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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. 

 Den anpassade boken har uppgiftsnummer. Varje sida börjar med uppgift 1.  
”Kan du” uppgifter har kvar sin originalnumrering. 

 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. 

 I uppgifter där det står ”ringa in” i originalet står det ”markera” i den anpassade 
boken. 

 Uppgifter där eleven ska dra streck är ändrade till att eleven ska svara med att para 
ihop alternativ. 

 Pilar är borttagna och istället står tidsangivelserna t.ex. på sidan 12 så här: 
Från 13,50 till 14,50 är det 1 h 
Från 14,50 till 15,00 är det 10 min 
Från 15,00 till 15,35 är 35 min 
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Sidspecifika förändringar 

4 

Visa uppgiften med riktiga tändstickor. Bryt av tändstickor så att du får dem i rätt skala. Är 
stickorna för små för eleven att känna på använd längre braständare eller grillpinnar. 

22 

Här finns det en förklarande parentes i beskrivningen av rektangeln och kvadraten: 

b) En rektangel har sidorna 4 cm och 6 cm (tänk på att det är 4 sidor). 

c) En kvadrat har sidan 5 cm (tänk på att det är 4 sidor) 

31 

Uppgift 1 är ändrad till att eleven ska skriva vilken form dessa saker har: 

a) egyptisk grav 
b) glasstrut 
c) tärning 
d) fotboll 
e) juicepaket 
f) Pringles chips 

31 

Uppgift 2 är ändrad till att eleven ska hitta föremål i klassrummet som är: 

a) klot   
b) kon   
c) cylinder    
d) pyramid 

35 

Beskrivningen av kuben med små kuber står så här: 

I en kub som har längden 10 cm och bredden 10 cm och höjden 10 cm kan bottnen täckas 
med 10 * 10 1 cm kuber. 

Visa gärna detta med konkret material. 

39 

Uppgift 3 Bygg figurerna med klossar. Låt sedan eleven laborera fram hur många klossar 
som saknas.  

39 

Uppgift 4 Klipp gärna figurerna i papp och vik dem enligt ritningen i originalboken. Låt 
eleven sen laborera med de olika formerna och se vilken som blir en låda. 
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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 

 Till boken finns flera rutnät som eleven kan använda då svar ska ritas. Rita taktilt 
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 köpas, beställnings nummer 6015. Den kan användas 
som underlägg när eleven jobbar med bilderna. I svällpappersbilden kan då t.ex. 
start och slut på en sträcka markeras med knappnålar. 

  Eleven behöver en taktil linjal och en taktil gradskiva. Dessa kan köpas från SPSM, 
beställnings nummer 13260, 13261 eller 13262.  
Om eleven mäter med linjalen (utan korkplatta) låt då linjalen vara en bit under 
linjen så att den går att känna. 

 När eleven jobbar med laborativt material är det bra att vara på en bricka så att 
inte sakerna ”försvinner”. En halkduk under brickan håller den på plats. 

 Eleven behöver klossar med var och en av de olika rymdgeometriska figurerna. 
Använd dessa som komplement till uppgifterna.  

 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 symmetrifigurer , mönster och vinklar 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. är inte svällpappersbilderna 
med färg utan ytor fylls med olika raster. 

 Bilderna av de olika rymdgeometriska formerna ritas från sidan och ovanifrån. 
Plocka fram de olika formerna i klossar till eleven för att eleven ska förstå hur 
bilden är ritad. 

 Gå igenom bilderna tillsammans med eleven så att inget är oklart!  

 För att kunna rita egna bilder finns rutnät med till eleven. Läs mer under 
pedagogiska tips. 

 Bilder i uppgifter där måtten står angivna t.ex. sidornas längd i en triangel så står 
det så här t.ex. på sidan 22: En triangel har sidorna: 4 cm, 6 cm och 7 cm. 
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Bildbeskrivningar 

5 

Ritning av ett rum. Rummet har formen som en rektangel: 5 cm långt och 4 cm brett. 

Sängen är 2 cm lång och 1 cm bred. 

Skrivbordet är 1,5 cm långt och 8 mm brett. 

8 

En våg med äpplen. Vågen visar 1,530. 

På en godispåse står 200 g. 

10 

På ett paket med grädde står 3 dl. 

På ett paket fil står 1 liter. 

På en flaska saft står 150 cl. 
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