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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. 

• Stor bokstav (versaler) används endast i början på meningar, i namn och vid 
matematiska figurer för att visa t.ex. vinkeln A. I övrigt har versaler ändrats till 
gemener. 

• I avsnitt där uppställning används för att utföra addition, subtraktion etc. hänvisas 
till abakus eller skriftlig huvudräkning. Exempel som baseras på användning av 
uppställning är antingen borttagna eller ersatta. Övningsuppgifter, där talen 
presenteras som uppställningar, har skrivits om i linjär form. 

• Till många exempel och övningar finns svällpappersbilder ritade. I de fall eleven ska 
rita, ringa in eller göra något annat i en bild kan exempelvis knappnålar, häftstift, 
vaxsnören, häftmassa eller liknande användas. Hjälp eleven att kolla om det blivit 
rätt. 
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• Till en del övningar, där eleven ska rita själv, finns svällpappersbilder gjorda där en 
del av det som ska ritas finns färdigt. T.ex., om eleven ska rita ett diagram finns 
koordinatsystemet med axlar, gradering och benämningar ritat. Eleven behöver då 
bara rita in eller markera det som diagrammet ska visa. Hjälp eleven att kolla om 
det blivit rätt. 

• I geometrikapitlet finns det avsnitt som handlar om tredimensionella kroppar. Det 
finns svällpappersbilder ritade till dessa, men ta gärna fram modeller av rätblock, 
koner, pyramider, cylindrar etc., så att eleven får känna på konkreta föremål. 

• I vissa fall kan det vara till hjälp att klippa ut föremål och ge till eleven. Antingen kan 
man klippa ut från svällpappersbilderna, eller från vanligt papper eller kartong. 

• I många fall har bilder ersatts med text i uppgiften som ger eleven den information 
som behövs för att lösa uppgiften. T.ex. bilderna på kläderna på sidan 140, uppgift 
73 är borttagna. I elevens bok beskrivs detta i texten i uppgiften. 
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Sidspecifika förändringar 

6 

Bilden på hur vårt talsystem är uppbyggt är ersatt med text i informationsrutan 

6 

Uppgift 6: 

Eleven uppmanas att skriva talet i stället för att ringa in det. 

7 

Uppgift 12: 

Till denna uppgift uppmanas eleven att sätta en nål (i stället för att dra en linje) till rätt tal 
på tallinjen. Tallinjen finns som svällpappersbild. Eleven behöver hjälp med att rätta denna 
uppgift. Eleven har inget facit till uppgiften. 

7 

Uppgift 13 + 14: 

Till dessa uppgifter får eleven färdiga tallinjer och uppmanas att sätta ut de olika talen som 
står i uppgiften med hjälp av nålar. Eleven behöver hjälp med att rätta dessa uppgifter. 
Eleven har inget facit till uppgifterna. 

10 

Tabellen i faktarutan har tagits bort eftersom texten bredvid säger samma sak. 

11 

Följande texter är tillagda i faktarutan: 

Räkna antal nollor i båda leden i multiplikationerna ovan. Upptäcker du ett samband? 

Räkna antal nollor i täljare, nämnare och kvot i divisionerna ovan. Upptäcker du ett 
samband? 

13 

Uppgift 61: 

Tabellen i uppgiften har tagits bort och ersatts av text. 

14 

Tabellerna på sidan har tagits bort och ersatts av text. 

16 

Uppgift 78-82: 

Eleven uppmanas att skriva talet i stället för att ringa in det. 
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18 

Uppgift 89: 

Uppgiften är omgjord och eleven uppmanas att göra följande beräkningar: 

a) 312 + 544 

b) 453 + 125 

c) 106 + 383 

d) 425 + 253 

19 

Uppgift 94: 

Uppgiften är omgjord och eleven uppmanas att göra följande beräkningar: 

a) 6483 - 2141 

b) 5528 - 1507 

c) 8478 - 3053 

d) 4870 - 340 

20 

Uppgift 99: 

Uppgiften är omgjord och eleven uppmanas att räkna på sin abakus följande beräkningar 

a) 1635 + 3879 + 3857 

b) 4567 + 3595 + 1357 

c) 2456 + 727 + 9418 

26 

I faktarutan är exemplen ersatta med exempel på skriftlig huvudräkning. 

