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Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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 om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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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Webbläsare 
En bok i HTML-format läses i ett webbläsarprogram. Tänk på att boken kan se olika ut i 
olika webbläsare. Det är viktigt att se till att boken fungerar innan eleven börjar använda 
den. Exempelvis kan matematiskt innehåll se olika ut och i vissa webbläsare fungerar det 
dåligt. Om den webbläsare ni har som standardwebbläsare inte fungerar kan ni behöva 
installera ett annat alternativ. 

Får ni problem med webbläsare, kontakta SPSM. 
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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. 

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. 

 Layout 

• Ibland är fet eller kursiv text borttagen t.ex. om det är löpande fet eller kursiv text 
eller så mycket markeringar i originalet att det stör läsningen. 

• Glosor finns efter aktuellt stycka. Varje gloslista har rubriken Glosor. 

• Fyllerirutor finns inte i den anpassade boken. Istället är listor med ord ofta 
numrerade så eleven kan svara genom att skriva ett nummer och rätt svar. 

• Uppochnervända texter skrivs ”normalt”. 

Bilder 

De bilder som behövs för att lösa uppgifter har bildbeskrivningar i den anpassade boken. 
Notera att beskrivningarna är korta och kan behöva kompletteras. Du kan läsa 
beskrivningarna här nedan. 

Uppgifter 

Instruktioner såsom Underline, Cross out och så vidare är ersatta med instruktionen: Mark. 
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Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

17 

Uppställningen skrivs: 

am 

  I am (I'm) jag är 

  I am not (I'm not) jag är inte 

are 

  you are (you're) du är 

  you are not (you aren't) du är inte 

is 

  he is (he's) han är 

  osv. 

24 

Uppställningen skrivs: 

have 

  I have jag har 

  you have du har 

has 

  he has han har 

  osv. 

27 

Bildbeskrivningen är kortfattad till uppgiften. Ge gärna eleven mer detaljer runt den 
personen som hen väljer. 

30 

Istället för kursivering används parentes: 

What are the full forms of the following? 
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1. (It's) time to get started. --- 

2. (You're) very smart. --- osv …. 

47 

Uppställningen skrivs: 

positiv, komparativ, superlativ 

1. nice, nicer, --- 

2. fast, ---, the fastest 

osv. 

49 

Uppgift 10 b) 

Tabellen skrivs som en lista och eleven svarar med p, n eller b. Det finns en förtydligande 
parentes till eleven: 

(svara p, n eller b) 

Quality 

1) shy 

2) dependable 

osv. 

80 

Uppgift 9 

Här finns bilderna som en lista med text. Det blir ju inte samma uppgift för eleven. Bedöm 
om eleven har någon behållning av den eller hoppa över uppgiften. 
Uppgiften skrivs: 

Memory game 

a) Take 60 seconds to read the list. 

  jeans 

  football 

  bike 

  money 

  computer 

  house 

  phone 

  table 
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86 

Uppställningen skrivs: 

  Infinitiv att-form 

  Preteritum dåtid 

  Perfekt 'har gjort' 

play, played, have/has played 
spela, spelade, spelat 
leka, lekte, lekt 

osv. 

103 

Uppgift 2 

Bilderna är skrivna som text i uppgiften: 

1. When you cross a border you sometimes have to show your --- (pass). 

2. Before you get on the train, you have to buy a --- (biljett). 

osv. 

109 

Tabellen skrivs: 

Bus 

  From Sydney, to Melbourne, time 9.00 am-11.00 pm, price 70 Australian dollars 

  From Sydney, to Melbourne, time 8.00 pm-8.00 am, price 65 Australian dollars 

Flight 

  From Sydney osv. 

109 

Tabellen skrivs: 

  am – förmiddag, från 00.00-12.00 Exempel: 02.00 blir 2 am 

  pm – eftermiddag, från 12.01-24.00 Exempel:14.00 blir 2 pm 

  00.00 – 12 midnight Exempel:06.00 blir 6 am 

  12.00 – 12 noon Exempel:18.00 blir 6 pm 

111 

Texten med olika svarsalternativ skrivs: 

1) I wake up --- 
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A. at 7 o'clock 

B. at 9 o'clock 

C. late 

2) … after spending the night in a --- 

A. tent 

B. hostel 

C. nice hotel. 

138 

Korsordet har tillagda parenteser: 

(Detta är ett korsord i originalet. Du får antalet bokstäver som det nya ordet ska ha.) 

Across 

  5. oskuld (9) 

  8. uppnå (7) 

osv. 

142 

Uppgift 11 

Eleven uppmanas att: 

(Svara h för Holly, m för Matt eller b för both.) 

143 

Uppgift 13 har tillagda parenteser: 

(Svara w för women, m för men eller b för both.) 

Tabellen skrivs som en lista: 

Profession 

a) teacher (lärare) 

b) carpenter (snickare) 

164 

Bokstavsrutan skrivs med samtliga ord vågrätt så här: 

(Du har en bokstavsruta att leta i. Efter den står orden på svenska i en lista.) 

