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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!  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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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. 

• De sidor som anpassats är: 

o Provräkning 1, Version A, s. 66 

o Provräkning 2, Version A, s. 70–71 

o Provräkning 3, Version A, s. 76–77 

o Repetition 1A–3B, s. 82–93 

• Flera av uppgifterna i utdraget måste förberedas av dig som lärare för att elev med 
svår synnedsättning/blindhet ska kunna genomföra dem. 

• De bilder i förlagan som bedömts vara av layoutmässig karaktär har utgått. 

• Det finns svällpappersbilder till utdraget. 

o I bildlistan ser du vilka bilder som finns som svällpappersbild. 

o Det finns två generella svällpappersbilder – en klocka och en tallinje. Förbered 
klockan med visare som pekar på klockslagen som anges i respektive uppgift. 
Förbered tallinjerna med pilar som pekar på tallinjen i respektive uppgift. 
Tillverka pilar och visare med till exempel vaxsnöre. 

• Det förekommer uppgifter där du måste rita upp enklare bilder på ritmuff eller 
Blackboard. 

• Provräkning: Poängen är placerad direkt efter uppgiftsnumret. 

• Svarsalternativ har märkts upp med bokstäver a), b), c) osv. Eleven anger 
svarsalternativets bokstav. Se exempelvis s. 85, uppgift 10. 
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Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

70 

Uppgift 4: Uppgiftsnumret är flyttat och placerat före texten som börjar med Diagrammet 
visar hur Idas vikt … 

76 

Uppgift 6: Förbered uppgiften. Använd tre vanliga taktila tärningar. Uppgiften är ändrad 
till: Du har tre tärningar framför dig. De visar olika sidor av en vanlig tärning med talen 1-6. 
Vilket tal finns mitt emot talet 6? 

Uppgift 7: Texten i rutan har ersatts med nedan. 

77 

Uppgift 8: Triangelns mått på bilden är 4,5 cm, 3 cm, 3 cm. 

Uppgift 15: Myntets diameter på bilden är 3 cm. 

86 

Uppgift 3: Uppgiftsnumret är flyttat och placerat före texten som börjar med Diagrammet 
visar hur temperaturen förändrades … 

88 

Uppgift 2: Talen står på en rad. Raden inleds med Kort: 

Uppgift 3: Uppgiftsnumret är flyttat och placerat före texten som börjar med Diagrammet 
visar djupet … Texten har också kompletterats med Lös uppgifterna 3–4 med hjälp av 
diagrammet. 

91 

Uppgift 10: Förbered uppgiften. Rita kannan alternativt häll upp vatten i en tillbringare 
som har taktil märkning. 

Uppgift 12: Figurens mått på bilden är 3,5 cm x 2 cm. 

92 

Uppgift 5: Förbered uppgiften. Rita föremålens sträckor. 

Uppgift 7: Uppgiftstexten är ändrad till Para ihop begreppen (a–e) och deras betydelse (1–
5). De två listorna med begrepp och betydelser är försedda med rubrikerna Begrepp: och 
Betydelse: samt är numrerade (a–e) och (1–5). 
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93 

Uppgift 15: Uppgiftstexten är ändrad till Runt en rektangulär spelplan är det 260 m. 
Långsidorna är vardera 90 meter långa. Hur stor är arean? Förbered uppgiften. Rita 
spelplanen eller beskriv den muntligt för eleven. 
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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. 

• Förbered i god tid före lektionen vad eleven ska göra och använda för material. Var 
proaktiv och gå igenom hur anpassningarna i elevens bok ser ut och välj det 
lämpligaste sättet att genomföra uppgiften utifrån elevens förutsättningar. Använd 
gärna konkret material. 

• Till svällpappersbilderna finns en läraranvisning. I den finns det tips på hur man avläser 
och utforskar en taktil bild tillsammans med eleven. Läraranvisningen bifogas med 
leveransen av svällpappersbilderna men den finns också som nedladdningsbar pdf i 
SPSM:s webbutik. 

• Se till att ha tillgång till handledningen Räkna med mig som handlar om 
matematikundervisningen för grundskoleelever som använder punktskrift. Den finns 
som nedladdningsbar PDF eller köpa från SPSM:s webbutik. 

• Se till att eleven har tillgång till de verktyg som eleven behöver för att kunna vara så 
självständig som möjligt när hen ska genomföra uppgifterna. Exempel på material som 
eleven generellt bör ha tillgång till är häftmassa, vaxsnöre, korkplatta, kartnålar, tråd, 
ritmuff och/eller Blackboard, sorteringsfack, skålar att sortera i, multikuber eller 
centikuber, taktila tärningar, klossar etc. Antihalkduk är bra att ha på bänken så 
sakerna ligger still. 

• I SPSM:s webbutik finns nedanstående material och handledningar att köpa in eller 
tanka ner. I webbutiken är artiklarna beskrivna och ibland finns även ytterligare 
information om hur de används, se exempelvis Blackboard i webbutiken: 

- Blackboard, art.nr 10326 

- Korkplatta till svällpappersbilder art.nr 15001 (tidigare Koordinatplatta art.nr 
6015) 

- Linjal 21 cm, art.nr 13260 

- Linjal 30 cm, art.nr 13261 

- Sorteringsfack 3x6, art.nr 13266 

- Sorteringsfack 2x5, art.nr 13265 

- Räkna med mig, art.nr 10386 

• När eleven eller du ska rita finns det olika sätt att göra det på. Använd exempelvis ett 
ritmuffsbräde tillsammans med ritmuff eller Blackboard tillsammans med vanligt 
kopieringspapper. Bra tips finns också i norska Statpeds handledning 
(veiledningsheftet) Husebys tegnepakke. Den finns som ledladdningsbar pdf: 
https://moller.mamutweb.com/Shop/Product/Husebys-tegnepakke/400059 

https://moller.mamutweb.com/Shop/Product/Husebys-tegnepakke/400059
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• För råd och stöd, kontakta SPSM Resurscenter syn. Se www.spsm.se för 
kontaktuppgifter. 

http://www.spsm.se/
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