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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 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.  

 OBS! Läs under "Pedagogiska tips" för mer information! 

 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 synnedsättning 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 klasskompisarna i sina 
böcker. 

 Innehållsförteckningen till de medföljande taktila svällpappersbilderna finns i 
svällpappersbilagan. 



2 

 

 Många bilder som behövs för att lösa uppgifterna har inarbetats i uppgiftstexterna 
med beskrivande text. Oftast utgår i dessa fall bilderna. Se exempel per sida, sid 57, 
200 

 Texten ”Se svällpappersbild” har infogats i texten där sådan finns att tillgå. 

 Vissa svällpappersbilder kan användas till flera uppgifter och då hänvisas till den 
sida där bilden förekommer först. 

 Vissa bilder är beskrivna och andra har en svällpappersbild. 

 Bilder som är mest illustrativa eller dekorativa har utgått. 

 Förklarande text i rutor med pilar har placerats på ett lämpligt sätt före det som 
avses. I vissa fall har ekvationer delats och kommentaren infogats före den del som 
avses med kommentaren. Se exempel per sida nedan, sid 11, 29, 51, 52 

 Ruta i tal är ändrat till --- eller frågetecken. 

 Några tabeller är vända och några är omarbetade till brödtext. 

 Då eleven ska para ihop något i en lista med något i en annan lista så har dessa 
listor märkts med bokstäver och siffror. Se exempel per sida.  

 Tomma celler i tabeller där eleven ska fylla i ett svar har markerats med ---. Se 
exempel per sida nedan, sid 43. 

 Text/siffra som finns i bild och behövs för att lösa uppgiften, är omarbetad och 
finns inlagd i uppgiften. 

 Ett fåtal bilder har rena bildbeskrivningar. Diskutera gärna om bilderna. 

 Inga fet- och kursivmarkeringar finns i boken. 

 Baksidestexten och Bildförteckning utgår. 

 Observera att om eleven läser denna bok i sin dator så stämmer inte måtten på den 
digitala bilden alltid överens med svarttryckets bild. 

 Begreppslistorna har gjorts om från tabeller till listor. Se exempel per sida nedan, 
sid 44. 

 Flödet i tankekartorna är inte återgivet i den anpassade boken. Eleven kan behöva 
visst stöd här. Exempel sid 45. 

 I tabeller med avprickning utgår denna kolumn. Se exempel per sida nedan, sid 210. 
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Sidspecifika förändringar 

11 

Exempel kommentarer i ekvationer: 

 

Addition 

 

När den andra termen minskar med 1 så minskar summan med 1. 

8 + 2 = 10 

8 + 1 = 9 

8 + 0 = 8 

8 + (-1) = 7 

8 + (-2) = 6 

 

Subtraktion 

 

När den andra termen minskar med 1 så ökar summan med 1. 

3 - 2 = 1 

3 - 1 = 2 

3 - 0 = 3 

3 - (-1) = 4 

3 - (-2) = 5 

29 

Exempel lösningsexempel: 

 

Exempel 

 

Skriv utan tiopotens 

a) 4,9 * 10^5 

b) 2,71 * 10^-2 

 

Lösning 
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a) 4,9 * 10^5 = 

Skriv tiopotensen som ett tal. 

= 4,9 * 100000 = 490000 

Svar: 490000 

 

b) 2,71 * 10^-2 = 

Skriv tiopotensen som ett tal. 

= 2,71 * 0,01 = 0,0271 

Svar: 0,0271 

34 

Exempel uppgift där listor ska paras ihop: 

 

1. Para ihop prefixen 1-6 med rätt tiopotens a-f. 

1. nano 

2. kilo 

3. mikro 

4. milli 

5. giga 

6. mega 

 

a) 10^-3 

b) 10^3 

c) 10^-6 

d) 10^6 

e) 10^-9 

f) 10^9 

42 

Exempel tabelluppställning: 

 

Dag Temperatur grader C 

Mån -4,3 

Tis -2,1 



5 

 

Ons -0,5 

Tor 2,3 

Fre 0,9 

Lör -3,6 

Sön -0,4 

43 

Exempel svarsfält i tabeller: 

 

TWh 

Vattenkraft  65,7 

Kärnkraft  --- 

Kraftvärme  15,4 

Vindkraft  6,1 

Kondenskraft --- 

44 

Exempel begreppslistor: 

 

Begreppslista 

 

begrepp: negativa tal 

  förklaring: Tal som är mindre än 0. Ligger till vänster om 0 på en tallinje. 

  exempel: -2, -49, -1/2, -0,1 

  sida: 8 

begrepp: positiva tal 

  förklaring: Tal som är större än 0. Ligger till höger om 0 på en tallinje. 

  exempel: 4, 906, 3/4, 0,2 

  sida: 8 

begrepp: motsatta tal 

  förklaring: Två tal som ligger lika långt från 0 på tallinjen. Det ena talet är negativt, det 
andra talet är positivt. 

  exempel: -2 och 2, 7 och -7 

  [bild] 
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  sida: 8 

 

osv ... 

