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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.  

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
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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. 

 Bildförteckning utgår. 

 Begreppsregister efter innehåll. 

 Läxor finns under egen flik. 

 Bilden på flickan med pratbubblan utgår. Texten inleds med ’Pratbubbla: …’ följt av 
texten.” 

 Bilder som inte behövs för att eleven ska kunna lösa uppgifterna utgår, finns text 
kopplat till bild så står bara texten. 

 Vissa bilder finns i taktilt format i svällpapper. Dessa är samlade i bildbilagor. I 
bildbilagorna finns innehållsförteckning i både punktskrift och svartskrift över vilka 
bilder som finns till boken 

 Bilder på matematiska uppställningar utgår, men texten till bilden finns kvar eller så 
finns hänvisningar till abakus.  

 Istället för att göra uppställningar hänvisar den anpassade boken till abakus. 
Handledning i abakusräkning för elever med synskada finns att köpa från SPSM 
order: 020-232300 best.nr: 6571. 
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Under ”Specifika förändringar” står den text som finns införd i den anpassade 
boken om abakus. 

 Vissa tal är omarbetade. Detta gäller främst uppgifter där det finns bilder med
information om t.ex. priset på en vara då bilden i sig inte behövs för att lösa
uppgiften. Bilden ersätts då med text. Detta gäller även geometriska figurer där
själva bilden inte behövs för att eleven ska kunna lösa uppgiften.

 Uppgifterna ”Kan du begreppet” har fått följande utseende: Exempel sid 144
Vilket eller vilka påståenden/diagram a-g passar in på de olika 11 begreppen?

a) Stapeldiagram som visar antal elever och vilda djur. Se reliefbild
b) (6 + 5 + 2 + 7)/4 = 5
c) 15 min osv.
Begrepp: 

 1 Kvart 

 2 x-axel och y-axel 

 3 Stapeldiagram osv. 

 Exempeluppgifter i boken är numrerade.

 Pratbubble-uppgifter markeras med ordet grupp inom parentes efter
uppgiftsnumret.

 Ikonen ”miniräknare”: uppgifterna markeras med (mr) efter uppgiftens nummer.
Urtavlor skrivs olika beroende på uppgiftens art.
Exempel 1
sid 108 uppgift 394
1. Skriv två klockslag till varje bild.
a) Klockans lilla visare är mellan 8 och 9 och den stora visaren pekar på 7.
b) Klockans lilla visare pekar på 6 och den stora visaren på drygt 2.
c) Klockans lilla visare pekar på 1 och den stora visaren är mellan 10 och 11.
Exempel 2  
sid 108 uppgift 396 
Hur lång tid har det gått mellan klockslagen? 
a) kl 17.35 – kl 18.50

 De flesta tabeller har korrigerats för att vara enklare att avläsa.

 Svartskriftsbokens ? som markerar att ”här ska svaret skrivas” är ersatt med ---.

 I textview-boken används den matematiska notationen ASCIIMath. Läs mer om
notationen på SPSM:s hemsida, www.spsm.se

 På svällpappersbilderna skrivs punktskriften med 6-punktskriftens notation. För hur
matematiska tecken återges i punktskrift, se Punktskriftens skrivregler för
matematik och naturvetenskap som ingår i skriftserien Svensk punktskrift från
Punktskriftsnämnden. Finns att beställa eller tanka ner på www.mtm.se.

http://www.spsm.se/
http://www.mtm.se/
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Sidspecifika förändringar 

6 

Addition och subtraktion 

Inför kapitlet ”Addition och subtraktion” är det bra att repetera elevens abakuskunskaper 
med hjälp av motsvarande kapitel i Alfaboken så att eleven friskar upp sina kunskaper. 

Växla över noll. 

Avsätt tid till repetition av hur man räknar med abakus. Det är väl använd tid! 

I stället för att göra en uppställning av talet 403 – 47 = 356 kan du räkna subtraktion med 
lån på din abakus. 

Låt oss se på subtraktionen: 

403 - 47 = 356 

Sätt upp 4 hundratal, 0 tiotal och 3 ental till höger. 

4 hundratal minus 0 hundratal. (4-0 = 4)  

Du ska ha 4 hundratal kvar. 

Att ta bort 4 tiotal går inte. Du växlar 1 hundratal till tio tiotal. Räkna 10-4. Du ska nu ha 6 
tiotal kvar. 

Att ta bort 7 ental går inte. Låna ett tiotal så får du 13 ental. (13-7 = 6)  

Du ska ha 6 ental kvar. 

7 

Exempel 1 

Följande text finns i elevens bok: 

… eller så här 

Ibland är det enklare att addera om du räknar med abakus. Hur det går till fick du lära dig i 
Alfaboken. Här kommer lite repetition: 

Låt oss se hur man räknar ut 425 + 148 = 573. 

Sätt upp talet 425. Börja med 4 hundratal, sedan 2 tiotal och 5 ental.. 

Lägg sedan till 1 hundratal för + 100  

4 + 1 = 5 

Lägg sedan till 4 tiotal för + 40. 2 + 4 = 6 

Lägg till 8 ental. 5 + 8 = 13 Du måste lägga till ett tiotal och se till att du har 3 kvar. 

Svar: 573 

7 

Exempel 2 
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Elevens text: 

… eller så här 

Du kan också räkna subtraktion med abakus. 

Låt oss se på subtraktionen 

280 - 48 = 232 

Sätt upp 2 hundratal, 8 tiotal och 0 ental. 

Två hundratal minus 0 hundratal. Du ska ha 2 kvar. 

Ta bort 4 tiotal Räkna 8-4. Du ska ha 4 kvar. 

Ta bort 8 ental. Låna ett tiotal så får du 10 ental. 10-8 = 2 Du ska ha 2 kvar. 

