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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. 

 Där eleven skall skriva svar på frågor eller uppgifter, markeras detta med "---" eller 
tre punkter … 

 Stor bokstav (versaler) används endast i början på meningar och i namn. I övrigt har 
versaler ändrats till gemener. 

 Bilderna med ansiktet på en pojke och en flicka har ersatts med ordet 
”Utmaningen”. Och bilderna på pusselbitar har ersatts med ordet ”Klurighet”. 

 Bilder på den svansviftande bruna hunden har tagits bort. 

 Rena illustrationer och andra bilder utan pedagogisk innebörd har oftast tagits bort. 

 Många bilder har ersatts med tillägg av förklarande text i faktarutor eller 
uppgiftstexter. 

 Istället för att räkna med uppställning uppmanas eleven att använda abakus eller 
kalkylator. 
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 På t.ex. sidan 126 finns övningar där eleven ska rita egna linjediagram. Det finns tre 
tomma linjediagram med som kan användas till detta. Använd t.ex. vaxsnören eller 
häftmassa. Eleven kan behöva hjälp med dessa uppgifter. 
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Sidspecifika förändringar 

7 

Istället för rutan ”Räkna med uppställning” står det i elevens bok ”räkna med 
uppställningar - gör du med abakus”. 

9 

Istället för rutan om multiplikation med uppställning står det ”Minns du multiplikation? 
Använd din abakus!”. 

10 

Rutan om kort division med minnessiffror är omskriven så att eleven får komma ihåg 
minnessiffrorna istället för att skriva dem ovanför.  

29 

Till faktarutan om olika talsystem finns svällpappersbilder av ”tomma” tabeller för decimal- 
och det binära talsystemet. Gå gärna igenom principen med eleven och använd utklippta 
punktskriftssiffror eller något annat att lägga i de olika rutorna för att forma tal. Dessa 
tabeller återkommer på sidorna 38 och 41 också. Använd då samma svällpappersbilder 
som här. 

51 

I uppgift 15 ska eleven lösa uppgifter genom att rita bilder. Att eleven ska rita är borttaget. 
Låt eleven rita på ritmuff om eleven är van vid det. Annars kan ett alternativ vara att 
använda konkret material för att symbolisera t.ex. fjärdedelar som i uppgift a). 

Samma sak gäller uppgift 55 på sidan 59, uppgift 89 på sidan 65 och uppgift 109 på sidan 
68. 

61 

Tabellen som visar hur siffrornas värden förskjuts vid multiplikation eller division med 10 
har gjorts som svällpappersbild. Använd gärna tabellen för att förklara hur det fungerar. 

73 

Eleven får en bildbeskrivning med måtten på lådan och alla föremålen. Det kan vara svårt 
för eleven att lösa uppgiften själv, så resonera gärna kring uppgiften tillsammans med 
eleven eller låt eleven göra uppgiften tillsammans med någon. 

76 

Det finns en svällpappersbild på de rymdgeometriska figurerna, men det är viktigt att 
eleven får känna på konkreta föremål också. Det är svårt att omsätta en tvådimensionell 
taktil bild till en mental bild av ett tredimensionellt föremål. 
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77 

Det finns svällpappersbilder av mallarna till uppgift 9. Klipp gärna ut mallarna så eleven kan 
vika och testa sig fram. 

79 

Här finns det övningar där eleven ska rita figurer. Hur eleven ska arbeta med dessa 
uppgifter beror på vad det finns för hjälpmedel och redskap till hands. Se till att eleven får 
hjälp med att använda redskapen. 

122 

Uppgiftstexten är ändrad till: Du har tre cirklar, en röd, en vit och en blå. På hur många 
olika sätt kan du ordna dem från vänster till höger? 

143 

Uppgiftstexten är ändrad till: En kvadrat motsvarar 25 % av en större figur. 
Hur kan en figur som motsvarar 100 % se ut? 

