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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 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. 

 Eleven behöver ha en taktil linjal. Köps från SPSM best nr. 13261 (30 cm) eller 
13260 (21 cm) order 020232300. 

 Eleven behöver en taktil gradskiva. Köps från SPSM best nr. 13263 

 Eleven behöver en taktil kortlek. Köps från Iris e-butik 

 Eleven behöver 2 tärningar med punktskrift. Köps från Iris e-butik 

 I boken hänvisas eleven till att räkna uppställningar med Abakus. Där de seende 
eleverna får beskrivning på hur uppställningen görs där finns också en beskrivning 
hur talet räknas på abakusen. Läs mer om hur Abakus under Pedagogiska tips i 
detta dokument. 



2 

 

Exempel på hur olika uppgifter är anpassade: 

 När siffror i svartskriftsboken är understrukna har elevens siffror upprepats före 
talet och står inom parentes. T.ex. s. 6, i uppgift 1.11 
Vilket platsvärde har siffran inom parentes?  

a) (7) 1273  

b) (7) 9712  

c) (5) 45178 

osv. 

 Tabellen kan vara skrivna över 2 sidor på ett dubbelt uppslag för att få plats i 
punktskrift. 

 När lyckohjul finns i svartskriftsboken och det inte finns en reliefbild så beskrivs 
dem i uppgiften. T.ex. så här som på sidan 62 i uppgift 2.76 
2.76 Ett lyckohjul har 6 lika stora sektorer/tårtbitar de är markerade med 1, 2, 3, 4, 
5 och 6. Lina snurrar lyckohjulet. Vilken är sannolikheten för att hon ska få 

 a en etta? 

 b ett jämnt tal? 

 c 5 eller 6? 

 I mönsteruppgifter skrivs mönstren med nycklar som t.ex. på sid 66 uppg. 3.9 
3.9 Vilket är förhållandet mellan antalet vita och bruna ägg i varje förpackning? 

 b = bruna ägg 

 v = vita ägg 

 a bbbb vv 

 b bbbbb v 

 c bbbbbbb vvv 

 d bbbbb vvvvv 

Använd konkret material som t.ex. pärlor eller knappar och lägg i sorteringsfack om 
uppgiften behöver förtydligas. 

 I uppgifter där det finns enkla teckningar med siffror skrivs dessa in i uppgiften i 
den anpassade boken. Tex sid 83 uppgift 3.77: 
3.77 Viktor slår ihop rum och kök till ett rum. 
Hur många kvadratmeter, m^2 , blir det nya rummet? 
Båda rummen har formen som rektanglar. Rummet har bredden 5 m och längden 4 
m. Köket har bredden 5 m och längden 4 m. 

 Uppgifter med sidovinklar finns beskrivna såhär, ex sid 100 uppgift 4.11 
4.11 Räkna ut den andra vinkeln i sidovinklar. 
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 a En vinkel är 60 grader, vad är vinkel a? 

 b En vinkel är 45 grader, vad är vinkel b? 

 c En vinkel är 125 grader, vad är vinkel c? 

 d En vinkel är 15 grader, vad är vinkel d? 

 Uppgifter med vertikalvinklar finns beskrivna så här, ex sid 101 uppgift 4.16 
4.16 Hur stora är vinklarna i vertikalvinklarna? Räkna ut. (Se reliefbilden för uppgift 
4.15 på hur vinklarna är i en vertikalvinkel.) 

 a Vinkel a är 130 grader  

 b Vinkel a är 45 grader  

 c Vinkel d är 30 grader  

 d Vinkel b är 85 grader  

 Uppgifter med cirklar delade i sektorer beskrivs. Om eleven behöver förtydligan så 
klipp då isär en papptallrik i rätt antal delar. Ex sid 107 4.32: 
4.32 Räkna ut hur många grader varje sektor är. 

 a Cirkeln är delad i 3 lika stora delar, sektorer.  

 b Cirkeln är delad i 8 lika stora delar, sektorer. 

 c b Cirkeln är delad i 6 lika stora delar, sektorer. 

