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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. 

• 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.  

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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Läraranvisning 

Titel: Favorit Matematik 2B 

Författare: Kerttu Ristola, Tiina Tapaninaho, Leena Vaaraniemi 
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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. 

• De inledande sidorna är strukna i den anpassade boken. 
• Det finns inga versaler i den anpassade boken. 
• Uppgifternas nummer står i marginalen så att eleven kan söka efter dem enkelt. 

Deluppgifter är markerade med abc. OBS! Deluppgiftsmarkeringen stämmer inte alltid 
överens med förlagans deluppgiftsnummer. Alla deluppgifter har fått en numrering för 
att eleven ska kunna ange endast svar och då har bokens deluppgiftsnumrering utgått. 
Se exempelvis sidan 47 uppgift 4. 

• Svarsluckor i texten skrivs ---. 
• Instruktioner som ringa in/sätta kryss osv. är ersatta med markera i den anpassade 

boken. Eleven kan markera uppgifter med vaxsnöre eller häftmassa. 
• Uppställningar räknas med abakus. Läs mer under pedagogiska tips. 
• Ikoner/text som inte direkt riktar sig till eleven utgår. Exempelvis ”Lyssna på 

berättelsen”. 
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Generella förändringar av uppgifter 
• Klockan 

Jobba med en taktil klocka och svällpappersbilder i uppgifter med klockor.  
För uppgifterna med instruktionen ”Hur mycket är klockan?” visar du på den taktila 
klockan klockslagen. 
När eleven ska rita in klockslag på klockor kan han/hon visa på den taktila klockan 
eller använda de klockorna utan visare i svällpaper.  
Läs mer under pedagogiska tips. 
 
Uppgifter i originalboken där eleven ska dra streck mellan olika klockor och 
tidsangivelser skrivs i den anpassade boken så här, exempelvis på sidan 31: 
3. ¨visa tiderna på en klocka: 
a. klockan är kvart över 6 
b. klockan är kvart i 4. 
osv. 
 
Uppgifter där eleven ska svara vad klockan är en halvtimma senare. Den första 
tiden finns då skriven i uppgiften. Exempelvis sidan 33 uppgift 3 skrivs: 
3. det går en halvtimme. vad är klockan då? 
a. klockan 8 
b. klockan 7 

• I originalboken finns uppgifter som har små rutor med svar. I den anpassade boken 
skrivs dessa i en lista innan deluppgifterna. Exempelvis på sidan 36 i uppgift 4: 
4. räkna. välj bland svaren. 
 6 12 
 14 15 
16 35 
40 
a. 6 * 2 
b. 8 * 5 
Osv. 

• Uppgifter där eleven ska skriva in en term i ett tal så skrivs summan eller 
differensen först. Ex. sidan 39 uppgift 4, sista deluppgifterna skrivs: 

  k. 18 = 3 * --- 

  l. 30 = 3 * --- 

  m. 21 = 3 * --- 

  n. 27 = 3 * --- 

  o. 24 = 3 * --- 
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• I uppgifter med hundrarutor, 10-stavar och ental står i de anpassade böckerna 
exempelvis från sidan 62 så här: 
a. 100 100 100 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
b. 100 100 10 10 1 1 1 1 1 
Komplettera gärna dessa uppgifter med konkret material såsom pärlstavar från 
montessoripedagogiken eller annat likvärdigt. 

• Uppgifter där det finns bilder på pengar i boken är anpassade till att valören står 
uppskriven. Exempelvis sidan 84 uppgift 5: 
a. 100 100 10 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 
Osv. 

• Uppgifter där det i originalet finns en teckning med fält som eleven ska måla i med 
olika färger. I den anpassade boken står talen i en abc-lista och innan det finns de 
olika talen att välja på. Exempelvis sidan 81 uppgift 5: 
5. subtrahera. differenserna står i listan. 

  77 45 

  23 26 

  21 67 

  8 32 

  29 

 

a. 34 - 26 

b. 74 - 42 

• Spel. Eleven behöver taktila tärningar. Läs mer under pedagogiska tips. 

• Uppgifter där eleven ska få ihop ord från svar som ger en viss bokstav. 
Uppgifterna har följande upplägg i den anpassade boken, exempelvis sidan 140 
uppgift 5: 
5. multiplicera. hitta bokstaven. 

a. 

  9 * 2 = --- 

  6 * 2 = --- 

  5 * 4 = --- 

Osv. 

svar 

  6 b 

  12 ä 

  14 g 



4 
 

Osv. 

• Utvärderingar är ändrade till att eleven uppmanas: Svara om du kan det här bra, 
ganska bra eller öva mera. 

• Förkortningarna HTE (hundratal, tiotal, ental) har utgått. 
• Se till att eleven alltid svara med rätt enhet. I den anpassade boken fram går det 

inte alltid att eleven ska ange enheten i sitt svar. 



