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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. 

 OBS! Läs under "Pedagogiska tips" för mer information! 

 Följande svällpappersbilder finns till boken: 

 Sid. Namn 

 7  Uppg. 5.9 Tallinje 

 8  Uppg. 5.12 Tallinje 

 8  Uppg. 5.13 Tallinje 

 9  Uppg. 5.17 Tallinje 

 15  Uppg. 5.43 Tallinje 

 16  Uppg. 5.47 Ask 

 17  Prisma 
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 17  Uppg. 5.52 Ask 

 24  Uppg. 5.69 Tidslinje 

 36  Uppg. 6.10 

 37  Exempel Figur 

 37  Uppg. 6.11 Figurer 

 37  Uppg. 6.12 Figurer 

 42  Exempel Bråk 

 43  Exempel Bråk 

 45  Exempel Bråk 

 47  Exempel Bråk 

 80 100-ruta 

 98  Karta Platser 

 100  Karta Föremål 

 101  Koordinatsystem mall 

 101  Uppg. 8.9 Koordinatsystem 

 101  Uppg. 8.10 Koordinatsystem 

 101  Uppg. 8.11 Koordinatsystem 

 102  Uppg. 8.12 Koordinatsystem 

 102  Uppg. 8.13-8.18 Koordinatsystem 

 103  Exempel Koordinatsystem 

 103  Uppg. 8.20-8.22 Koordinatsystem 

 104  Uppg. 8.23 Koordinatsystem 

 104  Uppg. 8.24 Koordinatsystem 

 104  Uppg. 8.25 Koordinatsystem 

 105  Uppg. 8.26-8.30 Koordinatsystem 

 105  Uppg. 8.29 Koordinatsystem 

 105  Uppg. 8.30 Koordinatsystem 

 107  Uppg. 8.33 Koordinatsystem 

 108  Uppg. 8.35 Koordinatsystem 

 109  Uppg. 8.36 Koordinatsystem 

 112  Karta 
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 114  Uppg. 8.53 Figurer 

 114  Uppg. 8.54 Triangel 

 115  Uppg. 8.56 Rektangel 

 115  Uppg. 8.57 Figurer 

 115  Uppg. 8.58 Figurer 

 124  Uppg. 1 Koordinatsystem 

 124  Uppg. 2 Koordinatsystem 

 124  Uppg. 3 Koordinatsystem 

 124  Uppg. 4 Koordinatsystem 

 126  Uppg. 8.87 Koordinatsystem 

 128  Uppg. 8.99 Koordinatsystem 

 Vissa bilder är beskrivna och andra har en svällpappersbild. 

 Ordet "Rita" är på många ställen ändrat till "Markera ut". Men på några ställen där 
uppgiften säger ex. "Rita ett streck" är ordet "Rita" kvar. Eleven uppmanas då att 
använda ritmuff. 

 Gul ruta i tal är ändrat till --- eller frågetecken. 

 Text/siffra  som finns i bild och behövs för att lösa uppgiften, är omarbetad och 
finns inlagd i uppgiften. 

 Endast några bilder vid kapitlens början har rena bildbeskrivningar och dessa är ej 
utförligt beskrivna då det skulle bli alltför omfattande beskrivningar. Diskutera 
gärna och prata med eleven om bilderna. 

 Antal saker/frukter m.m. som visas som bild är skrivet med text och antal. 

 Svarsalternativ är placerade först i uppgiften. 

 I punktskriftsupplagan skrivs inga uppställningar av tal. Instruktioner om att ställa 
upp tal är strukna. Tillagd text: Använd skriftlig huvudräkning, ta hjälp av din 
abakus. 

 Inga fet- och kursivmarkeringar finns i boken. 

 Baksidestexten utgår. 

 Observera att om eleven läser denna bok i sin dator så stämmer inte måtten på den 
digitala bilden alltid överens med svarttryckets bild.  

 Spelen i boken behöver extra förberedelser. Till vissa av spelen finns en beskrivning 
av spelplanen eller t.ex. antal tärningsögon. 

 I tabellen på sidan 26 har endast platserna och andra kolumnen tagits med för att 
kunna lösa uppg. 5.74. Resten av tabellen utgår. Uppgifterna har omarbetats på 
resten av sidan, se nedan. 
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 Tabellen på sidan 80 är delad i två delar. 

