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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. 

• 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! 
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Läraranvisning 

Titel: Lieber Deutsch 3 2.0 

Författare: Annika Karnland Anders Odeldahl Lena Gottschalk 

ISBN: 978-91-47-11785-7 

Innehåll 

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

Till läsaren .................................................................................................... 2 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 3 

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 1 svällpappersbild, Christinas Stundenplan, sidan 32. 

• Kursiveringar och fetstilsmarkeringar förekommer endast då det behövs för att 
besvara vissa uppgifter. De är då skrivna med VERSALER och finns på sidorna 26, 30, 
112, 141, 195-196, 202, 204, 206, 208, 210, 216. 

• Eftersom fetstilsmarkering inte förekommer är fettgedruckten ersatt med 
ausgewählten. 

• Bilderna av ikonerna ersätts av texten från sidan 5. 
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Till läsaren 
Det finns två kartor över Tyskland i boken. Den ena visar angränsande länder till Tyskland 
och den andra Tysklands indelning i regioner. Det finns en förenklad bildbeskrivning av 
kartorna. Använd gärna din Europakarta. 

Ikoner är ersatta med text: 

  Sprechen talövning 

  Schreiben skrivövning 

  Hören hörövning 

  Versalt (L) inom parentes före en text/uppgift betyder att material finns i 
lärarhandledningen. 

Där det förekommer ord och meningar som är markerade, är de i din bok skrivna med 
versaler. 

Det finns en svällpappersbild till sidan 32, Christinas Stundenplan. 
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Bildbeskrivningar 

Bakre pärmsida 

1. Tysklands grannländer och hav. 

I norr: Nordsee, Dänemark, Ostsee. 

I väster: Niederlande, Belgien, Luxemburg, 

Frankreich. 

I öster: Polen, Tschechien. 

I syd: Schweiz, Österreich 

2. Tysklands regioner. 

I norr: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. 

I väster: Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland. 

I öster: Brandenburg, Sachsen. 

I mitten: Sachsen-Anhalt, Thüringen. 

I sydväst: Baden-Württemberg. 

I sydöst: Bayern 

10 

Två figurer i svart siluett strider mot varandra med svärd som lyser vita. 

12 

En tågperrong. På ena sidan tågräls och på andra sidan en vägg som består av enbart stora 
välvda fönster, från golv till tak. På ett av fönstren sitter en skylt: Görlitzer Bahnhof. 
Utanför fönstren ser man en stadsbild. 

14 

En ung dam fotograferar ett klocktorn med sin mobil. 

16 

En tonårspojke håller en liten flicka i armarna och snurrar henne runt. De befinner sig på 
en strand. 

20 

Ett foto visar många unga människor som sitter på bänkar. De läser, talar med varandra 
och några äter. Det finns traditionella bänkar i bakgrunden och det finns konstnärligt 
utformade bänkar som påminner om båtar, dessa är sammankopplade med blåa 
spännband. 
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38 

Två unga kvinnor har dykt ner under vattnet. Håret spretar rakt upp av farten. 

43 

En man spelar på en stor pumpa som föreställer en trumma och i händerna håller han 
purjolökar som trumpinnar. Runt bilden ses olika grönsaker sammansatta som 
blåsinstrument. 

46 

Två par fötter. Det ena paret i utgångna träskor och grönt plåster på höger häl. 

Det andra paret i röda Foppatofflor och med ett vitt plåster på vänster häl. De står på stora 
stenar. I bakgrunden ses snöiga berg. 

46 

En person har en tidning uppslagen framför sig. På tidningens framsida ses ett foto av 
Charlie Chaplin och ovanför honom med stora bokstäver, SPIEL IM ZD. 

54 

En hund står vid ena sidan av Donau och på andra sidan av floden ses grönskande träd i 
förgrunden och bakom dessa träd ses höga skyskrapor med olika utseende och ett högt 
smalt torn med en hög antenn högst upp. 

55 

Tre flaggor. 

  Flagga a har tre vågräta fält: svart rött gult 

  Flagga b har tre vågräta fält: rött vitt rött 

  Flagga c har röd botten med ett vitt kors. 

57 

Tre personer ses åka rullskridskor utför en bana. Damen är klädd i lång kjol, lång jacka, vit 
blus med krås, vidbrättad hatt och handskar. Mannen är klädd i kostym, skjorta, väst och 
slips samt handskar och hatt. Den tredje personen som är en man har ramlat omkull och 
hans hatt flyger av. 

58 

Goethe åker skridskor klädd i lång grön rock som han håller ihop med händerna, byxor 
nedstoppade i höga läderstövlar som det sitter skridskor på. Han åker förbi två damer som 
kastar snöboll klädda i hattar med plymer och långa volangkjolar. 
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68 

En kvinna i svart klänning och gympaskor står med huvudet bakåtlutat och en arm 
utsträckt bakåt, en man håller i hennes hand med sin arm sträckt framåt och kroppen 
framåtlutad. Han har en röd sjal hängandes runt halsen. 

77 

Bild till Leas text: 

Två elefanter står och trycker sina huvuden med snablarna mot varandra. 

81 

På ett metallgaller hänger massor av hänglås, några ensamma och många ihoplåsta två och 
två. De har olika färger, en del rostiga, namn och datum och några med ritade hjärtan på. 

88 

Två ungdomar ligger på en gräsmatta och håller om varandra. 

98 

Ett fotografi av ett 4-våningshus med olika färg på balkongerna. 

Etage: grön balkong med röda vackra blommor. 

  Våning 1: gul balkong. 

  Våning 2: röd balkong med stor rund tv-antenn och gröna spretiga blommor. 

  Våning 3: grön balkong. 

111 

Tre vägskyltar: 

  Zentrum, med en pil till höger. 

  Altstadt, med en pil till höger. 

  Pil till vänster med texten, Polizei. 

114 

En gråspräcklig katt står på en trädgren och tittar nedåt. 

118 

Vuxna och ungdomar samlade på ett torg. Många har flaggor och banderoller med olika 
texter. Polisbilar står uppradade på ena sidan. 

128 

En husvägg där tre fönster är öppna. Mittenfönstret har glasdörrar med ett räcke framför. 
Tre ungdomar lutar sig mot räcket. I de andra två fönstren sitter en pojke i varje på 
fönsterbrädan med benen hängande utefter husväggen. 
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133 

Målning på en husfasad. Ett kvinnoansikte täcker en vägg och inramar fönster och balkong. 
Ett fönster är istället för hennes vänsteröga, och balkongens undersida ser ut att tillhöra 
hennes huvudduk. 

137 

Sex rader med ca åtta brevlådor. Det är namnetiketter (olika färger och storlekar) på alla 
brevlådorna med handskrivna namn på. 

139 

Foto av gruppen ABBA vid Eurovisionslagern 1974. Benny sitter vid pianot, Frida och 
Agneta sjunger och Björn spelar gitarr. 

146 

Ett foto visar en enormt stor gorillahand som varsamt håller en kvinna i vit lång klänning, 
hon är barfota. I bakgrunden ses en helikopter. 

162 

En man i arbetskläder dammsuger den röda mattan framför en jättestor reklambild av 
filmen Verblendung. 

183 

Ett fotografi visar träd med kraftiga stammar och uppstickande stubbar där marken är 
täckt av vatten. Träden i bakgrunden är även täckta av dimma. 
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