5 
 

Bilder 
• Små bilder i boken stryks. Istället skrivs de om till tal/text osv.  

exempelvis små bilder i multiplikationer skrivs så här på sidan 34: uppgift 1. skriv 
multiplikationen. räkna. 

a. 2 + 2 + 2 = --- 
3 * 2 = --- 

b. 2 + 2 + 2 + 2 = --- 

c. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = --- 

• Bilder som behövs till uppgifter finns som svällpappersbilder.  
Svällpappersbilder tar längre tid att läsa av. Därför har uppgifter som i originalet har 
flera bilder i den anpassade boken kanske bara en bild. 

• Tallinjer finns i svällpapper. Tallinjerna har inga siffror utan eleven räknar strecken i 
tallinjen för att komma fram till rätt ställe. Vill eleven kan ni sätta ut siffror med 
punktskriftsdymo eller lappar skrivna på perkins på svällpappersbilderna. Eleven 
markerar på bilderna med vaxsnören. Det finns 8 tallinjer 0-20, en 0-30 och en 0-
40. 

• Klockor finns i svällpapper. Klockorna är utan visare. Eleven sätter i visare som du 
gör av material som eleven gillar, det kan vara av sugrör, papp, styv plast, 
blompinnar osv. Fäst fast dem med häftmassa. 
Använd dessa till exempelvis sidan 11, 14, 15. 

• I uppgifter ”Rita och måla en likadan” ska eleven rita en kopia av en bild. Dessa 
bilder finns i svällpapper. 

Bredvid bilderna finns ett rutnät där eleven ska rita sin bild. Eleven kan rita med 
vaxsnören eller så klipper du bitar i papp som passar att lägga på den egna bilden i 
rutnätet. Fäst dem med lite häftmassa. Blir eleven störd av att den klara bilden är 
för nära när han/hon ska rita så klipp då isär svällpappersbilden. 

När det i originalboken finns uppgifter med de rymdgeometriska formerna ska 
dessa visas med olika klossar. 
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Sidspecifika förändringar 

8 

Uppgift 5 är struken. 

9 

Uppgift 6 skrivs: 

visa de här tiderna på klockan: 

a. klockan är halv 3. 

b. klockan är 4. 

c. klockan är halv 2. 

d. klockan är halv 4. 

e. klockan är 3. 

f. klockan är halv 5. 

9 

Uppgift 8 skrivs: 

visa de här tiderna på klockan: 

a. klockan är 6. 

b. klockan är halv 4. 

c. klockan är 9. 

d. klockan är halv 3. 

12 

Uppgift 5 är struken. 

13 

Uppgift 6 skrivs: 

visa tiderna på en klocka: 

a. klockan är halv 4. 

b. Osv. 

13 

Uppgift 7 skrivs: 

7. skriv talen från 5 till 60 med fem-hopp. 

16 

Uppgift 5 är struken. 



7 
 

20 

Uppgift 3 skrivs: 

visa tiderna på en klocka: 

a. klockan är kvart i 3. 

b. Osv. 

20 

Uppgift 4 skrivs: 

visa tiderna på en klocka: 

a. charlies åker till badhuset klockan 10. 

b. Osv. 

21 

Uppgift 5 skrivs: 

5. visa tiderna på en klocka: 

a. charlie gick till bassängen halv 12. 

Osv. 

22 

Spelet finns på en svällpappersbild. Texten på spelplanen finns i både punktskrift och 
svartskrift så eleven kan spela med en kompis. Läs mer under pedagogiska tips. 

23 

Uppgift 2 skrivs: 

2. uppskatta och pröva 

a. hur många gånger hinner du skriva ditt namn på papperet? 

uppskattning --- 

resultat --- 

osv. 

25 

Till uppgift 6 finns en svällpappersbild. Markera mönstren i bilden med olika taktila 
material. Det kan vara bitar klippta i papp, plast eller tyg. 

31 

Uppgift 1 skrivs: 

visa tiderna på en klocka: 

a. klockan är kvart över 6. 
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c. Osv. 

32 

Uppgift 3 skrivs: 

det går en halvtimme. vad är klockan då? 

a. klockan 8 

b. klockan 7 

33 

Uppgift 4 skrivs: 

fortsätt mönstret med tiderna: 

a. halv 4 
4 
halv 5 
--- 

b. Osv. 

33 

Uppgift 5 skrivs: 

visa tiderna på en klocka. 

a. klockan 5. 

b. klockan kvart över 7. 

c. klockan halv 7. 

37 

Uppgift 5 skrivs: 

a. 5 + 5 

b. Osv. 

37 

Uppgift 6 skrivs: 

6. varje bild motsvarar ett tal. skriv talet. 

  m = mössa 

  v = vante 

  s = socka 

  h = halsduk 

  f = fingervante 



9 
 

 

a. m * m=4 

b. v * m=20 

c. s * v=40 

d. s * h=20 

e. f * h=35 

38 

Uppgift 1 skrivs: 

1. multiplicera. 

a. 0 * 3 = --- 

b. 1 * 3 = --- 

c. 2 * 3 = --- 

d. 3 * 3 = --- 

e. 4 * 3 = --- 

f. 5 * 3 = --- 

g. 6 * 3 = --- 

h. 7 * 3 = --- 

i. 8 * 3 = --- 

j. 9 * 3 = --- 

k. 10 * 3 = --- 

Här kan sorteringsfack och kulor användas för att räkna svaren. 

