och en tand syns när hon skrattar. Hon är klädd 
i lång klänning och stort förkläde. Bakom syns en svart katt. 

95 

En svart kanin sitter bredvid en korg med ägg. 

103 

Herr Müller är rak i ryggen och har vågigt hår. 

Herr Braun är sned i ryggen och huvudet lutar mot ena axeln. Håret är tunt och spretigt. 

Herr Krause är hjulbent och lutar sig mot en käpp. Han har magert rynkigt ansikte och 
nästan inget hår. 

137 

Två fågelföräldrar, de har mycket spetsiga näbbar. Fågelmamman säger till pappan, som 
håller fågelungen upp-och-ner över en konservburk på frukostbordet: DU SOLLST DIE 
MILCHDOSEN NICHT IMMER MIT DEM KIND AUFMACHEN! 

144 

En tecknad bild av ett ålderdomligt flygplan med dubbla däck (vingar), propeller och en 
sittbrunn utan tak. Under flygplanskroppen hänger hjul och medar. 
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