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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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

 Istället för att göra ”uppställning” hänvisar den anpassade boken eleven att 
använda sin abakus. Det står en anvisning i den anpassade boken till eleven vid 
dessa uppgifter. Som lärare kan du läsa instruktionerna i detta dokument.  

 Läs mer om Abakus under Pedagogiska tips. 

 Eleven behöver en taktil linjal. Köp den från SPSM. Se mer under Pedagogiska tips. 

 I utvärderingen uppmanas eleven att svara o för osäker och s för säger. 

 Uppgifterna i boken har fått nummer. Varje kapitel, Diagnos osv. börjar med 
uppgift 1. Olika svarsalternativ eller deluppgifter är ”numrerade” med abc. 

 Spår 1, 2 och 3 är ändrat så att de olika spårens uppgifter följer på varandra. 
Numreringen börjar på 1. Du kan se per sida i detta dokumentet var de olika Spåren 
börjar 
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 Till boken finns taktila svällpappersbilder så att eleven kan lösa vissa uppgifter. Det 
kan vara geometriska figurer eller diagram. Till boken finns också svällpappersbilder 
som inte hör till någon speciell uppgift utan kan användas då eleven ska svara 
genom att rita rektanglar eller markera i termometrar. Har du inte bilderna till 
boken och önskar dem ring SPSM order: 020-232300  

Bilder som kan användas till hela boken: 

- kooridnatsystem 5 st 

- rutnät 5 st 

- termometrar 5 st 

- diagram 3 st 

- multiplikationsruta 

Bilder till speciella uppgifter. Först anges sidan. 

 7 Bråk  

 8 uppg. 3 4 cirklar  

 8 uppg. 3 6 kvadrater  

 9 uppg. 4 8 cirklar  

 9 uppg. 7 8 kvadrater  

 23 uppg. 3 4 cirklar  

 23 uppg. 3 4 kvadrater   

 25 uppg. 3 14 figurer  

 32 uppg. 3 7 myror  

 38 uppg. 2 4 kvadrater  

 103 uppg. 9 figur a och b  

 106 uppg. Figur  

 106 uppg. 10 23 figurer  

 112 uppg. 3 Stapeldiagram  

 113 uppg. 4 Stapeldiagram  

 120 Deckarproblem graf  
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Sidspecifika förändringar 

7-10 

Visa cirklarna med konkret material. I montessorimaterial finns cirklar i trä eller klipp 
sönder pappersassietter och visa de olika bråken. 

11 

Visa kvadraterna med kapastavar eller använd klossar. Markera materialet med tejp med 
olika struktur. 

13 

Eleven kan svara genom att använda konkreta saker som får representera de olika 
frukterna. 

22 -23 Spår 1 

Här finns uppgifterna till Spår 1 

24-25 Spår 2 

Här finns uppgifterna till Spår 2 

26 Spår 3 

Här finns uppgifterna till Spår 3 

25 

Spår 2 uppg. 4 

Visa gärna bråken med konkret material. 

26 

Spår 3 uppg. 4 

Låt eleven visa figurerna med konkret material. Ni kan också använda rutnäten från 
bildpärmen. Använd vaxsnöre för att rita figurer på rutnätet eller klipp ut rutor av rutnätet. 

30 

Uppgift 1-3 

Visa eleven med snören hur de olika djurens mått skiljer sig åt. 

31 

Uppgift 4. 

Plocka fram frimärke, tändsticka och nyckel så att eleven kan jämföra med uppgiftens 
mått: 

a) ett frimärke som är 3 cm 

b) en tändsticka som är 10 cm 
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c) en nyckel som är 2 cm 

33 

Uppgift 8 

Bygg kvadraterna med tändstickor såsom i boken. Fäst dem med lite häftmassa på en 
bricka så ligger de still när eleven undersöker. 

Uppgift 9 

Rita den lilla tavlan på ritmuff eller klipp till av kartong. Eleven behöver ritmuff eller ett 
rutnät från bildpärmen för att kunna svara. 

