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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! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Läraranvisning 
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Författare: Hernvald m.fl. 

ISBN: 978-91-47-10122-1 
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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. 

 Eleven behöver ritmuff, taktil linjal och tärningar. En analog klocka och geometriska 
figurer kan vara bra att ha till hjälp för eleven. 

 Taktil linjal kan köpas på SPSM best. 13261 (30 cm) eller 13260 (21 cm) 
order tel: 020 23 23 00. Taktil klocka finns att köpa hos SPSM Best nr: 13269. 

 Sidan 168 "Några vanliga ord" är placerad efter innehållsförteckningen. 

 I boken hänvisas eleven till att räkna uppställningar med Abakus. Där de seende 
eleverna får beskrivning på hur uppställningar görs så får eleven med 
synnedsättning en förklaring utifrån hur man räknar med Abakus. Förklaringarna 
finns att läsa i detta dokument under ”Anpassningar per sida”. Läs också mer om 
Abakus under Pedagogiska tips i detta dokument. 

 I de uppgifter där det finns text i bilder med exempelvis priser eller längder, är 
dessa anpassade och tillagda i uppgiftens text. 
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 Prislistor, tabeller m.m. som behövs för att lösa uppgiften finns oftast placerad före 
uppgiften/uppgifterna. 

 Några mönster har gjorts om till bokstäver. Ex. sid. 13 uppg. 31. Uppgiften är 
skriven: 
 Skriv vilka tecken som ska in i stället för frågetecknet. 
xxéxxéx??xxé  

 Utvärderingar skrivs så här: 
Hur har det gått? Svara: 
o för osäker 
s för säker 
m för mittemellan osäker och säker 

 Under kapitlet Geometri finns det saker som ska mätas. När det gäller längd så är 
exempelvis insekter ersatta med sträckor, och när det gäller geometriska figurer är 
exempelvis frimärke ersatt med en kvadrat. Där det inte finns en svällpappersbild 
finns det en förklarande text. 

 Många figurer har omarbetats och förenklats i svällpappersbilden. 

 Klockor skrivs var timvisaren och minutvisaren står. Ex. sid. 100 (se nedan under 
"Sidspecifika ändringar") Vid vissa uppgifter står tiden digitalt. 

 I tabellerna är kolumnen med "streck" struken. Tabellerna är anpassade efter 40-
teckendisplay. 

 Rutor är ersatta med --- 

 

Svällpappersbilder 

Till boken finns svällpappersbilder. Har du inte dem påpeka detta för SPSM order, de 
ingår i boken och kostar inte extra. 

Svällpappersbilderna är ett urval av bilderna i svartskriftsboken. Finns ingen bild så 
finns ett tillägg i uppgiften istället.  

Kortfattad handledning till svällpappersbilden 

Berätta för eleven vad bilden föreställer. Förklara vidare hur bilden är ritad t.ex. att 
objektet är ritat framifrån, från sidan, visar en genomskärning osv. Beskriv, diskutera 
och undersök bilden tillsammans med eleven utifrån elevens erfarenhet. Om bilden 
innehåller, för eleven, okända former använd då konkreta föremål för att förklara 
bilden. 
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Sidspecifika förändringar 

10 

Text tillagd före uppgift 12: 

Här är tre figurer. 

 Figur 1 är en cirkel som är delad i två lika stora delar. 

 Figur 2 är en kvadrat som är delad i fyra lika stora delar. 

 Figur 3 är en rektangel som är delad i tre lika stora delar. 

11 

Text tillagd först i upp. 22 b): 

Tre tärningar visar vardera tre sidor. 

 Tärning 1: 1 2 3 

 Tärning 2: 1 3 5 

 Tärning 3: 3 5 6 

12 

Uppg. 23: 

Här är fyra vaser med tre blommor i varje vas. 

Uppg. 25: 

Här är en plåt med kakor. Det är fem rader med fyra kakor i varje rad. 

21 

Tillagd text efter "...där sitter Jesper.": 

Stolsnummer 

 Rad 20: 216-225 

 Rad 19: 206-215 

 Rad 18: 196-205 

 

Uppg. 9 har fått tillägget: 

...heter Olivia. Hon sitter på rad 19 till vänster om Max. 

54 

Rutan är skriven så här: 

Addition 

243 + 536 
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Abakus 

Sätt upp 243 på abakusen: 2 hundratal på hundratalsraden, 4 tiotal på tiotalsraden och 3 
ental på entalsraden. 

Lägg till 5 hundratal (femkulan) på hundratalsraden. 

Det går ej att lägga till 3 tiotal så lägg istället till 5 tiotal (femkulan) och ta bort 2 tiotal. 

Lägg till 5 ental (femkulan) på entalsraden plus 1 ental. 

Svar: 243 + 536 = 779 

55 

Rutan är skriven så här: 

Subtraktion 

694 - 243 

Abakus 

Sätt upp 694 på abakusen: 5 hundratal (femkulan) plus 1 hundratal på hundratalsraden, 5 
tiotal (femkulan) plus 4 tiotal på tiotalsraden och 4 ental på entalsraden. 