 Till många uppgifter uppmanas eleven att använda ritmuff. 
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Sidspecifika förändringar 

6 

Tillagt först i uppg. 5.6: 

Föremål: 

A. En bok 

B. En mobiltelefon 

C. Ett paket smörgåssalami 

D. Tre äpplen 

E. En flaska läskedryck 

F. Tre bullar 

G. En banan 

6 

Uppg. 5.8: 

Skriv som kilogram: 

a) 50 g 

b) 150 g 

c) 440 g 

d) 610 g 

e) 720 g 

f) 990 g 

Uppg. 5.9: 

Se svällpappersbild. 

Uppg. 5.10: 

Skriv som hektogram: 

a) 0,1 kg 

b) 0,23 kg 

c) 0,49 kg 

d) 0,68 kg 

e) 0,87 kg 

f) 0,96 kg 

Uppg. 5.11: 

Skriv som kilogram: 
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a) 0,9 hg 

b) 3,1 hg 

c) 4,8 hg 

d) 6,3 hg 

e) 7,7 hg 

10 

Exempel 

Tillagt: 

Figur 1 har: 1 kg 0,8 kg 

Figur 2 har: 0,4 kg 1 kg 1 kg 

Uppg. 5.27 

Vilka tecken ska stå istället för frågetecknet 

a) 15,8 + ??,? = 30,0 

b) ??,? + 50,3 = 100,0 

c) 2?,4 + ?5,? = 39,8 

d) 12,7 + ?6,? = 49,5 

Osv. i resten av boken på liknande ställen 

11 

Uppg. 5.28: 

a) 1,3 ton och 2,4 ton 

b) 3,5 ton och 1,7 ton 

c) 4,2 ton och 2,5 ton 

12 

Uppg. 5.32: 

a) 50 g 50 g = 15 g x 

b) 420 g x = 200 g 150 g 350 g 

c) 850 g 240 g 300 g = 140 g 140 g x 

d) 380 g x = 260 g 340 g 570 g 

13 

Tillagt: 

x är en ask. 

Uppg. 5.36 
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a) x x x x = 400 g 

b) x x x = 1500 g 

c) x x x x x = 1500 g 

d) x x x x x x = 4,8 kg 

e) x x x x x = x 0,8 kg 

f) x x x x x x x = x x 15,5 hg 

Osv. resten av sidan. 

14 

Uppg. 5.40 

Tillagt: 

Föremål: 

A. Ett rör Pringles-chips 

B. En tesked 

C. En halv nappflaska 

D. En flaska saft 

E. En förpackning färdigblandad juice 

F. Ett Kinderägg 

15 

Uppg. 5.41 

Skriv som deciliter. 

a) 0,1 l 

b) 0,25 l 

c) 0,47 l 

d) 0,66 l 

e) 0,89 l 

f) 0,98 l 

Uppg. 5.42 

Skriv som liter. 

a) 0,5 dl 

b) 1,6 dl 

c) 4,7 dl 

d) 6,3 dl 
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e) 7,8 dl 

f) 9,7 dl 

17 

Uppg. 5.49 

A. Basytan är 4 * 4 cm. Sidoytorna är 4 * 4 cm. 

B. Basytan är 9 * 3 cm. Två sidor är 9 * 3 cm och två sidor är 3 * 3 cm. 

C. Basytan är 4 * 3 cm. Två sidor är 5 * 4 cm och två sidor är 5 * 3 cm. 

18 

Uppg. 5.53 

Tillagt: 

a) 2 * 2 tärningar i 4 lager. 

b) 7 * 5 tärningar i 3 lager. 

c) 3 * 3 tärningar i 3 lager. 

d) 3 * 2 tärningar i 4 lager. 

e) 4 * 3 tärningar i 5 lager. 

Uppg. 5.54 

Tillagt: 

a) 6 * 5 tärningar. 3 lager saknas. 

b) 6 * 5 tärningar. 6 lager saknas. 

19 

Exempel-rutan 

Tillagt: 

Prismat består av 4 * 2 klossar i 3 lager. 

Uppg. 5.55 

Tillagt: 

a) 3 * 3 klossar i 3 lager. 

b) 4 * 3 klossar i 3 lager. 

c) 5 * 5 klossar i 3 lager. 