34-39 

Till uppgifterna med koordinatsystem finns tomma kordinatsystem i bildpärmen. Sätt ut de 
punkter som svartskriften visar. I den anpassade boken finns inga referenser till olika färger 
utan det är bara för eleven att svara.  

39 

Uppgift 2 

Ta fram ett rutnät till eleven. Markera den lilla rektangeln först. Använd vaxsnöre. 

40 Spår 1 

Uppgift ett har anpassats till:  

1. Fyll i listan för rektanglarna där det står ---  

a) verklig storlek, skala 1:1: --- 

avbildad rektangel: längden 2 cm och bredden 1 cm 

skala: --- 

b) verklig storlek, skala 1:1: längden 2 cm och bredden 1 cm 

avbildad rektangel: längden 1 cm, bredden 0,5 cm 

skala: --- 

c) verklig storlek, skala 1:1: --- 

avbildad rektangel: längden 4 och bredden 2 cm 

skala: --- 

40 Spår 1 

Här finns uppgifterna till Spår 1. 

Eleven behöver ett koordinatsystem från bildpärmen till uppgift 3. Fyll i de punkter som 
svartskriften visar. 

41 Spår 2 

Här finns uppgifterna till Spår 2. 
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Till uppgift 2 behöver eleven material för att rita tex. ritmuff. 

Till uppgift 3 behöver eleven ett tomt koordinatsystem från bildpärmen. Sätt ut punkterna 
enligt svartskriften. Det frågas bara efter punkternas koordinater inte efter vilken färg 
punkterna har! 

42 Spår 3 

Här finns uppgifterna till Spår 3. 

Till uppgift 2 behöver eleven material för att rita tex. ritmuff. 

Till uppgift 3 behöver eleven ett tomt koordinatsystem från bildpärmen. Sätt ut punkterna 
enligt svartskriften. 

43 

Eleven behöver material för att rita tex vaxsnören och rutnätet från bildpärmen. 

48 

Abakus räkning 

Addition med växling 

128 + 285 

Abakus 

Sätt 128 på abakusen.  

Lägg till 2 hundratal för 1+2=3.  

Lägg till 8 tiotals för 2+8=10. Lägg till 1:an till hundratalen och gör tomt på tiotalsraden.    

Lägg till 5 ental för 8+5=13. Lägg till 1:an på tiotalsraden och ha 3 kvar på entalsraden. 

Svar: 413 

49 

Abakus räkning 

Subtraktion med växling 

953 - 468 = 5 

Abakus 

Sätt upp 953 på abakusen. 

Ta bort 4 hundratal. 9-4=5 

Ta bort 6 tiotal. 5-6 går inte. Låna från hundratalen. Ta bort ett hundratal och tänk 15-6=9  

Ta bort 8 ental. 3-8 går inte. Låna från tiotalen. Ta bort ett tiotal och tänk 13-8=5 

Svar: 485 
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55 

Uppgift 23 skrivs (överst på sidan) 

23.  Skriv vad uppgifterna betyder. 

a) 6 * 6 6 delar med 6 i varje del 

b) 6 * 7 6 delar med 7 i varje del 

c) 6 * 8 --- 

d) 6 * 9 --- 

e) 7 * 6 --- 

f) 7 * 7 --- 

g) 7 * 8 --- 

h) 7 * 9 --- 

i) 8 * 6 --- 

j) 8 * 7 --- 

k) 8 * 8 --- 

l) 8 * 9 --- 

m) 9 * 6 --- 

n) 9 * 7 --- 

o) 9 * 8 --- 

p) 9 * 9 --- 

61 

Uppgift 43 

Multiplikationstabellerna står i 10 spalter: 

 1*1 

 1*2 

 1*3 

 1*4 

 1*5 

osv. 

62 

Uppgift 44 skrivs så här: 

44. Skriv en multiplikation och hur mycket pengar det är. 

Exempel 
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Du har: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

multiplikation 10 * 1 

produkt = 10` 

10 * 1=10 

a) Du har 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

b) Du har 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

c) Du har 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

d) Du har 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

e) Du har 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

f) Du har 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

64 

Uppmärksamma eleven på tabellen som står överst på sidan och att de kan läsas lodrätt 
och vågrätt. 

