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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. 

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

 Följande svällpappersbilder finns till boken: 

 Sid. Namn 

 8 Exempel Tallinje 

 8 Exempel Tallinje 

 9 Exempel Tallinje 

 9 Uppg. 4 Tallinje 

 9 Uppg. 5 Tallinje 

 22 Exempel Tallinje 

 47 Karta Tanzania 
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 57 Karta Tanzania 

 60 Diagram Djur 

 62 Uppg. 1 Diagram 

 63 Uppg. 5 Strutsar 

 66 Exempel Cirklar 

 66 Uppg. 1 Cirklar 

 66 Uppg. 2 Cirklar 

 66 Uppg. 3 Cirklar 

 67 Uppg. 6 Cirklar 

 68 Exempel Cirkel 

 68 Uppg. 8 Cirklar 

 69 Uppg. 10 Cirkel 

 69 Uppg. 11 Cirklar 

 70 Exempel Cirkeldiagram 

 70 Uppg. 14 Cirkeldiagram 

 70 Uppg. 16 Cirkeldiagram 

 71 Uppg. 17 Cirkeldiagram 

 71 Uppg. 18 Cirkeldiagram 

 71 Uppg. 19 Cirkeldiagram 

 73 Uppg. 1 Cirkel 

 73 Uppg. 4 Cirkel 

 74 Uppg. 20 Cirklar 

 75 Uppg. 23 Cirklar 

 76 Exempel Cirkel 

 76 Uppg. 26 Cirklar 

 77 Exempel Cirkeldiagram 

 77 Uppg. 28 Cirkeldiagram 

 77 Uppg. 30 Cirkeldiagram 

 78 Exempel Medelpunktsvinkel 

 78 Uppg. 31 Medelpunktsvinkel 

 78 Uppg. 32 Medelpunktsvinkel 
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 78 Uppg. 33 Medelpunktsvinkel 

 79 Exempel Cirkelbåge 

 79 Uppg. 34 Cirkelbågar 

 79 Uppg. 35 Cirkelbågar 

 80 Boet på curlingbanan 

 81 Cirkeldiagram 

 82 Uppg. 2 Cirklar 

 82 Uppg. 3 Kvadrat 

 82 Uppg. 4 Cirkelsektor 

 83 Uppg. 6 Cirklar 

 91 Uppg. 24 Mönster 

 91 Uppg. 25 Mönster 

 94 Uppg. 41 Kulor 

 102 Uppg. 6 Tallinjer 

 104 Uppg. 15 Tallinjer 

 105 Uppg. 21 Tallinje 

 106 Uppg. 27 Tallinje 

 116 Uppg. 97 Figurer 

 116 Uppg. 98 Figurer 

 116 Uppg. 99 Figurer 

 117 Uppg. 106 Figurer 

 117 Uppg. 107 Figurer 

 118 Uppg. 108 Figur 

 118 Uppg. 110 Cirkeldiagram 

 120 Uppg. 122 Figurer 

 122 Uppg. 139 Omkretsen 

 123 Uppg. 140 Mönster 

 123 Uppg. 141 Mönster 

 123 Uppg. 142 Mönster 

 124 Uppg. 143 Mönster 

 124 Uppg. 144 Mönster 
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 126 Uppg. 154 Geometriska objekt 

 126 Uppg. 155 Geometriska objekt 

 127 Uppg. 161 Geometriska objekt 

 128 Uppg. 162 Vinklar 

 128 Uppg. 165 Vinklar 

 128 Uppg. 167 Vinkel 

 129 Uppg. 168 Figurer 

 129 Uppg. 170 Figur 

 130 Uppg. 175 Trianglar 

 130 Uppg. 176 Trianglar 

 130 Uppg. 177 Trianglar 

 131 Uppg. 181 Figurer 

 131 Uppg. 182 Figurer 

 131 Uppg. 183 Vinklar 

 131 Uppg. 184 Trianglar 

 132 Uppg. 191 Längd 

 137 Uppg. 222 Sträcka 

 137 Uppg. 223 Sträckor 

 137 Uppg. 224 Sträcka 

 137 Uppg. 225 Ritningar 

 138 Uppg. 226 Skattkarta 

 138 Uppg. 227 Vägkarta 

 139 Uppg. 229 Symmetriska figurer 

 139 Uppg. 230 Figurer 

 139 Uppg. 231 Figurer 

 139 Uppg. 232 Bokstäver 

 141 Uppg. 236 Stapeldiagram 

 142 Uppg. 238 Linjediagram 

 142 Uppg. 239 Linjediagram 

 143 Uppg. 241 Cirkeldiagram 

 143 Uppg. 243 Cirkeldiagram 
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 144 Uppg. 245 Cirkeldiagram 

 144 Uppg. 246 Cirkeldiagram 

 144 Uppg. 247 Cirkeldiagram 