Svar: 232 

8  

Exempel 3 a) 

Elevens text: 

 205-38 = 167. 

Sätt upp 2 hundratal, 0 tiotal och 5 ental. 

Ta bort 3 tiotal. Du har inga tiotal. Låna 1 hundratal så får du 10 tiotal. 10-3 = 7. Du ska ha 7 
kvar. 

Ta bort 8 ental. Du har bara 5 ental. Låna 1 tiotal då har du 15 ental. 15-8 = 7 Du ska ha 7 
kvar. 

Svar: 167 

8 

Exempel 3 b) 

5002-1766 = 3236 

Sätt upp 5 tusental, 0 hundratal, 0 tiotal och 2 ental. 

Ta bort 1 tusentaltal. 5-1 = 4 Nu har du 4 tusental.  

Du har inga hundratal. Låna 1 tusentaltal så får du 10 hundrataltal. 10-7 = 3. Du ska ha 3 
kvar. 

Du har inga tiotal. Låna 1 hundratal så får du tio tiotal. Ta bort 6 hundratal. Då har du 4 
tiotal kavar. Du har bara 2 ental. Låna 1 tiotal då har du 12 ental. 12-6 = 6 Du ska ha 6 kvar. 

Svar: 3236 

12 

Uppgift 23 

Uppgiften har bildinformationen som följande tillägg: 
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Familjen består av pappa Tapio 40 år, mamma Anna 38 år och barnen Mikael 11 år samt 
Elin 5 år. 

13 

Aktivitet 

Skriv talen på punktskrift och klipp ut dem. Använd häftmassa så kan eleven flytta 
siffrorna. 

20 

Bottental  

Siffrorna återges på en svällpappersbild. 

 

21 

Kort division  

Abakus repetition. 

Följande text finns efter bokens 

132/2 =  1 hundratal dividerat med 2 är 0 hela hundratal. Nollan behöver du inte skriva ut. 
… 

12 ental dividerade med 2 är 6 ental. 

Du kan även räkna på abakusen. 

Sätt 132 längst till höger.  

Tänk 2 i 1, går inte.  

Tänk då 2 i 13 går 6 gånger och 1 i rest/minnessiffra.  

Sätt 6 till vänster.  

Ta bort 12 till höger. (13-12 = 1) Kvar ett tiotal. 

Tänk 2 i 12 går 6 gånger.  

Sätt 6:an bredvid 6:an som du har till vänster. Ta bort 12 till höger. Nu är det tomt till 
höger. Du är klar! Svaret läser du till vänster, 66. 

21 

Exempel 1 a) 

… eller så här 

Du kan också multiplicera med hjälp av abakus. Även detta lärde du dig i Alfaboken. Här 
kommer lite repetition: 
 

Om du till exempel ska räkna 6 * 243 gör du så här: 

Sätt upp 6 längst till vänster på abakusen. 
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Sätt 243 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 6 * 243! 

6 * 3 = 18 Sätt 1 på tiotalsraden och 8 entalsraden. Ta bort 3:an (Den är du klar med!) 

6 * 4 = 24 Lägg till 2 på hundratalsraden och 4 på tiotalsraden 4 + 1 = 5. Ta bort 1:an, kvar 
5. Ta bort 4:a. 

6 * 2 = 12 Lägg till 1 på tusentalsraden och 2 på hundratalsraden. Ta bort 2:an. 

Det är tomt där talet 243 stod och du är klar! Svaret är 1458!  

22 

Exempel 1 b) 

… eller så här 

Du kan också multiplicera med hjälp av en abakus. Känner du dig osäker kan du repetera 
multiplikation med abakus i Alfaboken. 

I exemplet ska du räkna ut 46 * 200 

Här kan du ”tänka bort” nollorna när du sätter upp talet på abakusen och så plockar du 
fram nollorna när du räknat ut 46 * 2. 

Börja med att sätta upp 2 längst till vänster på abakusen. 

Sätt 46 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 46 * 2. 

2 * 6 = 12 Sätt 1 på tiotalsraden och 2 på entalsraden. Ta bort 6:an. (Den är du klar med!) 

2 * 4 = 08 Lägg till 0 (inget alltså) på hundratalsraden och 8 på tiotalsraden 1 + 8 = 9  

Nu har du fått talet 92 men glöm inte bort de 2 nollorna. Nu är det dags att ta fram dem 
och då blir svaret 9200. 

22 

Exempel 1 c) 

… eller så här 

Ännu ett exempel där du kan använda din abakus. 
  

I exemplet ska du räkna ut 30 * 380. Här har båda talen en 0:a i slutet, tillsammans 2 
nollor. 
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Här kan du ”tänka bort” nollorna på samma sätt som i exempel 1 b) när du sätter upp talet 
på abakusen och så ”plockar du fram” nollorna när du räknat ut 3 * 38. 

Börja med att sätta upp 3 längst till vänster på abakusen. 

Sätt 38 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 3 * 38. 

3 * 8 = 24 Sätt 2 på tiotalsraden och 4 på entalsraden. Ta bort 8:an. (Den är du klar med!) 

3 * 3 = 09 Lägg till 0 (inget alltså) hundratalsraden och 9 på tiotalsraden 9 + 2 = 11 (Ta bort 
3:an). Du ska ha kvar 1 tiotal. 

Nu har du fått talet 114, men glöm inte bort de 2 nollorna. Nu är det är dags att ta fram 
dem och då blir svaret 11400. 

23 

Exempel 2 a) b) c) 

Man kan räkna med kort division eller abakus.  

a) 441/3 = 147 
Så här räknar du ut 441/3 = 147 på abakus. 

Sätt 441 längst till höger.  