39 

Uppgift träna 2 skrivs: 

2. skriv produkterna i 3:ans tabell i storleksordning. 

41 

Uppgift 8 skrivs: 

8. varje bokstav motsvarar ett tal. skriv talet. 

z x y ö 

a. z * 2 = 14 

b. z * x = 21 

c. y * x = 15 

d. ö * x = 30 
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Uppgift 9 skrivs: 

9. markera produkterna i treans multiplikationstabell. 

  1 2 3 

  6 9 12 

  15 16 18 

  21 24 25 

  27 28 29 

  30 

42 

Till spelplanen finns en svällpappersbild. Texten på spelplanen är både i punktskrift och 
svartskrift så eleven kan spela med en kompis. Läs mer under pedagogiska tips. 

44 

I uppgift 3 finns de tre översta deluppgifterna som svällpappersbilder. 

45 

Uppgift 4 skrivs: 

skriv multiplikationen och rätt svar: 

a. 3 + 3 + 3 

b. Osv. 

45 

Uppgift 5 

Bilden på pyramiderna utgår. 

46 

Uppgift 1 skrivs: 

1. multiplicera. 

  0 * 4 = --- 

  1 * 4 = --- 

  2 * 4 = --- 

Osv. 

Här kan sorteringsfack och kulor användas för att räkna svaren. 

47 

Uppgift träna 2 skrivs: 
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2. skriv produkterna i 4:ans tabell i storleksordning. 

49 

Uppgift 8 skrivs: 

8. varje bild motsvarar ett tal. skriv talet. 

  g = gubbe 

  k = kock 

  t = tant 

  m = målare 

tal 

  6 * g = 24 

  g * k = 20 

  t * g = 32 

  t * m = 16 

49 

Uppgift 9 skrivs: 

markera produkterna i fyrans multiplikationstabell. 

  10 32 35 

  40 15 25 

  4 14 12 

  28 2 6 

  18 24 36 

  27 50 20 

50-51 

Jobba gärna med sorteringsfack och kulor. 

52 

Uppgift 2 skrivs: 

2. skriv multiplikationen. 

b = boll 

a. bbb bbb bbb bbb 

b. bbb bbb bbb bbb bbb bbb 

c. bbb bbb bbb bbb bbb 
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d. bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb 

e. bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb 

f. bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb 

Jobba gärna med sorteringsfack och kulor istället. 

52 

Uppgift 3 skrivs: 

räkna. välj bland svaren i listan. 

svarsalternativ: 

  6 8 

  12 15 

  27 

 

a. 9 * 3 = --- 

b. 6 * 2 = --- 

c. Osv. 

53 

Uppgift 4 skrivs: 

4. räkna ut hur mirakelmaskinen fungerar. 
mirakelmaskin 1 

a. 2 * 2 = 4 

b. 3 * 2 = 6 

c. 4 * --- 

d. 5 * --- 

e. 6 * --- 

mirakelmaskin 2 

a. 2 * --- = 10 

b. 3 * --- = 15 

c. 5 * --- 

d. 7 * --- 

e. 10 * --- 

53 

Uppgift 5 skrivs: 
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5. beskriv uttrycket. multiplicera. 

a. 3 * 5 

b. 6 * 2 

c. 2 * 4 

Eleven kan även visa multiplikationerna med små saker som läggs i sorteringsfack. 

57 

Uppgift 6 skrivs: 

6. varje bild motsvarar ett tal. skriv talet. 

  s = skorsten 
  d = dörr 
  f = fönster 

 

  s * 5 = 10 
  s * d = 20 
  f * s = 12 
  f = --- 

57 

Uppgift 7 skrivs: 

välj bland talen 10 11 20. 

• willes tal är en produkt i tvåans, osv. 

58 

Uppgift 1 skrivs: 

skriv multiplikationen. 

a. 3 + 3 + 3 + 3 = --- 

b. Osv. 

58 

Uppgift 2 skrivs: 

skriv multiplikationen. 

a. 3 + 3 = --- * --- = --- 

b. Osv. 

60 

Uppgift 3 skrivs: 

3. markera produkter från treans och fyrans multiplikationstabell på olika sätt. 
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  38 26 17 

  2 3 21 

  Osv. 

Eleven behöver ha tillgång till två olika typer av gem (eller annat) med lite häftmassa på så 
att de olika produkterna kan markeras på olika vis. 

61 

Uppgift 4 skrivs: 

4. räkna ut hur mirakelmaskinen fungerar. 

mirakelmaskin 1 

a. 2 * --- = 4 

b. 4 * --- = 8 

c. 6 * --- 

d. 8 * --- 

e. 10 * --- 

mirakelmaskin 2 

a. 2 * --- = 6 

b. 3 * --- = 9 

c. 4 * --- 

d. 5 * --- 

e. 10 * --- 

61 

Uppgift 5 skrivs: 

5. i varje låda… 

a. 2 lådor 

b. 3 lådor 

c. 4 lådor 

d. 5 lådor 

Jobba gärna med sorteringsfack och kulor. 