 I uppgifter där det finns nödvändig information för att räkna ut vinklar finns inte en 
svällpappersbild utan en beskrivning. Tex sid 115 uppgift 4.67: 
4.67 Hur stora är vinklarna som saknas? 

 a En rätvinklig triangel har vinklarna a 90 grader, b 25 grader och c. 

 b En rätvinklig triangel har d 90 grader, f 45 grader och e. 
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Svällpappersbilder 

Till boken finns svällpappersbilder. Har du inte dem påpeka detta för SPSM order (de ingår 
i boken och kostar inte extra). 
Svällpappersbilderna är ett urval. Finns ingen bild så finns en bildbeskrivning eller ett tillägg 
i uppgiften. Ibland hänvisas det till konkret material för att visa bilden och då finns det en 
instruktion per sida i detta dokument. Det kan också finnas bilder som inte går att förstå 
taktilt på en 2D bild. Då finns också förslag på konkret material som du kan använda 
istället. Några bilder ritas enkelt med vaxsnöre på rutnät som finns med i bildpärmen. 

När eleven ska rita egna tallinjer eller om en tallinje kan förtydliga en uppgift finns 
”tomma” tallinjer att tillgå längst fram i svällpapperspärmen. Här finns även rutnät att rita 
på och tomma koordinatsystem. 

Kortfattad handledning till svällpappersbilden 

Berätta för eleven vad bilden föreställer. Förklara vidare hur bilden är ritad t.ex. att 
objektet är ritat framifrån, från sidan, visar en genomskärning osv. Beskriv, diskuttera och 
undersök bilden tillsammans med eleven utifrån elevens erfarenhet. Om bilden innehåller 
för eleven okända former ta då gärna fram föremål som kan konkretisera bilden. 

Se bildvolymens innehållsförteckning över vilka svällpappersbilder som finns till boken. 
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Sidspecifika förändringar 

8 

Beskrivning med abakus: 

Exempel 

Räkna 16476 + 35252. 

Vi kan räkna med abakus.  

Så räknar vi rad för rad. Tiotal för sig, ental för sig osv.  

Fågeln säger: På tiotalsraden blir 7 + 5 12 tiotal. Det kan vi inte visa på tiotalsplasten i 
svaret. 

Syrsan säger: Vi växlar tio tiotal till ett hundratal. 

Sätt upp talet 16476 på abakusen. 

Lägg till 3 på tiotusentalsraden. 1 + 3 = 4 

Lägg till 5 på tusentalsraden. 6 + 5 = 11. Lägg till 1 på tiotusentalsraden (det blir 5) och låt 1 
vara kvar på tusentalsraden. 

Lägg till 2 på hundratalsraden. 4 + 1 = 6 

Lägg till 5 på tiotalsraden. 7 + 5 = 12. Lägg till 1 på hundratalsraden (det blir 7) och låt 2 
vara kvar på tiotalsraden. 

Lägg till 2 på entalsraden. 6 + 2 = 8 

Svar: 51728 

9 

Beskrivning med abakus: 

Exempel 

Räkna 35618 - 27475 =  

Vi kan räkna ut med abakus. Då räknar vi rad för rad.  

Tiotal för sig, ental för sig osv. 

Syrsan säger: Vi kan inte subtrahera 7 tiotal när vi bara har ett tiotal. 

Fågeln säger: Vi växlar ett hundratal till tio tiotal. 

Sätt upp 35618 på abakusen. 

Ta bort 2 tiotusental. 3 - 2 = 1 

Ta bort 7 tusental. 5 - 7 går inte. Ta bort/låna ett tiotusental och tänk 15 - 7 = 8. 

Ta bort 4 hundratal. 6 - 4 = 2 

Ta bort 7 tiotal 1 - 7 går inte. Ta bort/låna ett hundratal och tänk 11 - 7 = 4. 

Ta bort 3 ental. 8 - 5 = 3 
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Svar: 8143 

11 

Pyramiden skrivs: 

1.44 a) Hitta talen i listan som saknas genom att summera så här (2 svar har du redan): 

a + b, b + c = 4800, c + d, d + e, e + f, f + g = 8700 

a) 3400  

b) 2600  

c) --- 

d) --- 

e) 1200  

f) 4000  

g)  --- 

b) Summera sedan de svar du får tills du bara har en summa kvar! Dvs. svaret från a + b 
adderas med svaret från b + c. 

