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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! 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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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. 

Bilder 

• De flesta bilder i boken är beskrivna så att eleven kan svara på frågorna från 
lärarhandledningen. Bildbeskrivningarna finns i en egen flik. Bildbeskrivningarna 
finns också i detta dokument och du kan om du vill läsa upp dem för eleven istället 
för att hon/han läser själv. 

Layout i den anpassade boken 

Flikarna i e-boken är dessa: info, innehåll, detaljerat innehåll, text, bilder (med 
bildbeskrivningar), glosor (kapitelglosorna), Wordlists (ordlista) och kortkommandon. 

Textviewboken har två innehållsförteckningar. En förenklad som finns i fliken "Innehåll" 
(fungerar som vanligt med att eleven trycker ENTER) och en "Detaljerat innehåll" med 
innehållet från originalet (där eleven trycker ctrl+enter på sidlänkarna). 

Om det finns en Magic Maggie på sidan så står hennes text efter rubriken med Magic 
Maggie säger: innan texten. 



2 
 

Nya punktskriftstecken 

Anföringstecken ” skrivs p56 

Pund £ skrivs p1238 

(Förkortningarna av ordningstalen skrivs 1st, 2nd osv. utan markering för upphöjda 
bokstäver.) 
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Sidspecifika förändringar 

7 

Spelet utgår. Istället finns här en översättningsövning. 

Magic Maggie: 

What English words do you know? 

Översätt till svenska: 

a) aeroplane --- 

b) horse --- 

c) bus --- 

d) zebra --- 

e) tiger --- 

f) t-shirt --- 

g) kangaroo --- 

h) crocodile --- 

i) computer --- 

j) hamburger --- 

k) football --- 

l) whale --- 

27 

Spelet utgår i den anpassade boken. Istället finns här en översättningsövning. 

Find the numbers! 

Write the number 

a) sixteen 16 

b) eight --- 

c) fourteen --- 

d) two --- 

e) twelve --- 

f) three hundred --- 

g) one --- 

h) eighteen --- 

i) six --- 

j) three --- 
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k) nineteen --- 

l) ten --- 

m) twenty --- 

74 

Färgerna skrivs så här: 

  black svart 

  blue blå 

  brown brun 

  green grön 

  orange orange 

  pink rosa 

  red röd 

  white vit 

  yellow gul 

  purple lila 

  grey grå 

77 

Klockorna skrivs så här: 

  It's 6 o'clock Klockan är 6. 

  It's 4.30. Half past 4 Klockan är halv 5. 

  It's 8.30. Half past 8 Klockan är halv 9. 

  It's (a) quarter to five. Klockan är kvart i 5. 

  It's (a) quarter past two. Klockan är kvart över 2. 

81-85 

De markerade orden skrivs med versaler. 

Bildordlistorna skrivs så här: 

91 

  ceiling tak 

  floor golv 

  wall vägg 
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  wallpaper tapet 

  door dörr 

  window fönster 

  curtains gardiner 

  desk skrivbord 

  chair stol 

  drawer låda 

  chest of drawers byrå 

  closet (AmE) wardrobe (BrE) garderob 

  lamp lampa 

  books böcker 

  bookcase bokhylla 

  bed säng 

  pillow kudde 

  rug matta 

  mirror spegel 

  poster affisch 

  computer dator 

  yarn (AmE) ball of wool (BrE) garn 

  ball boll 

  baseball bat slagträ för baseball 

  helmet hjälm 

  carrots morötter 

  apple äpple 

93 

  stove spis 

  fridge frys 

  faucet (AmE) tap (BrE) kran 

  table bord 

  washing up liquid diskmedel 

  brush borste 
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  saucepan kastrull 

  plate tallrik 

  spoon sked 

  knife kniv 

  glass glas 

  mug mugg 

  bowl skål 

  egg ägg 

  toast rostat bröd 

  marmalade marmelad 

  orange juice apelsinjuice 

  butter smör 

  clock klocka 

  school timetable skolschema 

  flower pot blomkruka 

  cat’s bowl kattskål 

  pen penna 

  magnet magnet 

95 

  upstairs övervåning 

  bathroom badrum 

  bath bad 

  toilet toalett 

  wash basin tvättställ 

  downstairs bottenvåning 

  kitchen kök 

  mother mamma 

  roof tak 

  window fönster 

  grandfather morfar/farfar 

  sofa soffa 
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  grandmother mormor/farmor 

  bedroom sovrum 

  bed säng 

  study arbetsrum 

  computer dator 

  newspaper tidning 

  father pappa 

  garden trädgård 

  living-room vardagsrum 

  brother bror 

  sister syster 

  tree träd 

  houseboy tjänare 

  flower blomma 

96-98 

  A horse or a pony? En häst eller en ponny? 