Använd gärna konkret material för att eleven ska kunna resonera sig fram till olika svar. 

144 

Uppgiftstexten är ändrad till: En rektangel har bredden 2 cm och höjden 3 cm och 
motsvarar 25 % av en större figur. Hur skulle du rita två olika figurer som motsvarar 100 %? 

Använd gärna konkret material för att eleven ska kunna resonera sig fram till olika svar. 

145 

Uppgiftstexten är ändrad till: En rektangel har bredden 1,5 cm och höjden 3 cm. Den 
rektangeln motsvarar 75 % av en större figur. Ge exempel på två olika figurer som 
motsvarar 100 %. 

Använd gärna konkret material för att eleven ska kunna resonera sig fram till olika svar. 
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Till läsaren 

 Vissa bilder i boken har tagits bort. Är du nyfiken på dem kan du fråga en kamrat eller 
lärare vad de visar. Vissa bilder förklaras i boken och vissa bilder är 
svällpappersbilder. Du kommer märka när du är vid dessa bilder. 

 I din bok står det Utmaning eller Kluring efter en del uppgifter. I kompisarnas böcker 
markeras Kluringen med en pusselbit och Utmaningen med en bild på en pojke och 
en flicka. 

 Är det tre punkter efter varandra eller står "---" betyder det att du skall ge ett svar. 

 Efter varje kapitel skall du utvärdera hur det gått för dig. I kompisarnas böcker skall 
de markera på en linje hur bra det gått. Men du skriver i stället med en siffra från 1 
till 10. Om du är osäker sätter du en 1:a och om du är helt säker sätter du en 10:a. 

 Var noga med att titta på svällpappersbilderna. Använd abakus och din linjal! 
 

 Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Det är viktigt för eleven att få förklarat hur boken fungerar med grundkurs, 
diagnoser osv. Det finns en bild på sidan 5 där en hund visar hur bokens struktur 
fungerar. Denna bild har ersatts av en svällpappersbild. Gå gärna igenom denna bild 
så eleven förstår hur man skall välja diagnoser och spår i läroboken. 

 Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom text och bildbeskrivningar 
men framför allt att titta på och tolka svällpappersbilder. 

 Istället för att göra uppställning hänvisar den anpassade boken till att räkna med 
Abakus. SPSM resurscenter syn ger kurser i detta och mer finns att läsa i: 
Handledning i Abakusräkning Best. nr 6571. Beställ den från SPSM order: 020-
232300. SPSM säljer också abakus. 
Vill ni använda en abakus med 10 kulor per ram finns handledning i detta att 
beställa från Horisont, tele: 046-304001. 
Du kan läsa instruktionerna för abakusen till eleven i detta dokument. Instruktioner 
står när det i boken finns uppställningar.  

 Eleven behöver också ha en kalkylator. Har eleven en iPhone är det bra att använda 
den eller den som finns på datorer. 

 Eleven behöver ha en taktil linjal. Finns att köpa från SPSM. 

 Till vissa uppgifter behöver eleven en korkplatta, vaxsnöre och några nålar tex 
sådana man sätter upp papper på anslagstavlor med. Detta kan eleven använda till 
uppgifter där tal skall placeras på en tallinje ex se sid 19 uppg. 11. 

 Det finns färdiga utstansade hela cirklar, halva cirklar, tredjedel av en cirkel osv som 
laborativt material att köpa. De flesta skolorna har detta materialet. Låt eleven 
gärna använda detta material (ex uppg. I faktarutan s. 22). 

 Till vissa uppgifter (ex. s. 28 binära talsystemet) är det bra om eleven har tillgång till 
kulor och små skålar. 

 Till vissa uppgifter är det bra att göra laborativt material som eleven har tillgång till. 
Tex uppg. 119 s. 69 kan man ta blompinnar som har de måtten som anges i 
uppgiften. 

 Till geometriavsnittet är det bra att ha tredimensionella modeller för de olika 
geometriska figurerna. 