11 

Uppgift 1.45 och 1.46 är ändrade till:  

1.45 Här har någon räknat fel. Vad är felet?  

a 67852 + 65592 = 122344  

b 250653 + 301862 = 551415 

1.46 Här har någon räknat fel. Vad är felet? 

a 47347 + 20527 = 27220 

b 624602 + 380982 = 364380 

18 

Linjalen överst på sidan är beskriven så här: 

Syrsan och fågeln tittar på en linjal där 0 - 1 finns skrivet på olika vis.  

Syrsan säger: Mellan 0 och 1 är det tio delar: 

0  

0,1 0,2 0,3  

0,4 0,5 0,6  

0,7 0,8 0,9  

1 

Fågeln säger: Det är 100 delar mellan 0 och 1: 



7 

 

0  

0,10 0,20 0,30  

0,40 0,50 0,60  

0,70 0,80 0,90  

1 

23 och 25 

Använd en tom tallinje från svällpapperspärmen exemplet i Exempelrutan. 

26 

Beskrivning med abakus: 

Exempel 

Räkna 1,56 + 3,89 = 5,45 

Vi räknar med abakus.  

Sätt upp 1,56. Markera decimaltecknet med lite häftmassa på bommen. 

Lägg till 3 ental. 1 + 3 = 4. 

Lägg till 8 tiondelar. 5 + 8 = 13. Lägg till ett ental och låt 3 vara kvar. 

Lägg till 9 hundradelar. 6 + 9 = 15. Lägg till en tiondel och låt 5 vara kvar. 

Svar: 5,45 

26 

Uppgift 1.123 är ändrad till: 

1.123 Här har någon räknat fel. Vilka är felen? 

a 14,3 + 25,7 = 39,0 

b 34,8 + 127,2 = 1620 

c 34,9 + 119,7 = 118,7 

d 18,9 + 424,7 = 4436 

27 

Beskrivning med abakus: 

Exempel 

513,25 - 382,19 

Vi räknar med abakus så här: 

Sätt upp 513,25. Markera decimaltecknet med lite häftmassa på bommen. 

Ta bort 3 hundratal. 5 - 3 = 2 

Ta bort 8 tiotal. 1 - 8 går inte. Ta bort/låna 1 hundratal och tänk 11 - 8 = 3. 
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Ta bort 2 ental. 3 - 2 = 1 

Ta bort 1 tiondelar. 2 - 1 = 1 

Ta bort 9 hundradelar. 5 - 9 går inte. Ta bort/låna 1 tiondel och tänk 15 - 9 = 6 

Svar 131,06 

29 

Visa tallinjen mednegativa tal på en av de tomma tallinjerna i bildpärmen. 

45 

Uppg. 2.28 Om uppgiften behöver konkretiseras så klipp en papptallrik i 24 bitar. 

47 

Visa gärna exemplet med konkret material. Kulor eller knappar kan läggas i sorteringsfack. 

50 

Rita in exempel diagrammet i ett tomt diagram om eleven vill undersöka staplarna. Till 
uppgifterna som kommer finns diagram i svällpapper. 

52 

Lyckohjulen är beskrivna så här: 

a) Lyckohjulet har 5 lika stora delar. En är röd och fyra är gula. 

b) Lyckohjulet har tio lika stora delar. Två är röda och resten gula. 

c) Lyckohjulet har fyra lika stora delar. En är röd och resten gula. 

d) Lyckohjulet har tolv lika stora delar. Två är röda och resten är gula. 

Visa eleven på papptallrikar om uppgiften behöver konkretiseras. 

53 

Eleven behöver en kortlek med punktskrift till uppgift 2.55. 

54 

Upp eller ner kortspelet. 

Eleven behöver en taktil kortlek. Fäst häftmassa på korten så att de inte far iväg då de 
vidrörs. 

56 

Bingo 

Gör en spelplan med vaxsnören. Eleven behöver tal med punktskrift. 

57 

Sammanfattning 
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Visa diagram som ingått i tidigare uppgifter. 

62 

Lus eller lejon 

Gör en spelplan av t.ex. sorteringsfack eller använd ett kalaha spel. 

65 

Rita flaggorna till eleven (ritmuff eller myggnätsteckning) eller klipp pappbitar i samma 
storlek. 

73 

Eleven behöver 2 taktila tärningar till Bingospelet. 

