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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: Svenska som andraspråk 2 & 3 

Författare: Christian Norefalk, Therése Åkerberg 

ISBN: 978-91-88229-00-7 

Innehåll 

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

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

Till läsaren .................................................................................................... 5 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 6 

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. 

• Varje kapitel har sin egen, detaljerade, innehållsförteckning i originalboken. I den 
anpassade versionen ligger allt samlat i den inledande innehållsförteckningen. 

• I den anpassade boken finns: Bedömningsmatriser, Index, Personregister och 
Verksregister i egna flikar. 

• På många sidor finns citat ut texten som bilder. De citaten är inte återgivna i den 
anpassade boken, utan återfinns bara i den löpande texten. 

• Den anpassade boken har lite annorlunda layout: 

- Fet text från originalboken skrivs med versaler. ( Den anpassade boken har 
inte lika mycket markerad text som originalboken.) Kursiv stil utgår. 

- Text som är versal i originalboken skrivs med gemener. 

- Texter kan vara flyttade till andra ställen så att det passar bättre i 
läsordningen. 

- Rutor har i den anpassade boken en rubrik i rutmarkeringen t.ex. 
Ordförklaringar, Lästips osv. 
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- När det är kyrilliska eller arabiska bokstäver står inte dessa anpassade utan 
eleven får en parentes med information om att titeln står med dessa 
bokstäver. 

- Uppgifterna markeras med: -- 

- De blåmarkerade orden är inte markerade i den anpassade boken. 

• Till den anpassade boken finns enbart några få bildbeskrivningar t.ex. av modeller 
och kartor. Teckningarna eller författarporträtten är inte beskrivna. 
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Sidspecifika förändringar 

97 

Uppgiften skrivs: 

Gör en tankekarta/lista där du skriver "Mitt språk" som rubrik. Fundera sedan över 
frågorna. Fyll i svaren i listan. Presentera din tankekarta/lista för dina kurskamrater. 

Exempel på tankekarta/lista 

Mitt språk (rubrik) 

  turkiska – släktingar 

  rinkebysvenska – kompisar 

263 

Uppgiften skriv så här: 

Till vilka ordklasser hör de här orden ur följande utdrag ur Homeros Odyssén: 

  där skulle 

  hans 

  ha flåtts 

  om han 

  Athena 

  slängde sig fram 

  en klippa 

  stönande fastklamrad 

  sköljt över 

Sedan följer alltså dikten. 
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418-437 

Matriserna skrivs som en lista med följande upplägg: 

Exempel sid 418: 

Svenska som andraspråk 2: Språklig variation och andraspråksinlärning 

Innehåll 

E 

• Text 

• Text 

C 

• Text 

• Text 

A 

• Text 

• Text 

osv ... 

Inlärning och utveckling 

E 

• Text 

• Text 

C 

• Text 

• Text 

A 

• Text 

• Text 

osv ... 
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Till läsaren 
• Varje kapitel har sin egen, detaljerade, innehållsförteckning. I den anpassade 

versionen ligger allt samlat i den inledande innehållsförteckningen. 

• Bedömningsmatriser, Index, Personregister, Verksregister finns i egna flikar. 

• I originalbokens texter är en del ord markerade med blå färg. I den anpassade 
boken är de inte markerade alls. Alla ord finns i listorna till uppgifterna Kan du 
orden? 

• På många sidor finns citat ut texten som bilder. De citaten är inte återgivna i den 
anpassade boken, utan återfinns bara i den löpande texten. 

• Fetmarkerad text skrivs med versaler. Titlar i referenser är alltid kursiverade i 
originalet. 

• Uppgifter i boken markeras med –- 

• I boken finns bara några få bildbeskrivningar oftast av modeller eller kartor. I 
originalet finns många porträtt av olika författare. Det är målningar, men från 1800-
talets mitt blir det istället fotografier. 
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Pedagogiska tips 
• Film - Flera av uppgifterna handlar om film. Läs mer om syntolkad film på sidan 

www.alltomsyntolkning.nu  
Om ni i klassen ska titta på en film så titta igenom filmen själv innan tillfället i 
klassrummet. Tänk igenom innan vad, hur mycket du hinner beskriva och när det 
passar. Tänk på att inte tolka under dialoger. 

• I boken tas kroppsspråk upp. Gå gärna igenom detta extra med eleven och förklara 
hur elever i samma ålder gestikulerar när de talar. 

  

http://www.alltomsyntolkning.nu/
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Bildbeskrivningar 

44 

Världskarta som visar var olika språkfamiljer finns. 