Tänk 3 i 4 går en gånger. Du får 1 i rest/minnessiffra.  

Sätt 1 längst till vänster. 

Tänk nu 3 i 14 går 4 gånger och 2 i rest/minnessiffra.  

Sätt 4 till vänster.  

Glöm inte att ta bort de siffror du använt till höger. 

Kvar 2 tiotal och 1 ental. 

Tänk 3 i 21 går 7 gånger.  

Sätt 7:an bredvid siffrorna till vänster. Ta bort 21 till höger.  

Nu är det tomt till höger. Du är klar! Svaret läser du till vänster, 147. 

b) 192/4 = 48 

Så här räknar du ut 192/4 = 48 på abakus. 

Sätt 192 längst till höger.  

Tänk 4 i 1 går ingen gång. 

Tänk 4 i 19 går 4 gånger (4 * 4 = 16) och rest/minnessiffra 3.  

Sätt 4 längst till vänster.  
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Glöm inte att ta bort de siffror du använt till höger. 

Tänk nu 4 i 32 går 8 gånger (4 * 8 = 32).  

Sätt 8 till vänster. Ta bort siffrorna till höger. 

Nu är det tomt på höger sida. Du är klar! Svaret läser du till vänster, 48. 

c) 3024/7 = 432 

Sätt upp 3024 längst till höger. 

Tänk 7 i 3 går inte.  

Tänk 7 i 30 går 4 gånger (7 * 4 = 28). Du får 2 i rest/minnessiffra.  

Sätt 4 längst bort till vänster. 

Tänk 7 i 22 går 3 gånger (7 * 3 = 21). Du får 1 i rest/minnessiffra. 

Sätt 3 bredvid 4:an till vänster. 

Tänk 7 i 14 går 2 gånger. 

Sätt 2:an bredvid de andra sidorna till vänster. 

Ta bort 14, nu är det tomt till höger. Du har räknat ut talet. Svaret blev 432. 

OBS! Eleven använder det räknesätt som eleven tycker passar han/hon bäst men träna 
gärna lite extra på olika sätt att räkna ut tal med hjälp av abakus. Med lite extra träning kan 
eleven med synnedsätt blir en mycket snabb abakusräknare och detta besparar eleven 
mycket tid.  

24 

Uppgift 64  

När du räknar en multiplikation exempelvis 23 * 6 = 138, kan du räkna på olika sätt. Ett sätt 
kan vara med hjälp av uppställning eller att räkna talet på abakus. 

Förklara varför du skriver en etta till höger om uppställningen eller förklara hur du gör när 
du räknar ut talet på abakus. 

30/31 

Bråkform och decimalform 

Eleven har inga svällpappersbilder då det är bättre att visa bokens bilder på elevens taktila 
linjal. Kolla samtidigt så att eleven kan läsa av rätt och gör eleven uppmärksam att han/hon 
inte kan avläsa millimeter etc. lika exakt som de seende eleverna.  

33 

Uppgift 102 

Eleven har ingen svällpappersbild. Använd gärna ett rutmönstrat svällpappersark och 
markera de lila kvadraterna med vaxsnören. 
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34 

Uppgift 104 

Då det är svårt att tolka taktilabilder kan man kanske här passa på att ge eleven lite tips om 
hur man kan tänka för att snabbare kunna avläsa bilderna. 

35 

Uppgift 108 

Att rita figurer tar mycket tid. Använda häftmassa under linjalen så att den lättare sitter 
fast.  

Vill man spara tid kan man rita bilden på elevens ritmuff, men man ska då först förvissa sig 
om att eleven vet hur man ritar en rektangel etc.. 

36 

Aktivitet 

Uppgiften kräver förberedelser. 

För att spara tid bör man göra i ordning remsorna i förväg. Markera varje dm med en 
häftklammer osv.  

37 

Eleven har ingen svällpappersbild så visa sträckornas längd på elevens taktila linjal.  

38 

Exempel 

Eleven har fått sträckans längd. 

39 

Uppgift 112 

Ta med i planeringen att eleven med synnedsättning behöver mera tid för att kunna rita de 
aktuella sträckorna och att eleven riktar in sig på att rita sträckorna i hela och halva 
centimeter. 

44 

Uppgift 141 

Här kan det vara bra om eleven har tillgång till taktila ”kottar”, exempelvis legobitar som 
eleven kan lägga för att sedan rita kvadraterna på en ritmuff.  

46 

Sammanfattning 1  

Addition med uppställning eller abakus 

Så här räknar man ut 530 + 248 = 778. 
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Sätt upp talet 530.  

Sätt upp 5 hundratal, 3 tiotal och 0 ental.  

Börja med hundratalet. 

Lägg till 2 hundratal för + 200. 5 + 2 = 7 

Lägg sedan till 4 tiotal för + 40. 3 + 4 = 7 

Lägg till 8 ental. 0 + 8 = 08.  

Svaret blir 778. 

46 

Subtraktion med uppställning eller abakus. 

Så här räknar man ut 302-25 = 277. 

Sätt upp 3 hundratal, 0 tiotal och 2 ental. 

Ta bort 2 tiotal. Du har inga tiotal. Låna 1 hundratal så får du 10 tiotal.  

10-2 = 8. Du ska ha 8 kvar. 

Ta bort 5 ental. Du har bara 2 ental. Låna 1 tiotal då har du 12 ental.  

12-5 = 7 Du ska ha 7 kvar. 

Svaret blir 277 

47 

Multiplikation med uppställning eller abakus. 

Så här räknar man ut 362 * 3 = 1086 

Sätt upp 3 längst till vänster på abakusen. 

Sätt 362 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 362 * 3! 

3 * 2 = 06 Lägg till 0 (alltså inget) på tiotalsraden. Sätt 6 på entalsraden. Ta bort 2:an (Den 
är du klar med!) 

