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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


1 

 

Läraranvisning 

Titel: Matematik M1c 

Författare: Sjunnesson, Holmström, Smedhamre 

ISBN: 978-91-47-10699-8 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 3 

Till läsaren .................................................................................................... 5 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 6 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 7 

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. 

 Blå uppgifter (lite svårare)skrivs med ett B framför uppgiftens nummer t.ex. B1315 
och röda ännu svårare uppgifter med ett R framför uppgiftens nummer t.ex. R1320 

 Kommunicerauppgifter betecknas med ett K framför uppgiftens nummer t.ex. 
K1610. Uppgiften 1314 betecknas då KB1314 och uppgiften 1417 KR1417. 

 När det står rita av tabellen (se t.ex. uppgift 4206 sidan 199) används den metod 
som är lämplig och invand. För Textview-användaren kan det vara att kopiera in 
tabellen i Word och sedan fylla i. 

 När det står ”vilket tecken saknas i rutan”, ”vad ska stå i rutan” etc., ersätts i rutan 
med ”i stället för ---”. Se t.ex. uppgift 1308 och 1309 sid. 16. 

 Förkortning skrivs som en division inom parentes Se Längst ner på sid 22. 
6/10 = (3*2)/(5*2) = (3*(2/2))/(5*(2/2)) = 3/5 
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Exempel 2a) sid 23 blir då: 
12/18 = (3*4)/3*6) = (3*2*2)/(3*3*2) = ((3/3)*2*(2/2))/((3/3)*3*(2/2)) = 2/3 

 Vågräta tabeller skrivs oftast vågrätt. Det gäller alltid värdetabeller (x, y). Undantag 
är tal i andra talsystem sid 38-41 där talen ju ska läsas vågrätt. 

 Många bilder till uppgifter har tagits bort och ersatts med beskrivande text i 
uppgiften. Till exempel bilder på geometriska figurer med givna mått. 
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Sidspecifika förändringar 

39 

I uppgift 1714 ska eleven addera två binära tal. I facit (sidan 292) uppmanas eleven att 
använda uppställning och minnessiffror. Eftersom uppställningsmetoden inte tillämpas för 
en elev som inte ser kan eleven behöva hjälp med att räkna ut detta, talsort för talsort. 
Börja bakifrån och förklara att om summan blir 2 (eller större) blir resultatet för den 
aktuella talsorten 1 och resten flyttas över till nästa talsort. 

79 

Bilderna och den förklarande texten har bytts mot följande: 

Steg 1: 

Tre burkar och två lösa kulor på vänster sida, en burk och 8 lösa kulor på höger sida. 

Vi börjar med att ta bort två kulor på varje sida. På så sätt har vi fortfarande samma antal 
kulor på vänstra sidan om strecket som på högra. 

Steg 2: 

Tag bort två kulor från varje sida. Vi får tre burkar till vänster, en burk och 6 lösa kulor till 
höger. 

Sedan tar vi bort en burk på varje sida. 

Steg 3: 

Tag bort en burk från varje sida. Vi får två burkar till vänster, 6 lösa kulor till höger. 

Nu vet vi hur många kulor som det finns i de två burkarna tillsammans. Då kan vi enkelt ta 
reda på vad som finns i en burk, genom att dividera med två. Det finns alltså 3 kulor i varje 
burk! 

Steg 4: 

Eftersom två burkar innehåller 6 kulor, måste en burk innehålla tre kulor. 

Slutsats: Om vi gör samma sak på båda sidor, behåller vi balansen. Det är hela tiden lika 
många kulor på varje sida. 

126 

I exemplet beskrivs de rätvinkliga trianglarna genom att kateterna benämns a och b, samt 
att hypotenusan benämns c. Sedan står det att dessa benämningar används framgent. I 
följande övningsuppgifter benämns således sidorna a, b och c och det är underförstått att c 
är hypotenusan. 

187 

Den typ av tabell som återfinns i uppgift 4145 återges på följande sätt: 

Händelse: Priset på en vara ökar med 21 % från 200 kr 

Uttryck: 200 * 1,21 
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Händelse: --- 

Uttryck: 360 * 0,94 

Händelse: Jannes lön L höjs först med 12 % och sänks sedan med 2 % 

Uttryck: --- 

Händelse: --- 

Uttryck: 1200/1,11 

Händelse: Förändringsfaktorn då Frida vuxit från 136 cm till 154 cm. 