26 

Uppgift 133-134: 

Uppgifterna är omgjorda och eleven uppmanas att beräkna: 

a) 326 * 3 

b) 571 * 5 

c) 876 * 2 

och 

a) 379 * 5 

b) 608 * 7 

c) 360 * 9 
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36 

Uppgift 38-39: 

Eleven behöver hjälp med att rätta dessa uppgifter. Hen skall visa var på tallinjen olika tal 
är placerade. Eleven har inget facit till uppgifterna. 

38 

Tabellen i faktarutan är borttagen och ersatt med följande texter: 

När du multiplicerar med 10 blir tiondelssiffran ental och hundratalssiffran tiondel. 

När du multiplicerar med 100 blir tiondelssiffran tiotal och hundratalssiffran ental. 
Kommatecknet behövs inte längre. 

När du multiplicerar med 1000 blir tiondelssiffran hundratal och hundratalssiffran tiotal. 
Du behöver lägga till en nolla som ental. 

När du multiplicerar med 10000 blir tiondelssiffran tusental och hundratalssiffran 
hundratal. Du behöver lägga till två nollor som tiotal och ental. 

39 

Tabellen i faktarutan är borttagen och ersatt med följande texter: 

När du dividerar med 10 blir hundratalssiffran tiotal och tiotalssiffran ental. Entalssiffran 
blir tiondel, men eftersom den är noll behövs den inte. 

När du dividerar med 100 blir hundratalssiffran ental och tiotalssiffran tiondel. Du behöver 
skriva ut ett decimalkomma mellan ental och tiondel. 

När du dividerar med 1000 blir hundratalssiffran tiondel och tiotalssiffran hundradel. Du 
behöver skriva ut en nolla som ental och ett decimalkomma mellan ental och tiondel. 

42 

I faktarutan uppmanas eleven använda abakus eller skriftlig huvudräkning. 

42 

Uppgift 81: 

Uppgiften är omgjord och eleven uppmanas att beräkna: 

a) 42,5 + 37,3 

b) 80,4 + 19,4 

c) 2,50 + 7,26 

43 

I faktarutan uppmanas eleven använda abakus eller skriftlig huvudräkning. 

44 

I faktarutan uppmanas eleven använda addition med tioövergång på abakus. 
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44 

Uppgift 94: 

Uppgiften är omgjord och eleven uppmanas att beräkna: 

a) 4,35 + 0,60 + 7,44 

b) 26,8 + 1,5 + 10,9 

c) 7,90 + 5,15 + 2,39 

d) 13,99 + 2,54 + 6,34 

45 

I faktarutan uppmanas eleven använda subtraktion med tioövergång på abakus. 

50 

I faktarutan uppmanas eleven använda abakus eller huvudräkning. 

50 

Uppgift 139: 

Uppgiften är omgjord och eleven uppmanas att beräkna: 

a) 4,39 * 7 

b) 8,50 * 8 

c) 46,8 * 4 

52 

I faktarutan uppmanas eleven att räkna alla uppgifterna med sin abakus. 

98 

Uppgift 77: 

Här kan eleven använda t.ex. vaxsnöre för att märka ut symmetrilinjen. 

Eleven behöver hjälp med att rätta dessa uppgifter. Eleven har inget facit till uppgifterna. 

99 

Uppgift 83: 

Eleven får en extra svällpappersbild till uppgiften och uppmanas att hitta symmetrilinjerna 
på bilden. 

