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Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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 om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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!  
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Webbläsare 
En bok i HTML-format läses i ett webbläsarprogram. Tänk på att boken kan se olika ut i 
olika webbläsare. Det är viktigt att se till att boken fungerar innan eleven börjar använda 
den. Exempelvis kan matematiskt innehåll se olika ut och i vissa webbläsare fungerar det 
dåligt. Om den webbläsare ni har som standardwebbläsare inte fungerar kan ni behöva 
installera ett annat alternativ. 

Får ni problem med webbläsare, kontakta SPSM. 
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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. 

• Det är stora förändringar gjorda i boken för att få den att fungera för den 
punktläsande eleven. För att inte göra den här läraranvisningen alltför omfattande 
och krånglig att läsa uppmanar vi dig att titta i HTML-filen/boken där du lättare kan 
se alla förändring sida för sida. 

• Till boken finns några svällpappersbilder. De finns i en egen bildvolym. 

• Alla ställen där eleven ska skriva Namn, Klass eller Underskrift är strukna. 

• Uttrycket "Måla" är ändrat till "Markera". 

• Alla poäng står först i uppgiften. 
Ex. sid. 4: 
1. Poäng: ---/4. Skriv svar på huvudräkningsuppgifterna. 
osv. 

• Uppgifternas nummer står i marginalen så att eleven kan söka efter dem enkelt. 
Deluppgifter är markerade med a) b) c) osv. 

• Uppställning räknas med abakus. 

• När eleven ska rita något, använd ritmuff. 

• Se till att eleven har de hjälpmedel som behövs: ritmuff, abakus, linjal och 
gradskiva. 

• Sidan 11 uppg. 7: Här får eleven ett text-mönster istället för bild och uppgiften 
skrivs så här: 
7. Vilket tal motsvarar det tredje mönstret? 

a) x x x x = 1 
x é é = 1 ¼ 
é x x = --- 

b) y y y = 1 1/5 
g g = 2/5 
y g = --- 

• Sid. 14 uppg. 4 a har fått text istället för bild: 

• En triangel med vinklarna 90 grader, 66 grader och x grader. 
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Information till läsaren 
Här finns information riktad till eleven om hur boken är anpassad. Denna text finns inte i 
elevens bok. Läs igenom informationen tillsammans med eleven. 

Till boken finns svällpappersbilder. 

Använd ritmuff där du uppmanas att rita. Andra hjälpmedel som är bra att ha är abakus, 
linjal och gradskiva. 
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Pedagogiska tips 
I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Boken "Räkna med mig" är mycket bra att använda som handledning i 
matematikundervisningen. Boken finns att köpa på SPSM:s webbutik. 
https://webbutiken.spsm.se/rakna-med-mig/. Den finns också som tillgänglig PDF 
som du kan ladda ner kostnadsfritt. 

• Taktila magnetiska bråkcirklar. Dessa är mycket användbara och ger god förståelse 
för bråkbegrepp. Det går att jämföra storlek t. ex. 1/2 och 2/4 och upptäcka att det 
blir lika mycket, precis som seende barn kan se när de målar. Finns att köpa på Lek 
o Lär. https://www.lar-lek.se/produkt/magnetiska-braakcirklar-20-cm/ 

• När ni jobbar med uppställning är abakusen ett bra verktyg. Där kan man lätt se 
platsvärdet. För att visa decimaltal, använd ett gummiband som decimaltecken. 
Även de seende barnen kan ha glädje av en abakus. Handledning i abakus-räkning 
finns i SPSM:s webbutik. https://webbutiken.spsm.se/rakna-med-abakus-
handledning/ 

• SPSM Resurscenter syn ger stöd och råd i hur abakus används i matematiken. Ring 
gärna om frågor uppstår. Fråga efter utbildare inom matematik hos 
Resurscentersyn Stockholm. SPSM Tel: 010 473 50 00. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. kartor, tallinjer eller 
diagram. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan även göra 
det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom att 
kopiera den i skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden 
i ritmuffen. Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv sedan 
den text som eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens Perkinsmaskin. 
Gör gärna en "Nyckel med förkortningar" så kan man få med lite mera information 
på ritmuffsbilden. 
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