
Kontakt Stadiebok årskurs 7-9 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 41066  



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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Läraranvisning 

Titel: Kontakt Svenska och Sva Stadiebok åk 7-9 

Författare: Tomas Bergsten Pär Larsson 

ISBN: 978-91-27-45297-8 

Innehåll 

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

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................... 3 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 4 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 5 

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. 

• Det finns 3 svällpappersbilder till boken. 

• Följande sidor utgår: 
Förlagsinformation, Bildkällor, Textkällor och Baksidestext 

• Fetstilt text utgår, markeras endast när info finns under Anvisningar per sida. 

• Hela stycken med kursiv stil markeras ej. Enstaka kursiverade ord markeras. 

• Ordet understrukna ändras till markerade. Stryk under, ändras till Skriv. 

• När subjekt (s), predikat (p), adverb (adv) m. fl. förkortningar förekommer skrivs de 
i direkt anslutning till det/de ord som avses. Ibland skrivs meningen i sin helhet 
först innan (s) och (p) m. fl. förkortningar läggs in efter orden. Se sidan 249 under 
sidspecifika förändringar som exempel. 
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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. 

10 

(Text på webbsidan:) 

Registrera dig på  findAfriend  och chatta med nya kompisar. 

27 

De fetstilta inledande orden av artiklar är markerade med fetstil. 

35 

”Nära upploppet” är fetstilsmarkerat 

67 

De fyra strategiernas inledningar är fetstilsmarkerade. 

128-129 

De fetstilta ingresserna i båda insändarna är fetstilsmarkerade. 

249 

Adverbial: För att meningen inte ska vara så sönderhackad skrivs den i sin helhet först och 
sedan med förkortningarna inom parentes och adverbialen (som avses här) kursiverade. 

Farmor ger leende en present till sitt lilla barnbarn på födelsedagen. 

Farmor (s) ger (p) leende (s-advl) en present (dir.obj.) till sitt lilla barnbarn (indir.obj.) på 
födelsedagen (t-advl). 

285-286 

Följande texter är fetstilsmarkerade (det kommer hänvisning till detta längre fram i boken): 

Tamar och Haneen är … (hela det stycket) 

Många som bor (inledning av mening) 

I den kala korridoren (inledning av mening) 

Överallt på gatorna (inledning av mening) 

391 

Se bildbeskrivning sidan 155. 

410 

Tillagd text: (Den första bokstaven i de fem orden nedan bildar ett eget ord)  
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Till läsaren 

I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

Det finns 3 svällpappersbilder till boken. 2 st med runskrift och en karta över 
indoeuropeiska språkens utbredning. 
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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. 

• I vissa uppgifter måste eleven få hjälp, t.ex. när uppgifter består av att studera 
tidningar och bilder och bildtexter. 

• Visa gärna eleven hur en tankekarta ser ut. Använd t.ex. en ritmuff för att göra en 
skiss. 
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Bildbeskrivningar 

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

7 

En bäddad madrass ligger på golvet. På madrassen ligger en ungdom på mage och skriver 
på sin laptop och ser glad ut. Framför madrassen på trägolvet står ett par smutsiga 
gympaskor och en trave med böcker. 

11 

Ett flygfoto visar tre parallella bilvägar, två går i en svag högerkurva och den vänstra vägen 
avviker åt vänster. Naturen är berg och skog. En röd bil kör på den vänstra vägen. 

12 

Ett fotografi visar kattens huvud framifrån. Katten är gråspräcklig med vit nos. Öronen står 
rakt upp och blicken med de gröna sneda ögonen är fokuserad. Några gröna grässtrån 
sticker upp under nosen. 

22 

Ett urval av tidningsnamn: 

Nordvästra Skåne, Aftonbladet, Kvällsposten, Bohusläningen, Helsingborgs Dagblad, 
Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet. 

39 

En yngre kvinna är på väg nedför en lång trappa. Hon är klädd i en röd kappa och har 
vänster hand i fickan och höger hand på räcket till trappan. Samtidigt går en man, klädd i 
blå jeans, bruna boots och svart rock, uppför trappan. När han passerat kvinnan med ett 
tiotal trappsteg stannar han och vänder sig om och tittar efter henne. 

43 

En student sitter i biblioteket på en stol och med fötterna på skrivbordet. I knä har han ett 
anteckningsblock och i handen en penna. På stolsryggen hänger en jeansjacka. 

60 

Foto: Melissa Horn 

Yngre kvinna med ovalt ansikte och markerad haka, bruna ögon, markerade svarta 
ögonbryn och långt svart hår med mittbena. En svag antydan till leende. 

60 

Foto: Annika Norlin 

Ovalt ansikte med markerade ”skrattlinjer”, blå ögon och smala ögonbryn. Ljust uppsatt 
hår där en hårslinga hänger ner över vänster öga. 
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Ett stort leende som visar fina jämna vita tänder. 