64 

Uppgift 3 skrivs: 

3. räkna och välj rätt summa i listan: 
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  283 238 

  699 659 

  695 969 

  574 457 

  547 475 

  754 745 

 

a. 200 + 30 + 8 

b. 200 + 80 + 3 

Osv. 

64 

Uppgift 4 skrivs: 

4. 

a. skriv hundratalen från 0 till 900. 

b. skriv hundratalen från 900 till 0. 

65 

Uppgift 6 skrivs: 

6. räkna. välj mellan svaren i listan. 

  18 42 

  56 78 

  87 

 

a. 9 + 9 

b. 50 - 8 

c. 70 + 8 

osv. 

67 

Uppgift 2 skrivs: 

dela upp talet. 

skriv i utvecklad form. 

a. 720 

b. Osv. 
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68 

Uppgift 5 skrivs: 

5. markera talen på olika sätt om: 

  tiotalssiffran är 0. 

  tiotalssiffran är 3. 

  entalssiffran är 0. 

  entalssiffran är 4. 

 

  131 864 

  503 924 

  850 780 

  39 354 

  637 407 

  308 620 

  909 50 

Eleven behöver ha små föremål med häftmassa på så att hon/han kan markera talen på 
olika sätt. 

69 

Uppgift 6 skrivs: 

6. addera. välj bland svaren i listan. 

  46 36 24 

  18 40 70 

  60 65 37 

  41 56 42 

  72 50 21 

  95 42 52 

  0 54 1 

  62 

 

a. 64 + 6 = --- 

b. 20 + 40 = --- 

Osv. 
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70-71 

De romerska siffrorna skrivs med punktskrift. De står som uppgift a och b. Se ovan om hur 
dessa skrivs (Generella förändringar av boken). 

De övriga talsystemen finns på svällpapper. 

71-72 

Uppgift 3-5 

Rita talen tillsammans med eleven eller lägg dem med konkret material. 
Egyptiska talsystemet kan byggas av blompinnar(sågade i lämpliga längder). 

Babyloniska talsystemet kan byggas av ståltråd eller piprensare som böjs till. 

Mayafolkens talsystem kan byggas av pärlor och blompinnar. 

73 

Uppgift 6-8 

Gå igenom punktskriftssiffrorna med hela klassen! 

76 

Uppgift 3 skrivs: 

3. skriv talen 1-100. 

76 

Uppgift 4 skrivs: 

4. markera talen som sally flyger mot. hon flyger alltid mot det större talet. 

a. 743 750 

b. 599 603 

c. 832 836 

d. 352 346 

e. 98 109 

f. 541 527 

78 

Till spelplanen finns en svällpappersbild. Texten på spelplanen är både i punktskrift och 
svartskrift så eleven kan spela med en kompis. Läs mer under pedagogiska tips. 

79 

Till spelplanen finns en svällpappersbild. Texten på spelplanen är både i punktskrift och 
svartskrift så eleven kan spela med en kompis. Läs mer under pedagogiska tips. 

Observera att spelplanen börjar med 701 och sedan är hela svällpappersbilden fylld med 
tal. Dock ryms inte lika många som i boken. 
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Eleven kan täcka över tal med en lapp som passar över ett punktskriftstal. 

80 

Uppgift 3 skrivs: 

3. skriv talen 30-80. 

81 

Uppgift 5 skrivs: 

subtrahera. differensen står i listan. 

uppgifterna räknas med abakus. observera att det både är 5- och 10-växling. 

85 

Uppgift 6 skrivs: 

markera talen på olika sätt om 

  tiotalssiffran är 8. 

  hundratalssiffran är 5. 

  hundratalssiffran är 2. 

 

  39 35 

  36 502 

Osv. 

85 

Uppgift 7 skrivs: 

7. skriv prinsessornas namn. kom på vilken färg klänningarna har. 

  prinsessa 1: --- 

  prinsessa 2: --- 

  prinsessa 3: --- 

 

• dina står inte först eller sist. 

• ada står efter dinas. 

• noras klänning är röd. 

• prinsessan som står först eller sist har en gul klänning. 

• färgerna på prinsessornas klänningar är röd gul och blå. 
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89 

Uppgift 7 skrivs: 

7. i vilket slott bor riddarna isa, kurre och charlie? 

vad heter deras hästar? 

hästarna heter pålle, blanka och saga. 

  slott 1 ingen vimpel 

  slott 2 vimpel 

  slott 3 vimpel 

 

• pålles slott har ingen vimpel. 

• isas slott är inte i mitten. 

• kurres slott har ingen vimpel. 

• charlies häst är inte blanka och inte pålle. 

93 

Uppgift 6 skrivs: 

6. varje bild motsvarar ett tal. skriv talet. 

  b = blå 

  l = lila 

  g = gul 

 

  b – l = 250 

  g – l = 210 

  b – 40 = g 

  l + l = 180 

110 

Text och bild i den gula rutan har utgått. 

Uppgift 1 har en svällpappersbild. Här behöver eleven en taktil linjal och vaxsnören. 

