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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
mailto:order@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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de
ska användas av eleven.

 Till boken finns taktila svällpappersbilder till vissa uppgifter. Det kan vara
geometriska figurer eller ett diagram. Till boken finns också svällpappersbilder som
inte hör till någon speciell uppgift utan kan användas då eleven ska svara genom att
rita på tomma tallinjer, diagram, termometrar och rutnät. Har du inte bilderna till
boken och önskar dem ring SPSM på order: 020-232300 . Uppgifter till vilka det
finns svällpappersbilder har märkts ” ”Se svällpappersbild”.

 Istället för att göra uppställning hänvisar den anpassade boken till abakus.

 Där eleven ska fylla i svar står --- (p36 p36 p36)

 När draken säger något står: Arrax säger: … osv. om Sarah säger något står: Sarah
säger: …

 Då det finns bilder i svartskriftsboken (den tryckta boken) med information som
behövs för att lösa uppgifter så står denna i uppgiften istället, ex sid 27 uppgift 123:
Hur många t-shirtar kan du köpa för 600 kr? En t-shirt kostar 200 kr.
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 Vid uppgifter för att räkna skala står avstånden i uppgiften, ex sid 63 uppgift 97:
97  Tänk dig att du står vid korsvägen. Till vilka två platser är det ungefär  300  m?
Fågelvägen är det dessa avstånd:

 a bryggan 4 cm 

 b bron 2 cm 

 c runsten 3 cm 

 d brunn 5 cm 

 e skatt 11 cm 

 f rastplats 6 cm 

 g utkikstorn 7 cm 

 h jättegryta 10 cm 

 I uppgifter med vågar så beskrivs dessa med att vågarna har vågskålar (men på
bilden är det en vippvåg) ex, sid 124
127 2 vågar väger jämt.
Våg 1, 1:a vågskålen har 125 g + 125 g och 2:a vågskålen har 3 trianglar.
Våg 2, 1:a vågskålen har 2 trianglar och 2:a vågskålen en portfölj.

 Uppgifter då det finns en symbol som en sko eller kartong istället för ett tal finns: --
- i den anpassade boken, ex sid 39.

 I den anpassade boken uppmanas eleven att göra en lista istället för en tabell för
att testa om det blir rätt svar. Tex, sid 17:
Anna är 5 år äldre än Mauro. Tillsammans är de 15 år.
Hur många år är Mauro? Skriv en lista och prova dig fram.
Arrax säger: Jag provar först om Mauro är 2 år.

Mauro 2 år, Anna 7 år = 9 år tillsammans (för lite) 
Mauro 6 år, Anna 11 år = 17 år (för mycket) 
Mauro 5 år, Anna 10 år = 15 år  
Svar: Mauro är 5 år. 
(Tips: i listan behöver du inte skriva ut namnen utan det räcker med första 
bokstaven.) 

 I uppgifter då elever ska rita en kö med streckgubbar uppmanas eleven i den
anpassade boken att skriva bokstäver för personerna, ex sid 28 uppgift 124:
124  I en kö står Linda som nummer 3 framifrån och som nummer 6 bakifrån. Hur

många personer står i kön?
Nyckel

 p = person

 l = Linda
Skriv ett l för Linda. Skriv 2 p framför så att hon blir tredje bokstaven. Skriv ett p
bakom l så att hon blir sjätte bokstaven bakifrån. Räkna alla i kön.

 Eleven behöver en taktil termometer för att förstå uppgifterna. NI kan också
använda de tomma termometrarna och vaxsnöre för att jobba med uppgifterna. I
den anpassade boken är uppgifterna med temperatur skrivna på följande vis, ex sid.
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130: 
1  Hur många grader visar termometrarna? Svara med siffror. 
termometrar 

 måndag, 2 streck över 0. 

 tisdag, 5 streck över 0. 

 onsdag, 0 streck över 0. 

 torsdag, 2 streck under 0. 

 fredag, 4 streck under 0. 
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Sidspecifika förändringar 

16 

Till uppgift 16 behöver eleven jobba med konkret material av staketet. Ta tex tändstickor 
och sätt lite kludd/häftmassa bakom och låt eleven bygga staketet på en bricka. 
57  Bruno har byggt ett staket som är 14 m långt. Stolparna till staketet står med 2 meters 
mellanrum. Hur många stolpar har staketet? 

Arrax säger: Gör en modell av staketet. Räkna mellanrummen och tänk ut svaret. 