51 

Exempel kommenterade ekvationsdelar: 

 

P = 5n + 6 

P = antal platser 

n = rad nr 

5 = ökning för varje ny rad 

6 = antalet platser på första raden minus ökningen. 11 - 5 = 6. 

52 

Exempel kommenterade ekvationsdelar: 

 

4n + 1 

4 anger att antalet prickar ökar med 4. 

+1 anger antalet prickar i första figuren minus ökningen, 5 - 4 = 1. 

57 

Exempel bildbeskrivning i arbetsuppgift: 

 

3. Skriv ett uttryck för figurens omkrets och förenkla det så långt som möjligt. 

a) Sidorna i en triangel är 6 cm, 4 cm och (3x - 7) cm. 

b) I en rektangel är basen (2x + 3) cm och höjden (x - 1) cm. 

c) Beräkna omkretsen av triangeln och rektangeln om x = 4. 

64 

Bildbeskrivning i löptext: 

 

Bilder visar tre balansvågar. Under bilderna står en ekvation. 

1. I vänster vågskål finns en påse och två kulor och i högra vågskålen 7 kulor. 

Ekvation: x + 2 = 7 

2. Här tar man bort två kulor i varje vågskål. 

Ekvation: x + 2 - 2 = 7 - 2 
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3. Nu ligger det en påse i vänstra vågskålen och fem kulor i den högra. 

Ekvation: x = 5 

97 

Beskrivning av geometriska former: 

 

Kub: Ett rätblock där alla sidoytor är kvadrater. 

Rätblock: En kropp där alla 6 sidoytor är rektanglar. 

Cirkulär cylinder: En kropp där basytorna är cirklar. 

Prisma: Har två basytor som är parallella. Övriga sidoytor är rektanglar. 

Pyramid: Spetsig kropp där basytan är en månghörning. Alla andra sidoytor är trianglar. 

Cirkulär kon: En spetsig kropp där basytan är en cirkel. 

Klot: En kropp där alla punkter har samma avstånd till en medelpunkt. 

100 

1. Använd taktila material för att eleven ska kunna lösa uppgiften. 

108 

Beskrivning av omvandling av mätetal mellan volymenheter. 

 

Så här kan man tänka vid omvandling av mätetal mellan volymenheter: 

När man omvandlar från en större enhet till en mindre enhet så multiplicerar man med 
1000. 

Ex. 1 m^3 = 1000 dm^3 

När man omvandlar från en mindre enhet till en större enhet så dividerar man med 1000. 

Ex. 1 dm^3 = 1/(1000 m^3) = 0,001 m^3 

116 

Uppgift 1. Använd konkreta material. Bygg ihop sammansatta former och ge till eleven. 

125 

17. Använd klossar och bygg motsvarande figur åt eleven. 

198 

Exempel tabell med nycklar omgjord till lista: 

 

Nyckel: 

frek = Frekvens antal svar 
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rel frek = relativ frekvens, andel av svaren = delen/det hela 

 

Mindre än 1 timme 

  frekvens: 293 

  rel frekvens: 293/1485 ~~ 0,20 = 20 % 

1-2 timmar 

  frekvens: 734 

  rel frekvens: 734/1485 ~~ 0,49 = 49 % 

3-4 timmar 

  frekvens: 326 

  rel frekvens: 326/1485 ~~ 0,22 = 22 % 

5 timmar eller mer 

  frekvens: 132 

  rel frekvens: 132/1485 ~~ 0,09 = 9 % 

200 

Beskrivning av cirkeldiagram i arbetsuppgift: 

 

2. Ett cirkeldiagram visar andelen brott av olika slag i Sverige år 2010. 

Andelen brott av olika slag i Sverige år 2010 

Narkotikabrott 6% 

Trafikbrott 6% 

Bedrägeri 8% 

Skadegörelse 12% 

Stöld 39% 

Brott mot person 18% 

Övriga brott 11% 

Vad är sannolikheten för att en slumpvis vald brottsling har begått ett 

a) stöldbrott 

b) trafik&#x002D; eller bedrägeribrott? 