86-88 

Visa gärna tiden på en taktil klocka. Det finns taktil klocka att beställa från SPSM eller märk 
upp en urtavla med punktskrift. 

89-90 

Till uppgifterna med termometrar finns tomma termometrar i bildpärmen. Märk upp dem 
med vaxsnöre för vilken grad de visar. 

91 

Uppg. 37. Eleven behöver ett rutnät från bildpärmen för att rita rektanglar. 

Uppg. 38 Rita rektanglarna på ett rutnät från bildpärmen till eleven. 

92-94 

Rita rektanglarna på ett rutnät från bildpärmen till eleven. 

97 

Uppg. 3 

Eleven behöver ett rutnät från bildpärmen för att rita kvadrat och en rektangel. 

98-100 Spår 1 

Här finns uppgifterna till Spår 1 

Uppgifter med termometrar behöver de tomma termometrarna från bildpärmen. Markera 
graderna enlig svartskriften. 
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Till uppgifterna med kvadrater och rektanglar behöver eleven rutnäten från bildpärmen 
och vaxsnören för att rita. Ibland behöver du markera ut rektanglar eller klipp ut en bit 
ifrån rutnätet.  

101-103 Spår 2 

Här finns uppgifterna till Spår 2 

Uppgifter med termometrar behöver de tomma termometrarna från bildpärmen. Markera 
graderna enlig svartskriften. 

Till uppgifterna med kvadrater och rektanglar behöver eleven rutnäten från bildpärmen 
och vaxsnören för att rita. 

104-106 Spår 3 

Här finns uppgifterna till Spår 3 

Uppgiften med termometrar behöver de tomma termometrarna från bildpärmen.  

Till uppgiften med rektangeln behöver eleven rutnäten från bildpärmen och vaxsnören för 
att rita. Rita ut rektangeln enligt svartskriften. 

110 -113 

Uppmärksamma eleven på tabellerna och att de kan läsas lodrätt och vågrätt. 

111 

Tabellen skrivs så här: I punktskrift kommer den på ett uppslag. 

tabell 

tid måndag tisdag onsdag torsdag fredag 

08.20–08.40 tystläs tystläs idrott tystläs tystläs 

08.40–09.40 sv ma idrott ma sv 

09.40–10.00 rast  rast  rast  rast  rast 

10.00–11.00 ma so sv en bild 

11.00–12.00 lunch  lunch  lunch  lunch  lunch 

12.00–12.40 no sv råd idrott slöjd 

12.40–13.00 no sv mu idrott slöjd 

13.00–13.20 no sv mu idrott genomgång 

13.20–13.40 högläs högläs högläs högläs högläs 

115 

Eleven behöver ett tomt diagram från bildpärmen för att rita resultatet. Om han/hon vill 
göra ett cirkeldiagram kan en papptallrik användas. 

116 

Eleven kan göra ett cirkeldiagram på en papptallrik. 
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117 

Eleven behöver ett tomt diagram från bildpärmen för att svara. 

118 Spår 1 

Här finns uppgifterna för Spår 1. 

Till uppgift 2 behöver eleven ett tomt diagram från bildpärmen. 

119 Spår 2 och 3 

Här finns uppgifterna till Spår 2 och 3. 

Spår 2 uppgift 1 

Visa gärna cirkeldiagrammet genom att rita på ritmuff eller klippa isär en papptallrik och 
markera de olika delarna. 

1. Det går 20 barn i klassen. My gör ett diagram över vilka stjärntecken kompisarna är 
födda i. Cirkeldiagram är delat i 10 tårtbitar. Hur många barn är varje tårtbit?  