Osv. i resten av boken på liknande ställen 

20 

Uppg. 5.58 

Tillagt: 
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a) längd 6 dm, bredd 3 dm, höjd 1 dm 

b) längd 4 dm, bredd 4 dm, höjd 1,5 dm 

Osv. i resten av boken på liknande ställen 

21 

Uppg. 5.65 

Tillagt: 

a) 2,3 dm3 + 1,5 dm3 

b) 0,45 dm3 + 4,39 dm3 

c) 5,67 dm3 + 2,07 dm3 + 6,16 dm3 

23 

5.68 Tabellen är skriven så här: 

Förklaring: 

 Kolumn A Veckodagar 

 Kolumn B Antal recept (à 20 vetebröd) 

 Kolumn C Antal vetebröd 

 Kolumn D Mjöl (kg) 

 Kolumn E Socker (kg) 

 Kolumn F Mjölk (l) 

 Kolumn G Smör (kg) 

Sen är första raden, nr 1 borttagen.  

Tabellen är vänd: 

Måndag 65 

Tisdag 60 

osv. 

25 

Uppg. 5.71 

Tillagt: 

a) timvisaren före 7 och minutvisaren på 6. 

b) timvisaren före 9 och minutvisaren på 11. 

c) timvisaren före 4 och minutvisaren på 5. 

d) timvisaren efter 5 och minutvisaren på 3. 

Uppg. 5.72 
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Tillagt: 

a) 17:00 och 18:30 

b) 10:15 och 11:45 

c) 4:50 och 5:30 

d) 20:20 och 22:30 

26 

Uppg. 5.75 

a) Hur många stationer finns mellan Malung och Borlänge C? 

Uppg. 5.76 

Vilken tågresa går snabbast mellan Malung och Borlänge? A eller B? 

A. Den som avgår 5:23 och kommer fram 7:22? 

B. Den som avgår 19:20 och kommer fram 21:22? 

28 

Uppg. 1 

Skriv vikterna som hektogram. 

Tillagt: 

a) 0,2 kg 

b) 0,6 kg 

c) 0,75 kg 

d) 1,25 kg 

e) 1,6 kg 

f) 1,85 kg 

Uppg. 7 

Skriv volymerna som liter. 

Tillagt: 

a) 3 dl 

b) 6 dl 

c) 8,5 dl 

d) 13 dl 

e) 16,5 dl 

f) 19,5 dl 

Osv. i resten av boken på liknande ställen 



11 

 

33 

Tillagt: 

 blå röd = 110 g 

 blå blå röd = 160 g 

Blå väger 50 g och röd väger 60 g. 

Uppg. 5.93 

Tillagt: 

a) gul gul gul grön = 420 g 
gul grön = 180 g 

b) röd röd röd röd grön grön = 5,2 hg 
röd röd röd = 2,1 hg 

c) lila ljusblå = 500 g 
lila lila ljusblå = 820 g 

d) rosa rosa blå blå = 8,7 hg 
blå blå rosa = 6,6 hg 

Osv. i resten av boken på liknande ställen 

35 

Uppg. 6.3 

Tillagt: 

Oskar har en mellanstor pizza delad i fyra lika stora delar. En del är borta. 

Elsa har en stor pizza delad i fyra lika stora delar. En del är borta. 

Isabella har en liten pizza delad i fyra lika stora delar. En del är borta. 

36 

Tillagt efter rubriken: 

Här är åtta elever. Tre flickor och fem pojkar. 

Tillagt före uppg. 6.7: 

En chokladkaka är delad i tolv lika stora delar. Tre bitar är borta. 

Uppg. 6.8 

Tillagt: 

a) 3 röda, 8 gula, 1 blå 

b) 3 röda, 8 gula, 4 blå 

c) 2 röda, 3 gula, 4 blå 

d) 10 röda, 6 gula, 4 blå 
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Uppg. 6.9 

Tillagt: 

A. En cirkel i sex delar. Två är gula och fyra är röda. 

B. En cirkel i åtta delar. Tre är gula och fem är röda. 

C. En cirkel i tolv delar. Sju är gula och fem är röda. 

D. En kvadrat i fem delar. Två är gula och tre är röda. 

E. En kvadrat i sexton delar. Sju är gula och nio är röda. 

F. En kvadrat i åtta delar. Fem är gula och tre är röda. 

37 

Uppg. 6.13 

Skriv rätt antal kulor. 

Tillagt: 

a) Här är fyra kulor. Det är 1/3 av alla kulor. 

b) Här är sex kulor. Det är 2/5 av alla kulor. 

c) Här är tio kulor. Det är 5/8 av alla kulor. 

38 

Tillagt: 

Här är tjugo elever. 

Här är fyra hundralappar. 

Här är två meter rep. 

40 

Tillagt efter rubriken "Vem får mest?": 

Snurra A är indelad i fyra delar med bråken: 1/2 1/6 1/3 1/4. 