122 

Tabellen i faktarutan är anpassad och ser ut så här: 
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  Amsterdam-Berlin 585 

  Amsterdam-Köpenhamn 767 

  Amsterdam-Paris 475 

  Amsterdam-Stockholm 1389 

  Berlin-Köpenhamn 435 

  Berlin-Paris 1068 

  Berlin-Stockholm 923 

  Köpenhamn-Paris 1191 

  Köpenhamn-Stockholm 622 

  Paris-Stockholm 1813 

130 

I tabellen i faktarutan används tecknet l för pinnarna i avprickningskolumnen. Notera att 
en grupp om fem pinnar skrivs lllll. 

130 

Uppgift 31: 

Texten i elevens bok är anpassad och det står: 

Det saknas avprickningar och antal kast i tabellen ovan. Gör klart tabellen. 

130 

Uppgift 32: 

Texten i elevens bok är anpassad och det står: 

32. Hur höga skall staplarna vara i stapeldiagrammet ovan? 

130 

Uppgift 34: 

Texten i elevens bok är anpassad och det står: 

Kasta ett häftstift 50 gånger. För varje kast gör en avprickning om häftstiftet kommer med 
spetsen uppåt eller åt sidan dvs. "läge". Summera antalet för de båda lägena på häftstiftet. 

Titta på diagrammet på din svällpappersbild. Använd resultatet i din tabell och avgör hur 
höga staplarna vara? 

131 

Namnen på lapparna har skrivits i en lista. 

131 

Uppgift 35: 
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Texten i elevens bok är anpassad och det står: 

Pricka av rösterna i en tabell och summera hur många röster varje namn fick. 

131 

Uppgift 36: 

Eleven har fått ett uppritat diagram på en svällpappersbild. Texten i elevens bok är 
anpassad och det står: 

Titta på din svällpappersbild. Hur höga skall staplarna vara för att visa hur många röster de 
olika personerna fick i uppg. 35. 

135 

Uppgift 1: 

Eleven har fått ett uppritat diagram på en svällpappersbild. Texten i elevens bok är 
anpassad och det står: 

Titta på din svällpappersbild till uppgiften. Hur höga skall staplarna vara för att visa 
frånvaron under följande vecka mån-fre? 

  mån 5 st 

  tis 5 st 

  ons 3 st 

  tors 0 st 

  fre 2 st 

142 

Uppgift 2: 

Eleven har fått ett uppritat diagram på en svällpappersbild. Texten i elevens bok är 
anpassad och det står i stället för att rita ett diagram skall eleven: 

Hur höga skall staplarna vara för att visa samma sak? 

145 

Uppgift 4: 

Eleven får en extra svällpappersbild med ett färdigt koordinatsystem. Texten i elevens bok 
är anpassad och det står: 

a) Titta på din svällpappersbild som hör till uppgiften. 

b) Sätt ut följande punkter med en nål K=(3, 1) L=(9, 1) M=(10, 5) N=(6, 9) O=(2, 5) 
Dra ett streck med ett snöre eller vaxsnöre … osv 

147 

Uppgift 9: 
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Använd svällpappersbilden i uppgift 8 och markera följande punkter: 

  A = (-3, -3) 

  B = (-2, 3) 

  C = (2, -3) 

  D = (3, 3) 

Dra linjer mellan punkterna. Vilken figur bildar bokstäverna? 

Obs! Svaret för eleven är parallellogram. Detta står också i elevens facit. Använd nålar, 
snöre eller vaxsnöre. 

149 

Uppgift 12: 

Texten i elevens bok är anpassad och det står: 

Använd svällpappersbilden i uppgift 11 och markera följande punkter: 

  A = (-40, -20) 

  B = (0, -20) 

  C = (20, 40) 

  D = (-20, 40) 

Dra linjer mellan punkterna. Vilken figur bildar bokstäverna? 

