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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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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. 

 Den anpassade boken har uppgiftsnummer. Varje sida börjar med uppgift 1.  
”Kan du” uppgifter har kvar sin originalnumrering, (vilket betyder att det ibland 
finns flera uppgifter med samma uppgiftsnummer på samma sida. Ex s. 11) 

 Stycket med ”Matteord” finns placerat efter innehållsförteckningen. 

 Staplar med ”Hur gick det?” Skrivs så här: 
Hur gick det? Välj en siffra: 1 2 3 4 5.  
5 är mycket bra och 1 är dåligt. 

 Frågor med kryssrutor för rätt eller fel. I den anpassade boken finns inga kryssrutor. 
Istället uppmanas eleven att svara r för rätt och f för fel på frågorna. 

 Uppgifter där eleven ska dra streck är ändrade till att eleven ska svara med att para 
ihop alternativ ex. sid. 20 
Välj mellan svaren: 8 10 11 15 

a) 10 20 15 
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b) 15 5 8 12 

c) 10 13 10 11 

d) 3 7 12 8 10 

 Tabeller med avprickning. I den anpassade boken skrivs ”strecken” med bokstaven 
l. 

 Ibland skrivs tabeller om till listor i de anpassade böckerna. När så är fallet finns en 
parentes innan till eleven: (Det här är en tabell i originalet. Här står den som en 
lista.) 
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Sidspecifika förändringar 

2 

Tabellen står som en lista så här: 

(Det här är en tabell i originalet. Här står den som en lista.) 

 Amsterdam till: Berlin 585, Köpenhamn 767, Paris 475, Rom 1756, Stockholm 1389 

 Berlin till: Amsterdam 589, Köpenhamn 435, Paris 1068, Rom 1529, Stockholm 923 

 Köpenhamn till: Amsterdam 767, Berlin 435, Paris 1191, Rom 2019, Stockholm 622 

 Paris till: Amsterdam 475, Berlin 1068, Köpenhamn 1191, Rom 1437, Stockholm 
1813 

 Rom till: Amsterdam 1756, Berlin, 1529, Köpenhamn 2019, Paris 1437, Stockholm 
2646 

 Stockholm till: Amsterdam 1389, Berlin 923, Köpenhamn 622, Paris 1813, Rom 2646 

4 

Här finns en förtydligande text vid ”Kolla” diagrammet: 

Att axeln med antal i diagrammet är veckad betyder att den inte börjar på noll. 

6 

Uppgiften med häftstift. Kasta häftstift på en bricka så att de inte ”försvinner” för eleven. 
Låt eleven jobba med en kompis om det inte finns tid för eleven att känna av varje 
häftstifts resultat. 

17 

Här ska eleven sätta ut bokstäver i koordinatsystemet. Eleven behöver material för att 
markera. Skriv bokstäver på perkins, klipp ut och sätt lite häftmassa bakom. 

17 och 19 

I de här koordinatsystemen bildas bokstäver. I den anpassade boken står vilka 
svartskriftsbokstäver som går att se. 

27 

Personerna i kön är beskrivna så här: 

Personerna kallas a, b och c. Så här kan de stå i kön: 

 abc 

 bac 

 cab 

 acb 
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 bca 

 cba 

29 

Lyckohjulen är beskrivna så här: 

Uppgift 1 

a) Ett lyckohjul är delat i 4 lika stora delar. Delarna är märkta med: 1, 2, 3 och 4.  

b) Ett lyckohjul är delat i 5 lika stora delar. Delarna är märkta med 1, 2, 3, 4 och 5. 

c) Ett lyckohjul är delat i 10 lika stora delar. Delarna är märkta med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 och 10. 

Uppgift 2 

Skriv efter … ett tröstpris. 

Ett lyckohjul är delat i 10 lika stora delar. 1 del är högvinst och 2 delar är tröstpris. 

Stryk … i ab-listan 

29 

I uppgift 4 finns en beskrivning av spelkorten. 

Här finns 4 spelkort. 2 är ess, 3 är svarta och ett är rött. 
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Till läsaren 

 Till boken finns det svällpappersbilder. 

 Det finns inget facit i boken. 

 Efter innehållsförteckningen finns en lista med Matteord med förklaringar och var 
uppgifterna finns i boken. 

 Svara med att skriva: sida, uppgiftsnummer och svar. 
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Pedagogiska tips 

 Rita taktilt på svällpappersbilderna med vaxsnören eller använd olika material som 
limmas på dem. Det kan vara tyg av olika kvalitéer, plast eller sandpapper.  

 Från SPSM kan en korkplatta Best nr. 6015 köpas. Den kan användas som underlägg 
när eleven jobbar med diagrammen. I svällpappersbilden kan då punkter i t.ex. ett 
linjediagram eller koordinatsystem markeras med kulnålar och på så vis bli enklare 
att läsa av. 

 Om eleven skriver svar i sin dator. Skapa då en mapp i datorn som heter 
Matematik. Lägg en mapp däri med bokens namn. Låt eleven spara sina dokument i 
mappen så skapas en trädstruktur som eleven själv kan hitta i.  
Uppmana eleven att skriva: sida, uppgiftsnummer och svar så går det att rätta. 

 Bilder av diagram och koordinatsystem har svällpappersbilder. I den anpassade 
boken står det ”Se svällpappersbild” när det finns en bild.  
Dessa bilder kan skilja sig lite från originalbilderna, bl.a. får inte alltid all text plats, 
då finns det en nyckel med förklaringar. I diagrammen med proportionalitet finns 
inte de blå och röda linjerna utsatta.  
Gå igenom bilderna tillsammans med eleven så att inget är oklart!  

 Bilder i uppgifter i kapitlet om sannolikhet såsom kulor, kulor beskrivs med text i 
den anpassade boken t.ex. så här på sidan 25: 

a) 4 röda kulor och 1 blå kula 

 Bilder där olika saker ska kombineras är också de beskrivna t.ex. så här på sidan 25: 
Här finns en nyckel med mössorna och halsdukarna: 

 m1 = mössa 1 

 m2 = mössa 2 

 m3 = mössa 3 

 h1 = halsduk 1 

 h2 = halsduk 2 

Här finns de olika kombinationerna: 

 m1+h1 

 m1+h2 

 m2+h1 

 m2+h2 

 m3+h1 

 m3+h2 
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 Låt eleven jobba med konkret material om det blir för abstrakt i boken.  

 Små bilder med fågeln är strukna. Istället står ”Fågeln säger” innan texten.  
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