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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. 

 I kapitel 1 förekommer en mängd exempel där man använder uppställning för de 
fyra olika räknesätten. Uppställning används inte som metod för elever med 
synnedsättning eller blindhet. Använd abakus, räknare eller skriftlig huvudräkning. 
Exemplen i boken har ersatts med exempel där skriftlig huvudräkning används. I 
några fall kanske exemplen är lite svåra, beroende på elevens förkunskaper. 
Exemplen finns där så att de kan användas vid behov, men det är viktigt att titta 
igenom dem i förväg och bedöma om de är användbara eller inte. Det gäller 
exemplen på sidorna: 

o Addition (plus): Exempel 1 sid. 17 
o Subtraktion (minus): Exempel 2 och 3 sid. 18 
o Addition och subtraktion med decimaltal: Exempel 1, 2, 3 och 4 sid. 24-25 
o Multiplikation (gånger): Exempel 1, 2 och 3 sid 30-31 
o Multiplikation med decimaltal: Exempel 2 och 3 sid. 32-33 
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o Division, två olika uppställningar (delat med): Exempel 2 sid. 37 
o ”Liggande stolen” sid 37. 
o Division med decimaltal: Exempel 3 och 4 sid. 38. 

 Uppgifter som i facit har markerats med blått markeras med (blå) efter 
uppgiftsnumret, se t.ex. facit till 1163(blå). Det rör sig om ett 50-tal uppgifter. 

 När det står: Vilket tal saknas i rutan (t.ex. 1029 sid 16), eller vilket tal ska skrivas i 
stället för ”gubben” (t.ex. som uppgift 20-21 sid 6) ersätts detta genomgående med 
vilket tal ska skrivas i stället för --- eller vilket tal saknas i stället för ---.? Detta har 
påpekats i uppgifterna på de första 15 sidorna men inte i fortsättningen 

 Förkortning Exempel sid 141. Om man förkortar med 3 visa det genom att visa att 
man dividerar aktuella tal i täljaren och nämnaren med 3. Se mitt utkast för a) a) 
3*2/3 = (3*2)/3= ((3/3)*2)/(3/3)=2. Gör lika för alla förkortningar i hela boken. 

 I de fall det finns en bild som man ska utgå ifrån vid beräkningar har bilden i vissa 
fall beskrivits med ord inlagda i uppgiftstexten. I uppgift 3319 sidan 148 är t.ex. 
beskrivningen: Titta på bilden med tre blå koppar, två gröna koppar och sex röda 
koppar. 

 I övrigt finns de flesta bilderna som svällpappersbilder i en bildbilaga. 

 Bilder som saknar betydelse för att lösa uppgifter har ofta ändå beskrivit som 
information och finns då i bildbeskrivningsfliken.  
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Sidspecifika förändringar 

35 

Tabellen omgjord till text: 

Multiplikation med 10: 10*9,95=99,5. Flytta decimaltecknet 1 steg åt höger. 

Multiplikation med 100: 100*9,95=995. Flytta decimaltecknet 2 steg åt höger. 

Multiplikation med 1000: 1000*9,95=9950. Flytta decimaltecknet 3 steg åt höger. 
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Till läsaren 

Bildbeskrivningarna är gjorda för att försöka visa hur olika bilder ser ut som en upplysning. 
I de fall en bild behövs för att kunna lösa en uppgift finns beskrivningen av bilden direkt i 
anslutning till uppgiften  

I boken visas hur man kan göra en uppställning vid beräkning med de fyra räknesätten 
(addition, subtraktion, multiplikation och division).  

 Addition (plus): Exempel 1 sid. 17 

 Subtraktion (minus): Exempel 2 och 3 sid. 18 

 Addition och subtraktion med decimaltal: Exempel 1, 2, 3 och 4 sid. 24-25 

 Multiplikation (gånger): Exempel 1, 2 och 3 sid 30-31 

 Multiplikation med decimaltal: Exempel 2 och 3 sid. 32-33 

 Division, två olika uppställningar (delat med): Exempel 2 sid. 37 

 ”Liggande stolen” sid 37. 

 Division med decimaltal: Exempel 3 och 4 sid. 38. 

Exemplen är ändrade så att skriftlig huvudräkning används. Din lärare talar om på vilket 
sätt du ska lösa uppgifterna. 

Vid mätning av vinklar (sidorna 102-110) visas hur man gör med en typ av gradskiva. 
Använder du en annan typ, t.ex. en anpassad gradskiva, får du använda den metodik som 
passar till den. 

I slutet av varje kapitel finns två test kallade Test A och Test B. T.ex. Test 1B 

Till de flesta uppgifterna i de fem B-testen finns lösningar. Dessa uppgifter finns som lösta 
exempel på den sida som anges i parentesen först i uppgiften 

Texten (EXEMPEL 1 S 12) betyder alltså att lösningen finns i exempel 1 på sidan 12. 

