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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. 

 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.  

 Problemlösning, Läxdelen och repetitionsdelen finns i var sin egen flik. 

 Stjärnuppgifterna har markerats med * (p35) efter uppgiftssiffran. 

 Till boken finns svällpappersbilder till flera uppgifter. De finns i en egen mapp. Här 
finns också rutnät som eleven kan använda för att rita egna figurer. (Se mer nedan 
om att rita taktilt.) När eleven ska rita diagram finns tomma diagram att fylla i.  
Cirkeldiagram har alltid små markeringar som visar en tiondel av cirkeln. 
Uppmärksamma detta för eleven så kan de räkna ut hur stora de olika tårtbitarna 
är. 

 Eleven behöver ha tillgång till en taktil linjal för att mäta. Detta finns att handla från 
SPSM Best nr. 13261 
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 Vissa uppgifter har istället för svällpappersbilder tillägg i texten som gör att det går 
att lösa uppgiften. T.ex. sid. 80 uppgift 39 där rektanglarna beskrivs så här: 
En rektangel har längden 7 m och bredden 3 m. 
En kvadrat har sidan 5 m. 

 Uppgifter med bråk som inte har svällpappersbild anpassas till text ex sid. 41 
7 Hälften av en figuren är färgad. 
 Då visar figuren bråket  `1 / 2` . 
Vilken figur visar bråket 
  a) 1 / 3 
  b) 1 / 5   
  c) 3 / 4 
Figur Q: 1 del av 6 är färgad 
Figur R: 1 del av 5 är färgad 
Figur S: 3 delar av 4 är färgade 
Figur T: 1 del av 3 är färgad 
Figur U: 2 delar av 4 är färgade 
 

 Uppgifter att ”ställa upp” räknas på abakus. Handledning i hur man räknar på en 
sådan finns hos SPSM, Best. nr 6571. Observera att exempel med uppställningar har 
strukits i den anpassade boken förutom själva talen som räknas. På sidan 20 blir 
således exemplet: 
Räkna ut 86,44  
4 i 8 går 2 gånger. 
4 i 6 går 1 gång (rest 2). 
Sätt ut decimaltecknet. 
4 i 24 går 6 gånger. 

 Bildförteckningen är struken liksom dekorativa bilder. 

 Pyramider med tal som ska summeras skrivs så här, ex sid 32 uppgift 137: 
---  
--- ---  
3,1 2,5 ---  
1,8 1,3 1,2 2,1 
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Sidspecifika förändringar 

13 

Uppgift 36 skrivs: 

36. På en tallinje med markeringar för varje 0,1 hoppar en ekorre 3 markeringar i taget. På 
vilka tal hamnar ekorren om han börjar på 0 och slutar på 1,2? 

32 

Kluringen skrivs så här: 

Each fruit represents a number. 

 apple = 6 

 grape = 3 

Which fruit should replace the question mark? 

 apple + pear = plum 

 pear + grape = apple 

 plum / grape = banana 

 banana – pear = pear 

 apple + apple = plum + ? 

34 

Multiplikationstabellen ser ut på följande vis: 

 9 * 25 = 225 

 9 * 15 = 

 9 * 9 = 

 9 * 5 = 

 5 * 25 = 

 5 * 15 = 

 5 * 9 = 

 5 * 5 = 

 1 * 25 = 

 1 * 15 = 

 1 * 9 = 

 1 * 5 = 

 0,9 * 25 = 
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 0,9 * 15 = 

 0,9 * 9 = 8,1 

 0,9 * 5 = 

 0,5 * 25 = 

 0,5 * 15 = 

 0,5 * 9 = 

 0,5 * 5 = 

 0,1 * 25 = 

 0,1 * 15 = 

 0,1 * 9 = 

 0,1 * 5 = 

57 

Uppgift 94 

Här finns tillägget: Hon bär ett barn i en bärsjal. 

79 

Första kluringen skrivs:  
Kluring 1 skrivs efter: 

What is the value of each figure? 

 square = 1 

 triangle = ? 

 circle = ? 

 figure = ? 

 rectangle = ? 

 rectangle = circle + yellow circle + square 

 triangle + circle = figure + square + triangle 

 figure + circle = square + square + circle 

 triangle + square = circle + circle 

85 

Uppgift 62 

Visa på en ritmuff hur pojken ritar triangeln. 
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86 

Uppgift 66. Skjortan beskrivs så här: 
Fram och baksidan på skjortan har formen som en rektangel. För halsen finns ett hål som 
också har formen som en rektangel. Rektangelns längd är 7,5 dm och höjd 6 dm. Hålet för 
halsen är längden 1,5 dm och höjd 0,5 dm. 

107 

Kluring  
Gör bilden av tändstickorna på en bricka med riktiga tändstickor. Fäst dem med lite 
häftmassa. Låt eleven laborera och testa olika lösningar. 

115 

Avståndstabellen skrivs så här: 
Avståndstabell. Siffrorna står för miles. 

