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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.  

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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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. 

 Bokens blå och röda uppgifter är markerade med bokstäverna b eller r efter 
respektive uppgiftsnummer. 

 Bokens Kommunicera-uppgifter, som i den tryckta boken är inramade med en 
orange ram och en liten symbol i ena hörnet, är markerade med ordet 
”Kommunicera:” efter uppgiftsnumret. 

 Repetitionsuppgifterna 5001-5115 på sidorna 256-267 finna alla som lösta exempel 
tidigare i läroboken. Vid varje uppgift anges vilket exempel som gäller. För lösningar 
och eventuella reliefbilder hänvisas till dessa exempel. 

 Många vågräta tabeller har ändrats till lodräta tabeller. 

 Många tabeller har försetts med tabellnyckel där kolumnrubriker eller annat har 
givits förkortningar. Tabellnyckeln återfinns i löptexten, direkt före själva tabellen. 

 Många av bokens bilder har gjorts som svällpappersbilder. I de fall där bilder har 
beskrivits med text har denna text infogats i uppgiftstexterna och bilderna tagits 
bort. 
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Sidspecifika förändringar 

174 

Uppställningen i tredje rutan har skrivits om på följande sätt: 

1000=1000^3 ger lg 1000=3 

100=10^2 ger lg 100 = 2 

10=10^1 ger lg 10=1 

1=10^0 ger lg 1=0 

0,1=10^(-1) ger lg 0,1=-1 

0,01=10^(-2) ger lg 0,01=-2 

206 

Den schematiska bilden har gjorts om till text enligt nedan: 

Statistik 

A. BESKRIVANDE STATISTIK 

Lägesmått: ;Medelvärde, median och typvärde. 

Spridningsmått: Variationsbredd, kvartilavstånd och standardavvikelse. 

B. ANALYTISK STATISTIK 

Stickprovsundersökning: Delar av en population undersöks. 

Normalfördelning: Variationer i populationer analyseras. 

Sambandsanalys: Söker samband mellan variabler med t.ex. regression. 
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Till läsaren 

Bokens blå och röda uppgifter är markerade med bokstäverna b eller r efter respektive 
uppgiftsnummer. 

Bokens Kommunicera-uppgifter, som i den tryckta boken är inramade med en orange ram 
och en liten symbol i ena hörnet, är markerade med ordet ”Kommunicera:” efter 
uppgiftsnumret. 

Repetitionsuppgifterna 5001-5115 på sidorna 256-267 finna alla som lösta exempel 
tidigare i läroboken. Vid varje uppgift anges vilket exempel som gäller. För lösningar och 
eventuella reliefbilder hänvisas till dessa exempel. 

Många av bokens bilder finns gjorda som svällpappersbilder. 
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Pedagogiska tips 

 Använd gärna konkret material som komplement till svällpappersbilder när det 
passar, till exempel när det finns bilder på tredimensionella föremål i boken. 

 Vid tornbygget på sid 41 kan exempelvis legobitar användas. 

 Det finns många svällpappersbilder till den här boken. Var uppmärksam på hur 
mycket tid eleven behöver för att kunna läsa av bilder och om eleven behöver hjälp 
att kunna tyda bilderna. 

 Kontrollera vilka möjligheter eleven har att kunna göra de övningar där man ska 
använda grafritande räknare, eller programvara i dator för att lösa uppgifterna. 
Eleven kan behöva extra hjälp och vissa övningar kan behöva tillrättaläggas, 
beroende på vad eleven har för hjälpmedel. 

 Det finns fem tomma koordinatsystem på svällpapper som eleven kan använda för 
att rita grafer, till exempel med vaxsnöre, häftmassa eller något annat.  
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