3 * 6 = 18 Lägg till 1 hundratalsraden och 8 på tiotalsraden. 0 + 8 = 8. Ta bort 6:an. 

3 * 3 = 09 Lägg till 0 på tusentalsraden och 9 på hundratalsraden. 1 + 9 = 10 Sätt 1:an på 
tusentalsraden och 0 på hundratalsraden. Ta bort 3:an. 

Det är tomt där talet 362 stod och du är klar! Svaret är 1086!  

Så här räkna du ut 78 * 400 = 31200. 
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Här kan du ”tänka bort” nollorna när du sätter upp talet på abakusen och så plockar du 
fram nollorna när du räknat ut 78 * 4. 

Börja med att sätta upp 4 längst till vänster på abakusen. 

Sätt 78 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 4 * 78. 

4 * 8 = 32 Sätt 3 på tiotalsraden och 2 på entalsraden. Ta bort 8:an. (Den är du klar med!) 

4 * 7 = 28 Sätt 2 hundratalsraden och 8 på tiotalsraden 8 + 3 = 11. (Du får lägga till 1 
hundratal, kvar 1 på tiotalsraden.) 

Nu har du fått talet 312, men glöm inte bort de två nollorna. Nu är det dags att ta fram 
dem och då blir svaret 31200. 

47 

Kort division 

Så här räknar du ut talet 1086/3 = 362 på abakusen. 

Sätt talet 1086 längst till höger. 

Tänk 3 i 1 går inte. 

Tänk 3 i 10. Det går 3 gånger och du får 1 i rest/minnessiffra. 

Sätt 3 längst till vänster. 

Tänk 3 i 18. Det går 6 gånger (3 * 6 = 18) 

Sätt 6 intill siffran till vänster. 

Tänk 3 i 6. Det går 2 gånger. Sätt tvåan till vänster. Ta bort 6:an. Nu är det tomt till höger. 
Svaret blev 362. 

50 

Uppgift 168 

Eleven har ingen svällpappersbild utan följande text: 

Du har en rektangel som är indelad i 10 mindre lika stora bitar. Två av de mindre bitarna är 
streckade, tre prickiga, resten har ingen markering alls. 

51 

Kan du förklara? Uppgift 4 

Bokens upplägg har byts ut mot: 

Förklara hur du räknar ut talet 203-56 = 147 på abakus. 
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58/59  

Bråk i decimalform 

Eleven har inga taktila bilder.  

Rita istället på elevens ritmuff motsvarande bilder. Markera med exempelvis vaxsnören. 

62 

Aktivitet 

Övningen kräver förberedelser.  

64 

Sträckor 

Det är svårt för en elev med synnedsättning att mäta sträckor med så små differenser, men 
visa dem på elevens taktila linjal då bild utgår. 

84 

Division 

Visa med hjälp av exempelvis en servett hur Linnea viker duken. 

84 

Exempel 

Om eleven tycker det är svårt att göra divisionen i huvudet så kan eleven använda abakus 
för att göra uträkningarna eller använda abakusen som anteckningsredskap för att hålla 
reda på svaret innan eleven skriver det på datorn. 

96 

Uppgift 358 – tabell 

Tabellen har fått följande utseende: 

1 Bråkform: 1/100 
 Decimalform: A 
 Med bokstäver: B  

2 Bråkform: C  
Decimalform: 0,3  
Med bokstäver: D 

3 Bråkform: E 
Decimalform: F  
Med bokstäver: tretton hundradelar  

104/105 

Räkna med tid 

Aktivitet, kräver förberedelser. 
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Klockor 

Att läsa av taktila klockor kan vara tidsödande.  

Kolla för säkerhets skull att eleven kan sin egen klocka om han/hon har ett taktilt 
armbandsur. Uppmuntra eleven att använda sin egen klocka och glöm inte bort att skriva 
elevens schema med klockslag på punktskrift så att eleven slipper att fråga sina kompisar 
hur mycket klockan är. 

106 

Uppgift 386 

Skriv två klockslag till varje bild. 

a) Den lilla visaren är på 5 och den stora visaren på 1. 
b)  Den lilla visaren är nästan framme vid 3 och den stora på 8. 
c)  Den lilla visaren på 6 och den stora på 2. 

107 

Uppgift 389 

a) kl 13.45 – kl 16.05 
b) kl 05.40 – kl 08.50 

109 

Uppgift 400 

Klockan har fått följande beskrivning: 

Det är natt och en analog klockas båda visare pekar på 1. 

109 

Uppgift 405 

Visa hur ett timglas ser ut taktilt. Om man inte har tillgång till ett riktigt timglas kan man 
göra en ritmuffsbild samtidigt som eleven får en individuell förklaring.  

110 

Uppgift 413 

Visa hur ett solur fungerar, taktilt. Rita gärna på elevens ritmuff. 

111 

Aktivitet 

Tänk på att eleven med synnedsätt också ska kunna ta del av aktiviteten. 

Avprickningstabellen kan eleven göra på sin ritmuff, så kan eleven också röra sig mera fritt 
i klassrummet och intervjua samtidigt som han/hon gör sina avprickningar. Använd 
vaxsnören för att göra stapeldiagrammet. 
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  112 ff  

Stapel och stolpdiagrammen  

Använd vaxsnören för att förstärka markeringar och häftmassa för att hålla linjalen på plats 
vid avläsning av staplarna. 

116 

Uppgift 422 

Eleven markerar med vaxsnören på svällpappersdiagrammet. 