 Los Angeles – Mexico City 1938 

 Los Angeles – Miami 2752 

 Los Angeles – Montreal 2862 

 Los Angeles - New York 2824 

 Los Angeles - Washington DC 2689 

 Mexico City - Los Angeles 1938 

 Mexico City – Miami 2175 

 Mexico City – Montreal 3019 

 Mexico City - New York 2638 

 Mexico City - Washington DC 2399 

 Miami - Los Angeles 2752 

 Miami - Mexico City 2175 

 Miami – Montreal 1630 

 Miami - New York 1280 

 Miami - Washington DC 1043 

 Montreal - Los Angeles 2862 

 Montreal - Mexico City 3019 

 Montreal – Miami 1630 

 Montreal - New York 381 

 Montreal - Washington DC 586 

 New York - Los Angeles 2824 
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 New York - Mexico City 2638 

 New York – Miami 1280 

 New York – Montreal 381 

 New York - Washington DC 237 

 Washington DC - Los Angeles 2689 

 Washington DC - Mexico City 2399 

 Washington DC – Miami 1043 

 Washington DC - Montreal 586 Washington DC - New York 237 

125 

Ordförklaringen har fått tillägget: Takås, högst upp på ett tak. 

130 

Uppgift 30 tabellen skrivs så här: 

 Start antal celler 1 

 ½ tim antal celler 2 

 1 tim antal celler 4 

 1 ½ tim antal celler 

 2 tim antal celler 

 2 ½ tim antal celler 

 3 tim antal celler 

140 

Uppgift 1 skrivs så här: 
1. Ett band är 1,15 dm.  

Skriv längden i 

 millimeter 

 centimeter  
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Till läsaren 

Finns följande text i den anpassade boken: 

 Delarna Problemlösning, Läxor och Repetition finns i var sin flik. Det finns inget facit 
i boken. 

 Det finns många svällpappersbilder till boken.  

 Några uppgifter har extra text i sig så kan det vara om det finns en bild i originalet 
med siffror. 

Uppgifter som är markerade med * är stjärnuppgifter. 
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Pedagogiska tips 

 Hur eleven räknar med abakus finns beskrivet i Handledning i Abakusräkning som 
finns att beställa från SPSM best. nr 6571. Abakusräkning kräver extra träning. 
SPSM handleder lärare i detta. Kontakta SPSM för mer information. 

 Rita taktilt på svällpappersbilderna med vaxsnören eller använd olika material som 
limmas på dem. Det kan vara tyg av olika kvalitéer, plast eller sandpapper.  
Eleven kan också rita med: 
Ritmuff (från Iris Hjälpmedel), 
Sensational Blackboard (från SPSM best nr. 10326)  

 Från SPSM kan en korkplatta Best nr. 6015 köpas. Den kan användas som underlägg 
när eleven jobbar med diagrammen. I svällpappersbilden kan då punkter i t.ex. ett 
linjediagram eller tallinje markeras med kulnålar och på så vis bli enklare att läsa av. 

 Till mätuppgifterna behöver eleven en taktil linjal. Det kan köpas från SPSM Best nr. 
13261. 
Tänk på att för att eleven ska kunna känna av linjen som ska mätas behöver linjalen 
hållas så att det blir ett litet avstånd mellan streck och linjal. 
Korkplattan (läs ovan) kan också användas vid mätuppgifter. Kulnålar kan då 
markera start och slut på linjerna. 

 Visa gärna bråken med taktilt material som klossar, t.ex. Montessorimaterial. Låt 
eleven jobba på en bricka så att saker inte ”försvinner”. Häftmassa kan användas 
för att fästa fast klossarna på brickan. 

 Eleven skriver svar i sin dator. Skapa en mapp i datorn som heter Matematik. Lägg 
en mapp däri med bokens namn. Låt eleven spara sina dokument i mappen så 
skapas en trädstruktur som eleven själv kan hitta i.  

 I boken finns en almanacka. Från Iris Hjälpmedel finns taktila almanackor att köpa. 
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Bildbeskrivningar 

38 

Foto av en hattaffär där det hänger 6 hattar, 3 är gula, 2 är röda och 1 är brun. 

38-39 

Bilden visar en karta över Sydamerika. De största länderna är Brasilien och Argentina. 
Argentinas yta är ungefär en tredjedel av Brasiliens.  

Det finns 6 flaggor på bilden, bl.a. Brasiliens och Bolivias flaggor. Brasiliens flagga har grön 
botten med en gul snedställd fyrkant 

i mitten. Inuti fyrkanten finns en blå glob med vitt band. 

Bolivias flagga är delad i tre lika stora fält, som är grönt, gult och rött. 

87 

Ritning över mayabostad. 

1 cm på bilden = 1 m i verkligheten. 

Rummet har formen av en rektangel med sidorna 7 cm och 2,5 cm. 

På bilden är mattan 2 cm lång och 1,5 cm bred. Hängmattan är 0,7 cm bred och 2 cm lång. 

94 

Foto av en gata där det finns: 

Bilar: 4 blå, 4 vita, 2 röda, 1 gul 

Bussar: 1 röd och 1 vit  

Minibuss: 1 vit och 1 grön 

Cyklister: 1 

Taxibilar: 2 gula och 1 vit 
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