Så här ser sidan ut:  

FÖRST TILL 60 

Ett spel för 2 till 4 deltagare. Ni behöver en röd och en blå tärning, och varsin bricka som 
placeras på 1 på brädet. 

Turas om att: 

 Kasta de två tärningarna och leta efter rutan som passar till tärningskastet. 

 Se på talet som din bricka står på, och räkna ut vart den ska flyttas enligt 
tärningskastet. 

 Vid division ska du bortse från rest om du får det. 

 Om svaret blir mindre än 1 eller mera än 60 får du stå över. 

Den vinner som först kommer till 60. Om ni spelar på tid vinner den som är närmast 60 när 
tiden är ute. 

Exempel 

Brickan står på 25, och spelaren får: 

illustration 

I rutan står det "Dividera ditt tal med 4". Då ska 25 delas i 4, som ger 6 och 1 i rest. Vi 
bortser från resten, så att brickan flyttas till 6 - rutan. 

 b = blå 

 r = röd 

r1 och: 

 b1 Stå över! 

 b2 Dividera ditt tal med 2 

 b3 Dividera ditt tal med 3 

 b4 Dividera ditt tal med 4 
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 b5 Dividera ditt tal med 5 

 b6 Dividera ditt tal med 6 

r2 och 

 b1 Multiplicera ditt tal med 2 

 b2 Flytta till nästa tal i 2:ans mult. tabell 

 b3 Byt ordningsföljden på siffrorna 

 b4 Flytta framåt till nästa sammansatta tal 

 b5 Flytta bakåt till föreg. sammansatta tal 

 b6 Flytta till nästa tal i 10:ans mult. tabell 

r3 och 

 b1 Multiplicera ditt tal med 3 

 b2 Addera 2 

 b3 Flytta till nästa tal i 3:ans mult. tabell 

 b4 Flytta bakåt till föregående primtal 

 b5 Flytta framåt till nästa primtal 

 b6 Multiplicera ditt tal med sig självt 

r4 och 

 b1 Multiplicera ditt tal med 4 

 b2 Addera 3 

 b3 Addera 6 

 b4 Flytta till nästa tal i 4:ans mult. tabell 

 b5 Byt ordningsföljd på siffrorna 

 b6 Dubblera ditt tal 

r5 och 

 b1 Multiplicera ditt tal med 5 

 b2 Addera 4 

 b3 Addera 7 

 b4 Addera 8 

 b5 Flytta till nästa tal i 5:ans mult. tabell 
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 b6 Flytta framåt till nästa primtal 

r6 och 

 b1 Multiplicera ditt tal med 6 

 b2 Addera 5 

 b3 Flytta bakåt till föregående primtal 

 b4 Dubbla ditt tal 

 b5 Tredubbla ditt tal 

 b6 Flytta till nästa tal i 6:ans mult. tabell 

Brädet 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

74 

Beskrivning av abakus 

Exempel 

 

Räkna 7 * 32 =  

Abakus 

Sätt upp 7 längst till vänster på abakusen. 

Sätt 32 till höger men lämna 2 tomma rader. 

Tänk att delsvaren (delprodukterna) alltid har tvåsiffriga svar. T.ex. 1*1 = 01. Du kommer 
att märka att då stämmer det var de olika delprodukterna hamnar. Dvs. direkt efter siffran 
du multiplicerar med.  

Nu räknar vi 7 * 32 =  

7*2 = 14 Lägg till 1 på tiotalsraden och 4 på entalsraden. Ta bort 2:an (den är du klar med). 

7*3 = 21 Lägg till 2 på hundratalsraden och 1 på tiotalsraden. (7*3 = 210) Ta bort 3:an. 

Det är tomt där talet 32 stod och du är klar.  

Svar 7*32 = 224 
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75 

Beskrivning med abakus. 

Exempel 

Räkna 34 * 46  

Abakus 

Sätt upp 34 längst till vänster på abakusen. 

Sätt 46 till höger men lämna 3 tomma rader. 

Börja räkningen från ytterkanterna.  

Nu räknar vi 34 * 46  

30*6 = 180 Lägg till 1 på hundratalsraden och 8 på tiotalsraden. 4*6 = 24 Lägg till 2 på 
tiotalsraden och 4 på entalsraden. Ta bort 6:an (den är du klar med). 

