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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 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. Beställ bilderna till 
boken hos SPSM om du inte har dem. SPSM order: 020-232300 

• I boken uppmanas eleven att fortsätta mönster. Eleven behöver material för att 
göra det t.ex. vaxsnören, kartong eller knappar ... Under ”Sidspecifika förändringar” 
finns förslag på vad som kan behövas för att jobba konkret med uppgifterna. Läs 
också pedagogiska tips nedan. 

• Dela ut riktiga nycklar till eleven. Sådana finns ofta att köpa på loppis. 

• All text i boken som står inom en ram finns i den anpassade boken efter ordet Skylt: 

• När barnen eller vätten säger något står deras namn, t.ex. Bim: 

• Där eleven ska fylla i svar står --- (p36 p36 p36) 
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Sidspecifika förändringar 

8 

Eleven behöver lappar med punktskrifts siffror för att kunna laborera med talen. Sätt lite 
häftmassa bakom så att de går att fästa på en bricka. 

Uppgiften skrivs: 

Mitt i rummet finns nio stora gropar som bildar formen av en triangel. I triangelns hörn 
finns siffrorna 7, 8 och 9. På sidan ligger sex kulor med olika siffror på, Bim och Mir hittar 
en skylt och läser noggrant för att förstå problemet. 

Skylt: Placera siffrorna så att alla triangelns sidor får summan 23. 

Kulor: 1 2 3 4 5 6 

10 

Eleven behöver vaxsnören och kartongbitar för att lägga mönstret. Sätt lite häftmassa 
bakom kartongbitarna så att de fastnar. 

11 

Limma fast pusselbitarna på kartong och klipp ut dem. Klipp till en kartongbit med samma 
mått som rutan i boken (10,5x10,5). 

Skylttexten skrivs: 

Skylt: Pussla pusslet. Lägg pusselbitarna så att de täcker hela kvadraten. 

14 

Bilderna är beskrivna så här: 

  våg a: 3 spindlar väger lika mycket som 6 maskar 

  våg b: 2 sniglar och 1 mask väger lika mycket som 1 mask och 3 spindlar 

  våg c: 1 snigel väger lika mycket som --- ? 

16 

Bygg klossen med centikuber eller andra klossar typ lego. 

17 

Eleven behöver vaxsnöre för att lägga vägen ut ur labyrinten. 

19 

Eleven behöver material för att fortsätta lägga mönstret t.ex. knappar för de blå prickarna 
och trekantiga plastgem eller kartongbitar för trianglarna. 

20 

Uppgiften skrivs: 
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Skylt: Skriv ett klockslag med punktskriftssiffror med sammanlagt 15 punkter. Skriv ett 
siffertecken. 

22 

Eleven behöver material att fortsätta mönstret, vaxsnöre, halvcirklar i kartong och 
fyrkanter. 

25 

Låt eleven bygga med konkreta material om uppgiften är för svår då den beskrivs. 

Uppgiften skrivs: 

Skylt: Hur många kakelplattor behövs till figur 5? 

Vätten: När jag godkänt era lösningar, får ni nyckeln till porten. 

Tre figurer med kakelplattor. De blir större och större. Siffrorna här visar hur många plattor 
de har i varje lager från uppifrån och ner. 

  figur 1: 1, 3 

  figur 2: 1, 3, 5 

  figur 3: 1, 3, 5, 7 

26 

Uppgiften skrivs: 

Skylt: Använd siffrorna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 för att bilda talet 7. Varje siffra får bara användas 
en gång i varje uppgift. 

  a --- --- - --- --- + --- = 7 

  b --- + --- + --- - --- = 7 

  c --- ---/--- = 7 

28 

Uppgiften skrivs: 

Skylt: Skriv summan både med siffror och på vägvisarens sätt. 

Vätten: Här är nyckeln till den sjunde porten. 

Siffrorna är ritade med olika symboler. Här står i en lista hur de ser ut och hur mycket de är 
värda. I talet skrivs de med första bokstaven. 
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Nyckel 

  1 = h = hårlock 

  10 = m = mun 

  100 = s = spiral 

  1000 k = kopp 

  kkkk m hhh + ssss mmm h = 
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Till läsaren 
Följande text finns till eleven: 

Till boken finns svällpappersbilder. På dem får du använda taktila material för att svara på 
uppgifterna. 

Lycka till! 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 
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Pedagogiska tips 
• SPSM Resurscenter syn har gett ut en skrift som ger tips och förslag om hur man 

jobbar med matematik och elever med synskada: Att undervisa punktskriftsläsande 
elever i matematik. Beställ den från SPSM, Best nr 6572 

• Läs mer om hur matematik skrivs i punktskrift i Punktskriftsnämndens skrifter tex 
Skrivregler för matematik, naturvetenskap och data. Beställ den från Myndigheten 
för Tillgängliga Medier på www.mtm.se. 

•  Förslag på inköpsställen: 
SPSM Order 020-232300 
Iris Intermedia (som har webbutik) www.irishjalpmedel.se 

https://www.mtm.se/
https://www.irishjalpmedel.se/
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