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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. 

 I tabeller som har en pil snett upp åt höger som betyder växande funktion ersätts 
denna pil med vä (växande), en pil snett ned åt höger som betyder avtagande 
funktion ersätts med av 

 Vågräta tabeller görs om till lodräta tabeller. Gäller dock inte teckentabeller för att 
undersöka max – och minvärden. 

 Om du ska fylla i något eller något saknas ersätts detta med tre streck ---. I boken 
kan det ibland markeras med en ruta. 

 I mängdläran har tecknet för komplementmängd ersatts med ordet 
”komplementmängd”. Se sid 40, 44, 59 och 246. 

 Tecknet för”delar inte” har ersatts med texten ”delar inte” pga av att tecknet inte 
har stöd i asciimath. Se sidorna 68 och 70. 
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Sidspecifika förändringar 

Viktiga uppgifter och förändringar som har blivit gjorda tas upp under övriga rubriker i 
denna läraranvisning. 
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Till läsaren 

 I fliken bildbeskrivningar beskrivs bilder som inte behövs för att utföra beräkningar. 
De bilder som behövs för att lösa uppgifter finns i direkt anslutning till uppgifterna i 
texten. Alla bilder är inte beskrivna. I början på varje kapitel finns en bild som bildar 
bakgrund till inledningstexten. Dessa bilder är inte beskrivna. 

 Bilderna som är tredimensionella i boken är i bildbilagan tvådimensionella om detta 
är möjligt. Ibland ersätts en tredimensionell bild av ett par tvådimensionella bilder. 

 I några fall har läraren i sin instruktion fått tipset att använda laborativt material för 
att illustrera vissa mer komplicerade bilder. 
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Pedagogiska tips 

Eleven kommer behöva gott om tid och hjälp med att tolka en hel del av 
svällpappersbilderna.  

När det gäller tredimensionella figurer ska alltid om möjligt tredimensionella modeller 
finnas till hands. Ibland kan en ”öppen” modell t.ex. av ståltråd vara bäst i andra fall 
fungerar en kompakt modell bättre. 

155-159 

Uppgifterna på dessa sidor är tredimensionella och går inte att framställa på ett förståeligt 
sätt på svällpapper. De svällpappersbilder som finns är tvådimensionella. Ibland behövs ett 
par figurer sedda från olika plan. Modeller av t.ex. ståltråd kan underlätta för att förstå.  

156 

Uppgift 3343 kan illustreras med en cirkel på svällpapper och ett antal pappkvadrater av 
olika storlek i a-uppgiften och ett antal liksidiga papptrianglar av olika storlek i b-uppgiften. 

158 

Uppgift 3347 får tas i flera steg. Viktigt är att visa att det cylindriska skalet blir ett rätblock. 
Kan visas med en pappskiva med viss tjocklek lindat runt en cylinder (burk) som sedan 
vecklas ut. 
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Bildbeskrivningar 

8 

En kvinnlig brevbärare står med sin cykel framför fem brevlådor. I handen har hon en 
postbunt. 

10 

En dam spelar fiol. 

11 

Alma är sportklädd och ligger på mage på en stor boll (medicinboll). 

12 

En kock med kokmössa står med en kastrull medan en annan kock torkar av en tallrik med 
en handduk. 

14 

På en galge hänger ett par jeans och på en annan galge en vit skjorta. 

15 

En ung man lyssnar på musik genom ett par hörlurar kopplade till en mobiltelefon. 

16 

Tre tavlor. A föreställer en solnedgång, B ett par ben med skridskor och C en klippig strand. 

18 

Ett kodlås med siffror. 

22 

Fyra olika cupcakes 

34 

En karta över EU:s medlemsstater 

53 

Fyra bilder, en bild från vardera Canberra, Tokyo, Peking och Calcutta. 

Bilden från Canberra visar en vidsträckt byggnad i futuristisk arkitektur. Bilden från Tokyo 
visar fyra kraftiga män iklädda traditionella, stormönstrade kimonor. Bilden från Peking 
visar Himmelska Fridens Torg med ett pampigt gammalt palats i bakgrunden. Bilden från 
Calcutta visar en sliten, gul spårvagn. 

64 

En del av människans DNA. Mellan molekylens spiralvridna yttersidor visas basparen som 
olikfärgade pinnar där fyra olika proteinerna representeras med varsin färg. 
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72 

En modern klädbutik. Butiken är ljust inredd med mycket vitt och ljusgrått. Några plagg 
hänger på galgar från krokar i väggen och under ligger liknande plagg hopvikta på två 
hyllplan. På väggen bakom disken är det en bild målad och butikens namn, "Iguapop shop" 
finns med i bilden. 

73 

Flygande cikada i närbild. Den ser ut som ett mellanting mellan ett bi och en fjäril. 

77 

En klocka som är 12 minuter i 2. 

86 

En stadsbild vid en sjö. I förgrunden en trädgård med ett högt trästaket, i bakgrunden hus 
längs vattnet. 

100 

I förgrunden ett oljetorn med en brinnande låga på toppen, i bakgrunden en oljeplattform. 

115 

En festplats med mycket folk. I bakgrunden två stora tält. 

116 

Ett flyktingläger med ett trettiotal enkla tält. I förgrunden fyra kvinnor med schalar på 
huvudet. 

117 

En tom biosalong. 

123 

Diskning av en tallrik. 

124 

En man och en kvinna i en bastu. Genom ett fönster ser man ett fint vinterlandskap. 

125 

En tänd fyr syns i silhuett mot en mörkblå kvällshimmel. 

132 

Ringar på vattnet efter att någon kastat i en sten. 

135 

En raket lyfter från marken. Att döma av tecknen på raketens sida är det en kinesisk raket. 
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149 

En formel 1-bil. 

166 

Ett bi som sitter på en blomma. 

187 

En vinterbadande man tar sig upp ur en vak. 

195 

Ett fält med blå och rosa blommande lupiner. 

208 

Ett fågelbord med åtta fåglar, bl.a. gulsparvar. 

209 

En palm. I palmen hänger en enkel hängmatta gjord av träribbor och rep. 

216 

Stjärten på en blåval syns ovanför vattenytan. 
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