116 

Uppgift 423 

Tabellen tar tid att avläsa. Den har fått följande utseende: 
Berlin  

 Berlin – Köpenhamn: 390 km 

 Berlin – London: 1000 km 

 Berlin – Madrid: 2350 km 

 Berlin – Paris: 1090 km 

 Berlin – Stockholm: 1020 km 

Köpenhamn 

 Köpenhamn – Berlin: 390 km 

 Köpenhamn – London: 1150 km 

 Köpenhamn – Madrid: 2490 km 

 Köpenhamn – Paris: 1240 km 

 Köpenhamn – Stockholm: 630 km 

  osv. 

117 

Uppgift 425 

Kolla så att eleven klarar av att rita ett stapeldiagram på egen hand. Här kan dock eleven 
markera med vaxsnören direkt på den taktila bilden. 

118 

Uppgift 228 

Att avläsa en busstidtabell tar mycket mera tid och ork för en elev med synnedsättning. 
Dessutom är det inte något som eleven kommer att göra i framtiden utan då finns det 
bättre sätt att snabbt få redan på när och vart bussen åker. Därför kan man kanske göra en 
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genomgång av hur tabellen ser ut för de seende eleverna och sedan gemensamt lösa 
uppgiften. Busstidtabellen är nedkortad: första raden samt de fem sista raderna utgår. 
 

Busstidtabell. 

823 måndag – fredag  

Österbybruk. Skyttotp – Vattholma – Uppsala 

a = endast avstigande 
 

 Österbybruk bussterminal: 08.05 

 Skyttorp: 08.25 

 Vattholma station: -  

 Vattholma skola: 08.33 

 Storvreta bibliotek: -  

 G:a Uppsala skola: a  

 Svartbäckens vårdcentral: a 

 Uppsala busstation: 09.10 

osv. 

122  

Uppgift 436 

a) Minutvisaren står på 6 (och timvisaren på 1). 
b) Minutvisaren stå på 3 (timvisaren mellan 12 och 1). 
c) Minutvisaren står på 4 (timvisaren mellan 12 och 1). 

124 

Uppgift 441 

De här diagrammen kan behöva få en individuell genomgång. 

126 

Tänk och räkna – Uppgift 2- 3 

Uppgifterna kräver förberedelse. 

Var medveten om att dessa uppgifter kan ta betydligt längre tid för eleven med 
synnedsättning att göra. För att spara tid kan man rita ett diagram på elevens ritmuff så 
kan eleven koncentrera sig på att rita in aktuella uppgifter. 

133 

Uppgift 465 

Kolla så att eleven vet vad ordet ”mankhöjd” innebär. 
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134 

Uppgift 468 

Att avläsa ett linjediagram kan ta lite längre tid att lösa. Ge eleven den tid som behövs. 

141 

Uppgift 495 

Att avläsa ett linjediagram kan ta lite längre tid att lösa. Ge eleven den tid som behövs. 

142 

Uppgift 499 

Tabellen har följande utseende: 

Avståndstabell 

Arvika 

 Arvika – Borlänge: 257 

 Arvika – Gävle: 367 

 Arvika – Halmstad: 399 

Borlänge 

 Borlänge – Arvika: 257 

 Borlänge - Gävle: 110 

 Borlänge – Halmstad: 531 

osv. 

148 

Uppgift 520 

Frekvenstabellen har även fått antalet markeringar skrivna med siffror inom parentes för 
att spara tid åt eleven vid avläsning av tabellen.  

Hundraser: antal 

 Tax: lll (3) 

 Bulldog: ll (2) 

 Dalmatiner: ll (2) 

 Collie: lll (3)  

 Labrador: lllll lll (8) 

 Schäfer: llll (4) osv. 

149/150 

Problemlösning 
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Dessa uppgifter kräver taktilmaterial. Även om eleven har tillgång till taktila bilder så ger 
dessa inte den tredimensionella bilden som uppgiften kräver.  

Uppgift 1, 6, 7 kan man med fördel bygga med lego eller klossar som man fäster med lite 
häftmassa. 

152 

Aktivitet 

Uppgiften kräver förberedelser i form av bl.a. en spelplan, som kan göras på en ritmuff. Se 
till att markörerna kan sättas fast med häftmassa, ett annat alternativ är att lägga en 
magnetisk platt under spelplanen för då kan man använda magneter som spelmarkörer.  

159 

Uppgift 10 

Eleven behöver en ritmuff. Uppgiften har följande utseende: 

a) Du har en rektangel som är indelad i tio lika stora kvadrater. Rita gärna en bild. Fyll 
sen i tre femtedelar av den. Hur många kvadrater är markerade?  

b) Hur stor andel är inte markerad? Svara i bråkform. 

168 

 Aktivitet 

 Eleven har ingen bild utan följande förtydligande: 

 A Kasta de båda tärningarna i tur och ordning. … 

 B Skriv in de båda siffrorna här nedan på den plats du bestämt. 

ental , tiondel 

---   ,  --- 

---   ,  ---  

---    ,  --- 

C Efter tre kast adderar ni de tre talen … 

169  

Exempel 1 a) 

Istället för ”uppställning av tal” har eleven följande text: 

… eller så här 

kan du räkna ut talet 29,7 + 13,5 = 43,2 på abakus.  

Det blir lättare om du bortser från decimalerna när du gör själva uträkningen.  

(Du kan naturligtvis markera decimaltecknet med exv. en gummisnodd eller sätta 
häftmassa på abakusens ”bom”, men under själva uträkningen av talet bortser du från 
denna markering.)  
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Sätt upp 297 till höger på abakusen. 

Börja med 2:an som då motsvarar 2 hundratal. 

Lägg sedan till 1 hundratal, 2 + 1 = 3 

Lägg sedan till 3 tiotal, 9 + 3 = 12 

Lägg till 5 ental 5 + 7 = 12 Du måste lägga till ett tiotal och se till att du har 2 ental kvar. 