Tårtbitarna är markerade med stjärntecken så här: 

 stenbocken 1 

 vattumannen 1 

 väduren 1 

 oxen 2,5 

 tvillingarna 0,5 

 skorpionen 0,5 

 lejonet 2 

 jungfrun 1 

 

Spår 3 uppgift 1  

Visa gärna uppgiften med konkret material (se ovan). 

1.  Om diagrammet visar svaren från 40 personer, hur många svarade då: a, b, c eller d? 
Vad handlar undersökningen om, tror du? 

Cirkeldiagrammet ser ut så här: 

Halva cirkeln är markerad med c och kola. 

En fjärdedel är markerad med d och skum. 

En åttondel är markerad med a och salta. 

En åttondel är markerad med b och sura. 
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Till läsaren 

Till boken finns svällpappersbilder som du behöver för att lösa uppgifterna i boken. Du kan 
rita eller visa svar med taktila material. 

När det är uppgifter med uppställning så räknar du med din abakus istället.  

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Hur matematik skrivs i punktskrift kan man läsa om i Punktskriftsnämndens skrifter. 
Beställ dessa från www.mtm.se. 

 SPSM Resurscenter syn har gett ut en skrift som ger tips och förslag om hur man 
jobbar med matematik och elever med synskada: Att undervisa punktskriftsläsande 
elever i matematik. Beställ den från SPSM, Best nr 6572 

 För att rita kan eleven använda t.ex. vaxsnören, häftmassa, trådar som limmas fast, 
sporrar (från syslöjden) ritmuff, blackboard osv. Vid några av uppgifterna nedan 
finns förslag på vad som kan behövas för att jobba konkret med uppgifterna.  

 Barn med synnedsättning kan även rita taktilt digitalt. Läs mer på hipp.certec.lth.se 

 Komplettera svällpappersbilderna med konkret material. Montessorimaterial 
fungerar bra. Taktil urtavla kan du göra av en gammal klocka och klossar. 
Mer inspiration får du från sidan: Matte av skräp: 
www.arvindguptatoys.com/toys.html 

Abakus 

 SPSM Resurscenter syn ger kurser i att använda abakus och mer finns att läsa i: 
Handledning i Abakusräkning Best. nr 6571. Beställ den från SPSM order: 020-
232300 
Använder eleven en abakus med 10 kulor per rad kan handledning i det beställas 
från Horisont: 046-304002. 

 Förslag på inköpsställen: 
SPSM Order 020-232300 
Iris Intermedia (som har webbutik) www.ebutiken.iris.se 

http://www.mtm.se/
http://hipp.certec.lth.se/
http://www.arvindguptatoys.com/toys.html
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Bildbeskrivningar 

4 

Teckning på en ledsen fotbollsspelare som står på en fotbollsplan. Domaren viskar något 
till kommentatorn. Tränaren ser lite lömsk ut. 14 barn och 5 vuxna tittar på matchen. 

28 

Teckning på 4 barn som sitter vid en gräsmatta. De har grävt upp en kvadrat ur gräsmattan. 
Under gräset finns et mönster. Ett av barnen håller i en lång remsa med liknande mönster. 

44 

Teckning på ett omklädningsrum. På en bänk sitter en ledsen fotbollsspelare. En tjej mäter 
väggen. 

78 

Teckning på 4 barn som är ute på en äng. De håller i pinnar.  

109 

Teckning på 4 barn som har hittat en låda med ett hänglås i marken. En fotbollsspelare 
kommer springande mot dem! 


	Mattedetektiverna 3B Grundbok Läraranvisning punktskrift
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	7-10
	11
	13
	22 -23 Spår 1
	24-25 Spår 2
	26 Spår 3
	25
	26
	30
	31
	33
	34-39
	39
	40 Spår 1
	40 Spår 1
	41 Spår 2
	42 Spår 3
	43
	48
	49
	55
	61
	62
	64
	86-88
	89-90
	91
	92-94
	97
	98-100 Spår 1
	101-103 Spår 2
	104-106 Spår 3
	110 -113
	111
	115
	116
	117
	118 Spår 1
	119 Spår 2 och 3

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	4
	28
	44
	78
	109



