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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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Titel: Titano Kemi 

Författare: Sterning 
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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 boken finns en del bilder som inte finns med i bildbeskrivningen eller som 
svällpappersbilder. Dessa bilder är då beskrivna i bokens text eller bildtext och 
själva bilden behövs då inte för att förstå sammanhanget. Viktigt är dock att eleven 
har kännedom om de laborativa material och hjälpmedel som används. En bra 
genomgång av laborationsmaterial finns på sidan 13 i boken. 

• Många tabeller har ersatts med text. Det gäller även vissa diagram. Se t.ex. 
cirkeldiagrammet sidan 145. 

• Ibland när samma bild återkommer har hänvisning skett till den första bilden. Se 
t.ex. pH-värdesskalan sidan 142 och 120. Ibland har bilden helt uteslutits vid andra 
tillfället. 
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Sidspecifika förändringar 

41 

Tabellen har ersatts med text 

119 

Tabellen har ersatts med text 

145 

Cirkeldiagrammet har ersatts med text. 

185 

Tabellen har ersatts med text och hänvisning till bildbilagan där strukturformlerna för de 
fem första ämnena i metanserien finns. 

187 

Cirkeldiagrammen ersatta med text. 

200 

Tabellen har ersatts med text och hänvisning till bildbilagan. 

202 

Tabellen har ersatts med text 

220 

Tabellen har ersatts med text och hänvisning till bildbilagan. 

221 

Hänvisning från sammanfattningen till där momenten tidigare har tagits upp. 

226 

De tre tabellerna har ersatts med text. Hänvisning till bildbilagan. 

234 

Tabellen har ersatts med text 

236 

Tabellen har ersatts med text 

237 

Tabellen har ersatts med text 
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253 

Ingen bild på de 20 första grundämnen. Hänvisning till särskild bildbilaga som innehåller 
hela periodiska systemet. Denna bildbilaga måste alltså finnas med övriga bilder. 

276 

Tabellen har ersatts med text 

277 

Tabellen har ersatts med text 

281 

Tabellen har ersatts med text 

288 

Tabellen har ersatts med text 

289 

Tabellerna har ersatts med text 

299 

Första tabellen har ersatts med text 

306 

Tabellen har ersatts med text 

312 

Tabellen har ersatts med text 

330-331 

Tabellerna omskrivna till lodrät kolumn 

Exempel: 

Nyckel: 

För smältpunkten gäller ungefärliga siffror vid normalt lufttryck. 
För kokpunkten gäller ungefärliga siffror vid rumstemperatur och normalt lufttryck. 

  s (solid) = fast form 

  l (liquid) = flytande form 

  g (gas) = gasform 
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  Grundämne: aluminium (s) 

  Kemiskt tecken: Al 

  Atomnummer: 13 

  Smältpunkt (grader C): 660 

  Kokpunkt (grader C): 2467 

  Densitet (1 dm3 väger): 2,7 kg 

  Upptäckt år: 1825 

  Förekomst i jordskorpan (gram/ton): 8300 

  osv…. 
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Till läsaren 

I läroboken finns många bilder som inte finns som svällpappersbilder. Dessa har antingen 
en kort bildbeskrivning eller beskrivs i den intilliggande texten eller i bildtexten. 

Boken har många tabeller. De flesta av dessa är ersatta med text. 
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Pedagogiska tips 

• Eleven måste få lära sig olika laborationsmateriel genom att få dem i sin hand. Se 
t.ex. sid 13 där det finns bild på 25 olika laborativa hjälpmedel. 

• Eleven måste få känna på och arbeta med molekylmodeller. Se t.ex. sid 32-37, 44, 
130, 182, 184, 186, 195, 197, 220, 223 
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Bildbeskrivningar 

10 

En pojke äter en portion med flingor och röda bär. Han har ett stort glas mjölk. 

11 

Ett fabriksområde med ett femtontal höga master. I ett par av masttopparna brinner en 
låga. I förgrunden syns en ko. 

13 

Två ungdomar ned skyddsglasögon och vita rockar står och laborerar. Framför sig på ett 
bord finns de 25 olika laborativa material som räknas upp i texten. 

14 

Alla faropiktogram är ritade inom en kvadrat med röd kant. Kvadraterna är orienterade så 
att ett hörn är rakt uppåt. 

Figurerna inom ramen beskrivs här: 

  Giftig - döskalle 

  Frätande – Vätska som hälls ur provrör mot hand 

  Brandfarlig – eldslåga 

  Hälsofarlig – torso med lysande stjärna mitt i bröstet 

  Explosiv – detonation 

  Miljöfarlig – dött träd och död fisk 

  Oxiderande – cirkel med eldslåga på 

  Skadlig – ett utropstecken 

  Gaser under tryck – en gastub 

14 

En flicka droppar med ett dropprör en lilafärgad vätska ned i ett provrör. 