Snurra B är indelad i fyra delar med talen: 12 36 60 24. 

Spelplanen består av åtta rutor där Start finns till vänster om rutorna och Mål till höger om 
rutorna. 

44 

Exempel 

Tillagt: 

En cirkel i 12 delar. 10 är färgade. 

En cirkel i 12 delar. 7 är färgade. 

Uppg. 6.43 
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Tillagt: 

a) Figur i 7 delar. 4 är färgade. 
Figur i 7 delar. 2 är färgade. 

b) Figur i 9 delar. 7 är färgade. 
Figur i 9 delar. 2 är färgade. 

c) Figur i 10 delar. 6 är färgade. 
Figur i 10 delar. 1 är färgad. 

d) Figur i 12 delar. 8 är färgade. 
Figur i 12 delar. 4 är färgade. 

Osv. i resten av boken på liknande ställen 

46 

Uppg. 6.49 

a) Rita på ritmuff en rektangel i tre lika stora delar. Markera en del. 

Uppg. 6.50 

a) Rita på ritmuff en rektangel i fyra lika stora delar. Markera en del. 

48 

Uppg. 6.59 

a) Rita på ritmuff en stor rektangel. Rita ett streck på mitten av rektangeln så att du 
får två lika stora delar. Markera den ena delen. 

b) Dela sen varje del i två delar. Hur många delar är markerade då? Skriv som bråk. 

49 

Tillagt först på sidan: 

Tolv elever är indelade i sex par. Fyra elever i två par har keps. 

52 

Uppg. 6.77 

a) 1/3 och 1/5 
Tal: 5 8 15 30 

b) 1/6 och 2/9 
Tal: 9 18 12 54  

c) 1/8 och 7/20 
Tal: 20 40 80 16  

d) 4/9 och 5/12 
Tal: 24 36 60 48  
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e) 3/10 och 2/15 
Tal: 10 40 30 30 

Bråkens Grand Prix 

Tillagt efter "Spel för 2-4 elever.": 

Lyckohjulet har bråken: 3/7 4/9 2/5 3/10 1/3 och 3/8. 

Spelplanen består av "Start", 23 rutor med bråk och slutar med "Mål". Bråken är: 2/6, 4/9, 
5/10, 1/4, 3/8, 3/12, 3/10, 1/6, 2/5, 3/7, 5/12, 1/3, 3/10, 3/7, 2/8, 2/5, 4/9, 1/3, 2/7, 4/12, 
1/2, 3/8, 4/10. 

55 

Här är sex figurer med rutor i både a och b. Hur många rutor ska markeras i de två sista 
figurerna? 

Tillagt: 

a) 1 av 12 rutor är markerad 

3 av 12 rutor är markerade 

5 av 12 rutor är markerade 

7 av 12 rutor är markerade 

--- 

--- 

osv. 

58 

Uppg. 6.105 är skriven så här: 

Addera bråken två och två. Ta sedan summan och lägg ihop med nästa tals summa. Det blir 
endast ett bråk kvar. 

a) Här är bråken: 1/4 1/5 1/3 

b) Här är bråken: 1/6 1/5 1/2 

62 

Uppg. 6.106: 

Figurer: 3 kvadrater, 2 cirklar, 4 trianglar, 1 femhörning 

Uppg. 6.107 

a) 1/3 av 6 äpplen 

b) 1/4 av 8 päron 

c) 1/7 av 14 körsbär 
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67 

Tillagt före uppg. 7.3: 

Johan spelar ishockey i 1 1/2 timme. 

Sofie sitter vid datorn i 2 timmar. 

Aron gör läxor i 1/3 timme. 

Felicia rider i 3/4 timme. 

68 

Uppg. 7.6 

Tillagt: 

Längden är 13 m och bredden är 5 m. 

Uppg. 7.7 

Tillagt: 

a) Ett rutnät med nio rutor på längden och fyra rutor på bredden. 

b) Ett rutnät med femton rutor på längden och sju rutor på bredden. 

c) Ett rutnät med elva rutor på längden och sex rutor på bredden. 

d) Ett rutnät med fjorton rutor på längden och åtta rutor på bredden. 

69 

Tabellerna är skrivna så här: 

Gör färdigt tabellerna. Vilket tal ska stå istället för ---. 

Multiplicera talen på första raden med det första talet på raderna under. Du har fått hjälp 
med några svar. 

Osv. på liknande ställen i resten av boken. 

72 

Exempel 1 

Tillagt efter "Räkna 24 * 6": 

Vi tittar på talen. 

