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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. 

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! 
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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.  

De flesta bilderna i tabellsamlingen finns som svällpappersbilder. Ibland finns också 
en beskrivande text. Dessa texter är alltid i direkt anslutning till respektive figur i 
bokens löpande text. 



2 

 

Sidspecifika förändringar 

8 

Uträkningen med liggande stolen av polynomdivisionen är ersatt med texten: 

Om man räknar ut divisionen (x^3 + 8x - 24)/(x - 2) får man svaret x^2 + 2x + 12 och resten 
blir 0, vilket innebär att polynomet är delbart med x - 2. 

32-33 

Tabellen är uppdelad i en mängd mindre tabeller där varje tabell anger P(x) för olika p och 
en given kombination av n och x. Före varje tabell anges de värden på n och x som tabellen 
avser. 

86-87 

Atomskalen hos atomer betecknas K, L, M, N, O, P och Q räknat inifrån kärnan och utåt. 
Inom de olika skalen kan elektronerna befinna sig i olika nivåer som betecknas s, p, d och f. 

I K-skalet finns nivån 1s, i L-skalet finns nivåerna 2s och 2p osv. I P-skalet finns nivåerna 6s, 
6p, 6d och 6f. Vi utelämnar av utrymmesskäl skalens beteckningar eftersom vilket skal som 
avses framgår av siffran före nivån. 

Exempel: Ne 1s:2, 2s:2, 2p:6 betyder att Neon har två elektroner i nivå 1s i K-skalet, 2 
elektroner i nivå 2s och 6 elektroner i nivå 2p i L-skalet. 

2sp:8 betyder att båda nivåerna i L-skalet är fyllda. dvs. 2s:2, 2p:6 

88 

Bilden har gjorts om till en tabell med kolumnrubrikerna "symbol", "van der Waals-radie", 
"metallradie", "kovalent radie" och "jonradie". 

89 

Den första bilden har gjorts om till en tabell med kolumnrubrikerna "symbol", "I_1", "I_2" 
och "I_3". 

89 

Den andra bilden har gjorts om till en tabell med två kolumner där symbolnamnen och 
respektive elektronegativitet listas.  
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Till läsaren 

Denna bok innehåller ett stort antal tabeller, varav vissa är mycket omfattande. När det 
gäller atomernas elektronfiguration, sid. 86-87, sträcker sig tabellen t.o.m. över två sidor i 
bredd. Flera tabeller har omvandlats till text och i andra har texten förkortats ner, varvid 
förklaring till nedkortningen finns i en tabellnyckel.  

Fotnoter som står efter en tabell har där så är möjligt flyttas till tabellnyckeln före tabellen. 

Till en del av de geometriska figurerna på sid 10-11 finns kortare beskrivningar i text för att 
klargöra hur de ser ut. Dessutom finns svällpappersbilder. 

Be att få studera en rymdgeometrisk modell om du anser att du behöver det. 

När formler är relaterade till en geometrisk figur finns en text som beskriver var 
symbolerna finns i figuren. Oftast finns också en svällpappersbild.  
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Pedagogiska tips 

 Till rymdgeometriska figurer sid. 11 finns svällpappersbilder, men använd gärna även 
rymdgeometriska modeller till elev som önskar konkretisering. 

 Eleven behöver ges tid för att läsa av omfattande tabeller. 