Språkfamiljer 

  Afroasiatiska språk – arabiska halvön, norra och östra Afrika 

  Niger-kongospråk – Afrika söder om Sahara 

  Nilo-sahariska språk – Afrika (Sudan, Uganda, Kenya, vid floderna Chari och Nilen) 

  Khoisanspråk – södra Afrika (Angola, Botswana, Namibia) 

  Indoeuropeiska språk – Europa, Idiska halvön, Iranska platån, södra Centralasien, 
Amerika (södra och norra), Australien 

  Kaukasiska språk – Kaukasien (södra Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan) 

  Altaiska språk – Turkiet, Centralasien (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Mongoliet) 

  Uraliska språk – Central- Öst- och Nordeuropa (Finland, Ungern och norra Ryssland) 

  Dravidiska språk – södra Indien och Sri lanka 

  Sinotibetanska språk – östra Asien (Kina, Japan, Sydkorea, Nordkorea.) 

  Austroasiatiska språk – Sydostasien (talas inte i en sammanhängande region) 

  Austronesiska språk – Sydostasien (Indonesien, Östtimor, Malaysia, Brunei, 
Singapore och Filippinerna) och öar i Stilla havet. 

  Pama-nyunganspråk - Australien 

  Papuanska språk – Nya Guinea och öar runt om. 

  Tai-kadaispråk – Sydostasien och södra Kina 

  Amerindiska språk – Mellan- och Sydamerika) 

  Na-dene - Nordamerika 

  Eskimåisk-aleutiska språk – Norra Nordamerika 

  Isolerade språk (på flera olika platser i världen) 

46 

Modell som visar hur de olika indoeuropeiska språken hänger ihop. 

Indoeuropeiska språk har nio olika språkgrupper. Tre av dessa är egna språk: albanska, 
armeniska och grekiska. De övriga språkgrupperna innehåller flera olika språk. Några av 
språkgrupperna har delat in språken i olika undergrupper (slaviska språk och germanska 
språk). 
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• baltiska språk: litauiska, lettiska 

• keltiska språk: bretonska, walesiska, skotsk gaeliska 

• indoiranska språk: sanskrit, hindi, bengali, singalesiska, persiska, kurdiska 

• romanska språk: rumänska, portugisiska, spanska, italienska, franska, latin 

• slaviska språk:  
västslaviska: tjeckiska, polska, slovakiska 
östslaviska: ukrainska, vitryska, ryska 
sydslaviska: bulgariska, makedonska, slovenska, bosniska, kroatiska, serbiska 

• germanska språk:  
västgermanska språk: frisiska, jiddisch, afrikaans, nederländska, engelska, tyska 
östgermanska språk: gotiska 
nordgermanska språk: 

- västnordiska språk: färöiska, norska, isländska 

- östnordiska språk: svenska, danska 

55 

Tidslinje för svenskan 

  800–1225 runsvenska 

  1225–1526 fornsvenska 

  1526–1879 nysvenska 

  1879– nusvenska 

58 

Målning av Gustav Vasa. Han har långt skägg och kortklippt hår. Runt halsen hänger stora 
kedjor. 

80 

Karta över Sverige. Här finns dialekterna (från norr till söder): norrländska mål, sveamål, 
gotländska mål, götamål, sydsvenska mål. 

I Finland finns östsvenska mål. 

236 

Målningen Skriet av Edvard Munch. Det föreställer en människa som skriker och håller sig 
för huvudet. 

277 

Modell som visar att retorik består av: 

- logos - logik och sammanhang 

- ethos - trovärdighet och styrka 
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- pathos - känsla och inlevelse 

302 

Modell som visar en argumentationsanalys 

Tes 

Invandringen utvecklar Sverige (sakpåstående) och alla har rätt att kräva förståelse, 
intresse och uppskattning (värdesats). 

Argument 1 

Om vi bygger murar mot omvärlden hamnar vi i isolering och tillbakagång (sakpåstående). 
Om Sverige ska utvecklas så måste världen komma till oss och vi måste komma ut i världen 
(sakpåstående). 

Argument 2 

Att möta det främmande ger upphov till stimulans (sakpåstående). 

Motargument 

Att möta det främmande ger upphov till nötning och svårigheter (sakpåstående). 

Bemötande av motargument 1 

För att utvecklas måste vi lära oss att samarbeta och anpassa oss till en värld i förändring 
(sakpåstående). Vi bör ställa krav på att invandrare ska anpassa sig och följa vårt samhälles 
spelregler men inte kräva att de blir precis som svenskarna (värdesats). 

- Den vilja till kontakt och samhörighet med det gamla landet som vi högt uppskattar 
hos svenskar som utvandrat från Sverige, måste vi förstå och respektera hos de 
invandrare som kommit till oss (värdesats). 

- Invandrarna ska få behålla det som de upplever som värdefullt i sin kulturmiljö 
(värdesats). De tillför oss värden som kan berika (sakpåstående). Ett öppet samhälle 
har råd att stödja olikheter med en frihet för enskilda människor (sakpåstående). 
Mångfald ger stimulans och styrka (sakpåstående). 

Bemötande av motargument 2 

Svårigheterna med att möta det främmande grundar sig i fördomar och fördomar grundar 
sig i okunnighet och rädsla (sakpåstående). 

Invandrare är inte en homogen grupp utan olika individer med starkt skiftande bakgrund 
(sakpåstående). En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ingenting med 
mänskliga kvalitéer att göra (värdesats). 
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