71 

En pojke i 10-årsåldern tittar, med allvarligt ansiktsuttryck, fram bakom en buske där han 
vikt grenarna åt sidan. Han är klädd i vit skjorta med blå stickad väst och gråa byxor. Håret 
är mörkt, kortklippt med lugg. Ögonen är blå. 

79 

Två barn står på en stolsits och tittar ut genom ett fönster som har en brun persienn. 
Flickan är längre än pojken och är klädd i klänning med knytband i bak. Hon har långt ljust 
hår. Pojken är klädd i kortbyxor, vit skjorta och blå stickad väst. Rummet har grön 
mönstrad tapet och ett vitt skåp syns i hörnet av bilden. 

85 

Ett taggtrådsstängsel där två pojkar står och tittar på varandra på varsin sida om stängslet. 
Den ena pojken är klädd i vit skjorta och blå stickad tröja, han är kortklippt med lång lugg. 
Den andra pojken är klädd i blå- och vitrandig skjorta och rakat huvud. 

87 

Bakom ett taggtrådsstängsel på marken sitter en ledsen pojke med rakat huvud, klädd i 
blå- och vitrandig skjorta och byxor. Han är smutsig i ansiktet och bakom honom syns en 
betongramp. 

91 

Ett vackert kvinnoansikte, hon håller sin vänstra hand framför hakan. På pekfingret sitter 
ett smycke med en stor svart klo över fingertoppen. Hon har mycket vackra smycken på 
hals, öron och huvud. Håret, som är gyllengult, är uppsatt i nacken och en fläta går runt 
hjässan. 

92 

En ung kvinna ligger på rygg på golvet och hennes långa svarta hår är utspritt runt huvudet. 
Hon är klädd i en vacker glittrig klänning med puffärmar. Hennes högra hand ligger mot 
golvet, den är öppen och en bit därifrån ligger ett äpple som en tugga tagits på. 

105 

En foto visar Zlatan, som med bar överkropp, sträcker armarna mot skyn och publiken. Han 
har mycket tatueringar på armarna och klädd i blå kortbyxor med siffran 10 i gult på. Gula 
knästrumpor med 5 smala blå ränder på samt vita och rosa fotbollsskor. I bakgrunden ses 
en fullsatt läktare och spelare på gräsplan. 

117 

En man läser från en lapp som han håller i höger hand. Vänster arm håller han nedåt med 
öppen hand och fingrar som spretar. Kläderna sitter lite i oordning och ansiktet visar ett 
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förvånat uttryck, munnen är öppen, ögonen stirrar på lappen, rynkor i pannan och rufsigt 
hår. Han har en mikrofon fastsatt på höger kind. 

121 

En fotbollsmatch mellan två flicklag. Det ena laget i röda tröjor och strumpor och svarta 
shorts. Det andra laget i gula tröjor med en stor stjärna på, svarta shorts och strumpor. 

122 

Tankekarta som består av en stor bubbla i mitten och omgiven av 4 mindre bubblor + att 
de 4 har ytterligare 1 liten bubbla. 

Text i stora bubblan: 

Därför blev jag inte fotbollsproffs. 

Text i de 4 omgivande bubblorna + 1: 

  Starten 

  Höjdpunkterna + Träningslägret 

  Guldkornen + Mitt mål i finalen 

  Motgångarna + Skadan 

132 

En rofylld vinterbild i skogen. Alla träd är snöbeklädda och det sitter svarta fåglar i träden. 
En varg står och nosar på den snötäckta marken. 

140 

En gammal man sitter på en parkbänk. Han är klädd i hatt och överrock. Den gamle 
mannen lutar sig fram och tar stöd av sin käpp som han håller mellan knäna, i handen 
håller han en gammaldags mobil. 

141 

Två tonårspojkar ligger på mage på en brygga och tittar ned i vattnet. 

155 

Den indoeuropeiska språkfamiljen 

(grenarna redovisas nerifrån med först vänster sida och sedan höger sida. De stora 
grenarna delas även in i flera och är då numrerade med a, b, och c). 

Vänster sida 
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  Gren 1: Grekiska 

  Gren 2: Keltiska språk = 
 a) Iriska 
 b) Gaeliska 

  Gren 3: Romanska språk = 
 a) Portugisiska, Italienska, Franska, Spanska 
 b) Rumänska 

  Gren 4: Germanska språk = 
Västgermanska språk 
 a) Nederländska, Högtyska, Lågtyska, Engelska 
Nordiska språk 
 b) Isländska, Färöiska, Norska, Svenska, Danska 

Höger sida 

  Gren 1: Albanska 

  Gren 2: Armeniska 

  Gren 3: Iranska språk = 
 Kurdiska, Persiska, Afghanska 

  Gren 3: Indiska språk = 
 Hindu och Urdu, Bengaliska, Romani 

  Gren 4: Slaviska språk = 
Västslaviska språk 
 Slovakiska, Polska, Tjeckiska 
Sydslaviska språk 
 Bulgariska, Slovenska, Serbokroatiska 
Östslaviska språk 
 Vitryska, Ryska, Ukrainska 
Gren 4: Baltiska språk = 
 Litauiska, Lettiska 

175 

På ett postfack står följande: 

110 Albin Larsson 

184 

Cornelis Vreeswijk sitter och spelar på sin gitarr. Framför honom finns en mikrofon. 