 146 Uppg. 253 Koordinatsystem 

 146 Uppg. 254 Koordinatsystem 

 146 Uppg. 256 Koordinatsystem 

 147 Uppg. 260 Diagram 

 155 Vinklar 

 158 Symmetri 

 158 Koordinatsystem 

 Vissa svällpappersbilder kan användas till flera uppgifter och är då hänvisade till 
den aktuella sidan. 

 Ordet "ruta" är ändrat till ---  

 Liten ruta med frågetecken i tal är ändrat till --- och i punktskriftscellen blir detta 
p36p36p36. 

 Där Arrax, Sarah eller David säger något skrivs "Arrax säger: ...", "David säger: ..." 
osv. 

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

 Endast bilderna vid kapitlens början har rena bildbeskrivningar och dessa är ej 
utförligt beskrivna då det skulle bli alltför omfattande beskrivningar. Diskutera 
gärna och prata med eleven om bilderna. 

 Antal saker/frukter m.m. som visas som bild är skrivet med text och antal. 

 Svarsalternativ är placerade först i uppgiften. 

 I frekvenstabeller där avprickning finns - ex. sid. 18 - är kulorna utbytta mot 
bokstaven l (ett l för varje kula). 

 I uppgifter där eleven uppmanas att "rita av" eller "fylla i" tabellen finns en tabell 
påbörjad så att eleven ser hur rubriker och kolumner är gjorda. 

 I punktskriftsupplagan skrivs inga uppställningar av tal. Instruktioner om att ställa 
upp tal är strukna. Tillagd text: Använd abakus eller skriftlig huvudräkning. 

 Inga fet- och kursivmarkeringar finns i boken, förutom sidan 3. 

 Baksidestexten utgår. 

 Bildförteckning utgår. 

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

 Ikonerna utgår i boken och har i stället rubriken för resp. avsnitt, ex. Borggården, 
Tornet etc. 

 Ny sida vid nytt Kapitel. 

 Uppgifterna "Arbeta tillsammans" är bra att förbereda. 

 Eleven kan behöva extra hjälp med att mäta sträckorna på kartan sid. 57, vägarna 
sid. 138 uppg. 226 och 227. 

 Till sid. 63 behöver eleven extra hjälp. Använd tändstickor eller ritmuff för att 
förklara. 

 Vid mönster ex. sid. 91 behöver eleven ritmuff för att fortsätta med att rita 
mönstret. 

 Cirkeldiagrammen är ritade med olika fyllningar, där alltid en är ofylld. Nyckel finns 
på svällpappersbilden till varje del. Texten är anpassad där det frågas om "vilken del 
har färgen..." till fylld eller ofylld. 
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Sidspecifika förändringar 

35 

Uppg. 7 är skriven: 

 mössa + halsduk = 1100 rupier 

 vantar + halsduk = 1000 rupier 

 mössa + vantar = 900 rupier 

35 

Uppg. 8 är skriven: 

A. banan + banan + äpple + päron = 7,40 

B. päron + päron + äpple + äpple = 8,00 

C. äpple + banan + körsbär + körsbär = 8,20 

D. äpple + körsbär + päron + banan = 7,90 

35 

Uppg. 9 är skriven: 

 Tre äpplen: 3fyra 

 Fyra bananer: 10fyra 

 Sex kokosnötter: 12fyra 

 Åtta päron: 20fyra 

Bilderna på körsbären är ersatta med: 

a) två körsbär 

b) fem körsbär 

c) sju körsbär 

d) nio körsbär 

e) tolv körsbär 

f) sexton körsbär 

40 

Tillagt först i uppg. 14.: 

Här är ett rätblock som har längden 5 cm, bredden 3 cm och höjden 4 cm. Bottenlagret har 
5 rader med 3 kuber i varje rad. 