28 

Uppgift 125 och 127 

Till uppgifterna kan eleven bygga modeller av konkret material. Flaggorna kan vara 
tändstickor och bänkarna klossar. Sätt lite kludd/häftmassa så att de går att fästa på en 
bricka. 

125  Vincent tränar fotboll. Han sätter 5 flaggor på rad. Det är lika stort mellanrum mellan 
flaggorna. Raden blir 4 m lång. Hur långt är det mellan flaggorna? 

Gör en modell av 5 flaggpinnar med lika stort mellanrum mellan varje pinne. Räkna 
mellanrummen och tänk ut svaret. 

127  En vägg i omklädningsrummet är 7 m lång. Hur många bänkar som är 2 m  långa och 3 
m långa får plats längs väggen? 

Arrax säger: Börja med att göra en modell av väggen. 

36 

Uppgift 169-170 skrivs: 

169-170 Vilket tal ska stå i stället för bokstaven för att du ska få nästa tal? 

169 40670 + a blir 48674 - b blir 8034 

170 725391 - c blir 620070 + d blir 648777 

39 

Uppgift 6 skrivs: 

6  Leonora har målat bokstäver på sin vägg. En bit fattas. Vad ska stå vid --- ? 

ollxoolllxoooll --- ooolllllx 

43-45 

Eleven kan svara genom att rita figurer med vaxsnöre på det taktila rutnätet. 

61 

Tabellen är omgjord till en lista med en nyckel innan. 

Arbeta tillsammans 
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Här är en rektangel som är  3 cm  lång och  1 cm bred. Den har omkretsen  8 cm  och arean 
3 cm^2  . Rektangelns mått än inskrivna på översta raden i listan. 

Nyckel: 

l = längd  

b = bredd  

o = omkrets  

a = area 

l=3, b=1, o=8, a=3 

l=4, b=2 

a) Fortsätt listan. Listan ska ha åtta rader. Fyll i resten av listan. Varje ny rektangel ska
vara  1 cm längre och  1 cm bredare än den innan.

b) Titta på era resultat. Hur mycket ökar omkretsen från rektangel till rektangel?

c) Hur mycket ökar arean från rektangel till rektangel? Skriv ner det ni upptäcker.

67 

Uppgift 7 

Eleven behöver ha rutnätet för att kunna klura på uppgiften. Avgränsa antalet rutor med 
vaxsnöre eller klipp ut en bit av rutnätet. 

93 

I uppgift 131 skrivs pyramiden så här:  

131  Hitta det största talet i varje rad i pyramiden. Skriv bokstaven som finns till det talets. 
Kasta om de fyra bokstäver du får så det blir ett ord. 

 l 45,4 : p 44,50  

 r 12,29 : e 12,09 : d 12,92 ,  

 6,17 : g 6,73 : m 6,3 : a 6,7 ,  

 s 1,9 : n 1,59 : u 1,95 : k 1,5 : ä 1,09 
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Till läsaren 

Till boken finns svällpappersbilder. På dom platser i boken där det finns en svällpappersbild 
står det ”Se svällpappersbild”. 

När det står rita i boken kommer du att få använda taktila material för att svara på 
uppgifterna. 

Lycka till! 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Hur matematik skrivs i punktskrift kan man läsa om i Punktskriftsnämndens skrifter. 
Beställ dessa från www.tpb.se.  

 För att rita kan eleven använda ritmuff eller vaxsnören. Barn med synskada kan 
även rita taktilt digitalt. Läs mer på www.hipp.certec.lth.se 

 Eleven behöver en taktil linjal.  
Komplettera svällpappersbilderna med klossar i samma format. t.ex. klossar från 
leksaksaffär eller Montessorimaterial.  
Mer inspiration får du från sidan: Matte av skräp: 
http://www.arvindguptatoys.com/toys.html 

 SPSM resurscenter syn ger kurser i abakus och mer finns att läsa i: Handledning i 
Abakusräkning Best. nr 6571. Beställ den från SPSM order: 020-232300 
Använder eleven en abakus med 10 kulor per rad kan handledning i det beställas 
från Horisont: 046-304002. 

 Förslag på inköpsställen: 
SPSM Order 020-232300 
Iris Intermedia (som har webbutik) 

http://www.arvindguptatoys.com/toys.html
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Bildbeskrivningar 

26 

Teckning på familjen som packar för semestern. Det finns flera tal i bilden. 