Uttryck: --- 

Händelse: --- 

Uttryck: 210 * 1,11 * 0,91 

Händelse: --- 

Uttryck: 0,91^6 ~~ 0,57 = 57 % 

197 

Lösningen till exempel 1 har återgivits på följande sätt: 

f(x) = 2x^2 - 3x + 6 hPil f([]) = 2 * []^2 - 3 * [] + 6 

Det ska alltid stå samma vid talen placerade mellan []. 

a) f(2) = f([2]) = 2 * [2]^2 - 3 * [2] + 6 = 2 * 4 - 6 + 6 = 8 

b) f(3) = f([3]) = 2 * [3]^2 - 3 * [3] + 6 = 2 * 9 - 9 + 6 = 15 

c) f(-2) = f([-2]) = 2 * [-2]^2 - 3 * [-2] + 6 = 
= 2 * (-2)^2 - 3 * (-2) + 6 = 8 + 6 + 6 = 20 

d) f(2a) = f([2a]) = 2 * [2a]^2 - 3 * [2a] + 6 = 
= 2 * (2a)^2 - 6a + 6 = 8a^2 - 6a + 6 
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Till läsaren 

Blå uppgifter (lite svårare) har ett B framför uppgiftens nummer t.ex. B1315 och röda ännu 
svårare uppgifter har ett R framför uppgiftens nummer t.ex. R1320 

Kommunicerauppgifter, som är till för att muntligt förklara matematiska begrepp, har ett K 
framför uppgiftens nummer t.ex. K1314. Eftersom uppgiften 1314, både är blå och en 
kommunicerauppgift betecknas den KB1314 och uppgiften 1417 som dessutom är röd blir 
KR 1417. 

I rätvinkliga trianglar benämns kateterna a och b och hypotenusa c om inte annat anges i 
uppgiften. 

Rymdgeometriska figurer finns på sidorna 119-123 i läroboken. För att förstå dessa bör du 
få tillgång till rymdgeometriska modeller. 

För uppgift 3244 sid 143 och uppgift 5 i Test 3 på sid 166 kan en ”öppen kub” vara till stor 
hjälp. 

Rymdgeometriska figurer på svällpapper har ritats tvådimensionellt när så varit möjligt 
och/eller beskrivits med ord. 
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Pedagogiska tips 

 Vid arbete med rymdgeometri sid 119-123 ska eleven få tillgång till 
rymdgeometriska figurer. 

 Det finns passare som fungerar för en synskadad som kan användas vid aktiviteten 
sid 122. 

 Uppgift 3244 sid 143 visas med rymddiagonal öppen kub. Kan t.ex. tillverkas av 
piprensare om sådan modell inte finns i skolan. 

 I kapitel 4 finns en hel del uppgifter där eleven ska rita upp grafer själv och i vissa 
fall använda grafen för att svara på frågor. Det följer med fem svällpappersbilder 
med tomma koordinatsystem som kan användas för att rita grafer. Använd 
vaxsnören, häftmassa eller annat för att rita. 

 Om eleven har svårt att hinna med att rita graferna kan det vara lämpligt att 
förbereda färdiga diagram som eleven kan använda för att svara på följdfrågorna. 
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Bildbeskrivningar 

6 

Ett par händer på ett datortangentbord. 

13 

Dragkamp. Fem personer i varje lag dra i ett rep åt varsitt håll. 

17 

Ett ansikte med en luva, ovanpå detta en skinnmössa, halsduk över munnen och glasögon 
med rimfrost på. Bredvid visar en termometer -43 grader C. 

20 

En skärmbild från en symbolhanterande räknare. Här visas faktoriseringen av några olika 
tal. 

factor(42) = 2 * 3 * 7 

factor(1152) = 2^7 * 3^2 

factor(2772) = 2^2 * 3^2 * 7 * 11 

factor(37) = 37 

21 

Tre enäggstvillingpar stående bakom varandra. Nederst två flickor i 10-årsåldern ovanför 
dem två tonårsflickor och längst upp två pojkar i 20-årsåldern 

30 

En stryktipskupong med engelska fotbollsmatcher. 

40 

I ett kalkylblad utgör kolumnerna B till I positionerna för binära tal. Kolumn B är positionen 
128, C 64, D 32, E 16, F 8, G 4, H 2 och I 1. I kolumn K räknar man ut den decimala formen 
av talen. Rad 3, 4 och 5 innehåller binära tal. 

Tal 1 på rad 3 är 101, alltså är G3 = 1, H3 = 0 och I3 = 1. Decimala formen är 5 (K3 = 5). 

Tal 2 på rad 4 är 1010, alltså är F4 = 1, G4 = 0, H4 = 1 och I4 = 0. 

Tal 3 på rad 5 är 10100, alltså är E5 = 1, F5 = 0, G5 = 1, H5 = 0 och I5 = 0. 

40 

I ett likadant kalkylblad som ovan summeras två binära tal. 

Tal 1 är 01, alltså H3 = 0 och I3 = 1. Decimal form är 1 (K3 = 1). 

Tal 2 är 10, alltså H4 = 1 och I4 = 0. Decimal form är 2 (K4 = 2). 

På rad 5 summeras kolumnerna. H5 = 1, I5 = 1 och K5 = 3. 
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45 

En glad flicka sitter framför ett schackbräde. 

47 

En man står nedanför ett stort mammutträd. Stammens diameter är flera gånger längre än 
vad mannen är. Hur högt trädet är framgår inte av bilden. 

59 

Huvudet på en häst framifrån. Han har en knippa hö i munnen. 

72 

En flicka sitter på en klipphäll vid havet och ringer i en mobiltelefon. 

(Bildbeskrivningen ska in under uppgift 2308) 

247 

Uppgift 5102. Två enkronor varav den ena visa framsidan och den andra baksidan. 
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