Det går ej att ta bort 2 hundratal så ta istället bort 5 hundratal (femkulan) på 
hundratalsraden och lägg till 3 hundratal på hundratalsraden. 

Ta bort 4 tiotal på tiotalsraden. 

Ta bort 3 ental på entalsraden. 

Svar: 694 - 243 = 451 

56 

Rutan är skriven så här: 

Addition med abakus 

437 + 258 

Sätt upp 437 på abakusen: 4 hundratal på hundratalsraden, 3 tiotal på tiotalsraden och 5 
ental (femkulan) plus 2 ental på entalsraden. 

Det går ej att lägga till 2 hundratal så lägg istället till 5 hundratal (femkulan) och ta bort 3 
hundratal. 

Lägg till 5 tiotal (femkulan) på tiotalsraden. 

Det går ej att lägga till 8 ental så lägg istället till 1 tiotal och ta bort 2 ental. 

Svar: 437 + 258 = 695 

57 

Rutan är skriven så här: 

Subtraktion med abakus 
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684 - 436 

Sätt upp 684 på abakusen: 5 hundratal (femkulan) plus 1 hundratal på hundratalsraden, 5 
tiotal (femkulan) plus 3 tiotal på tiotalsraden och 4 ental på entalsraden. 

Det går ej att ta bort 4 hundratal så ta istället bort 5 hundratal (femkulan) på 
hundratalsraden och lägg till 1 hundratal på hundratalsraden. 

Ta bort 3 tiotal på tiotalsraden. 

Det går ej att ta bort 6 ental så ta istället bort 5 tiotal (femkulan) på tiotalsraden och lägg 
till 4 tiotal. Du har nu tagit bort 1 tiotal och du skulle ta bort 6 ental. Lägg då till 4 ental. 

Svar: 684 - 436 = 248 

62 

Rutan är skriven så här: 

Addition med abakus 

36 + 47 

Sätt upp 36 på abakusen: 3 tiotal på tiotalsraden och 5 ental (femkulan) plus 1 ental på 
entalsraden. 

Det går ej att lägga till 4 tiotal så lägg istället till 5 tiotal (femkulan) och ta bort 1 tiotal. 

Det går ej att lägga till 7 ental så lägg istället till 1 tiotal och ta bort 3 ental genom att göra 
en femövergång. (ta bort femkulan och lägg till 2 ental) 

Svar: 36 + 47 = 83 

Subtraktion med abakus 

93 - 45 

Sätt upp 93 på abakusen: 5 tiotal (femkulan) plus 4 tiotal på tiotalsraden och 3 ental på 
entalsraden. 

Ta bort 4 tiotal på tiotalsraden. 

Det går ej att ta bort 5 ental så ta istället bort 5 tiotal (femkulan) på tiotalsraden och lägg 
till 4 tiotal. Du har nu tagit bort 1 tiotal och du skulle ta bort 5 ental. Lägg då till 5 ental. 

Svar: 93 - 45 = 48 

74 

Struken text: 

Titta på uppslaget på sidan 70-71. Vad finns det för geometri i den bilden? 

Titta runt i ditt klassrum. Vad finns det för geometri där? 

Ersatt med: 

Vilka geometriska figurer kan finnas i ett klassrum? 



6 

 

90 

Uppg. 63 De geometriska bilderna har strukits och ersatts med texten: 

Figurer med tal 

 Triangel: 18, 11 

 Rektangel: 11, 13, 2, 15, 6 

 Sexhörning: 13, 7, 9 

 Cirkel: 6, 9, 3, 12 

 Kvadrat: 8, 15, 6, 3 

100 

Uppg. 1 

Exempel: Timvisaren efter tre och minutvisaren på två. 

Skriv: tio över tre 

a) Timvisaren mellan sex och sju och minutvisaren på sex. 

b) Timvisaren mellan åtta och nio och minutvisaren på sex. 

c) Timvisaren efter elva och minutvisaren på fyra. 

d) Timvisaren före tre och minutvisaren på tio. 

e) Timvisaren efter tre och minutvisaren på fem. 

f) Timvisaren före två och minutvisaren på sju. 

g) Timvisaren efter tolv och minutvisaren på fem. 

h) Timvisaren efter sju och minutvisaren på ett. 

i) Timvisaren före tolv och minutvisaren på åtta. 

j) Timvisaren före sju och minutvisaren på elva. 

Osv. i resten av boken på liknande ställen. 

122 

Texten i rutan är ändrad, och den liggande tabellen är stuken då den måste omarbetas och 
inte kan återges på detta sätt. 

Här är ett exempel på hur en tabell kan se ut. 