Om du har satt ut en gummisnodd så ser du att talet ska ha en decimal alltså blir svaret 
43,2.  

Svar: 43,2 

169 

Exempel 1 b) 

… eller så här 

Du kan också räkna subtraktion med decimal på abakusen.  

25-11,9 = 13,1  

Allra först skriv du talen så att de har lika många decimaler. 25 = 25,0  

I uträkningen nedan räknas talet ut som om decimaltecknet inte finns. Det tas fram när 
uträkningen är klar. 

(Du kan naturligtvis markera decimaltecknet med exv. en gummisnodd eller sätta 
häftmassa på abakusens ”bom”.) 

Sätt upp talet 250. 

Två hundratal minus 1 hundratal, 2-1 = 1. Det blir 1 kvar. 

Ta bort 1 tiotal. Räkna 5-1. Du ska ha 4 kvar. 

Ta bort 9 ental. Det går inte. Låna ett tiotal så får du 10 ental. 10-9 = 1 Du ska ha 1 kvar. 

Nu är det dags att kolla hur många decimaler talet ska ha. Om du har markerat med en 
gummisnodd ser du direkt att svaret blir 13,1. 

Svar: 13,1 

169 

Exempel 1 c) 

Elevens text: 

… eller så här 

Du kan naturligtvis räkna ut talet 17,6 + 6,75 = 24,35 på abakus.  

Här är det viktigt att du fyller på med en eller flera nollor så att talen får lika många 
decimaler. 17,6 = 17,60 

Markera antalet decimaler med en gummisnodd eller ”låtsas” som om decimaltecknet inte 
finns och plocka fram det när du räknat ut talet. 
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Sätt upp talet 17,60 till höger. 

Börja med 6:an som då motsvarar 6 hundratal. 6 + 7 = 13  

Sätt 1:an på tusentalraden och 3:an på hundratalraden. 

Lägg sedan till 7 tiotal, 7 + 6 = 13.  

Sätt 1:an på hundratalsraden och då har du 3 tiotal kvar. 

Lägg sedan till 5 ental.  

Om du har satt ut en gummisnodd så ser du att talet ska ha två decimaler alltså blir svaret 
24,35.  

Svar: 24,35 

171 

Uppgift 591 

Då det kan vara svårt att avläsa decimaler på en tallinje har uppgiften fått följande 
utseende: 

På en tallinje pekar tre pilar på följande tal: 11,4  15,7 och 18,5.  

Vilken är summan? 

173 

Exempel 1 a) 

… eller så här 

räknar du ut 4 * 3,2 = 12,8 på abakus. 

Sätt upp 4 längst till vänster på abakusen. 

Sätt 3,2 till höger men lämna 2 tomma rader. 

När du räknar själva multiplikationen ”tänker du bort” decimaltecknet och räknar 
multiplikationen som du brukar göra.  

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 4 * 3,2! 

4 * 2 = 08 Lägg till 0 (alltså inget) på tiotalsraden. Sätt 8 entalsraden. Ta bort 2:an (Den är 
du klar med!) 

4 * 3 = 12 Sätt 1:an hundratalsraden och 2:an på tiotalsraden. Ta bort 3:an.  

Nu är det tomt där talet 3,2 stod och du är klar!  

Då är det dags att kolla hur många decimaler talet ska ha. I det här talet en decimal. Du 
kanske ha satt ut en gummisnodd då kollar du var den sitter.  

Svaret är 12,8!  
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Om du känner sig osäker på var decimaltecknet ska placeras kan du använda 
överslagsräkning. Eftersom multiplikationen ungefär är lika med 4 * 3, vilket är 12, så 
måste decimaltecknet hamna efter 2:an. 

173 

Exempel 1 b) 

… eller så här 

med hjälp av abakus.  

Ställ upp talet 6 * 0,34 på abakusen! 

Sätt 6:an till vänster på abakusen och 34 (0,34) till höger, men lämna två rader tomma. 

6 * 4 = 24 Sätt 2:an på tiotalsraden och 4:an på entalsraden. Ta bort 4:an. (Den är du klar 
med!) 

6 * 3 = 18. Sätt 1:an på hundratalsraden men då 8 + 2 = 10 blir det ytterligare ett hundratal 
på hundratalsraden och 0 på tiotalsraden. Ta bort 3:an. Nu är det tomt där talet 34 stod 
och du är klar!  

Då är det dags att kolla hur många decimaler talet ska ha. I det här talet 2 decimaler. Du 
kanske ha satt ut en gummisnodd då kollar du var den sitter. Svaret är 2,04.  

174 

Exempel 

… eller så här 

med hjälp av abakus. 

Så här räknar man ut 3 * 9,5 = 28,5 på abakus. 

Sätt upp 3 längst till vänster på abakusen. 

Sätt 9,5 till höger men lämna 2 tomma rader. 

När du räknar själva multiplikationen ”tänker du bort” decimaltecknet och räknar 
multiplikationen som du brukar göra. 

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 3 * 9,5! 

3 * 5 = 15 Sätt 1:an på tiotalsraden och 5:an på entalsraden. Ta bort 5:an. (Den är du klar 
med!) 

3 * 9 = 27 Sätt 2:an på hundratalsraden och 7:an på tiotalsraden. Ta bort 9:an.  

Nu är det tomt där talet 95 stod och du är klar!  

Då är det dags att kolla hur många decimaler talet ska ha. Du kanske har satt ut en 
gummisnodd då kollar du var den sitter.  
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Tänk på att priset skriver vi med två decimaler eftersom priser brukar anges så. 

Svar: Apelsinerna kostar 28,50 kr.  

176 

Uppgift 616 

Uppgiften saknar bilder men har följande utseende: 

Kvadratens har fyra lika långa sidor där en sida är 14,6 cm. Triangels tre sidor är alla lika 
långa, 18,5 cm. 

