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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. 

 Kan du det här som finns i slutet av varje kapitel har gjorts om från tabell till 
textuppställning som på sid 72. 

 Några figurer, bl.a. i geometri har beskrivits med ord. I flera fall finns också en 
svällpappersbild i bildbilagan. 

 När det står ”vilket tal ska stå i den tomma rutan” ersätts detta med, vilket tal ska 
stå istället för ---” 

 Värdetabeller (x, y) som i boken är liggande (vågräta) skrivs om stående (lodräta). 

 Flera tabeller har skrivits om till löpande text. 

 Träddiagram skrivs om som på sid. 257. Se även sid.258-260. 
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Sidspecifika förändringar 

15 

Uppgift 1134 

Faktorträdet ändrat till 

42 = 2*(21) = 2*(3*7) eller 

42 = (6)*7 = (2*3)*7 

dvs. 42 = 2*3*7 

16 

Uppgift 1138 

Ändrat till 

54 = (6)*(---) = ((---)*(---))*((---)*(---)) = 

= (---)*(---)*(---)*(---)= ---*---*---*--- 

22 

Tabellen 

Att 2 ligger till höger om -3 på tallinjen betyder att 2 är större än -3. Det skrivs med 
symboler 2>-3. 

Att -5 ligger till vänster om -3 på tallinjen betyder att -5 är mindre än -3- Det skrivs med 
symboler -5<-3. 

28 

Så här tolkas tabellen 

Chicago -6 betyder att Chicago är 6 timmar efter London dvs. klockan är 12.00 när den är 
18.00 i London. 

Moskva +3 betyder att Moskva är 3 timmar före London dvs. klockan är 21.00 i Moskva när 
den är 18.00 i London. 

42 

Första figuren 

Efter meningen: Av figuren ovan ser du att svaret är 6 burkar 

Tre burkar innehållande 1/3 liter motsvarar 1 liter. Dubbelt så många burkar dvs. sex 
stycken motsvarar 2 liter, alltså en 2-litersflaska. 

50 

Tabellen 

Mätetalet multipliceras med 10 när vi går från: 
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 l (liter) till dl (deciliter), dl till cl (centiliter) och cl till ml (milliliter). 

 m (meter) till dm (decimeter), dm till cm (centimeter) och cm till mm (millimeter). 

 kg (kilogram) till hg (hektogram). 

Mätetalet divideras med 10 när vi går från: 

 ml till cl, cl till del och dl till l. 

 mm till cm, cm till dm och dm till m. 

 hg till kg. 

Flera liknande tabeller i boken skrivs på samma sätt (t.ex. på sid. 194 och sid. 200)) 

54 

Exempel 1 

23 kulor ligger i en rad.  

Med basen tio ordnas kulorna så att det blir två rader med 10 kulor samt 3 kulor till dvs. 
23_tio. 

Med basen fem ordnas kulorna så att det blir fyra rader med 5 kulor samt 3 kulor till dvs. 
43_fem. 

86 

Figuren 

En stapel med inköpspriset som stapelns nedre del och pålägget som dess övre del. En 
klammer över båda visar att de tillsammans är försäljningspriset. 

Pålägg = företagets påslag för att täcka omkostnader för löner, hyra, reklam m.m., och för 
att få överskott (vinst). 

Inköpspris = ingående varukostnad så som varans pris och andra inköpskostnader, t.ex. 
frakt. 

136 

Uppgift 1 

a) En ask och tre stickor = sju stickor 

b) Två askar = tio stickor 

c) Två askar och tre stickor = sju stickor 

d) Två askar = en ask och sex stickor 

e) Två askar och tre stickor = en ask och sju stickor 

f) En ask och sex stickor = tre askar och fyra stickor. 

141 

Uppgift 3145 
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A. Vänstra vågskålen har tre vikter som heter x, x och 4, högra vågskålen har tre vikter 
som heter 4, 8 och 8. 

B. Vänstra: x och x, högra: 8 och 8. 

C. Vänstra: x, högra 8. 

146 

Uppgift 3159 b) 

En balansvåg som väger jämnt. På vänstra sidan en vikt som det står 70 på, på högra sidan 
en vikt som det står 20 på och två vikter på vilka det står x. 

229 

Uppgift 4 

Kroppsmått: 

 a = från fingerspetsen på utsträckt vänsterarm till höger axel. 

 b = från fingerspetsen på utsträckt vänsterarm till vänster axel. 

 x = kroppslängden 

 y = från marken till midjan 

241 

Uppgift 15 

 Orange glass: Kon (strut) med radien 2,0 cm och höjden 8,0 cm. 