125 

Tabellen är skriven så här: 

Parken Zoo 

Nyckel: 

 låg = Lågsäsong 1/5-21/6, 17/8-13/9 
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 hög = Högsäsong 22/6-16/8 

 

Entré 

Barn 0-3 år 

 låg: gratis 

 hög: gratis 

Barn 3-16 år 

 låg: 110 

 hög: 130 

Vuxen 

 låg: 150 

 hög: 180 

Entré med åkband 

Barn 3-16 år 

 låg: 210 

 hög: 230 

Vuxen 

 låg: 250 

 hög: 280 

Bara åkband 

 låg: 135 

 hög: - 

133 

Tabellen är skriven så här: 

Prislista Örebro–Karlskoga 

 Enkel / Tur-och-retur 

 Vuxen 69 kr / 120 kr 

 Ungdom (7–18 år) 30 kr / 50 kr 

 Barn gratis 

137 

Tabellen är uppdelad i tre delar och skriven så här: 

Bilsnurren 
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Pris för en gång 

 10–14 år 35 kr 

 15–18 år 60 kr 

 Vuxen 70 kr 

Rabattkort fem gånger 

 10–14 år 180 kr 

 15–18 år 260 kr 

 Vuxen 320 kr 

 

Motorlandet 

Pris för en gång 

 11–16 år 50 kr 

 Vuxen 75 kr 

Rabattkort fem gånger 

 11–16 år 200 kr 

 Vuxen 325 kr 

 

Fartdårarna 

Pris för en gång 

 10–16 år 45 kr 

 Vuxen 65 kr 

Rabattkort fem gånger 

 10–16 år 210 kr 

 Vuxen 300 kr 

147, 148, 149 

Pyramiderna är skrivna enligt modellen nedan: 

27 

--- 14 

--- 6 8 

5 2 4 --- 

162 

Uppgiften är skriven så här: 
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I stället för varje frågetecken ska ni skriva en ... 

??? + ??? + ??? = 999 

164 

Tillagt istället för bilderna på figurerna med siffror: 

Figurer med tal 

 Kvadrat: 1, 9, 2, 4, 6 

 Cirkel: 3, 2, 8, 4, 5 

 Triangel: 6, 4, 5, 7 

165 

Uppg. 8 är skriven så här: 

Sätt in tal i stället för --- så att alla rader ger summan 48. Det ska vara samma summa 
vågrätt och lodrätt. 

--- --- 15 

11 --- --- 

--- --- 12 

166 

Uppg. 12 är skriven så här: 

Skriv ett eget mönster med åtta tal. Lämna en --- (lucka) tom. Be en kompis göra klart ditt 
mönster. 

167 

Uppgift 14. Bilden är ersatt med text. 

En tändsticksrektangel är 3 tändstickor lång och 1 tändsticka bred. 

Den är 3 * 1 stor. 

Hur många ... 
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Till läsaren 

Till boken finns svällpappersbilder.  

Använd ritmuff när du uppmanas att rita något. 

Du behöver en abakus för de uppgifter som dina kompisar räknar med uppställning. 

Till många uppgifter behöver du en taktil linjal. 

Skriv dina svar på din dator. Var noga med att skriva uppgiftsnummer, så blir det lätt att 
rätta svaren. 
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Pedagogiska tips 

Abakus 

 SPSM resurscenter syn ger kurser i abakus och mer finns att läsa i "Handledning i 
Abakusräkning" Best. nr 6571. Beställ den från SPSM order: 020-23 23 00 
Använder eleven en abakus med 10 kulor per rad kan handledning i det beställas 
från Horisont: tele: 046-30 40 02. 

 Hur matematik skrivs i punktskrift kan man läsa om i Punktskriftsnämndens skrifter. 
Beställ dessa från www.mtm.se. 

 SPSM Resurscenter syn har gett ut en skrift som ger tips och förslag om hur man 
jobbar med matematik och elever med synskada: "Att undervisa 
punktskriftsläsande elever i matematik". Beställ den från SPSM, Best nr 6572 

 Förtydliga gärna matematikuppgifter med konkret material t.ex. 
montessorimaterial eller egengjorda pappbitar. Markeringar kan göras med 
sandpapper, tyg, lim osv. 

 För att rita kan eleven använda t.ex. vaxsnören, häftmassa, trådar som limmas fast, 
sporrar (från syslöjden) ritmuff osv.  
Vill eleven använda ”vanligt” papper fungerar det bra om du gör ett styvt underlag 
som du klär med myggnät. Lägg sedan ”vanliga” pappret på och rita med en 
vaxkrita. Sök på internet på ”Husebys tegnepakke” så kan du ladda ner en pdf om 
att rita. 
Ett annat sätt att rita är med Sensational BlackBoard. Den används med vanligt 
papper tillsammans med ritplattan som kan köpas från SPSM best nr 10326. 
Mätning med taktil linjal. Fäst ett vaxsnöre vid sträckan som ska mätas som kanten 
(kortsidan) av linjalen kan luta mot när eleven mäter. 

 Uppmärksamma eleven på hur tabeller både kan läsas lodrätt och vågrätt!  

http://www.mtm.se/
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