30*40 = 1200 Lägg till 1 på tusentalsraden och 2 på hundratalsraden. 4*40 = 160 lägg till 1 
på hundratalsraden och 6 på tiotalsraden. Ta bort 4:an. 

Det är tomt där talet 46 stod och du är klar.  

Svar 34*46 = 1564 

76 

Exempel 

Räkna 936/4. 

Abakus 

Sätt 936 längst till höger. 

Tänk 4 i 9 går 2 gång (4*2 = 8). Sätt 2 längst till vänster. Ta bort 8 från 9. Du har 1 kvar. 

Tänk 4 i 13 går 3 gånger (4*3 = 12). Sätt 3 till vänster, bredvid 2:an. Ta bort 12 till höger. 

Tänk 4 i 16 går 4 gånger. Sätt 4 till vänster bredvid 3:an. Ta bort 16. 

Det är tomt till höger. Du är klar! 

Svar: 234 

Exempel 

Räkna 447/6. 

Abakus 

Sätt 447 längst till höger. 

Tänk 6 i 4 går inte. 6 i 44 går 7 gånger (6*7 = 42). Sätt 7 längst till vänster. Ta bort 42 från 
44. Du har 2 kvar. 

Tänk 6 i 27 det går 4 gånger (6*4 = 24). Sätt 4 till vänster, bredvid 7:an. Ta bort 24 till 
höger. Du har 3 kvar. 
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Svar: 447/6 = 74 och 3 i rest. 

78 

Beskrivning med abakus: 

Exempel 

Den här grodan hoppar exakt 2,7 cm. Hur långt kommer den på fem hopp? 

2,7 * 5 = 5 

Först tiondelarna: 7 * 5 = 35 som är 3 ental och 5 tiondelar. 

Sedan entalen: 2 * 5 = 10, sammanlagt 13 ental. 

2,7 * 5 = 13,5 

Vi sätter ut decimaltecknet på rätt ställe. 

Svar: Den kommer 13,5 cm. 

Abakus 

Sätt upp 5 längst till vänster på abakusen. 

Sätt 2,7 till höger men lämna 2 tomma rader. 

Tänk att delsvaren (delprodukterna) alltid har tvåsiffriga svar. T.ex. 1*1 = 01. Du kommer 
att märka att då stämmer det var de olika delprodukterna hamnar. Dvs. direkt efter siffran 
du multiplicerar med.  

Nu räknar vi 5 * 2.7  

5*7 = 35 Lägg till 3 på tiotalsraden och 5 på entalsraden. Ta bort 7:an (den är du klar med). 

5*2 = 10 Lägg till 1 på hundratalsraden och 0 på tiotalsraden. Ta bort 2:an. 

Det är tomt där talet 2,7 stod och du är klar. Sätt ut en decimal. 

2,7 * 5 = 13,5 

78 

Visa eleven konkreta hundrarutor eller klipp ut/markera en hundraruta på rutnätet som 
finns i svällpapperspärmen. Alternativt trä pärlor på piprensare som blir till stavar som kan 
sättas samman. 

79 

Beskrivning med abakus. 

Exempel 

Vad kostar 1 kg päron i påse A? 5 kg äpplen kostar 67,50 kr. 

67,5/5 = 10 

Abakus 

Division med abakus: 67,5/5 
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Sätt 67,5 längst till höger. 

Tänk 5 i 6 går 1 gång. Sätt 1 längst till vänster. Ta bort 5 från 6. Du har 1 kvar. 

Tänk 5 i 17 går 3 gånger (5 + 3 = 15). Sätt 3 till vänster, bredvid 1:an. Ta bort 15 till höger. 
Du har 2 kvar. 

Tänk 5 i 25 det går 5 gånger. Sätt 5 till vänster, bredvid 3:an. Ta bort 25 till höger. 

Det är tomt till höger. Du är klar! Sätt ut en decimal. 

Svar: 13,5 1 kg päron kostar 13,50 kr. 

83 

Visa gärna eleven rummen på en ritmuff om de behöver förtydligas. 

97 

Eleven behöver material att rita med. Se pedagogiska tips. 

98 

Visa eleven vinklarna på en gradskiva: rät, spetsig, trubbig, hel och halv cirkel. 