Bokstavsruta 
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  onlsloveletterlovelöakf 

  hugmwqweddingxboyfriend 

  lmvrelationshipsbreakup 

  sjijssjealousbrideheart 

  engagementvecoupletrust 

  flirtgvljilsdatevddkiss 

  wifevsdcuddleddringros   
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Information till läsaren 

Här finns information riktad till eleven om hur boken är anpassad. Denna text finns inte i 
elevens bok. Läs igenom informationen tillsammans med eleven. 

Glosorna står efter varje text. De har rubriken Glosor. (Det finns ingen ordlista i boken.) 

Det finns inget facit till boken. 

Bilder som finns i uppgifter har bildbeskrivningar. De är korta så be gärna en klasskompis 
eller din lärare beskriva mer om du behöver det. 

Lycka till 
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Pedagogiska tips 

I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Om eleven skriver svar på papper så skaffa en flikpärm och markera flikarna med 
storstil eller punktskrift, t.ex. för de olika kapitlen. 

• Uppmana eleven att alltid skriva sidnummer och uppgiftsnummer så går det att 
hitta svaren och rätta uppgifterna. 

• Om eleven svarar i datorn så uppmana eleven att göra en mapp i datorn för 
engelska. I den mappen ska en mapp finnas med den här bokens namn. Däri ska 
eleven spara arbetsdokumenten. På så vis blir det ordning och reda i datorn och 
lättare att hitta för eleven. 

• Uppmana eleven att läsa texten till läsaren. Där står det hur den anpassade boken 
är upplagd. 
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Bildbeskrivningar 

Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

27 

Bild från en skolmatsal. 

- Fyra personer sitter tillsammans och har var sin sallad framför sig. Det är en glad 
kille och tjej och en sur kille och tjej. 

- Tre tjejer står och pratar. Två av dem håller i var sin mugg. 

- Två killar håller på med sina mobiler. 

- Två tjejer äter sallad och pratar med varandra. En annan tjej är på väg mot dem. 

- Tre killar sitter vid ett bord och pratar. 

- Två tjejer och en kille sitter vid ett bord och äter sallad. 

32 

Foto av två pojkar som tittar på varandra. Mellan sig har de ett taggtrådsstängsel. 

36 

Foto av en kille som håller i en katt. Han döljer ansiktet med en luva. 

64 

Teckning av sex personer. 

- En kille med rastaflätor, stor grön jacka, mönstrade byxor och boots. 

- En tjej med gitarr, tight linne, tighta byxor, nitbälte och höga stövlar. 

- En man i kostym. 

- En kille som sminkar sig. 

- En tjej i rutiga byxor, skjorta och tennisskor. 

- En tjej i en kort klänning utan axelband och högklackade skor. 

90 

Foto av en gammal stor bil, kanske en Ford Skyliner från 50-talet. Det är en cabriolet (utan 
tak). I bilen sitter en glad familj med mamma, pappa, dotter och son. Barnen är cirka 6—8 
år gamla. 

90 

Foto av en röd klippa som är 3,5 kilometer lång och två kilometer bred. Den har inga växter 
på sig. Landskapet omkring den är torrt med röd jord och några få buskar. 
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106 

2 foton 

- En känguru som har en unge i en påse/pung på magen. Kängurun ser ut som en 
jättestor hare men med en lång svans. 

- En koalabjörn som har sin unge på ryggen. Den håller sig fast med armar och ben 
runt mamman. Koalabjörnen ser ut som en nallebjörn. 

107 

Foto av en strand med en surflektion. På stranden står åtta personer på var sin surfbräda 
och övar. 

118 

Teckning av en tjej och två killar som tittar på en karta. Ena killen har en ryggsäck och 
tjejen har en rullväska. 

120-122 

Fem foton och bilder 

- En kiwifrukt. 

- Geyser, Rothoura. En varm källa. Vattnet ångar och berget runt källan är orange. 

- En albatross, en stor sjöfågel. 

- Vägskylt med en kiwifågel. Fågeln har en lång näbb, ben och en rund kropp. 

- Bungy-jumping. En man hoppar med ett rep runt fötterna. Det ser ut som att han 
flyger i luften. 

- New Zealand's national rugby team, All Blacks. 
Männen i laget står bredbent och gör en haka, en slags dans. De grimaserar och 
skriker! 

135 

Foto från en boxningsmatch. Carter har slagit Fernandez så hårt att han ramlat genom 
repen som sitter runt boxningmattan. 

161 

Målning av en naken kvinna som blir kysst på pannan av en naken ängel. Ängeln är en man 
med stora vingar på ryggen. 

182 

Teckningar av tre par. 
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- Två kvinnor. En med kort mörkt hår och svart klänning och en med långt mörkt hår i 
blus och shorts. De ler båda stort och har var sin hatt. 

- Ett äldre par, en man och en kvinna. De har båda jeans på sig och grått hår. 
Mannen har en röd t-shirt och kvinnan en rosa, lång blus. 

- En man och en kvinna. De har båda jeans och rosa mönstrade skjortor. Kvinnan har 
mörkt hår och mannen är blond. 
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