210 

Tabell med avprickning. Avprickningskolumner utgår. 
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Tabellnyckel: 

klass = Klass. Verklig hastighet på bredbandet i Mb//s 

frek = Frekvens. Antal kunder 

klass frek 

0-5 2 

5-10 --- 

--- --- 

--- --- 

--- --- 

227 

Exempel 

I det här exemplet har man symboler, hjärta och stjärna, i stället för siffror. Här ersätts 
hjärta med h och stjärna med s. 

236 

5. Använd klossar och bygg motsvarande figur åt eleven. 
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Till läsaren 

En del bilder har blivit svällpappersbilder, till en del bilder finns det bildbeskrivning och en 
del bilder har utgått. 

Det finns inte bildbeskrivningar till svällpappersbilder. 

Be att få låna modeller när du kommer till rymdgeometrin. 

Om en bild förekommer mer än en gång så står det  
Se svällpappersbild sidan ... 

Några diagram får du som tabell. 

Facit 
Vid en del uppgifter står  
Visa din lärare. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

• Eleven behöver ha tillgång till taktilt material som finns att beställa hos SPSM.  
www.spsm.se/laromedel/butiken kontakt: order@spsm.se eller telefon: 020-23 23 00 

• Häftmassa kan vara bra att använda för att markera på svällpappersbilderna. 
• Svällpappersbilderna som visar de geometriska objekten kan vara svåra att läsa, vilket 

kan förstärkas med användning av klossar, koner och liknande figurer. 
• Eleven skriver sina svar på datorn i t.ex. Word. 
• Tänk på att elever med synnedsättning behöver mer tid att läsa uppgiften än de 

övriga. 
• Läs texten "Till läsaren" tillsammans med eleven för att lära eleven att själv söka 

information som är specifikt för boken. 
  

http://www.spsm.se/laromedel/butiken
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Bildbeskrivningar 

8 

En tallinje visar 

Positiva tal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

Negativa tal: -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 

Talet 0 är varken positivt eller negativt. 

8 

På en tallinje visas att -2 och 2 är motsatta tal. 

151 

Träd A är högst, Träd B och C har samma höjd, Träd C och D har samma ålder. 

155 

(2; 9,80) är ett talpar som hör ihop enligt sambandet. 

Grafen till en proportionalitet är alltid en rät linje genom origo. 

160 

Talpar från tabellen markeras och binds ihop till en rät linje. 

178 

omöjligt 

  bråkform 0 

  decimalform 

  procentform 0 % 

osäkert 

  bråkform 1/4 

  decimalform 0,25 

  procentform 25 % 

femti-femti 

  bråkform 1/2 

  decimalform 0,5 

  procentform 75 % 

ganska säkert 

  bråkform 3/4 

  decimalform 0,75 
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  procentform 75 % 

helt säkert 

  bråkform 1 

  decimalform 

  procentform 100 % 

190 

I träddiagrammet kan man se att i den första dragningen är sannolikheten 2/5 att dra en 
svart kula och 3/5 att dra en vit kula. 

I den andra dragningen är det en svart kula kvar av totalt fyra kulor. Då är sannolikheten 
att dra en svart 1/4. 

199 

Cirkeldiagram. Följande fyra cirkelsegment finns i diagrammet: 

>= 5 h (9 %) 

< 1 h (20 %) 

3-4 h (22 %) 

1-2 h (49 %) 

< 1 h motsvarar 20 % av svaren. 

20 % av 360 grader = 72 grader. 

Medelpunktsvinkeln är 72 grader. 

204 

Tallinje som går från 18 till 63. 

Minsta värde = 18 

Nedre kvartil = 23 

Median = (27 + 29)/2 = 28 

Övre kvartil = 42 

Största värde = 63 

Variationsbredd = 63 - 18 = 45 

Kvartilavstånd = 42 - 23 = 19 

208 

Histogram. 

Klassbredd 3500 - 3000 = 500. 

Ett histogram påminner om ett stapeldiagram utan mellanrum mellan staplarna. 
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224 

En bild visar: 

1 Förstå problemet, pil till 

2 Välj strategi, pil till 

3 Lös problemet med vald strategi, pil till 

4 Värdera resultatet pil till antingen Orimligt svar, pil tillbaka till 1 eller Rimligt svar, pil till 

5 Redovisa resultatet 

261 

Histogram. Ett histogram påminner om ett stapeldiagram utan mellanrum mellan staplarna 
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