 Rosa glass: Cylinder med radien 2,0 cm och höjden 2,9 cm. 

 Grön glass: Klot med radien 2,0 cm. 

247 

Uppgiften skrivs: 

Materiel: Fem kapsyler. 

1 Kasta fem kapsyler samtidigt. Markera om kapsylerna landar med den vassa sidan 
uppåt eller nedåt. 
Gör detta 20 gånger. 

2 Skriv frekvenserna. 

3 Anteckna den relativa frekvensen i bråkform, decimalform och procentform för 
varje typ av landning. 

4 Hur stor är chansen att en kapsyl landar med den vassa sidan upp? 

248 

Möjliga utfall 

Slumpförsök: 
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Kast med mynt ger krona och klave som möjliga utfall. 

Kast med häftstift ger spets upp eller spets ner som möjliga utfall. 

Att ta en lott ger nit eller vinst som möjliga utfall. 

Att kasta tärning ger 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 som möjliga utfall. 

251 

Uppgift 5115 

På baksidan av en trisslott står bl.a.: 

 Vinstplan för 16000000 lotter 

 Totalt antal vinster: 3410016 

 Antal vinster på 100 kr: 75200 

 Antal vinster på 75 kr: 238400 

 Antal vinster på 50 kr: 1672800 

 Antal vinster på 25 kr: 1400000 

254 

Exempel 

Första siffran i talparet gäller den röda tärningen och andra siffran gäller den blå tärningen. 

255 

Uppgift 5209 

Skål 1: 5 kr, 0 kr, 1 kr, 10 kr, 20 kr. 

Skål 2: 15 kr, 5 kr, 5 kr, 0 kr, 1 kr. 

257 

Träddiagram 

Trädnyckel: 

 P(Grönt) = P(g) 

 P(Rött) = P(r) 

Första övergångsstället: 

 P(g)=0,40 

 P(r)=0,60 

Andra övergångsstället 

 P(g,g)=0,40*0,40=0,16 

 P(g,r)=0,40*0,60=0,24 
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 P(r,g)=0,60*0,40=0,24 

 P(r,r)=0,60*0,60=0,36 

282 

Diagrammen har gjorts om till tabeller. 

284 

Tabellen har delats i två tabeller, en för area och en för befolkning. 
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Till läsaren 

 När det står att något ska skrivas in i en ruta innebär det ”vad ska stå i ställer för de 
tre strecken ---”. 

 Det finns en gradskiva och en linjal anpassad för elever med grav synskada. Den kan 
beställas från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Om upplagan är slut kan en 
annan typ beställas från Iris (iris.se). 

 Avsnittet Rita diagram med kalkylprogram finns på sid. 276-277. Tillämpningarna i 
boken gäller Excel. Gör de uppgifter du kan med programmet. 

 Grafritande räknare används på sid. 313-315 Använd din räknare om du kan eller 
lös uppgifterna algebraiskt med hjälp av formeln. 

 Även på sid 328-333 används räknare. Utför beräkningarna även om du inte kan 
avläsa grafen på räknaren. 

http://www.iris.se/
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Pedagogiska tips 

 När man arbetar med uppgifter som på sid 136 ff. bör man för elever med grav 
synnedsättning använda verkliga stickor och askar, respektive sedlar om detta 
underlättar förståelse. Kanske också balansvåg med vikter. 

 Vid rymdgeometriska beräkningar bör man ha modeller som eleven får använda för 
förståelse, t.ex. vid uppgift 3212 och sid 199-206. 

 Vid uppgifter med tallinje bör tallinje på svällpapper finnas till hands. 

 Till vikuppgiften på sid 199 bör man ha en kub, t.ex. av trä, i lämplig storlek så att 
den passar till de olika figurerna. 

 Det finns en gradskiva och en linjal anpassad för elever med grav synskada. Den kan 
beställas från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Om upplagan är slut kan en 
annan typ beställas från Iris (iris.se). 

http://www.iris.se/
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Bildbeskrivningar 

230 

En symmetrilinje dras genom kroppen på en fjäril (påfågelsöga) så att man får en symmetri 
mellan de två utslagna vingarna. 

230 

En vit blomma med fyra kronblad har två symmetrilinjer genom blomman. 

235 

Två vita hundar sitter bredvid varandra vända mot betraktaren. Båda har ett rött halsband 
och ett rött koppel. Kring det vänstra ögat är ritat två röda cirklar. Den högra hunden har 
öppen mun så man ser tungan, den andras mun är stängd. 
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