Du kan också spika små spikar med runda huvuden på en skiva. Markera spikarna med 
punktskriftssiffror. Då kan eleven knyta snören eller sätta på gummiband mellan de olika 
talen. 

Text som utgått i uppgift 1: Använd linjal. 
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111 

Uppgifterna har svällpappersbilder. 

Uppgift 2 har sträckor att mäta. Eleven kan också mäta kraftigare tygband som läggs på 
linjalen. 

Uppgift Träna 1 kan du göra på en skiva med små spikar med runda huvuden. Spika enligt 
bilden. Klistra lappar med punktskrift. Sen kan eleven knyta vägen mellan spikarna med 
snöre eller gummiband. 

112 

Uppgifterna har svällpappersbilder. 

Uppgift 3 kan spikas på en platta där eleven drar snören mellan spikarna såsom mönstret. 
Låt eleven undersöka en platta som du gjort klar. 

I uppgift 4 kan eleven mäta olika (riktiga) spikar med olika längder. 

117 

Det finns en svällpappersbild till uppgift 7. 

Komplettera gärna bilden med tändsticka, spik och limstift. Lägg föremålen på bilden och 
låt eleven undersöka om längderna stämmer. Spiken ska vara en 3 tums spik. 

124 

Visa vinklarna på klockorna på den taktila klockan. 

Visa vinklarna med saxen med en riktig sax. 

126-131 

Om eleven har svårt att känna av hörnen, sätt då små bitar med vaxsnöre eller häftmassa 
lite utanför deras hörn så att eleven kan räkan ”bitarna”. 

När eleven ska rita egna månghörningar kan du klippa bitar i papp som hon/han kan välja 
och svara på uppgifterna med. 

130 

Uppgift 1 skrivs: 

vilken figur är det? 

a. se svällpappersbild 
--- 

b. se svällpappersbild 
--- 

c. Osv. 

132 

Här kan eleven markera på rutnät som finns till boken. 
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133 

Här finns svällpappersbilder till uppgifterna. 

Eleven kan också få i uppgift att sortera olika sorters klossar eller månghörningar som du 
klipper till i papp eller styv plast. 

Uppgift 5 skrivs: 

se svällpappersbild. 

hitta rektangeln, kvadraten och triangeln. 

förklara varför figurerna är uppdelade så här. skriv --- 

134 

Till spelet finns inga specifika svällpappersbilder. Plocka ihop bilder från hela boken så att 
eleven får samma upplägg som spelplanen visar. 

135 

Bygg lådan tillsammans med eleven. 

136 

Uppgift 3 skrivs: 

3. skriv vilken form som föremålen har. välj från listan: 

  rätblock 

  kub 

  cylinder 

  klot 

 

a. skokartong 

b. tårtspade 

c. glas 

d. fotboll 

e. flaska 

Komplettera uppgiften med riktiga saker och klossar. 

136 

Uppgift 4 skrivs: 

4. bygg ett slott av klossarna. använd: 

  2 rätblock 

  5 kuber 
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  3 cylindrar 

  3 koner 

Eleven bygger ett slott med klossar! 

137 

Uppgift 5 skrivs. 

5. vilket geometriskt objekt påminner föremålen mest om? 

välj från listan. 

  kon 

  cylinder 

  rätblock 

  kub 

  klot 

 

a. konservburk 

b. julgran 

c. glasstrut 

d. legobit 

e. ballong 

f. enkrona 

g. stjärngosse strut 

h. värmeljus 

i. Pringles chips 

j. kopp 

k. limstift 

l. tärning 

m. garnnystan 

Komplettera uppgiften med klossar med de olika geometriska objekten. Plocka även fram 
de föremål som finns i listan så eleven kan jämföra dem. 

138-139 

Visa klossar med rätblock, kub och klot för eleven. 

Till uppgift 1 och 3 finns svällpappersbilder. 

Till uppgift 2, 4 och träna 1 ska eleven leta bland klossar som du plockar fram. 
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Uppgift 1 skrivs: 

se svällpappersbild. 

a. markera kvadraterna. 

b. markera sedan resten av rektanglarna. 

Uppgift 2 skrivs: 

a. välj först kuberna. 

b. välj sedan resten av rätblocken. 

Uppgift 3 skrivs: 

se svällpappersbild. 

markera cirklarna. 

Uppgift 4 skrivs: 

välj kloten. 

Träna uppgift 1 skrivs: 

välj bland klossarna. 

140 

Till uppgift 6 finns svällpappersbilder. Markera hörnen på bilderna med häftmassa eller 
vaxsnöre om eleven har svårt att känna formen. 

141 

Uppgift 7 har ingen svällpappersbild. 

Klipp till en pappbit som eleven får rita sitt rum på. Klipp bitar med de olika måtten som 
eleven kan klistra in på pappbiten. Tänk på att använda olika material som kan uppfattas 
olika taktilt. Textiler kan klistras på pappbitar som får vara duk, mattor, soffa osv. 

142 

Uppgiften skrivs bara 

1. hur mycket saft finns det? 

Jobba konkret med måtten som visas i boken. 

Eleven håller ett finger i dl måtten om ni fyller dem med vatten. Då känner hon/han när 
det är fyllt. 