20 

Under två likadana trefötter med keramiskt nät står brinnande bunsenbrännare. Ovanpå 
står två bägare med kokande vätskor i. I varje vätska står en termometer där den vänstra 
visar 79 grader och den högra 100 grader. 

21 

På en prispall finns tre olika medaljer. 1:a silver (Ag), 2:a koppar (Cu) och 3:a guld (Au). 
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21 

På röda änden av en hästskomagnet sitter en metallbit fast. På vita änden har en annan 
metallbit inte fastnat. 

22 

En lerfigur visar en människa med en kruka på huvudet och annan lerfigur föreställer en 
get som har tre krukor på ryggen. 

23 

Tre likadana blåsinstrument i brons. Från munstycket går ett smalt rör i en halvcirkel rakt 
fram för att sedan vika rakt upp ett par dm. Röret slutar i en rundplatta med ett hål i 
mitten och 5-7 halvrunda kulor runt hålet. 

24 

Tre svärd, tre spjutspetsar och ett yxhuvud gjorda av järn. 

25 

Nylonstrumpor uppträdda på hållare. En kvinna i vit rock testar hållfastheten genom att 
dra i en strumpa. 

27 

Sportbil. En rödfärgad Mazda MX-5 

32 

En person håller sand i händerna och häller den ner i en sandhög. 

34 

En dykare med lufttub, mask och simfötter simmar över ett rödfärgat korallrev. Han gör 
dykartecknet OK med handen. 

38 

En bil där plåten rostat sönder kring höger framlykta. 

43 

Skylt med texten: Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för att skada vatten kontakta 
brandkåren 90000. Gatukontoret 

46 

En eld. Två fötter med sockor på värmer sig vid elden. 

48 

En vy med vatten med isflak, isberg, snöbeklädda bergstoppar och moln. 



9 
 

51 

En koldioxidsläckare riktas mot en eldhärd. 

59 

En bägare med grumligt lerblandat vatten. Bredvid bägaren sedan lerpartiklarna fallit till 
botten och vätskan ovanför är klar. 

59 

En färglåda där man ser tretton olika färger. 

60 

En vit dödskallemask ritas på en person 

70 

Ett spädbarn som diar. 

80 

En gas är innesluten i ett provrör med en kork. Korken tas bort och en glödande trästicka 
förs ner i provröret och den glödande stickan flammar upp. 

81 

En gas är innesluten i ett provrör med en kork. Korken tas bort och en glödande trästicka 
förs ner i provröret och den glödande stickan slocknar 

82 

En gas är innesluten i ett provrör med en kork. Korken tas bort och en glödande trästicka 
förs ner i provröret och det inträffar en explosion. 

85 

Rostiga oljefat. 

87 

Carl Fredrik Reuterswärds skulptur är en revolver där pipan avslutas som en knut. 

87 

Fyra femtioöringar. Den första en vanlig femtioöring, den andra belagd med röd 
kopparoxid, den tredje med svart kopparoxid och den fjärde med grön ärg. 

102 

Mynningen av en pistolpipa. Man ser en kula som just har skjutits ut. 

103 

Lågan hos en tändare med temperaturen 1100 grader C och lågan hos en tändsticka med 
temperaturen 950 grader C. 
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105 

En docka brinner på överkroppen och en flicka börjar släcka branden med en brandfilt. Ett 
tiotal personer tittar på. 

105 

En brand i ett övertänt hus. Två brandmän angriper elden med en vattenslang. 

106 

Ur en kastrull på en spis skjuter en låga på en meter upp. På nästa bild är lågan spridd över 
hela spisen. 

127 

En person blåser såpbubblor. 

127 

En man tömmer murbruk från en murbruksblandare ner i en skottkärra. 

129 

En hel och en delad citron 

133 

I en bägare finns en gul vätska med H+-joner och i en bägare finns en blå vätska med OH--
joner. Ur dessa hälls samtidigt vätskorna ner i ett kärl där det blir en grön vätska med H2O. 

150 

En helikopter flyger över en sjö och släpper ut ett moln av kalkmjöl. 

152 

En pojke visar upp en cirka 3 dm lång abborre som fortfarande sitter fast på draget. 

157 

En flicka sitter på huk i grunt vatten. Hela vattenytan är täckt av grön algblomning. 

164 

En isbjörn står på ett mindre isflak. 

166 

Ett ensamt barn sitter och gräver på en sandstrand. Han har en blå hatt och orange 
heltäckande kläder, men kortbyxor. 