Med svällpappersbilderna följer ett antal lösa koordinatsystem utan siffror på axlarna. 
Dessa kan användas där man ska lösa uppgifter genom att rita koordinatsystem i kapitel 5. 
Du markerar koordinater t.ex. med stift i en porös platta under koordinatsystemet eller 
med häftmassa. 
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Pedagogiska tips 

 Det finns lösa svällpappersbilder med koordinatsystem. 

 T8 sid 277. Använd Rubriks kub. 

 Kontrollera vilken typ av gradskiva som eleven använder eller som skulle vara 
bättre för eleven i stället för den som visas i boken på sid 102 ff. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge hjälp med detta. (www.spsm.se) 
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Bildbeskrivningar 

Bildbeskrivningarna är gjorda för att försöka visa hur olika bilder ser ut som en upplysning. 
I de fall en bild behövs för att kunna lösa en uppgift finns beskrivningen av bilden direkt i 
anslutning till uppgiften  

1 

Två personer står vid en busshållplats och ska stiga på buss 515. Det är snö på marken. 

3 

Två barn bygger med sand vid strandkanten. De har långbyxor och varma jackor med huva 
på sig. 

19 

Fyra äpplen och ett stycke bröd. 

21 

En kvinnlig häcklöpare hoppar över en häck. 

31 

En kopp med cappuccino. 

39 

En person fyller i en tipsrad med engelska fotbollsmatcher. 

46 

En mamma håller i en baby som sitter på en våg. 

50 

En kvinna står med en varukorg på armen och håller i ett stor hängande tygstycke. 

63 

Två tvillingar ligger och sover intill varandra. De har byxor, bar överkropp och varsin vit 
stickad mössa. 

65 

En man står bland flera hundra bananer. De ligger på hyllor bredvid honom och hänger i 
taket. 

90 

En man står utomhus bredvid cirka 15 upphängda mattor. 

111 

4 tomater, varav en är skuren i klyftor. 
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115 

En lärare står och skriver på tavlan i ett klassrum. Det är inga elever i klassrummet. På 
bänkarna ligger pärmar och böcker framför varje elevplats. 

121 

På en vägg hänger 9 kassar med apelsiner och en kasse mes citroner. Ovanför kassarna är 
en skylt där det står: 

SE VENDEN 

NARANJAS 

127 

En hand håller två gröna äpplen ovanför flera lådor fulla med äpplen. 

143 

En lärare svetsar. Bakom honom står sex ungdomar och tittar på. Alla har mörka glasögon. 

145 

Tre 20-kronorsedlar. 

149 

Ett tiotal cyklister sedda bakifrån. Det är ingen tävling. Alla har hjälm och varma kläder. 

153 

En stor urtavla (diameter cirka 3 m) med romerska siffror, troligen högt upp i en byggnad. 
Klockan är fem över halv elva. Genom ett hål i urtavlan sticker en person ut sin hand och 
håller i minutvisaren. 

155 

En trefilig väg med bilar sedda bakifrån. Det är mörkt så man ser alla röda baklysen. 

158 

Under en mjölkförpackning står det 3 dl mjölk och under en läskedrycksburk står det 33 cl 
läsk. 

183 

En påse ekologiskt rågmjöl. 

187 

En odling med cirka 40 lila tulpaner. 

194 

I ett bad i Budapest syns 13 män kring två schackpartier med flytande schackbräden. 
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197 

En sandstrand där åtta personer ligger på strandstolar alldeles vid vattnet. I förgrunden går 
fyra flamingos ned i vattnet. I bakgrunden syns ett skogsparti med palmer. 

199 

En cyklist är avbildad snett uppifrån. Cyklisten har hjälm och en ryggsäck. På marken syns 
en skugga av cyklisten. 

204 

En gul tvåvåningsvilla med brutet tegeltak. Ett burspråk framför en balkong på 
övervåningen. Några fruktträd och ett rött trästaket utanför huset. 

209 

En vy över Stockholm sedd över den isbelagda Mälaren. Man ser fyra kyrkor och 
stadshuset bakom en rad av hus. 

217 

26 glasburkar med olikfärgade vätskor. (ljusgrön, orange, blå, röd, grön, gul och skär). 

226 

Tre tomater. 

227 

En person tankar en bil med bensin. 

230 

Tre potatisar. 

233 

Fyra äpplen. 

241 

En kundvagn står intill lådor med frukt: äpplen, apelsiner mm. 

254 

Cirka 15 personer står i bredd som om de väntar på en buss. Bilden är beskuren så man 
inte ser människornas huvuden. 

264 

Här visas en hink som det står 12 l på och tre flaskor på vilka det står 2 l, 1/2 l och 2/3 l. 

271 

En person sitter med en bärbar dator i knät. Bredvid finns ett antal böcker och på böckerna 
står en röd mugg. 
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274 

Det finns tre röda, två gula, en grön och en svart liten seg godisbjörn. 

277 

En "Rubriks kub" där alla yttersidor är blåmålade. 
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