 Kuber är bra att kunna bygga med, ex  s. 82 uppgift 29 f). 
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Bildbeskrivningar 

1 

 (Bild 2 på sidan) Här ser du Pim. Han är en svart hund. 

(Bild 3 på sidan) Här ser du Linus i sin röda keps. 

(Bild 4 på sidan) Det här är Betty. Hon har brunt hår och glasögon. 

(Bild 5 på sidan) Här ser du Leila med sitt krulliga svarta hår och stora runda örhängen. 

6 

En ritad teckning visar skolan där Linus, Bettys och Leilas går. Flera elever är ute på 
skolgården. Några sparkar boll, Linus och några andra elever sitter och pratar. Betty ligger i 
gräset och läser. Leila och en annan elev tittar ut ur ett klassrumsfönster. 

7 

En teckning visar Ted och gänget (Ted, Linus, Betty och Leila)som övar på ett 
musikframträdande inför en talangjakt. Pim sniffar på golvet. 

44 

En teckning visar Ted och gänget i ett kontorsrum. I rummet finns ett skrivbord, några 
lådor och några stolar. De planerar sina scenkläder. Ted ligger över skrivbordet och sover. 
Han drömmer om scenkläder med massa knappar på. Betty leker med Pim på golvet. Leila 
och Linus står och tittar på Ted. 

48 

En vuxen och ett barn har dragkamp om ett digitalt spel. Den vuxna säger ”Ge hit! Du är för 
liten för att spela. Släpp!” Barnet säger ”Man skall vara snäll mot dem som är små” 

51 

 (Bilden överst på sidan) 

Det finns två godispåsar, tre kolor med gult papper, fyra kolor med rött med vita prickar på 
pappret, tre gröna papper och blåaktiga papper.  

55 

Bilden på hunden som hoppar över ett hinder, skriv så här; 

En cockerspaniel hoppar över ett hinder. 

63 

Bilden på skateboard-åkaren, skriv så här; 

Ett foto visar en pojke på skateboard. Han gör ett hopp upp i luften från skaterampen. 
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73 

Leila sitter och dinglar med benen på en brygga. Bredvid henne leker Pim med en groda. En 
fisk hoppar upp ur vattnet. Två fåglar flyger tätt bredvid varandra. 

73 

Måtten är följande; 

 Låda, längd 70, bredd 50, höjd 40. 

 Fyra brädor i en bunt, längd 70, bredd 5, höjd 10. 

 Fyra brädor i en bunt, längd 30, bredd 5, höjd 10. 

 Två klotformade vaser, diameter 20. 

 Två högtalare längd 20, bredd 20, höjd 40. 

 En verktygslåda, längd 40, bredd 520, höjd 20.  

 En färgburk diameter, 30, höjd 30. 

 Fyra färgburkar, diameter 15, höjd 10 

84 

Bilderna som hör till uppgift 39, skriv; 

a) en pingisboll. 

b) ett glas med lock. 

c) en kartong med glass. 

d) en partyhatt som ser ut som en strut. 

e) en presentask där alla sidorna är lika långa. 

96 

Linus, Betty och Leila är i en lagerlokal. Lagret har jättehöga hyllor med massa varor i lådor. 
Leila sitter och funderar bredvid massa lådor. Linus och Betty står och räknar med hjälp av 
en kalkylator. 

103 

Ett foto är taget på operahuset i Sidney, Australien. 

118 

Leila, Betty och Linus är tillbaka på gängets kontor. De sitter på golvet och har ett skåp med 
kodlås framför sig. 

122 

Gör din egen meny! Du har att välja på 

1) olika hamburgare (hamburgare, cheesburgare, kyklingburgare och chicken nuggets) 
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2) olika tillbehör (pommes frites, lökringar, chips, tomatsallad) 
3) olika efterrätter (mjukglass, fruktsallad, kladdkaka, fruktpaj) 
4) Läsk ingår i alla kombinationer. 
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