172 

En glasburk med vatten och olja i. Det genomskinliga vattnet finns längst ner i burken och 
den gulaktiga oljan i ett skikt överst. 
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173 

På vissa rymdsonder finns en bild med en man och en kvinna, ett par linser, vårt 
planetsystem, där rymdsonden utgår från den tredje planeten samt ytterligare ett par 
figurer. 

190 

I ett torn leds uppvärms råolja in längst ner. Fem rör i olika nivåer leder ut olika produkter 
ur tornet. Längst ner leds asfalt ur, ovanför detta oljor, sedan fotogen, därefter bensin och 
längst upp gaser. Vad det olika produkterna används till förklaras på kommande sida. 

192 

En sjöfågel helt indränkt i svart olja sitter på en strand. 

199 

Tre flaskor med T-röd, K-sprit och T-blå. 

211 

En man står och övervakar två löpande band med olikfärgade soppåsar. 

217 

En padda i en glasburk med formalin. 

218 

Ett fält med ett 70-tal cylinderformade inplastade balar innehållande gräs. 

236 

Tre hyllor med olika sorters kosttillskott. 

240 

Ett klassrum där tre flickor är vakna med en pojke ligger på bänken och sover. 

241 

Olika frukter, bär, nötter och grönsaker samt grovt, mörkt mjukt bröd. 

258 

Vatten vid en strand. På en stenbrygga med stockar finns is och istappar. 

260 

En doppelektrods poler doppas i destillerat vatten. Lampan lyser inte. Sedan hälls koksalt i 
vattnet och lampan lyser. 

275 

En kvinna ligger och flyter på rygg i saltvatten. 
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276 

På fem urglas ligger olika salter med färgerna, grön, blå, gul, ljust blå och vit. 

279 

I en bägare finns en gul vätska med H+ -joner och Cl- -joner. I en annan bägare finns en blå 
vätska med Na+ -joner OH- -joner. Ur dessa hälls samtidigt vätskorna ner i ett kärl där det 
blir en grön vätska med H2O, Na+ -joner och Cl- -joner. 

283 

Marie Curie står i sitt laboratorium med ett par bägare i handen. Första svartvita bilden är 
negativ och andra bilden positiv. 

294 

I fyra bägare med saltsyra läggs olika metallbitar. 

Magnesium i bägare 1, zink i bägare 2, järn i bägare 3 och koppar i bägare 4. 

294 

I spänningsserien är metallerna ordnade från mest oädel till mest ädel. Väte finns med som 
gräns mellan oädel och ädel. 

Litium (Li), Magnesium (Mg), Aluminium (Al), Zink (Zn), Järn (Fe), Bly (Pb), Väte (H), Koppar 
(Cu), Silver (Ag), Platina (Pt) och Guld (Au). 

297 

Två olika metallplattor (troligen koppar och zink) är nedstuckna i en citron. En lampa som 
är kopplad mellan plattorna lyser. 

319 

På ett kranium visas hur en platta av titan kan läggas som skyddande implantat vid en 
skallskada. 

321 

I toppen på en masugn häller man in järnmalm, koks och kalk. 

Längre ner blåses luft in och man har en förbränning vid 1800 grader C. Längre upp i 
masugnen är temperaturen 400 grader C. 

Längst upp i ugnen kommer koldioxid ut, längre ner tappas slaggen ut och längst ner 
tappas råmetallen ut. 

322 

I en stålugn hälls legeringsmetaller in och syre blåses in från toppen. Råjärnet blir stål och 
koldioxid går ut genom övre delen av ugnen. 



13 
 

323 

Anrikning av kopparmalm genom flotation sker i en stor behållare. Längst ner finns 
gråberg. Luft blåses in ovanifrån och det blir en slamning av kopparmalm, vatten och 
skumbildande ämnen ovanför gråberget. Längst upp finns bubblor av kopparmalm. 
Kopparmalmen skummas av och tas tillvara. 


	Titano Kemi Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	41
	119
	145
	185
	187
	200
	202
	220
	221
	226
	234
	236
	237
	253
	276
	277
	281
	288
	289
	299
	306
	312
	330-331

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	10
	11
	13
	14
	14
	20
	21
	21
	22
	23
	24
	25
	27
	32
	34
	38
	43
	46
	48
	51
	59
	59
	60
	70
	80
	81
	82
	85
	87
	87
	102
	103
	105
	105
	106
	127
	127
	129
	133
	150
	152
	157
	164
	166
	172
	173
	190
	192
	199
	211
	217
	218
	236
	240
	241
	258
	260
	275
	276
	279
	283
	294
	294
	297
	319
	321
	322
	323