  cow on holiday ko på semester (på en sandstrand) 

  cow at work ko som jobbar 

  piglet (baby pig) griskulting 

  cat katt 

  kitten (baby cat) kattunge 

  dog hund 

  puppy (baby dog) hundvalp 

  fish fisk 

  goldfish guldfisk 

  butterfly fjäril 

  stick insect vandrande pinna 

  fly fluga 

  bee (bumble bee) humla 

  ladybird nyckelpiga 

  snail snigel 



8 
 

  bird (canary) fågel, kanariefågel 

  bird (budgie) fågel, undulat 

  chick (baby chicken) kyckling 

  parrot papegoja 

  rabbit kanin 

  (grey) squirrel ekorre 

  mouse mus 

  rat råtta 

  guinea pig marsvin 

  hamster hamster 

  hedgehog igelkott 

  snake (cobra) orm, kobra 

  lizard ödla 

  A turtle or a tortoise? En ödla eller en sköldpadda? 

99-101 

  coat kappa 

  jacket jacka 

  dress klänning 

  blouse blus 

  hoodie luvtröja 

  jumper tröja (långärmad) 

  shirt skjorta 

  T-shirt t-tröja 

  sweater tjocktröja 

  shoes skor 

  wellingtons/rubber boots gummistövlar 

  boots kängor 

  trainers träningsskor 

  socks sockar 

  underwear underkläder 

  trousers/pants byxor 
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  jeans jeans 

  sweatpants träningsbyxor 

  skirt kjol 

  tights strumpbyxor 

  belt bälte 

  cap keps 

  mittens vantar 

  muffler halsduk 
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Till läsaren 
• Glosor och ordlistan (Wordlist) finns i var sin flik. 

• Nästan alla bilder är beskrivna i din bok. Alla bilder är teckningar (utom några men 
då står det foto i beskrivningen). Bilderna finns i en egen flik. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 
• Rita gärna rummen från bildordlistorna (sid 90-94) taktilt för eleven som ett 

komplement till bildbeskrivningen.  
Rita taktilt med eller för eleven med t.ex.: 

- Ritmuff (från Iris hjälpmedel) Det är ett plastpapper som träs på en platta. Ni 
ritar med en vanlig bläckpenna. Tryck ganska hårt för att det ska bli en relief. 

- Sensational Blackboard (från SPSM) Här används vanligt papper på ett plattan 
som kallas ”Sensational Blackboard”. Eleven måste kunna trycka rätt hårt 
med en penna för att det ska bli en relief. 

- Nettbrett (Se hur du tillverkar den på: http://www.statped.no/Huseby sök 
vidare på Tegnepakke). Här fäster du ett myggnät på en platta. Lägg ett 
vanligt papper på plattan och rita med en vaxkrita. Linjerna blir i relief men 
kräver också att eleven kan trycka med kritan mot pappret. Fördelen är att 
andra elever ser strecken tydligt men att de taktilt är lite svagare än 
ovanstående metoder. 

• Komplettera gärna bilder/bildordlistorna med konkreta saker som leksaksdjur, 
dockkläder (för kläderna) och riktiga saker. Lägg taktilt material framför eleven på 
en bricka med antihalkduk under så ”försvinner” inte materialen för eleven. 

• Komplettera gärna texten med kartor och flaggor i svällpapper från SPSM. 

  Världen, beställningsnummer: karta 6577 

  Australien, beställningsnummer: karta 6624 flagga 60209 

  Indien, beställningsnummer: karta 6632 flagga 60220 

  Kanada, beställningsnummer: karta 6630 flagga 60224 

  Storbritannien, beställningsnummer: karta 6610 flagga 60244 

  Sydafrika, beställningsnummer: karta 6620 flagga 60245 

  USA, beställningsnummer: karta 6628 flagga 60252 

(Flaggor kan köpas i ett paket med 53 flaggor från hela världen också). 