41 

Uppg. 15 och 16 är skrivna: 

15 Räkna ut volymen. 
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a) längd 8 cm, bredd 5 cm, höjd 10 cm 

b) längd 6 cm, bredd 4 cm, höjd 12 cm 

16 

a) längd 4 dm, bredd 2 dm, höjd 5 dm 

b) längd 3 dm, bredd 3 dm, höjd 2 dm 

42 

Uppg. 19: 

a) Påse 0,295 kg 

b) Påse 0,085 kg 

c) Påse 1,456 kg 

Uppg. 20: 

a) Mango 328 g 

b) Fikon 45 g 

c) Apelsin 165 g 

Osv. lika på liknande ställen i resten av boken. 

46 

Meningen: Mät zebrans längd på bilden. 

Är ersatt med: En zebras längd är 4 cm på bilden. 

46 

Tillagt först i uppg. 46: 

En safaribils längd är 5 cm på bilden. 

47 

Här finns en svällpappersbild på de platser som behövs för att lösa uppgiften. Eleven kan 
behöva lite extra hjälp med att mäta och läsa av kartan/svällpappersbilden. 

Samma sak gäller sid. 57. 

49 

Meningen: Mät i bilden. 

Är ersatt med: Leopardens längd är 4 cm på bilden (från nosen till svansspetsen). 

51 

Tillagt först i uppg. 61: 

Här är ett rätblock som har längden 3 cm, bredden 2 cm och höjden 3 cm.  

Bottenlagret har 3 rader med 2 kuber i varje rad. 
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51 

Uppg. 62 är skriven: 

a) längd 3 cm, bredd 3 cm, höjd 3 cm 

b) längd 4 cm, bredd 3 cm, höjd 2 cm 

55 

Tillagt först i uppg. 85: 

En giraff är avbildad i skala 1:100. 

55 

Tillagt först i uppg. 86: 

En buss är avbildad i skala 1:100. Bussens längd är 5 cm på bilden. 

55 

Tillagt efter "...10 cm i verkligheten".: 

Fågeln är 5 cm hög på bilden. 

69 

Uppg. 10 och 11 är ritade som cirklar. H:et och möblerna utgår. 

70 

Uppg. 15. 

Här finns ingen svällpappersbild. Bara text: 

a) gul 40%, lila 25%, grön --- 

b) lila 50%, gul 10%, blå 15%, grön --- 

74 

Uppg. 20 

Mynten är utbytta till cirklar. 

77 

Uppg. 29. 

Här finns ingen svällpappersbild. Bara text: 

a) grön 25%, gul 25%, lila 25%, blå --- 

b) grön 35%, gul 15%, lila 40%, blå --- 

82 

Här kan eleven behöva lite extra hjälp med att mäta i svällpappersbilden. 



10 

 

84 

Pratbubblorna har gjorts om till lista och är satta i ordningen som de kommer i boken: 

 Rita en bild 

 Prova dig fram 

 Leta mönster i tal och bild 

 Arbeta baklänges 

 Är det nog med fakta? 

 Kombinatorik 

88 

Uppg. 15: 

panda + hund + katt = 11 

panda * hund * katt = 40 

90 

Exempelrutan: 

Talföljd: 0,5 1 1,5 2 --- --- --- 

Mönster: + 0,5 (till nästa tal) 

94 

Uppg. 40. Tillagt efter "...ett antal yuan.": 

 Röd + blå = 130 yuan 

 Röd + vit = 140 yuan 

 Vit + blå = 110 yuan 

105 

Uppg. 24: 

a) Summa 37,61 

b) Summa 123,42 

c) Summa 89,50 

112 

Sakerna på bilden längst ner på sidan är gjord som lista och placerats före uppg. 76: 

 Surfingbräda: 78 kr per timme 

 Parasoll: 36 kr per dag 

 Solstol: 28 kr per dag 
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 Vattenskoter: 200 kr per timme 

 Strandtennis: 29 kr per timme 

118 

Tillagt först i uppg. 111: 

Det finns 12 böcker. 