Välj ett litermått i metall att fylla där måtten inne i kannan är små streck, då kan eleven 
själv känna hur mycket som det finns däri. 

Om eleven häller från en kanna i ett dl mått så: 

Ställ dl-måttet vid bordskanten, stöd kannan mot måttet. För att ha kontroll kan eleven 
hålla tummen mellan kanna och mått och fingret i måttet. Använd fingret för att känna hur 
fullt det blir i måttet. 
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143, 145 

Plocka fram de olika förpackningarna som finns i uppgifterna. 

143 

Uppgift träna 1 skrivs: 

1. ett litermått är fyllt upp till 3:e strecket. hur många dl mått blir det? 

144 

I uppgift 3 utgår texten: Måla först den mängd saft i kannan, som djuret säger. 

145 

Uppgift 4 skrivs: 

hur mycket vätska finns det sammanlagt? 

olika förpackningar: 

  mått 1 dl 

  festis 2 dl 

  läsk 5 dl 

  mjölk 1 l 

 

a. 5 mått 

b. 2 festis 

c. 2 festis, 2 mått 

d. 4 festis 

e. 1 läsk, 2 mått 

f. 2 läsk 

g. 1 mjölk 

146 

Till uppgift 1 d och e behövs klossar som visar en kub och ett rätblock. Övriga figurer finns 
på svällpapper. 

147 

Uppgift 3 

2 sträckor finns på svällpapper. 

147 

Uppgift 4 skrivs: 
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4. hur mycket vätska finns det? 

a. i fem dl mått 

b. ett litermått är fyllt upp till 8:e strecket 

147 

I uppgift 5 utgår: Måla först den mängd saft i kannan, som Sally säger. 

148 

Uppgift 1 skrivs: 

1. rita streck under varandra med linjal. 

Läs mer om att rita taktilt under pedagogiska tips. 

148 

Uppgift 4 har en svällpappersbild med prickar för kuben. Komplettera bilden med en kloss 
som är så nära i storlek som skissen visar. 

149 

Uppgift 5. Eleven kan rita en bild med färdiga figurer som du klipper till i olika material 
såsom, papp, plast, textil osv. 

Struket i uppgiften: Måla. 

149 

Uppgift 6 skrivs: 

6. i kannan finns 8 dl saft. hur många fler dl får plats i ett litermått? 

154-166 

Jobba med abakus. Läs mer under pedagogiska tips. 

155 

I uppgift 2 finns en tabell. Uppmärksamma eleven på hur tabellen läses. Läs den 
tillsammans med eleven. 

156 

Uppgift 5 skrivs: 

vilket är det största talet? markera. 

a. 120 220 

b. 180 780 

c. Osv. 

158 

All text i den gula rutan har utgått förutom: 
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28 + 34 

28 + 34 = 62 

160 

Uppgift 4b är struken. 

Uppgift 5 skrivs: 

vilket tal fattas? hitta bokstaven. vilket blir ordet? 

  60 s 

  500 0 

  360 j 

  65 k 

 

a) 40 45 50 55 --- 

b) 85 80 75 70 ---  

c) 100 200 300 400 --- 

d) 320 330 340 350 --- 

vilket ord blev det? --- 

162 

All text i den gula rutan har utgått förutom: 

267 + 85 

267 + 85 = 352 

163 

Uppgift 2 har en tabell. Läs den tillsammans med eleven. Tabellen skrivs så här: 

aktivitet antal 
besökare 

berg-och-dalbana 537 
spökhuset 369 
hoppslottet 298 
sagotåget 125 

164 

Uppgift 4b är struken. 

164 

Uppgift 5 skrivs: 
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5. skriv talen från 63 till 85. 

165 

Uppgift 7 skrivs så här: 

7. skriv spökenas namn. 

  spöken 

  största spöket 

  två grå spöken 

  vitt spöke 

  minsta grå spöket 

 

• buu är störst 

• lulu är minst 

• hertha står emellan två gråa spöken 

• joppe står bredvid buu 

• sissela står mellan hertha och joppe 

166 

All text i den gula rutan har utgått förutom: 

264 - 135 

168 

Uppgift 3b är struken. 

169 

Uppgift 6 skrivs: 

6. varje bild motsvarar ett tal. skriv talet. 

  s = sko 

  p = peruk 

  b = boll 

 

  s + s + s = 300 

  s + p = 150 

  s + b + p = 350 

  b = --- 
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170 

All text i den gula rutan har utgått förutom: 

547 - 253 

170 

Jobba med abakus. Läs mer under pedagogiska tips. 

172 

Uppgift 4b är struken. 

172 

Uppgift 5 skrivs: 

5. skriv talen från 1 till 50. 

174-175 

Uppgift 1 och Träna uppgift 2 

i uppgiften står hur långt det är markerat på bandet, ex. uppgift a 

a. bandets längd är 20 cm. 

till en meter fattas det --- cm. 

Komplettera gärna uppgifterna med ett måttband. Markera varje cm med en häftklammer 
så blir måttbandet taktilt. 