177 

Division 

Repeterar gärna division i Alfaboken.  

Eleven har följande text: 

Du kan även räkna 65,4/2 = 32,7 på din abakus. 

Du har räknat kort division på abakus i Alfaboken. Repetera gärna.  

Med abakus räknar du 65,4/2 = 32,7 så här: 

Sätt upp talets nämnare 65,4 längst till höger. 

Tänk 2 går 3 gånger i 6.  

Sätt 3 längst till vänster.  

Ta bort 6 från talet till höger. 

Tänk 2 går 2 gånger i 5 (2 * 2 = 4) och 1 i minnet. Sätt 2 bredvid 3:an till vänster. Ta bort 5 
från tiotalet till höger. Du har då 1 tiotal och 4 ental. 

Tänk 2 i 14 går 7 gånger. Sätt 7 bredvid 2:an till vänster. Ta bort 14 från högertalet. Tomt! 
Du är klar!  

Dags att kolla antalet decimaler. 

Svar: 32,7  

Hur kan du veta var decimaltecknet ska placeras? I exemplet ovan kan du tänka så här: "65 
är lite mer än 60 och 60 delat med 2 är 30. Då måste svaret vara 32,7.” 

177 

Exempel a) 

a) 23,5/5 = 4,7 
Med abakus räknar du ut 23,5/5 = 4,7 så här: 

Sätt upp talets nämnare 23,5 längst till höger. 

Tänk 5 i 2 går 0 gånger.  

Tänk i stället 5 i 23 går 4 gånger (5 * 4 = 20). Det blir 3 kvar på tiotalsraden (rest 3).  
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Sätt 4 längst till vänster. 

Glöm inte att ta bort 2:an från talet till höger. 

Tänk 5 i 35 går 7 gånger.  

Sätt 7:an bredvid 4:an till vänster. Ta bort 35 till höger. Tomt! Du är klar!  

Dags att kolla antalet decimaler. 

Svar: 4,7  

b) 4,32/3 = 1,44 
Med abakus räknar du ut 4,32/3 = 1,44 så här: 

Sätt upp talets nämnare 4,32 längst till höger. 

Tänk 3 i 4 går 1 gång. Sätt 1:an längst till vänster. Du har rest 1 på hundratalsraden. 

Tänk nu stället 3 i 13 går 4 gånger. Sätt 4:an bredvid 1:an till vänster.(3 * 4 = 12). Det blir 1 
kvar på tiotalsraden (rest 1). 

Tänk 3 i 12 går 4 gånger.  

Sätt 4:an bredvid 4:an till vänster. Ta bort 12 till höger. Tomt! Du är klar!  

Dags att kolla antalet decimaler. Två stycken ska du ha! 

Svar: 1,44 

181  

Tänk och räkna 

Mönsteruppgifterna förstärks gärna med taktila hjälpmedel både som reliefbild och här 
exv. med riktiga tändstickor. Använd gärna ett strävt underlag så att tändstickorna inte 
halkar omkring. 

184 

Sammanfattning 4 – addition/subtraktion 

Addition 

Så här räknar du ut talet 29,80 + 6,75 = 36,55 på abakus. 

Markera antalet decimaler med en gummisnodd eller ”låtsas” som om decimaltecknet inte 
finns och plocka fram det när du räknat ut talet. 

Sätt upp talet 29,80 till höger. 

Börja med 6:an som nu motsvarar 6 hundratal. 9 + 6 = 15  

Sätt 1:an på tusentalraden och 5:an på hundratalraden. 

Lägg sedan till 7 tiotal, 7 + 8 = 15.  

Sätt 1:an på hundratalsraden och då har du 5 tiotal kvar. 

Lägg sedan till 5 ental.  
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Om du har satt ut en gummisnodd så ser du att talet ska ha två decimaler alltså blir svaret 
36,55.  

Subtraktion 

Så här räknar du ut talet 19,10-7,25 = 11,85 på abakus. 

Markera antalet decimaler med en gummisnodd eller ”låtsas” som om kommatecknet inte 
finns och plocka fram det när du räknat ut talet. 

Sätt upp talet 19,10 till höger. 

9 hundratal minus 7 hundratal, 9-7 = 2. Det blir 2 kvar på hundratalsraden. 

Ta bort 2 tiotal. Det går inte. Låna ett hundratal. Räkna 11-2 = 9. Du ska ha 9 kvar på 
tiotalsraden. 

Ta bort 5 ental. Det går inte. Låna ett tiotal så får du 10 ental. 10-5 = 5 Du ska ha 5 kvar. 

Nu är det dags att kolla hur många decimaler talet ska ha. Om du har markerat med en 
gummisnodd ser du direkt att svaret blir 11,85. 

184  

Sammanfattning - Multiplikation/kort division 

Så här räknar man ut 12,3 * 7 = 86,1 på abakus. 

Sätt upp 7:an längst till vänster på abakusen. 

Sätt 12,3 till höger men lämna 2 tomma rader. 

När du räknar själva multiplikationen ”tänker du bort” decimaltecknet och räknar 
multiplikationen som du brukar göra. 

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 12,3 * 7 = 86,1! 

7 * 3 = 21 Sätt 2:an på tiotalsraden och 1:an på entalsraden. Ta bort 3:an. (Den är du klar 
med!) 

7 * 2 = 14 Sätt 1:an hundratalsraden. Lägg till 4 på tiotalsraden. (5-1 = 4) och sätt en 5:an 
på tiotalsraden. Ta bort 2:an.  

7 * 1 = 07. Sätt 7:an på hundratalsraden. Ta bort 1:an. Nu är det tomt där talet 12,30 stod 
och du är klar!  