149 

Uppgift 2: 

Texten i elevens bok är anpassad och det står: 

Använd svällpappersbilden i uppgift 1 och markera följande punkter: 

  F = (-40, -20) 

  G = (0, -20) 

  H = (20, 40) 

  I = (-20, 40) 

  K = (20, 40) 

  L = (-20, 40) 

150 

Texten i faktarutan i elevens bok är anpassad och det står: 

Diagrammet på din svällpappersbild visar vad bananer kostar i en affär. Om du följer de 
streckade linjerna från y-axeln mot grafen, så ser du att för 60 kr får du 3 kg bananer. 
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Om du följer de prickade linjerna från x-axeln och mot grafen, så ser du att 2 kg bananer 
kostar 40 kr. 

Priset för ett kilo bananer kallas kilopris eller jämförpris. 

151 

Uppgift 18: 

Texten i elevens bok är anpassad och det står: 

a) Sätt ut de tre punkterna från tabellen i uppg. 17 i diagrammet på din svällpappersbild. 

155 

Uppgift 2: 

Eleven får en extra svällpappersbild i stället för att rita. 

Texten i elevens bok är anpassad och det står: 

En bil kör med en hastighet av 80 km/h. 

a) Gör färdigt tabellen. 

b) Sätt ut punkterna från tabellen på din svällpappersbild. Dra en linje genom 
punkterna. 

156 

Uppgift 4: 

Eleven får en svällpappersbild på diagrammet. 

Texten i elevens bok är anpassad och det står: 

Titta på din svällpappersbild och pricka in punkterna från tabellen. Dra en linje genom 
punkterna. 

157-162 

Till elevens ordlista finns inga bilder. 
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Till läsaren 

• Bokens bilder har antingen ersatts med svällpappersbilder eller så har förklarande 
text lagts in i uppgiftstexterna så den information bilden ger ska vara tillgänglig. 

• I boken uppmanas du att använda abakus eller skriftig huvudräkning. 

• När du ska rita egna diagram eller liknande finns det färdiga diagram som 
svällpappersbilder. Där kan du markera koordinater med t.ex. knappnålar, eller rita 
linjer med snören, vaxsnören eller häftmassa. 
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Pedagogiska tips 

• Eleven med synnedsättning måste få extra tid att läsa igenom text och 
bildbeskrivningar. 

• Eleven uppmanas att använda abakus i stället för att räkna med uppställningar. 
Abakus går att köpa från SPSM. Resurscenter syn ger kurser i detta och mer finns 
att läsa i Räkna med ABAKUS, best. nr 11600. Beställ den från SPSM, 
webbutiken.spsm.se eller tel. 020-232300. 

• Eleven behöver ha en taktil linjal och gradskiva. Sådana finns att köpa från SPSM (se 
ovan). 

• Till vissa uppgifter kan det vara bra om eleven har en korkplatta som underlägg för 
sina svällpappersbilder. T.ex. uppgifter där tal skall placeras på en tallinje, då kan 
eleven markera detta med en nål eller ett stift. 

• Det finns färdiga utstansade helcirklar, halvcirklar, tredjedel av en cirkel osv. som 
laborativt material att köpa. Dessa är bra att använda, speciellt till kapitel som 
behandlar bråkform. 

• Svällpappersbilderna till symmetri (t.ex. sidan 98) kan man hjälpa eleven att klippa 
ut och sedan vika där symmetrilinjen går. Eleven kan då känna att det blir två 
exakta spegelvända bilder. 

• Bra om eleven har tillgång till vaxsnören. Det kan eleven använda t.ex. till att sätta 
ut symmetrilinjer på figurer (t.ex. på sidan 98, uppgift 77) i stället för att rita. 

• Till geometriavsnittet kan det vara bra att klippa ut de olika tvådimensionella 
figurerna från svällpappersbilden. Dessa kan elever ha tillgång till på lektionerna. 

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

• Till geometriavsnittet är det bra om eleven har tillgång till kubikcentimeterkuber 
t.ex. till uppgifterna 135-137 på sidan 116. 

https://webbutiken.spsm.se/
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