Ni kan markera på kartorna i svällpapper med vaxsnöre, häftmassa eller nålar (lägg i 
så fall kartan på ett korkunderlag). Sätt gärna upp kartor och flaggor på 
väggen/dörren där eleven kommer åt dem så att hon/han får en taktil miljö och 
enkelt kan ta reda på var texten i boken utspelar sig. 

• Inköpsställen 

SPSM www.spsm.se: Svällpappersbilder av kartor och flaggor, Sensational 
Blackboard (best nr. 10326) korkplatta (till svällpappersbilder best nr. 6416). 
Iris Hjälpmedel www.irishjälpmedel.se : ritmuff, taktil tärning 

Beta Pedagog www.betapedagog.se: vaxsnören 
För rådgivning om undervisning av elever med svår synnedsättning/blindhet titta 

http://www.spsm.se/
http://www.irishj%C3%A4lpmedel.se/
http://www.betapedagog.se/
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på www.spsm.se eller kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), RC-
SYN, tel. 010-473 50 00. 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Två tjejer och två killar hoppar! De har på sig tröjor med olika flaggor: Australien, 
Storbritannien, Indien och USA. 

2 

Maggie Magic är en liten älva med blått, långt hår. 

11 

6 flaggor 

- Storbritannien: Blå botten med två röda kors. Ett kors går från mitt till mitt på varje 
kant på flaggan, det andra från hörn till hörn. Korsen har vita kanter. 

- USA: tretton vågräta ränder i rött och vitt. I övre vänstra hörnet en liten blå 
rektangel med 50 vita stjärnor. 

- Sydafrika: Ett stort liggande grönt y delar in flaggan i tre färgfält. Fälten är i svart, 
gult, vitt, rött och blått. 

- Kanada: Flaggan är indelad i tre fält. Från höger: röd, vit, röd. I det vita fältet finns 
ett stort rött lönnlöv. 

- Australien: Mörkblå botten. I översta vänstra hörnet finns Storbritanniens flagga i 
en liten rektangel. Under den en sju-uddig vit stjärna. I utrymmet till höger 
stjärnbilden Södra korset av fem vita stjärnor. 

- Indien: Flaggan är indelad i tre färgfält. Uppifrån: Orange, vit, grön. I det vita fältet 
finns en symbol, ett blått hjul med 24 ekrar. 

14 

Ett klassrum med tre bänkar med fyra stolar var. På en av bänkarna finns en dator och på 
en annan en penna och en linjal. Under en av bänkarna finns en ryggsäck. Längs väggen 
med dörren finns en bokhylla, en klocka, en affisch med ett hjärta och en tavla med en 
fågel.  

På fönsterbrädan finns en vas med en blomma. 

I klassrummet finns fyra elever. Alla har på sig vita skjortor med slips och byxor. En tjej 
sitter vid bänken och en annan är på väg ut ur rummet. En kille sitter med hörlurar 
kopplade till mobilen och Harry står bakom gardinen. 

Här finns också en stor blå fjäril. 

17 

Kates rum med blommiga tapeter. 

Mitt i rummet finns en stor blå matta. 
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Till höger finns Kates säng. Vid sängen finns ett bord med en rosa lampa och på golvet 
ligger en fotboll. 

Till vänster finns skrivbordet med en stol och dator. Här finns också böcker. På golvet vid 
skrivbordet finns en ridhjälm och morötter. 
Mitt fram i rummet finns ett fönster där en katt sitter, en byrå med en spegel och en 
garderob med kläder. Vid byrån finns ett garnnystan och ett slagträ. 

19 

Kates kök: 

Här finns köksskåp, diskbänk, spis och kylskåp. En klocka visar att klockan är 8. 
Kates mamma dricker kaffe vid kylskåpet. Runt mammans fot finns ett snöre! 

Kate sitter vid bordet och äter frukost. På bordet finns flingor, jos, rostat bröd, smör och 
marmelad. 

21 

Kates familj: 

- Mamma med långt mörkt hår och en röd Ford bil. Hon har en rosa t-shirt och blå 
shorts. 

- Pappa med kort rött hår och en blå Volvo bil. Han har blå skjorta och jeans. 

- Lillebror Ben med kort ljust hår och många leksaksbilar. Han har grön tröja och röda 
shorts. 

- Rinaldo, en vit katt. 

23 

6 bilder 

- Katten Rinaldo och Kate sover i sängen. Väckarklockan ringer klockan 7. 

- Rinaldo fortsätter att sova ensam i sängen när Kate har gått upp. 

