
 
 

Puls Fysik och Kemi 
Arbetsbok 2 

Läraranvisning punktskrift 
Verksnummer: 31421  



 
 

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! 

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. 

• Många övningar är omgjorda i boken. Du kan läsa om dem i detta dokument. 

• I många övningar behövs taktilt material och anpassad individuell genomgång. 

• Det finns inga svällpappersbilder till den här boken. 

• Svarsrutor skrivs: --- (p36 p36 p36) 

• Ibland uppmanas eleven att svara med olika alternativ. Då står det i den anpassade 
boken att eleven kan svara med en bokstav för de olika alternativen. Tex sid 11 
uppgift 1: 
1. Här får du välja mellan tryckkraft och dragkraft. Svara t för tryckkraft eller d för 
dragkraft. 

a) Tyngdkraften på ett föremål. 

b) Linans kraft på hisskorgen. 

c) osv. 
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• Deluppgifter har fått abc eller 123-numrering för att det ska vara lättare för eleven 
att svara. 

• När eleven ska välja mellan ord står de i en ruta. Rutor är markerade med p2356 
rader innan och efter. 

• I uppgifter där eleven uppmanas rita står det ofta att eleven ska beskriva kort. 

• När det i svartskriftsboken är meningen att elever ska ringa in så står det i den 
anpassade boken att eleven ska markera. Läs mer under pedagogiska tips om hur 
markeringen kan göras. 

• Bokstavsrutor är anpassade så att alla ord går att hitta vågrätt. tex. sid 19: 
1. I bokstavsrutan nedan finns orden i rutan gömda! Hitta dem! Alla ord står 
vågrätt. 
 
Ruta 

  tvål, diskmedel, 

  toarent, såpa, 

  silverputs, aceton, 

  skursand 

 

Bokstavsruta: 

  kuråaceton 

  rdiskmedel 

  maskindisk 

  silverputs 

  oskursandc 

  altoarenth 

  rtikräsåpa 

  evtandkräm 

  udaisltvål 

• Korsord är anpassade till att eleven ska svara med ordet som söks. Han/hon får 
antalet bokstäver som ordet ska ha. ex. sid 7: 
Ordlek 
Hitta ordet! Du får antalet bokstäver som ditt ord ska ha och några hjälpbokstäver. 

1) Varken vätska eller fast ämne. (3) g - s 

2) Kan flygplan göra tack vare luften. (5) l - - - a 

3) Ballong-gas. (6) h - - - - - 
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4) Behöver vi andas ut. (9) k - - - - - - - d 

5) Något som vi behöver och som finns i luft. (4) - - - e 

6) Kan innehålla både vätska och gas och kan pysa när den öppnas. (6) - - - - - a 

7) Består luft till största delen av. (5) k - - - e 

8) Kan luft och andra gaser orsaka. (5) t - - - k 

9) Gas i ljusreklam. (4) n - - n 

10) Gör inte ren luft. (4) s - - s 

11) Något med mycket luft i. (10) a - - - - - - - - n 
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Sidspecifika förändringar 

8 

Jobba laborativt med sidan. Eleven behöver magneter och spikar. Markera nord och 
sydände på magneterna med lappar av punktskrift eller punktskrift skriven med 
punktdymo. 

9 

Jobba laborativt med sidan. Eleven behöver magnet, tråd, ritmuff och lappar med 
punktskrift. 

Uppgift 1 är anpassad till: 

1. Häng en magnet i en smal tråd. 

a) Bestäm vilken ände som är nordände. Markera den med ett n. 

b) Åt vilket håll är norr? 

Uppgift 3 

Låt eleven rita. Använd ett litet fat som eleven kan rita runt på en ritmuff. Eller lägg 
vaxsnören runt. Markera nord- och sydpool. Låt eleven placera ut magneten. Prata om att 
cirkeln är ett sätt att rita ett klot på. Prata om att ytan kan både visa jordskorpan och en 
genomskärning av jorden. Det är den som ritar som bestämmer hur det är ritat! 

12 

Rita figurerna på en ritmuff. Använd ett snöre för att markera kraftpilarna. Eller använd 
små dockor/figurer och leksaksbilar som du fäster snören i. 

Sidan är skriven: 

1. 

a) En gubbe är ute och går med en hund. Visa med ett snöre kraften som hundägaren 
drar med. Den ska vara lika stor som hundens kraft, men riktad åt andra hållet. 

b) En gubbe är ute och går med en barnvagn. Visa med ett snöre kraften som 
föräldern kör barnvagnen med. 

Den ska peka åt det håll som barnvagnen rör sig. 

2. Ravi sitter på kajen och metar. Plötsligt nappar det! 

a) Visa med ett snöre åt vilket håll reven drar i metspöet. Låt snöret utgå från spöets 
spets. 

b) Rita pilar som visar krafterna som Ravi måste åstadkomma för att hålla emot. Låt 
pilarna utgå från Ravis händer. 

3. Ludvigs pappa har fått motorstopp. Sarahs mamma plockar fram en bogserlina så att 
hon kan koppla ihop hans bil med sin. 