100 - 101 

Uppgifterna här har inte reliefbilder. Visa eleven på exempelbilderna som finns i 
svällpapper eller rita för eleven på ritmuff eller dylikt (se pedagogiska tips). 

101 

Eleven behöver material att rita till uppgift 4.15. 

103 

Visa eleven rotation med konkret material. t.ex. en pappbit med formen som en triangel.  

104 - 105 

Spelplanen ”Medsols och motsols” innehåller även information om diameter, radie, 
medelpunkt och cirkelns omkrets. Anpassa spelplanen så att eleven kan spela med en 
kompis t.ex. genom att skriva ut vissa texter i svartskrift på svällpappersbilden. 

106 

Rita cirklar tillsammans med eleven med passare. Använd vaxkrita på papper som ligger på 
myggnät (se pedagogiska tips). 

109 

Rita tillsammans med passare tillsammans med eleven. Använd vaxkrita på papper som 
ligger på myggnät (se pedagogiska tips). 

110 

I uppgift 4.47 uppmanas eleven att rita vinklar som är 130 och 160 grader. Rita 
tillsammans. 
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I uppgift 4.50 finns en beskrivning av modellen.  

Anna har ritat en modell i skala 1:100. Den har formen som en kvadrat med sidan 7 cm. 
Mitt emot varandra på de lodräta sidorna finns hus a och hus b.  

126 

Påminn eleven om sidovinklar och vertikalvinklar – plocka fram svällpappersbilder från 
tidigare uppgifter. 
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Till läsaren 

Finns följande text: 

Till boken finns svällpappersbilder. Till många uppgifter kommer du att få rita eller visa svar 
med taktila material. 

Du behöver en abakus för de uppgifter som dina kompisar räknar med uppställning. 

Det finns inget facit till denna bok. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

Abakus 

 SPSM resurscenter syn ger kurser i 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: tele: 046 - 304002. 

 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 osv.  
Vill eleven använda ”vanligt” papper fungerar det bra om du gör ett styvt underlag 
som du klär med myggnät. Lägg sedan ”vanliga” pappret på och rita med en 
vaxkrita. Sök på internet på ”Husebys tegnepakke” så kan du ladda ner en pdf om 
att rita. 
Ett annat sätt att rita är med Sensational BlackBoard. Dessa papper kan köpas från 
SPSM best nr 10326. 
När cirkeldiagram ska göras kan papptallrikar användas och markeras med 
vaxsnören, tejp eller klippas isär. 

 Mätning med taktil linjal. Fäst ett vaxsnöre vid sträckan som ska mätas som kanten 
(kortsidan) av linjalen kan luta mot när eleven mäter. 

 Uppmärksamma eleven på hur tabeller både kan läsas lodrätt och vågrätt! 

http://www.mtm.se/
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Bildbeskrivningar 

10 

På en teckning finns 4 radhus a, b, c och d. Här finns också villor, en röd, en brun och en 
gul.  

36 

I en vänthall sitter en klass och väntar på flyget. De gör olika saker: 

6 st pratar 

3 st spelar kort 

4 st läser 

2 st sover 

De har lite olika färger på sina tröjor/jackor: 6 st. är röda, 4 st. blå, 4 st. gröna och 1 är 
svart. 

64 

Bild på 11 olika skärmar. Deras mått anges i tum och i cm. 

Datorskärmar:  

 19'', 1280 x 1024  

 19'', 1440 x 900  

 22'', 1680 x 1050  

TV: 

 30'', 2560 x 1600  

 20'', 1400 x 1050  

 32'', 1366 x 768  

 42'', 1920 x 1080  

 42'', 1024 x 768  

Surfplattor: 

 5,2 '', 800 x 480  

 3,5 '', 320 x 240  

 4,3 '', 480 x 272  
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80 

En karta som visar stad a, stad b och stad c. En väg går mellan de olika städerna. Mellan 
stad a och stad b finns en bro över en älv. Mellan stad b och stad c finns en bergstunnel. 
Stad c ligger vid en älv. På andra sidan älven på en ö ligger cirkusen. Mellan stad c och 
cirkusen går en färja. 

105 

Bilder av olika cirklar t.ex. ett burklock, markeringar på basketbollplan och flera barn som 
ligger ner bredvid varandra med fötterna in mot mitten, tillsammans bildar de en cirkel. 
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