- Kate borstar tänderna. 

- Kate äter skollunch. 

- Kate spelar Tv-spel med Jane. 

- Familjen äter middag. 

24 

8 foton 

- USA:s flagga. Tretton vågräta ränder i rött och vitt och en blå rektangel med 50 vita 
stjärnor. 

- En pappa och ett barn åker pulka i en backe. I bakgrunden syns USA:s 
kongressbyggnad, Capitolium, som ligger i Washington D.C. 
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- Time Warner Center är en kontorsbyggnad i New York. Den har två höga torn 
klädda av fönsterglas. Allt omkring speglar sig i tornens väggar. Tornen är över 200 
meter höga. 

- En jättestor USA-flagga ca 20 x 10 meter. Flera killar går under flaggan och håller 
upp den i luften. 

- Skelett av en dinosaurie. Det finns på ett museum som heter New York City 
Museum of National Science. 

- En gul skolbuss. 

- En karta över USA med de olika delstaterna (50 st). 

- En pojke sätter blommor på en mur som visar olika krigsbilder. Muren är ett 
minnesmonument som heter United States Navy Memorial i Washington DC. 

29 

Morfar är i sin båt, Maisie simmar bredvid med simfötter, cyklop och syrgastub. De ser att 
en stor motorbåt styr rakt mot en delfin som simmar vid vattenytan. 

30 

6 bilder 

1. Maisie och morfar tar med delfinen hem. Den åker i ett nät på båtens sida. 

2. Maisies mamma är veterinär. 

3. Maisie ser båten som körde på delfinen. 

4. Båtägaren pratar med Maisies pappa. 

5. Maisie har en pool i trädgården. 

6. Maisie tittar på delfinen i poolen från sitt rum. 

32 

En jultomte, klädd i röda kläder och luva och med stort vitt skägg står i ett julfint 
vardagsrum. Tomten håller i en almanacka med månaden december uppslagen. Juldagarna 
är inringade. En brasa brinner i öppna spisen. På spiselkransen står julkort. Julgranens ljus 
lyser och under granen ligger julklappar. Genom fönstret ser vi att det snöar på den lilla 
kören som står därute bredvid en snögubbe och sjunger julsånger. 

35 

Harry och hans mamma, syster och bror sitter runt köksbordet. De äter kalkon, pudding, 
potatis, sås och sallad. De har alla pappershattar som föreställer kungakronor. Bredvid 
bordet finns en julgran med julklappar. Harry ger hunden mat vid bordet. Katten leker med 
en prydnads-snögubbe som står i fönstret. 

36 

Harry håller i en spelkonsol. Han spelar ett spel med rymdfarkoster. 
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39 

Harry och hans pappa är på en fotbollsmatch. De sitter på läktaren men Harry tittar på 
mobilen. Harrys pappa ser sur ut. 

Ett lag på planen har röda tröjor och det andra i blå. 

Bredvid planen finns ett korvstånd. 

40 

4 bilder 

- Harrys mamma jobbar i klädaffär. 

- Harrys pappa kör lastbil. 

- Harry har en lillasyster och en storebror. 

- Harry håller i Storbritanniens flagga. Den är blå med två röda kors med vita kanter. 

- Harry säger: The British flag is called the Union Jack. 

43 

11 foton 

- En sköldpadda 

- En pool med en isbjörn. Några pojkar håller händerna mot poolens glas och björnen 
nosar på dem. 

- En giraff tar mat från en hand. 

- Gamla egyptiska teckningar. 

- En kattstaty i guld. 

- En vakt. Han har på sig en uniform och en väldigt stor mössa i päls. 

- En vägskylt med texten: Playground och Buckingham Palace. 

- Big Ben, som är ett torn med en klocka. Framför det kör en röd buss med två 
våningar. 

- En gammal svart taxibil. 

- En tunnelbaneskylt med texten: Underground. 

- Två fotbollströjor. 

45 

Hapu står vid en ugn med en eld. Han sköter bälgen (som blåser luft på elden). Hapus 
pappa håller sig för huvudet. 
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46 

6 bilder 

- Hapus pappa ligger i sängen och är sjuk. Hapu frågar honom: What can I do? 

Hapus pappa svarar: I'm sorry Hapu ... 

- Hapu får en idé! Han ska göra ett stort halsband till Cleopatra. 

- Hapu gör ett stort fint halsband. 

- Hapu tänker att Cleopatra ska betala mycket pengar för halsbandet. 

