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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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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. 

• I den anpassade boken finns bara en bildbeskrivning. Det beror på att de flesta 
bilderna är samma som i textboken och finns beskrivna där. Du kan läsa 
bildbeskrivningen nedan under rubriken, Bildbeskrivningar. När det finns bilder som 
eleven ska använda sig av i uppgifter finns en lista som kortfattat påminner eleven 
om bilderna i textboken. Dessa listor finns i detta dokument nedan under rubriken, 
Sidspecifika förändringar. 
Bilder av ikoner är strukna. 

• I boken finns många tillagda parenteser till eleven som förklarar hur uppgifter kan 
lösas om man har en synnedsättning. Eftersom eleven kanske jobbar ihop med en 
seende kompis är inte originaltexten ändrad. Det kan därför fortfarande stå 
instruktioner om att göra en ”poster” osv. Läs den anpassade bokens parenteser 
nedan under Sidspecifika förändringar. 

• Markerad text skrivs med versaler i den anpassade boken. 

• Sista delen av boken med: Unit Evaluation, Checklists, Text Types finns i en egen flik 
med rubriken: Sista delen 

• När det finns rutor med ord i så står det Box i rutrubriken i den anpassade boken. 

Generella anpassningar av uppgifter 

(Uppgifter med samma upplägg som alla är skrivna på samma vis i den anpassade boken.) 
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• Uppgifter där eleven ska välja svaren True, false or not given? har fått tillägget: 
(Svara t för True, f för False eller not för Not given.) 

• Uppgifter där eleven ska para ihop delar av meningar: Match up the two parts … 
Här får eleven parenteser som förtydligar uppgiften: (Du har en 123-lista med 
starten på meningarna och en abc-lista med sluten.) eller (Du har en 123-lista med 
ord och en abc-lista med definitioner.) Eleven kan sen svara med en siffra och en 
bokstav. 

• När det finns listor och eleven ska fylla på med ord som rimmar så är orden i den 
anpassade boken listade med abc, exempel från sidan 64: 
Antonym words 

a. to converge 

b. to get away with 

osv. 
Eleven svarar då med en bokstav och rätt svar. 
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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. 

4 

I uppgiften Unit 2:1 finns tillägget: 

(I textboken finns foton på: lax, gnu, val, sjöpung, lejon och flamingofåglar.) 

4 

I uppgiften Unit 3:1 finns tillägget: 

(I textboken finns foton på: Titanic, en rösträttsdemonstration, atombomben 1945, 
månlandningen, och ANC:s logga) 

4 

I uppgiften Unit 4:1 finns tillägget: 

(I textboken finns foton på: Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, John Verdon och 
Gillian Flynn.) 

9 

I uppgift a uppmanas eleven att svara: 
(Svara c för countable nouns och un för uncountable nouns.) 

Listan skrivs: 

a. presentation 

b. stuff 

c. practice 

osv. 

12 

I uppgiften Word Work uppmanas eleven att svara: 

(Svara på dessa frågor till varje ord i listan: What kind of word? From context? Reasonable 
guess?) 

Listan skrivs: 

a. loner 

b. counter culture 

osv. 

13 

I uppgiften Speak out finns tillägget: 
(Här finns bilderna: Steve Jobs, Evelyn Glennie, Wangari Maathai, Emma Watson.) 
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16 

I uppgift 1 är ändrad och eleven uppmanas svara: 
1. Fill in the list. 

(Svara n för neither, m för Megan, r för Reynansh eller b för both.) 

Listan skrivs: 

a. is a scientist 

osv. 

25 

I uppgift 1 är ändrad och eleven uppmanas svara: 

Based on information in the texts, who 

(Svara c för Catwoman, d för Devil Man, s för Stacey Irvine a för Andy Park.) 

Listan skrivs: 

a. has had some kind of medical treatment 

osv. 

25 

I uppgift 2 uppmanas eleven att svara: 

(Svara 100 för 100 procent, p för probable, n för not clear, u för unlikely och 0 för 0 
procent.) 