187 

Veronica Maggio står på en scen och sjunger, hon håller mikrofonen med båda händerna. 
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283 

Ett fotografi visar en båt ute på havet. Det är natt och endast lyset från båten visar vattnet. 
Båten är överfylld men människor som sitter och står. På taket till styrhytten sitter också 
människor. 

288 

En kvinnlig värnpliktig med ett automatvapen hängande över axeln, övervakar mycket 
människor som är i rörelse. 

299 

Ett porträtt av Mark Levengood. Han vilar huvudet mot sin högra hand och ler. 

302 

Ett Luciatåg. Lucian är ljushårig med levande ljus i en krans på huvudet och rött band rund 
midjan. Många tärnor med glitterband runt midjan och ett levande ljus i handen. I 
bakgrunden ses stjärngossar med struthattar på huvudet. 

304 

En tandläkare och tandsköterska med munskydd på. Tandläkaren håller i en liten 
borrmaskin. Han har handen i en plasthandske. Tandsköterskan håller i ett smalt metallrör 
som kan blåsa luft. 

345 

Ett fotografi visar en kvinnlig polis. 

346 

Tre ungdomar samtalar utanför en stor byggnad. En flicka sitter på en träbänk vänd mot en 
pojke som sitter i rullstol. Den andra flickan står bredvid rullstolen och pekar med en 
penna i en läroboken som ligger uppslagen i pojkens knä. 

351 

Bakom ett galler står många ungdomar. En av dem håller ett plakat mot gallret där det står 
”I am a climate defender”. 

389 

Ett fotografi visar 5 hästar som betar på ett grönt fält. I bakgrunden ses höga berg där vita 
moln täcker bergstopparna. 

393 

Ett fotografi visar renskiljning. I förgrunden en man med slitna skinnbyxor, kängor och ett 
vackert mönstrat bälte där det hänger en slidkniv. Två barn ca 8 och 4 år står bredvid och 
är beredda att kasta lasso som de har i sina händer. 
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397 

Svenska dialekter 

  Norrländska mål: från och med norra Hälsingland, Härjedalen och norrut 

  Sveamål: Uppland, Dalarna, Gästrikland, södra Hälsingland, Södermanland, 
Västmanland, Närke, Östergötland utom i sydväst, Öland, nordöstra Småland 

  Götamål: Västergötland, Dalsland, Bohuslän, norra Halland, nordvästra Småland, 
sydvästra Östergötland, Värmland 

  Gotländska mål: Gotland 

  Sydsvenska mål: Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland 

  Östsvenska mål: Finland och tidigare också Estland 

415 

En pojke i vinterkläder, mössa och handskar. Han håller ena handen för munnen och den 
andra håller i mössan. Det virvlar av stora snöflingor runt honom. 

419 

En måsfågel flyger med utbredda vingar över ett stormigt hav. 

445 

I ett skyltfönster står en skyltdocka, den är en färgad man som är klädd i en kortärmad blå-
vit-randig tröja men text på bröstet ”ThomasCook.com”. Utanför skyltfönstret sitter en 
man på huk med en kamera i sin hand. Framför mannen på stenplattorna står en 
bilbarnstol, i den ligger en baby som är klädd i en ullig vit overall. Det är en skallra fastsatt 
på bilbarnstolens handtag. 

447 

Exempelbilden är beskriven i brödtexten på sidan 448. 

450 

Ett foto i svart, grått och vitt. Snöklädda berg i bakgrunden, i dalen en vit kyrka med ett 
svart torn och svart tak. I förgrunden är marken täckt av snö. Sju pingviner går på rad, över 
en träbro, mot stora höga svarta oljecisterner. 

454 

På en storbildsskärm framför ett höghus visas en bröstbild av en naken man. Munnen är 
öppen och han sträcker ut armarma och knyter nävarna. Armarna, ansiktet och en liten bit 
ned på bröstet är rödmålat, resten av kroppen är vit. I nederkant på bilden står texten 
”Just do it” bredvid Nike-symbolen som är röd. 
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466 

En tidningsartikel/reportage kan bestå av: Rubrik, ingress, bild, bildtext, brödtext och 
signatur. 
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