177 

Uppgift 5 skrivs: 

markera de alternativ som har en summa som är exakt 1 meter. 

a. 20 cm + 30 cm 

b. Osv. 

179 

Uppgift 2 Pappersflygplan 

Vik ett styvt papper enligt instruktionen. Veckla upp det och låt eleven vika det igen 
tillsammans med dig. 

Uppgift 2 b: Tabellen har utgått. 

180 

Uppgift 3 skrivs: 

para ihop de längder som är lika långa. 

  115 cm 

  380 cm 
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  120 cm 

  340 cm 

  260 cm 

  370 cm 

  210 cm 

  390 cm 

 

a. 1 m 20 cm 

b. 1 m 15 cm 

c. 2 m 10 cm 

d. 2 m 60 cm 

e. 3 m 40 cm 

f. 3 m 90 cm 

g. 3 m 80 cm 

h. 3 m 70 cm 

180 

Uppgift 4 är struken. 

Gör gärna ett memory till eleven på en bricka. Sätt fast några saker som eleven känner till. 
Låt eleven undersöka brickan. Plocka bort någon sak och fråga eleven om han/hon kan lista 
ut vad som saknas. Denna övning kan göras tillsammans med en kompis som då har bindel 
för ögonen. 

181 

Uppgift 6 och 7 skrivs så här: 

6. fortsätt mönstret 

a. öoöo 

b. ééé,,ééé 

c. abbcccdddd 

7. markera det som är fel i mönstret. 

a. abaabbaaabbbbaaabbbb 

182-183 

Uppgift 1 och träna 2 

i uppgiften står hur långt det är markerat på bandet, ex. uppgift a 

a. charlie har cyklat 200 m. 
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till en kilometer fattas det --- m. 

Komplettera gärna med måttband (se sida 173). 

185 

Uppgift 3 

Eleven kan markera på i rutorna på rutnätet som medföljer boken. 

187 

Uppgift 2 

I uppgifterna står hur mycket godis det finns, ex. uppgift a: 

a. det finns 300 g godis. 

 det fattas --- g till ett kilo. 

189 

Uppgift 4 skrivs: 

4. varje bild motsvarar ett tal och en enhet. skriv talet och enheten. 

  h = hantel 

  v = vikt med ögla 

  k = vikt med knopp 

  r = rund vikt 

 

  h + h = 1 kg 

  h – ö = 100 kg 

  ö = k + k 

  700 g = r + ö 

189 

I uppgift 5 skrivs deluppgifterna: 

a. 

höger 1 kg 

vänster 200 g 

osv. 

190 

Jobba med abakus. 
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190 

I uppgift 4 står det att bandet är 70 cm. 

191 

I uppgift 5 står det att Charlie har cyklat 500 m. 

191 

I uppgift 6 står det hur mycket godis det finns i påsarna. 

193 

Uppgift 4 skrivs så här: 

4. hitta 100 cm-talen. 

a. 50 cm + 50 cm 

b. 90 cm 

c. 10 cm 

d. 80 cm + 20 cm 

osv. 

194 

Uppgift 1 skrivs: 

1. skriv multiplikationen till additionen. välj från listan: 

  3 * 5 

  4 * 3 

  3 * 4 

  5 * 3 

  3 * 2 

  2 * 3 

  5 * 4 

  4 * 5 
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a. 5 + 5 + 5 

b. 4 + 4 + 4 

c. 3 + 3 + 3 + 3 

d. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

e. 3 + 3 

f. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 

g. 2 + 2 + 2 

h. 5 + 5 + 5 + 5 

196 

Uppgift 5 skrivs: 

5. hur mycket kostar de sammanlagt? skriv uppgiften och multiplicera. 

  festis 2 kr 

  glass 3 kr 

  hamburgare 4 kr 

  bil 5 kr 

  nalle 10 kr 

 

a. 4 glassar 

b. 5 bilar 

c. 6 hamburgare 

d. 3 nallar 

e. 4 nallar 

f. 5 festisar 

g. 10 hamburgare 

197 

Uppgift 7 skrivs: 

vilket tal har flötet? 

  h = hink 

  m = mössa 

  f = flöte 
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  2 * h = 10 

  h * m = 20 

  12 = f * --- 

198-199 

Räkna med abakus. 

202-203 

Uppgift 1 och Träna uppgift 1 

Komplettera svällpappersbilderna med gem, nycklar, säkerhetsnål och snodd som du kan 
lägga på bilderna. 

205 

Uppgift 6 stryks. 

Gör gärna ett memory till eleven på en bricka. Sätt fast några saker som eleven känner till. 
Låt eleven undersöka brickan. Plocka bort någon sak och fråga eleven om han/hon kan lista 
ut vad som saknas. Denna övning kan göras tillsammans med en kompis som får bindel. 
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Pedagogiska tips 

• SPSM:s material finns att beställa och köpa i webbutiken på www.spsm.se. Allt 
material finns även i SPSM:s katalog som du kan beställa på tel. 020-23 23 00. 