126 

Om eleven är osäker på de geometriska objekten kan man beställa en sats som innehåller 
de vanligaste figurerna hos SPSM. 

132 

Uppg. 191: 

Här finns en svällpappersbild med två vertikala mätlinjer. Mätlinjerna är markerade med A 
och B. Eleven får ett begrepp om längden på giraffen i förhållande till människan. 

(A) är tillagt efter Stavros i texten och (B) är tillagt efter giraffen. 

133 

Uppg. 196. Tillagd text: 

Arrax har en avbruten linjal. Här mäter han längden i rektangeln.  Rektangeln mäter mellan 
27 och 31 på linjalen. Bredden är hälften så lång som längden. Vilken omkrets har 
rektangeln? 

133 

Tillagt först i uppg. 199: 

En klocka med timvisaren före 10 och minutvisaren på 9. 

133 

Tillagt först i uppg. 200: 

En klocka med timvisaren före 4 och minutvisaren på 8. 

137 

Här finns en svällpappersbild över Sandras och Simons rum. Endast omkretsen är ritad och 
alla möbler utgår. 

138 

Här finns svällpappersbilder till uppg. 226 och 227 men eleven kan behöva lite extra hjälp 
att mäta. 

146 

Uppg. 254. 
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Struket: 

Rita ett likadant koordinatsystem som i uppgift 253. 

Ersatt med: 

Här är ett likadant koordinatsystem som i uppgift 253, men utan punkter. 

146 

Uppg. 255. Struket: 

Rita ett likadant koordinatsystem som i uppgift 253. 

Ersatt med: 

Använd samma koordinatsystem som i uppgift 254. 

146 

Uppg. 257 är skriven: 

Tim går till Nadia. Skriv koordinaterna för Sarah, simhallen och bussen som han går förbi på 
vägen. 

152 

Tabellen sist på sidan är struken då den inte går att återge på samma sätt i punktskrift som 
i svartskrift. 

154 

I uppgiften om mönster med tändstickor är figurerna beskrivna: 

 Figur 1: tre tändstickor bildar en triangel, 1 * 3 

 Figur 2: sex tändstickor bildar två trianglar, 2 * 3 

 Figur 3: nio tändstickor bildar tre trianglar, 3 * 3 

155 

Vinklarna och triangeln är "numrerade": 

A. Rät vinkel 90° 

B. Spetsig vinkel mindre än 90° 

C. Trubbig vinkel större än 90° 

D. Halvt varv 180° 

E. Helt varv 360° 

F. I en triangel är ... 

156 

Uppgiften om skala är skriven: 

Skala 1:1 
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En synål är 4 cm lång på bilden. Den är lika lång som i verkligheten. Det kallas naturlig 
storlek. 

Skala 2:1 

Synålen är 8 cm lång på bilden. Synålens längd är förstorad. 2 cm på bilden är 1 cm i 
verkligheten. 

Skala 1:2 

Synålen är 2 cm lång på bilden. Synålens längd är förminskad. 1 cm på bilden är 2 cm i 
verkligheten. 
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Till läsaren 

Till boken finns svällpappersbilder. 

Du behöver linjal, gradskiva och vinkelhake. 

Du kan använda ritmuff till uppgifter där du uppmanas att rita olika figurer. 

Skriv svaren på perkinsmaskin/datorn i en egen mapp. 

Alla uppgifter är numrerade. 

Där tal/siffra ska fyllas i står ---. 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Eleven behöver ha tillgång till taktilt material som finns att beställa hos SPSM. 
https://webbshop.spsm.se/ 
kontakt: order@spsm.se eller telefon: 020-23 23 00 
Material som behövs till boken: 

 taktil linjal 

 ritmuff 

 kombinerad gradskiva och vinkelhake 

 För lärare finns bra handledningar att beställa från SPSM. 
"Att undervisa punktskriftsläsande elever i matematik", i den finns information och 
tips på material som är bra att använda i undervisningen. 
"Handledning i Abakusräkning". Om hur du använder abakus.  