- Hapu är på väg genom staden. Han håller halsbandet under skjortan. 

- Hapu stoppas av vakter med svärd. 

50 

4 bilder från London 

- London Eye som är ett väldigt stort pariserhjul. 

- Piccadilly Circus som är en vägkorsning med en staty. 

- Madame Tussauds som är ett museum. 

- Tower of London som är ett slott. 

51 

Wales flagga är delad i mitten på längden. Den övre halvan är vit, den undre grön. Mitt på 
flaggan är i stor röd drake med kraftiga klor och stora vingar. 

52 

Gopals hus. 

På övervåningen finns badrum, vardagsrum och sovrum. På bottenvåningen finns kök, 
arbetsrum och vardagsrum. Runt huset finns en trädgård och på taket en terrass. 

Personer i huset. 

- De äldre sitter i sitt vardagsrum på övervåningen. 

- Mamma är i köket 

- Pappa är i arbetsrummet 

- Gopals syskon sitter i en soffa och tittar på TV i vardagsrummet på nedervåningen. 

- Chanra, familjens tjänare arbetar i trädgården. 

54 

Det är natt och Gopals familj ligger på takterrassen och sover. De ligger på madrasser och 
har täcken och kuddar. Men Gopal kan inte sova! 
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57 

7 foton 

- En indisk elefant. 

- Ett klassrum, eleverna har alla vit skjorta och slips. 

- En cykelricksha, en sorts cykeltaxi. Den har tre hjul. En kvinna med ett barn i knät 
sitter på det lilla sätet bakom föraren. 

- Staden Varanasi vid floden Ganges. Trappor uppifrån staden leder rakt ner till 
floden. Människor badar, tvättar och lastar i och ur små båtar. 

- En galleria med affärer. 

- En flicka bär ett stort fat på huvudet. 

- En staty av Buddha. 

59 

Hannah och Mr Duval står på en brygga. Där finns deras lilla båt. De tittar på en ny stor båt. 
Den har en lång kö med människor som ska kliva på. 

60 

6 bilder 

1. Mr Duval ser att hans båt har sjunkit. Den är under vattenytan. 

2. Mr Duval säger: I don't understand! 

3. Hannah lyssnar på radion. 

4. Hannah ser att Mr Duvals båt har sjunkit. Hannah säger: This is Max Marker's work! 

5. Mr Duval säger: I'm too tired to fight Max Marker! 
Hannah säger: I'm not! 

6. Det blåser och Mr Duval säger: We must get into my house! 

63 

6 bilder från Australien 

- En radiostation där Stephen pratar i en mikrofon. Bredvid honom finns en stor 
hund. 

- Sydneys operahus är vitt och har utbyggnader på taket som ser ut som segel eller 
vingar. 

- En surfare. 

- Ayers rock, en ensam röd klippa i ett ökenlandskap. 

- En känguru. 

- En ödla, målad på traditionellt vis av Australiens urbefolkning. 
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65 

Kylies familj 

Mamma är frisör och pappa steward (jobbar i flygplan). Han är gift med Bibi som är 
surflärare. 

67 

Kylie pratar i telefon med Stephen, radioprataren. 

70 

Kylie sjunger på en scen. Hon har på sig jeans, en glittertopp och sneakers. Det är en 
jättestor publik! 

81 

6 flaggor 

• Storbritannien: Blå botten med två röda kors. Ett kors går från mitt till mitt på varje
kant på flaggan, det andra från hörn till hörn. Korsen har vita kanter.

• USA: tretton vågräta ränder i rött och vitt. I övre vänstra hörnet en liten blå
rektangel med 50 vita stjärnor.

• Sydafrika: Ett stort liggande grönt y delar in flaggan i tre färgfält. Fälten är i svart,
gult, vitt, rött och blått.

• Kanada: Flaggan är indelad i tre fält. Från höger: röd, vit, röd. I det vita fältet finns
ett stort rött lönnlöv.

• Australien: Mörkblå botten. I översta vänstra hörnet finns Storbritanniens flagga i
en liten rektangel. Under den en sju-uddig vit stjärna. I utrymmet till höger
stjärnbilden Södra korset av fem vita stjärnor.

• Indien: Flaggan är indelad i tre färgfält. Uppifrån: Orange, vit, grön. I det vita fältet  
finns en symbol, ett blått hjul med 24 ekrar. 
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