Ludvigs mamma hjälper också till. 
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a) Visa med ett snöre bilens tyngd. Låt den utgå från främre hjulet. 

b) Visa med ett snöre bogserlinans kraft på Ludvigs pappas bil. Låt snöret börja i öglan 
längst fram på bilen. 

c) Visa med ett snöre Ludvigs mammas kraft på bilen. Hon står bakom bilden och 
skjuter på. Låt snöret börja där hon tar i bilen. 

13 

Uppgift 3. 

Använd en brädbit, ett äpple och en tomrulle. Använd häftmassa för att markera 
tyngdpunkterna. 

14 

Använd konkret material till sidan. Ta fram glas, vatten/saft, sugrör och markera med 
vaxsnöre de olika nivåerna. Eleven behöver också klossar för att bygga ett vattentorn. 

19 

Uppgift 2 är anpassad till: 
2. Kemikalier ska vara märkta med en symbol som varnar den som använder dem. 
Symbolen talar om ifall produkten till exempel är frätande eller eldfarlig. Para ihop 
symbolerna med rätt beskrivning: 

Symboler: 

a) frätande 

b) skadlig 

c) miljöfarlig 

Beskrivningar 

1) Vätska som träffar en hand och en bräda som börjar ryka. 

2) Ett utropstecken. 

3) Ett dött träd och en död fisk (den ligger uppochner). 

20 

Uppgift 2 är anpassad till: 

2. Skalan brukar graderas från 1–10. 

a) Skriv rätt skala 1-10 vid rätt färg. 

  röd 

  rosa 

  orange 

  gult 
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  ljusgul 

  ljusgrön 

  grönt 

  brunt 

  blått 

  mörkblå 

b) Skriv vilka siffror i skalan som visar surt, neutralt och basiskt. 

24 

Uppgift 1 skrivs: 

Ögat och vad du ser 

1. Vad heter ögats delar? Fyll i luckorna i texten. Skriv en svarslista a-f. 

Den runda bollen i ögat kallas --- (a). --- (b) sitter runt glaskroppen. Det som gör att vi säger 
att vi har olika färg på ögonen är --- (c). --- (d) är ögats fönster. Den ändrar storlek så att 
lagom mycket ljus kommer in i ögat. Ljuset justeras av en --- (e). Till slut träffar ljuset 
näthinnan längst bak i ögat. Från näthinnan går --- (f)till hjärnan. 

Facit: 

Den runda bollen i ögat kallas glaskroppen. Senhinnan sitter runt glaskroppen. Det som gör 
att vi säger att vi har olika färg på ögonen är regnbågshinnan. Pupillen är ögats fönster. 
Den ändrar storlek så att lagom mycket ljus kommer in i ögat. Ljuset justeras av en lins. Till 
slut träffar ljuset näthinnan längst bak i ögat. Från näthinnan går synnerven till hjärnan. 

26 

Uppgift 2 är struken. 

27 

Uppgift 1 

Fäst ett snöre som en pil och laborera med var hur ljuset går. Eller rita med ritmuff 
tillsammans med eleven. Observera att de här uppgifterna är svåra. 

29 

Uppgift 2 skrivs: 

2. Vad händer på när det blåser från havet en varm dag? Fyll i luckorna i texten! 

Det blåser från havet en varm dag. En sådan vind kallas sjöbris och betyder att --- (a) luft 
kommer från havet in över land en solig dag. 

Marken värms upp av solen. Luften ovanför marken blir också varm. Varm luft är lättare än 
kall luft. Därför --- (b) den varma luften uppåt. 
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Havet värms inte upp lika lätt som marken. Luften över havet är därför --- (c) än luften över 
land. När den varma landluften stiger blir det en ström av --- (d) havsluft in mot land. 

Facit 

Det blåser från havet en varm dag. En sådan vind kallas sjöbris och betyder att kall (a) luft 
kommer från havet in över land en solig dag. 

Marken värms upp av solen. Luften ovanför marken blir också varm. Varm luft är lättare än 
kall luft. Därför stiger (b) den varma luften uppåt. 

Havet värms inte upp lika lätt som marken. Luften över havet är därför kallare (c) än luften 
över land. När den varma landluften stiger blir det en ström av kall (d) havsluft in mot land. 
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Till läsaren 
Det finns inga bilder i din bok. Istället finns text som säger vad bilderna i svartskriften visar. 
Ibland är uppgifterna lite annorlunda i din bok. Det är för att det är bilduppgifter i 
svartskriften. 

I boken finns alla uppgifter numrerade. Skriv uppgiftens nummer då du svarar på frågorna. 

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 
• Eleven kan markera svar direkt i boken med tex. häftmassa. Om eleven svarar i 

dator kan vissa ord markeras genom att skriva xx framför ordet. Då går det lätt för 
eleven att söka efter xx i sökfältet och komma till de markerade orden. 

• Om eleven svarar på frågorna i datorn så lär eleven att alltid skriva uppgiftsnumret. 
Det underlättar vid rättning. 

• Om eleven svarar med perkins, se till att ha en pärm med att bra register med 
punktskriftsmarkering så att eleven kan hålla reda på pappren. 

• Till uppgifterna med kraftpilar finns en ”Fleximan-gubbe” att köpa från SPSM order 
020-232300 Best. nr 12230. Det är en enkel platt plastdocka som man kan använda 
för att visa kroppens olika rörelser. 
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