På en bok står: 350000 Magiska tips. 

På en affisch över Italien står: SAN REMO 56300 invånare, VENEDIG 297700 invånare, 
FLORENS 381800 invånare. 

På flygbiljetten står: 2000 kr. 

På en sedel står: 100 euro. Det finns 4 stycken sedlar i plånboken.  

På Sarahs väska står talen: 3, 2, 5, 1 och 4 

30 

Foto på det lutande tornet i Pisa. Det är ett 55 meter högt klocktorn. De olika våningarna är 
smyckade med fina bågar. 

32 

Teckning på en akvedukt som är en bro med en kanal för vatten. Det kan vara för att 
området är lägre eller att det finns en väg som hindrar vattnet. 

32 

Colosseum är en amfiteater. Inuti finns en arena med läktare och runt den finns vackra 
valvbågar i tre våningar. Teatern har inget tak. 

48 

Karta över Samos som är en ö i Egeiska havet. Den har flera små städer och närmaste 
fastlandet är Turkiet. 

48 

Foto på en havsvik där det finns bryggor med båtar och vita hus längs stranden. I 
bakgrunden finns låga träd och ett berg. 

51 

Karta över Pythagorin med följande ställen: stadshus, hamnkontor, polis, museum, 
postkontor, taxistation, telefonkompani, busstation, Pythagoras staty och Eupalinos 
tunnel. 

51 

Staty av Pythagoras som står och sträcker upp handen i luften för att nå upp. Tillsammans 
med statyns andra delar bildar han en stor triangel. 

68-69 

På en kvartersfest finns skyltar med olika resultat antecknade. 
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Stövelkastning 

 Elias: 23,2 m 

 Frida: 20,5 m 

 Natali: 18,9 m 

Säcklöpning, Bästa tid: 9,68 s, 9,76 s, 10,15 s 

 Längsta säckhoppen: 1,5 m och 0,9 m 

Motionsspår 

 Gula slingan 1,5 km 

 Röda slingan 2,5 km 

 Blå slingan 0,8 km 

90 

Arrax är ute i öknen och dör nästan av törst. På en skylt står det: Vätskekontroll 500 mil.

mil. 98-99

På ett torg finns flera marknadsstånd. De har alla olika produkter från olika länder. 

Fransmannen har:  

 mjukostar 200 g och 100 g 

 camembertost 150 g 

 vattenflaskor 1,5 l och 1 l 

Engelsmännen har: 

 flaskor med sås 115 cl och 20 cl 

 påsar med te 1 hg, 2 hg och 4 hg 

Grekerna har: 

 fetaost 200 g och 150 g 

 burkar med oliver 380 g, 250 g, 340 g och 100 g 

 flaskor med olivolja: 1 l, 50 cl och 25 cl. 

Svenskarna har: 

 saftflaskor 0,5 l och 1 l och en dunk med 2,5 l 

 filpaket 1,5 l 

 mjölkpaket 1 l 

 hink med lingonsylt 1,5 kg 

 paket med grädde 2 dl och 3 dl 



10 

 paket med gräddfil 3 dl och 5 dl 

 ostar 450 g och 500 g 

128-129 

Vid en busshållsplats finns en termometer som visar -3 grader Celsius. På ena sidan av 
busskuren finns reklam för hårschampo med ett cirkeldiagram. Diagrammet visar att 
hälften gillar citrondoft, 2/3 havsdoft och 1/3 skogsdoft på schampo. 

På en reklamtavla finns reklam för solresor där man kan se ett linjediagram för 
temperaturerna under oktober till december. Temperaturen sjunker stadigt och i 
november ligger det mellan +4 till +1 grad.  

158 

Colosseum är en amfiteater. Inuti finns en arena med läktare. Runt hela teatern finns 
vackra valvbågar i tre våningar. Teatern har inget tak. 

158 

Staty av Pythagoras som står och sträcker upp handen i luften för att nå upp. Tillsammans 
med statyns andra delar bildar han en stor triangel. 

158 

Foto på det lutande tornet i Pisa. Det är ett 55 meter högt klocktorn. De olika våningarna är 
smyckade med fina bågar. 


	Matte Direkt Borgen 5A – Grundbok Läraranvisning punktskrift
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	16
	28
	36
	39
	43-45
	61
	67
	93

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	26
	30
	32
	32
	48
	48
	51
	51
	68-69
	90
	98-99
	128-129
	158
	158
	158