Listan skrivs: 

a. Edward II played football … 

osv. 

33 

I uppgiften Looking at … finns en förtydligande parentes till eleven och exemplen skrivs på 
följande vis: 
Examples: 

  4. l. 

  6. h 

  7. m 

  12. k 

35 

Uppgiften Art är struken. 
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35 

Uppgiften One-sided love har tillägget: 
(Du kan skriva en lista.) 

49 

I uppgiften Time for research uppmanas eleven använda Multimedia vid presentationen. 
Stötta eleven i att ta fram underlag om det behövs. 

67 

I uppgiften A travel poster finns tillägget: 
(Du kan skriva manus till en radioreklam eller en annons.) 

71 

I uppgiften Listen up finns tillägget: 
(Du kan svara med dialogens siffra och alternativets bokstav.) 

Exempel: 1 f 

Listan skrivs: 

a. Man falls off boat – saved by lifeguard 

osv. 

101 

I uppgiften Listen up finns tillägget: 

(Du kan svara med dialogens siffra och gengrens bokstav.) 

Listan skrivs: 

a. Science fiction 

b. Crime fiction 

109 

I uppgiften Listen up finns tillägget: 

(Du kan svara med monologens nummer och Gemmas svar a-i.) 

Lista skrivs: 

Gemma's response 

a. Nice idea 

osv. 

115 

Uppgiften Speak out 

Uppmana klassen att ta med saker (istället för foton av dem) så kan eleven med 
synnedsättning lättare få en uppfattning om dem. 
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117 

Uppgiften Time for research 

Här kan eleven välja föremål om möjligt istället för att visa med foton. 

119 

I uppgiften b finns tillägget: 

(Istället för en tabell har du en abc-lista. Du kan svara med rätt siffra (function) och modala 
verbets bokstav.) 

Listan skrivs: 

modal verb 

a. might, example: England might win the next world cup. 

osv. 

127 

Uppgiften A poster 

Här finns tillägget: 

(Du kan skriva en informationstext.) 

127 

Uppgiften Watch and write 

Eleven behöver syntolkning för filmen.  
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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! 

Markerad text skrivs med versaler i den anpassade boken. 

I din bok finns parenteser med text till dig om hur du kan arbeta med vissa uppgifter. Om 
du jobbar med en kompis berätta då vad som står extra i din uppgift. Det kan vara att 
skriva något istället för att göra en poster och så vidare. 

I din bok finns listor markerade med abc så att du kan svara med en bokstav och rätt svar. 

Originalbokens sista delar finns i en egen flik med rubriken Sista delen, det är olika 
utvärderingslistor. 

Det finns inget facit till boken eller ordlista. 

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. 

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

• 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 arbetsdokument till 
boken. På så vis blir det ordning och reda i datorn och lättare att hitta för eleven. 

• Uppmana eleven att skriva sidnummer och uppgiftsnummer när han/hon skriver 
svar så att det går att rätta. Observera att elevens listor ofta har en abc-listning 
vilket gör att elevens svar kan vara en bokstav följt av ett alternativ. Läs under 
Sidspecifika förändringar (ovan) hur eleven kan svara med förkortningar. 

• I uppgifter då eleven ska ”research” är det ont om tid så vinns mycket tid på att du 
letar fram material som eleven kan läsa för uppgiften. 

• Läs mer om hur punktskrift skrivs i Punktskriftsnämndens skrifter, till exempel 
Svenska skrivregler för punktskrift. De kan läsas digitalt eller beställas via 
www.mtm.se eller lånas på ditt bibliotek. 

http://www.mtm.se/
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Bildbeskrivningar 

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

24 

4 bilder 

- Ett par hennamålade händer. Handflatorna är täckta med mönster i rött. 

- Ett par vigselringar. 

- En sko trampar på ett glas under en servett. 

- En bil med skylten ”Just married”. I dragkroken hänger plåtburkar i snören. 
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