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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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Läraranvisning 

Titel: Vux 2 Matematik 

Författare: Holmström m.fl. 

ISBN: 978-91-47-11544-0 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................... 8 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 9 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 10 

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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

• Bilder behandlas på olika sätt. Vissa finns som svällpappersbilder, ofta förenklade 
och vissa är beskrivna i uppgiften. De bilder som inte behövs för att lösa uppgifter, 
utan bara är illustrationer är oftast strukna. Några bilder har bildbeskrivningar. 

• De ställen där eleven ska fylla i något markeras med --- 

• Många tabeller har omarbetats från liggande till stående kolumner. Flera tabeller 
har även omarbetats till brödtext. Se nedan under "Specifika ändringar". 
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Sidspecifika förändringar 

Insida pärm - Formelsamling 

Tabellen är uppdelad och skriven så här: 

Längd 

  1 meter = 10 dm 

  1 dm = osv. 

Area 

  1 m^2 = 100 dm^2 

  1 dm^2 = osv. 

Volym 

  1 m^3 = 1000 dm^3 

  1 dm^3 = osv. 

osv. 

2 

I 2^3 är 2 bas och 3 exponent. Exponenten 3 anger att det är 3 stycken 2:or som 
multipliceras med varandra. 

4 

Tabellen är skriven som brödtext med två blanksteg mellan varje kolumn: 

på vanligt sätt talet i tiopotensform utläses 
#100 #10§#2 ett hundra 
#1000 #10§#3 ett tusen 
#10#000 #10§#4 tio tusen 

8 

Tabellen är gjord som föregående tabell. 

16-17 

Uppg. 6079 o 6080 

Tabellen är gjord så här: 

Nyckel: 

  ökning = Ökning med 

  blir = Temperaturen blir 
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Från början ökning blir 
a) 4 grader 3 grader --- 
b) -2 grader 5 grader --- 
osv. 

17 

Uppg. 6084 

Tabellen är gjord så här: 

Nyckel: 

  M = Temperatur på morgonen 

  K = Temperatur på kvällen  

 
M K 

Lund 0 -5 
Kalmar -2 -5 
Västerås -7 -3 
osv. 

19 

Uppg. 6089 

Tabellen är gjord så här: 

Nyckel: 

Alla siffror är angivna i grader. 

  Temp. = Temperaturen 

 
a) b) c) 

Temp. är -8 0 -2 
Ökar med 6 4 3 
Minskar med 3 2 5 
Temp. blir --- --- --- 

22 

Tabellen är gjord så här: 
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  Inne  Ute 
  Temperaturskillnad 

  20 grader  3 grader 
  20 - 3 = 17 

  20 grader  -1 grader 
  20 - (-1) = 20 + 1 = 21 

  3 grader  -5 grader 
  3 - (-5) = 3 + 5 = 8 

34 

Tabellen är uppdelad och skriven som "Insida pärm - Formelsamling".  Se tidigare. 

44 

Uppg. 7038 

Tabellen är gjord så här: 

a) Diameter = 18 m 
  Omkrets = 57 m 

b) Radie = 4,5 cm 
  Omkrets = 64 cm 

osv. 

81 

Tabellen är gjord så här: 

  x = 4 
  2 * 4 + 3 = 8 + 3 = 11 
  Värdet blir 11 

  x = 5 
  2 * 5 + 3 = 10 + 3 = 13 
  Värdet blir 13 

osv. 

102 

Ekvationen nedan illustreras med en balansvåg i jämvikt. I den vänstra vågskålen ligger 5 
kulor i den högra två kulor och en säck med 6 kg. Under den vänstra vågskålen står det 5x, 
under den högra 2x + 6. 

110 

Använd bokstaven l vid avprickning. 
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110 

Tabellen är gjord så här: 

Nyckel: 

  x = Antal poäng x 

  f = Frekvens f 

x avprickning f 
5 ll 2 
6 lll 3 
7 lllll l 6 
8 lllll llll 9 
9 lll 3 
10 ll 2 

  
n = 25 

117 

Tabellen är gjord så här: 

  Antal barn  Frekvens 
  Relativ frekvens i procent 

  0  3 
  3/50 = 0,06 = 6 % 

  1  10 
  10/50 = 0,20 = 20 % 

osv. 