• Komplettera uppgifterna i boken med konkret material utifrån elevens nivå. Det 
kan vara att lägga saker på svällpappersbilderna, räkna kulor i skålar, vaxsnöre, 
gummisnoddar, nål och tråd, korkplatta osv. Inom montessoripedagogiken finns 
många fina taktila matematikmaterial. Här finns 10-stavar, hundrarutor osv. 
När eleven jobbar med konkret material så placera detta på en bricka med kanter 
så att inte materialet ”försvinner” för eleven. Lägg en halkduk under brickan. 
Använd material som eleven tycker är behagligt att hålla i. 

• Uppställningar räknas med abakus. 
SPSM har en lärarhandledning för abakusräkning för elever med synnedsättning: 
Räkna med abakus, beställningsnummer 11600. Kontakta Resurscenter Syn för mer 
information om hur man använder den. 

• Från SPSM kan ploppark köpas. Det är små plastbitar där eleven kan trycka ner 
”ploppar”. Använd dem för att räkna antal osv. Beställningsnummer 6127 

• Använd gärna riktiga pengar i uppgifter med mynt och sedlar i boken (om det finns 
möjlighet).  
Gå igenom mynten och sedlarnas utseende tillsammans med eleven. Undersök vikt, 
storlek och utseende. Hur känns sidorna på mynten? Hur tjocka är de? Mät 
sedlarna med elevens hand osv.  
Mynten kan läggas i sorteringsfack när eleven ska räkan talen så hålls de på plats. 
Köp sorteringsfack från SPSM t.ex. beställningsnummer 13265 (det finns flera 
varianter att välja på). 

• Eleven behöver en taktil linjal för att mäta i svällpappersbilderna. SPSM har en på 
21 cm beställningsnummer 13260 och en på 30 cm beställningsnummer 13261. 
Uppgifterna är anpassade så att det aldrig är mer en 20 cm att mäta. 
När eleven mäter måste linjalen läggas en bit under sträcket för att det ska gå att 
känna av linjen. Om eleven behöver mer stöd för att lägga linjalen rätt kan du sätta 
en lodrät stopp i vänsterkanten med en bit vaxsnöre. Ett annat alternativ är att 
lägga bilden på en korkplatta under bilden och markera start och stopp på linjerna 
med nålar. Korkplatta finns att köpa från SPSM, beställningsnummer 6015 (det är 
tillbehör till en kordinatplatta). 
Är det fortfarande för svårt för eleven att mäta linjerna så kan det vara idé med att 
göra uppgifterna mer konkret. T.ex. såga träbitar (t.ex. lister eller blompinnar) som 
fästs på en bricka som eleven kan mäta. 

• Till uppgifter med klockan behöver eleven en taktil klocka. SPSM har en klocka med 
beställningsnummer 13269. Eller så kan du tillverka en egen genom att fästa 
punktskriftssiffror på en ”vanlig klocka”. Iris hjälpmedel säljer en dymo där du kan 
skriva ut punktskrift eller skriv lappar med perkins. 
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När eleven ska rita in visare på klockor kan han/hon fästa visare på 
svällpappersbilderna. Tillverka visare av papp, styv plast, sugrör eller såga till av 
glasspinnar, blompinnar eller dylikt. Använd material som eleven gillar att hålla i. 
SPSM har anpassat Stjärnsvenska boken, Hej vad är klockan till punktskrift. Den 
innehåller en klocka i svällpapper. Beställningsnummer10280. 

• Till spelen i boken behöver eleven taktila tärningar. Detta finns att köpa hos 
Hjälpredan www.hjalpredan.se eller Iris Hjälpmedel www.irishjalpmedel.se 
Tärningar i större storlek har Hands-on Sience www.hos.se 
Spelpjäser som ska flyttas på spelen kan ha en bit häftmassa under sig så ramlar de 
inte och försvinner så lätt. 

• Rita taktilt på svällpappersbilder och kartong med vaxsnören eller använd olika 
material som limmas på dem. Det kan vara tyg av olika kvalitéer, plast eller 
sandpapper. Textilfärg och glitterfärg ger kännbara reliefbilder. Kan användas både 
på papper och tyg. 
Eleven kan också rita med: 
Ritmuff (från Iris Hjälpmedel), 
Sensational Blackboard (från SPSM best nr. 10326) Här används vanligt papper på 
ett plattan som kallas ”Sensational Blackboard”. Eleven måste kunna trycka rätt 
hårt med en penna för att det ska bli en relief. 
Nettbrett, se www.statped.no, finns att köpa hos Statped (ingår i Tegnepappe) eller 
så kan du tillverka den själv: fäst ett myggnät på en platta. Lägg ett vanligt papper 
på plattan och rita med en vaxkrita. Linjerna blir i relief men kräver också att eleven 
kan trycka med kritan mot pappret. 

• Är det svårt för eleven att räkna antalet hörn på de olika figurerna kan en liten bit 
vaxsnöre sättas som en prick utanför hörnen. 

• Spara svällpappersbilderna så att eleven kan ha dem längre fram i sin skolgång. Sätt 
gärna upp dem på väggen så att eleven får en taktil miljö. 

http://www.hjalpredan.se/
http://www.hos.se/
http://www.statped.no/
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