24 = 20 + 4 

Vi kan räkna så här: 

4 * 6 = 24 

20 * 6 = 120 

24 + 120 = 144 

24 * 6 = 144 
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Exempel 2 

Räkna med abakus eller skriftlig huvudräkning. 

37 * 5 = 185 

Osv. i resten av boken på liknande ställen 

78 

Uppg. 7.56 

a) x * 5 = 40 

40/5 = x, 40/x = 5 

b) 2 * x = 316 

316/2 = x, 316/x = 2 

Osv. i resten av boken på liknande ställen 

80 

100- ruta finns som svällpappersbild 

81 

Tillagt efter rubriken "Primtalsloppet": 

Spelplanen består av "Start", tjugoen rutor att flytta spelbrickan på och "Mål". 

90 

Fyra i rad 

Välj två tal från Tallistan. Använd en miniräknare och multiplicera talen med varandra. 
Hitta svaret i tabellen. Om talet är ledigt markerar du det. Den som först har fyra tal i rad, 
vinner. 

Tallista: 0,2 1,5 2,5 5 1,3 2,1 2 0,5 0,8 

Tabellen består av 6 x 6 rutor, och skrivs radvis uppifrån och ner. 

Rad 1: 1,25 3,15 0,16 1 0,42 1,04 

Rad 2: 0,5 2,6 10 3,75 10,5 1,2 

osv. 

96 

Uppg. 7.119 

a) Rutnätet består av 15 x 15 rutor. 

b) Rutnätet består av 16 x 14 rutor. 

100 

Exempel 
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Här är sex rader med åtta personer i varje rad. Nedan följer en beskrivning rad för rad med 
vilken färg de har på tröjan. T står för tom plats. 

 Rad 1: t orange röd t lila orange gul ljusblå 

 Rad 2: t t t mörkgrön blå t t t 

 Rad 3: t t röd blå t gul rosa orange 

 Rad 4: lila grön t brun ljusblå grå t t 

 Rad 5: t t t t t grön blå t 

 Rad 6: t grå t blå röd mörklila t t 

Beskriv personen som sitter på rad 5, plats 7. 

Svar: Personen har blå tröja. 

102 

Tillagt före uppg. 8.13: 

Se svällpappersbild. Används till uppg. 8.13-8.18. Du kan också andvända ritmuff. 

103 

Tillagt före uppg. 8.20: 

Se svällpappersbild. Används till uppg. 8.20-8.22. Du kan också andvända ritmuff. 

104 

Tabellen är uppdelad så här: 

Figur ABC 

 Punkt A (-6, 1) 

 Punkt B --- 

 Punkt C --- 

Figur DEF 

 Punkt D (-, -) 

 Punkt E  --- 

 Punkt F --- 

Avstånd 

 Punkt A-D: 12 rutor vågrätt 

 Punkt B-E: --- 

 Punkt C-F: --- 

Osv. på liknande ställen i resten av boken. 
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105 

Tillagt före uppg. 8.26: 

Se svällpappersbild. Används till uppg. 8.26-8.28. Du kan också andvända ritmuff. 

106 

Använd taktilt koordinatsystem med koordinatplatta (beställ från SPSM Läromedel)  

Uppg. 8.31 

Struket: Rita av figuren som du får. 

Ersatt med: Markera ut på ritmuff eller i ett koordinatsystem figuren du får. 

111 

Uppg. 8.38 

På en karta med skala 1:100 000 är det 5 cm mellan två platser. Hur långt är det i 
verkligheten? 

113 

Tillagt före uppg. 8.49: 

En karta över Trondheim i skala 1:15 000. 

Avståndstabell: 

 Bakke bro - Gamle bybro 2,5 cm 

 Torget - Järnvägsstationen 3,5 cm 

 Pirbadet - Nidarosdomen 7 cm 

 Kristiansten festning - Ilaparken 10 cm 

 Backebro - Elgeseter bro längs Nidelva 6 cm 

 Elgeseters bro - Backe bro med bil 6,5 cm 

Gatornas längd: 

 Klostergata 5 cm 

 Tordenskjolds gate 1,5 cm 

 Prinsens gate 5 cm 

 Elgeseters gate 1 cm 

 Kjöpmannsgata 8,5 

Uppg. 8.52 

Struket: Gör en vägbeskrivning för en löptur som varar i 

Ersatt med: Hur långt springer han på 
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115 

Uppg. 8.56 

Struket: hus 

Ersatt med: rektangel 

118 

Prislista: 

 Äpplen 12,50 kr per kg 

 Päron 11,60 kr per kg 

 Druvor 25 kr per kg 

 Bananer 14,70 kr per kg 

 Apelsiner 15,20 kr per kg 

119 

Uppg. 8.75. 

a) Fotbollströja med tysk flagga 13 €

b) Bok om Berlin 6 €

c) Fotbollströja och shorts 66 €

d) Statyett med fotbollsspelare 3 €

e) Reseguide på tyska 25 €

125 

Uppg. 5 

a) A och B om det på kartan är 2,6 cm?

b) A och C om det på kartan är 4,8 cm?

c) B och C om det på kartan är 3,9 cm?