118 

Tabellen är gjord så här: 

Nyckel: 

  Rf = Relativ frekvens 

Poäng Frekvens Rf 
0 4 10 
osv. 

124 

Tabellen är gjord så här: 

Nyckel: 

  grund.vux. = grundläggande vuxenutbildning 
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kvinnor män 

grund.vux. 586 231 
gymnasiekurser 619 309 

139 

I additionen 15 + 4 = 19 är 15 och 4 termer och 19 summa. 

I subtraktionen 40 - 10 = 30 är 40 och 10 termer och 30 differens. 

I multiplikationen 6 * 7 = 42 är 6 och 7 faktorer och 42 produkt. 

I divisionen 8/2 = 4 är 8 nämnare, 2 täljare och 4 kvot. 

152 

Tabellen är gjord så här: 

Nyckel: 

  x = Antal liter x 

  y = Kostnad y = 14,20 * x (kr) 

x y 
5 --- 
10 --- 
osv. 

203 

Tabellen är gjord så här: 

Nyckel: 

  x = Körsträcka x (km) 

  y = Kostnad i kr y = 50 + 40x 

x y 
0 50 + 40 * 0 = 50 
1 50 + osv. 

217 

Uppgift 4: 

Se figur 1) och 2) hur man ritar en likbent triangel: 

1. Man ritar sidan AC 12 cm lång. 

2. Man använder gradskivan och ritar vinklarna A och C. Båda vinklarna ska vara 53 
grader. 

3. Man ritar sedan sidorna AB och BC. 

4. Mät i figur 2) hur långa sidorna AB och BC blir. 
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Beräkna vinkeln B. Kontrollera gärna svaret genom att mäta med gradskivan. 

2244 

Tabellen är gjord så här: 

  Antal kast  Antal 6:or 
  Relativ frekvens för "sexa" 

  25  2 
  2/25 = 0,08 = 8 % 

  50  9 
  9/50 = 0,18 = 18 %  osv. 

225 

Tabellen är gjord så här: 

Nyckel: 

  kast = antal kast 

  s9 = antal kast som ger summan 9 

  rf = relativ frekvens för poängsumman 9 

kast s9 rf 
25 --- --- 
50 --- --- 
osv. 

Facit sid 235 

Tabellen är gjord så här: 

Nyckel: 

  x = Antal liter x 

  y = Kostnad y = 14,20 * x (kr) 

x y 
5 71 
10 142 
osv. 
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Till läsaren 

• Efter varje kapitel finns det två test A och B, t.ex. test 6A och 6B. De flesta 
uppgifterna i B-testen har förekommit tidigare. Det finns hänvisning till dessa 
tidigare lösta exempel. 

• När det gäller uppgifter med rymdgeometriska figurer (sid. 56-66) finns 
svällpappersbilder på några figurer. Be läraren om att få studera rymdgeometriska 
modeller t.ex. rätblock, kub och cylinder. Även utbredningen (utsidan) av ett 
rätblock och en cylinder kan vara bra att får se. 

• Det finns bara någon svällpappersbild på rätblock och cylinder. I övrigt hänvisas till 
beskrivningar och rymdgeometriska modeller. 

• När det står ”Beräkna” eller ”Skriv rätt tecken i stället för ---” etc. före en uppgift 
kan detta gälla fler efterkommande uppgifter. 
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Pedagogiska tips 

• När det gäller rymdgeometriska figurer måste det finnas modeller för eleven att 
arbeta med. Se t.ex. rätblock, kub och cylindersidan 56-66. Följande figurer ska 
finnas: en kubikcentimeter, en kubikdecimeter, ett rätblock, en mjölkförpackning 
(se sid 59), en cylinder (tom konservburk). 

• För begränsningsytor sid. 179 kan man förbereda en modell av rätblock med 
utvikning av begränsningsytorna enligt skissen. Dessa begränsningsytor ska passa 
till rätblocksmodellen så att eleven kan upptäcka hur det hänger ihop. 

• För kuben på sid 179 kan man ha en tärning. Då framgår det tydligt att det är 6 
sidor som alla är lika stora. 