 Ritmuffen används som hjälpmedel till exempelvis tallinje och att rita och mäta 
saker. Tänk på att förenkla bilder så mycket som möjligt. 

 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 m.fl. figurer. Geometriska 
figurer finns att köpa hos många läromedelsföretag. Kan vara bra att ha om eleven 
är osäker på de tredimensionella figurerna. Taktila svällpappersbilder finnas att 
köpa från SPSM.  

 Eleven skriver sina svar på Perkinsmaskin/datorn i en egen mapp. 

 Tänk på att elever med synnedsättning behöver mer tid att läsa uppgiften än de 
övriga. 

 Läs texten "Till punktskriftsläsaren" tillsammans med eleven för att lära eleven att 
själv söka information som är specifikt för boken. 

https://webbshop.spsm.se/
mailto:order@spsm.se
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Bildbeskrivningar 

6 

Två fotografier och en teckning. 

Ett foto på Taj Mahal som ligger utanför Agra i Indien. Taj Mahal är ett mausoleum. 
Mausoleum är en praktfull minnesbyggnad på en grav. Det vita kupolförsedda mausoleet 
är den mest kända delen av monumentet av alla de olika byggnader som Taj Mahal består 
av. 

I fotot finns en tecknad skylt med texten: Antal besökare senaste halvåret 1440000. 

Ett foto från en gata i Indien. På gatan finns mycket människor. Några går, andra cyklar 
eller kör bil. 

Teckning på Malvin och Arrax som sitter i en bil. Malvin kör och Arrax sitter i baksätet. På 
taket finns fastsurrade säckar. På en av säckarna sitter en lapp med texten: 0,60 rp. Bilen är 
öppen och saknar dörrar. På sidan av bilen sitter en skylt med texten: Taxi 60. 

36 

Två fotografier. 

Ett foto. Förstorad bild av ett lejonhuvud i profil. 

Foto över ingången till en safaripark. I mitten finns en väg. Vid sidan om vägen växer träd 
och grönt gräs. I början av vägen finns en rund vägskylt med talet 40. Under skylten sitter 
en översiktskarta i skala 1:20000 och med texten Safaripark. En tecknad Arrax står vid 
skylten. Vid början av vägen finns en safaribil - en minibuss - med öppen taklucka så att 
man kan stå upp för att se bättre. Takluckan är uppfälld som ett soltak. Tre personer står i 
takluckan med kikare. 

64 

Två fotografier och en teckning. 

Ett foto på en vitmålad mur med en rund öppning s.k. månport. Genom öppningen kan 
man se en trädgård med stenar och gröna växter. Vid sidan om porten finns ett litet bord. I 
en kruka på bordet står ett miniatyrträd (bonsai). Framför porten står en cykel. Cykelns 
bakhjul har en tecknad linje som går genom hjulets medelpunkt, från sida till sida. Linjen 
visar 65 cm. 

Ett foto över en stad med höga byggnader och skyskrapor. Fotot är taget på kvällen. Mitt i 
staden finns ett upplyst pariserhjul. På pariserhjulet sitter en stor digital klocka som visar 
5:03. 

Ett tecknat cirkeldiagram. Cirkeln är uppdelad i fyra fält. Halva cirkeln är blå, en åttondel är 
vit, en åttondel är grön och en fjärdedel är lila. 
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85 

Ett foto över kinesiska muren. Man ser muren slingra sig långt bort över bergskammarna. 
Muren består av en serie vallar och murar. Med jämna mellanrum finns vakttorn 
uppställda. 

I fotot finns en tecknad bild på en stor flygande drake. På drakens rygg sitter Arrax. 

101 

Ett foto över en borg. Borgen syns genom en lätt dimma. Runt borgen finns vatten. Borgen 
har höga murar och torn. Till borgen går en bro över vattnet. På broräcket sitter en svartvit 
fågel. På bron går en tecknad Arrax. 
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