127 

Uppg. 8.91 

Tillagt: 

g = gul, ö = grön 

Mönster: g g ö g g ö g g ö g g ö g g ö 

Uppg. 8.92 

Tillagt: 

ο = orange, b = blå,
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 l = ljusblå, i = lila 

 g = gul, r = röd 

 

1) o o o b o o o b o o o b 

2) l l i l i l l i l i l l i l i 

3) g g g r g r g g g r g r g g g r g r 
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Till läsaren 

 Till boken finns svällpappersbilder. 

 Du behöver linjal och miniräknare. 

 Använda ritmuff till uppgifter med tallinje, figurer och vissa koordinatsystem. 

 Taktilt koordinatsystem med koordinatplatta går att beställa från SPSM Läromedel  

 Skriv svaren på datorn i en egen mapp. Alla uppgifter är numrerade. 

 Där tal/siffra ska fyllas i står --- eller frågetecken. 

 Skriv svaren på perkinsmaskin/datorn i en egen mapp. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Eleven behöver ha tillgång till taktilt material som finns att beställa hos SPSM.  
https://webbshop.spsm.se/ 
kontakt: order@spsm.se eller telefon: 020-23 23 00 
Material som behövs till boken: 

 taktil linjal  

 ritmuff 

 taktil tärning (till spelen) 

 miniräknare 

 koordinatplatta 

 För lärare finns bra material att beställa på SPSM. Boken "Att undervisa 
punktskriftsläsande elever i matematik", i den finns information och tips på 
material som är bra att använda i undervisningen.  Samt boken "Handledning i 
Abakusräkning". 

 Ritmuffen används som hjälpmedel till exempelvis tallinje och att rita 
koordinatsystem. (Många koordinatsystem finns som svällpappersbilder). Tänk på 
att förenkla bilder så mycket som möjligt. 

 Häftmassa kan vara bra att använda för att markera på svällpappersbilderna. 

 Eleven skriver sina svar på Perkinsmaskin/datorn i en egen mapp. 

 Tänk på att elever med synnedsättning behöver mer tid att läsa uppgiften än de 
övriga. 

 Läs texten "Till punktskriftsläsaren" tillsammans med eleven för att lära eleven att 
själv söka information som är specifikt för boken. 

https://webbshop.spsm.se/
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Bildbeskrivningar 

4 

Tecknad bild från köket i ett bageri. Flera bagare arbetar i köket. Mitt på golvet står två 
bord. På borden ligger fyra plåtar med ogräddat bröd. Under borden finns förvaringshyllor 
med olika förpackningar, påsar och burkar. På en påse står det: Mjöl 30 kg. På en annan 
står det: Socker 10 kg. En stor ugn är fylld med bröd som gräddas. Bredvid ugnen står en 
vagn med fem hyllplan. Alla hyllor är fulla med gräddat bröd. En väggkalender visar 14 
januari och en digital klocka visar 04.35. 

34 

Tecknad bild från ett klassrum med elever. Eleverna är indelade i fem grupper med fyra 
elever i varje grupp. En grupp består av Malin, Emilia, Erik och Ali. Tre grupper består av två 
pojkar och två flickor i varje grupp. En grupp består av bara pojkar. På väggen finns två 
flaggor. En flagga är indelad i tre rektangulära fält: gul, blå och röd. Den andra flaggan är 
indelad i tre triangelformade fält: grön, röd och blå. En plansch visar en cirkel som är delad 
i åtta lika stora delar, tre är vita och fem är färgade. En annan plansch visar många gubbar: 
sju gula, fyra gröna, fem röda och fyra orangea. 

66 

Tecknad bild från en gymnastiksal. Nio elever spelar handboll. En av eleverna är målvakt 
och står i en målbur. Två figurer spelar volleyboll över ett nät. En tavla sitter på väggen 
med en digital klocka som visar 12:42. 
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