• Vid mätning av vinklar (sidorna 216-217) visas hur man gör med en typ av 
gradskiva. Använder eleven en annan typ, t.ex. en anpassad gradskiva, får man 
använda den metodik som passar till den. 

• Om man ritar cirklar med ritmuff och passare med stålstift, kan det vara enklare att 
snurra ritmuffen och hålla passaren stilla. (Se sid. 217) 

• När det gäller frekvenstabeller med avprickning, kan man i de flesta fall ta bort 
avprickningskolumnen och direkt anteckna frekvensen. Om man gör avprickning 
använd i datorn bokstaven l. 

• Kontrollera om eleven har anpassad gradskiva eller anpassad passare och ritmuff. I 
så fall används dessa i stället för de hjälpmedel som visas i boken. 

• Det finns extra rutlinjerade ritmuffpapper och koordinatsystem på ritmuff som kan 
användas när eleven ska lösa vissa uppgifter. 
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Bildbeskrivningar 

3 

Ett tvåmotorigt flygplan syns i luften. 

7 

En man och ett barn står på kinesiska muren. Man ser en stor del av muren som ringlar sig 
nedanför dem. 

12 

En cyklist cyklar på en väg längs Göta Kanal. På kanalen syns ett passagerarfartyg. Bredvid 
cyklisten är det tre hästar. 

15 

En person är klädd i varm jacka, mössa och har skidglasögon uppskjutna i pannan. Jackans 
krage är uppdragen så att bara ögonen är synliga. En termometer visar på 15 minusgrader. 

18 

En 20-kronorssedel (den gamla med Selma Lagerlöf) och fem enkronor. 

27 

En mörk tårtbit. På en servett bredvid tårtbiten står det Hotel Sacher Wien. 

33 

En trevånings huskropp som är byggd i en cirkel, med bara en liten öppning in till 
innegården innanför. 

39 

En racercykel står lutad mot en röd vägg. Man ser bara främre delen från tramppartiet. 

43 

Två stekpannor. 

48 

BMX-cykel utan stänkskärmar. 

50 

Tre gröna gräspollen. De har en trekantig, toppig form. 

63 

Ett klädstreck med ett tiotal plastklädnypor i olika färger. 

71 

En segelbåt med flera röda och vita segel. På ett segel står det 85. 
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73 

Fjorton personer i gröna tröjor och vita shorts kryper och torkar vatten på en tennisbana. 

78 

Två händer stoppar ett mynt i två spargrisar. Under den mindre spargrisen står det 2x och 
under den större står det 3x. 

84 

En kvinna, troligen i Kina, har en träribba över axlarna och bär en stor höbal på varje sida 
hängande ner från ribban. 

100 

En hand är full av lika delar blåbär och lingon. 

105 

En person sitter i en kajak. Han sitter högt eftersom han sitter på paddeln som ligger tvärs 
över kajaken. 

109 

En stor mängd små enkla, gula trägubbar ligger huller om buller. 

128 

Sex tärningar som visar 1:a, 2:a, 3:a, 4:a, 5:a och 6:a. Tärningarna med 5:a och 6:a är 
inringade. 

134 

Tre vuxna och tre barn sitter vid ett bord och äter mat. 

144 

Tre 20-kronorssedlar (med bilden av Selma Lagerlöf). 

148 

Fyra röda äpplen. 

153 

En klocka med minut- och timvisare (dvs. en analog klocka) är 10. 

154 

En kvinna håller en plåt med 22 semlor. 

167 

Bredvid en marmeladburk med gult innehåll ligger en hel apelsin och en apelsin som har 
delats. 
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175 

En literförpackning med mjölk. 

175 

Ett 20-tal chokladbitar som till formen ser ut som sockerbitar. 

200 

En hög med lösgodis. Syrliga, sura och mjuka. 

201 

Tre hela tomater och en tomat skuren i klyftor. 

219 

En omöblerad lägenhet. Den enda möbeln är en gammaldags TV på stativ som står mitt på 
golvet. Vid ett fönster står en man och tittar ut. 

221 

En tärning med en sexa. 

222 

En tävling där man framifrån ser ett antal löpande 10-åringar, mest pojkar. Alla har gröna 
T-shirts. 
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