Då är det dags att kolla efter hur många decimaler talet ska ha. Du kanske ha satt ut en 
gummisnodd då kollar du var den sitter.  

Svaret blev 86,1 

Kortdivision 

Med abakus räknar du ut 72,6/3 = 24,2 så här: 
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Sätt upp talets nämnare 72,6 längst till höger. 

Tänk 3 i 7 går 2 gånger. (3 * 2 = 6) Rest 1 Sätt 2:an längst till vänster. 

Tänk 3 i 12 går 4 gånger (3 * 4 = 12). Sätt 4 längst till vänster. Ta bort de siffror du använt 
på högersida. 

Tänk 3 i 6 går 2 gång. Sätt 2:an bredvid 4 till vänster. Ta bort de siffror du använt på höger 
sida. 

Nu är det tomt på höger sida! Du är klar!  

Dags att kolla antalet decimaler. 

Svaret blev 24,2. 

194  

Problemlösning 

Här behövs taktila hjälpmedel. 

Uppgift 4 

Eleven har en svällpappersbild men den kan vara svår att tolka. 

Komplettera därför med exv. tre trätärningar, skriv bokstäverna på dymoteip och klistra på 
tärningarna eller fäst pappersbokstäver med häftmassa. 

Uppgift 6 

Denna uppgift tar tid och kräver att eleven har taktilt material. 

Bygg klossen med lego eller klossar som fästs med häftmassa.  

Eleven har följande förklarande text: 

Träklossen har formen av en kub, där varje sida har delats in i 9 (3 * 3) mindre lika stora 
bitar. Tips! Bygg en träkloss så blir det lättare att lösa uppgifterna. 

Uppgift 7 

Eleven behöver en kortlek som har punktskrift.  

Eleven har följande info: 

Korten ligger på följande vis: 

hjärter 3, klöver 5, ruter 8 

hjärter 4, klöver 1, ruter 5S 

hjärter 2, klöver 7, --- 

196  

Från centimeter till meter 

Eleven har ingen taktilbild. Rita därför bokens ”sträcka” på elevens ritmuff och visa en 
meterstav. Påpeka också att man markerar sträckans början och slut med ett lodrätt 
streck. 
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Ge gärna eleven exempel på ”kroppsmått” som är ungefärliga. 

Exempelvis så motsvarar en meter avståndet som man får när eleven sträcker armarna 
framåt och snett utåt, en dm motsvarar avståndet mellan tummen och pekfingret när de 
sträcks ut, en cm ungefär bredden på pekfingret, en mm är ungefär tumnagelns tjockhet.  

199 

Uppgift 724 

Uppgiften har kompletterats med meningen: Flaggstången på bilden är ca 10 cm lång. 

206 

Uppgift 747 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Vad saknas i uppställningen nedan? 

Skriv längderna först i m och cm, sedan längden i m i decimalform och sist samma längd i 
m fast i bråkform. 

a) 75 cm, --- m, 75/100 m  
b) 90 cm, 0,9 m, --- m 
c) ---, 1,25 m, 1 25/100 m 
d) 2 m 45 cm, --- m, --- m  

208 

Uppgift 756 

Eleven har taktil bild och denna kan man med fördel använda för att träna hur man kan 
möblera ett rum med hjälp av en bild. 

Uppgiften har följande utseende: 

Andreas rum är 3,1 m långt. I hans rum står en säng som är 207 cm lång och en byrå 4,5 
dm bred. De är placerade i var sitt hörn vid samma vägg. 

Hur många centimeter är det mellan byrån och sängen? 

214 

5.4 Skala 

Bilden på nyckelpigan återges med texten: Nyckelpigan på bilden är ca 4 cm. 

217  

Uppgift 794 

Kartan har utgått. Eleven har fått sträckan angiven i centimeter. 

På en karta i skala 1:15000 är två kontroller markerade. Avståndet mellan dess är 2,5 cm. 
Räkna ut … 
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219 ff 

Vinklar 

Kolla upp så att eleven vet hur han/hon ska använd en gradskiva, som kan beställas från 
SPSM Läromedel, gradskiva best.nr 13263.  

Tänk på att det tar mera tid för eleven med synnedsättning att mäta. Det bra om eleven 
har ett poröst underlag exv. en tretexskiva eller korkplatta som man kan stickas ner en nål 
i. På så kan man sätt fast gradskivan bättre och det blir lättare att avläsa på gradskivan. 
Man kan man fästa gradskivan med en kort kulnål i vinkelspetsen och en kulnål på det ena 
vinkelbenet.  

224 

Uppgift 807 

Visa en riktig kompass och förklara hur en den fungerar. 

Eleven har följande text i boken. 

Be din lärare visa dig hur en kompass fungerar. 

Hur många grader har kompassnålen vridit sig om den svänger medurs … 

224 

Uppgift 811 

Bild utgår. 

Denna uppgift kan behöva viss förklaring, eftersom en elev med synnedsättning inte har 
samma visuella bild av hur en klocka ser ut. 

225 

Aktivitet 

Kräver förberedelser. 

Rita och klipp ut kvadraterna i ett styvt material. Tänk på att eleven bör ha exv. en bricka 
med sträv yta så att kvadraterna inte glider omkring. Häftmassa fungerar också bra. 

228 

Uppgift 819 

Kolla så att eleven förstår bilderna. Ibland kan det vara bra att ha aktuella bilder utklippta. 
Då kan eleven sedan jämföra med originalbilden, vrida och vända på figurerna osv..  

230 

Uppgift 831 

Eleven har ingen ritning över banan utan följande text: 

Längden på banans sträckor är:  

870 km, 2,4 km, 570 m, 3200 m, 0,9 km, 2 km 860 m, 700 m 
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231 

Tänk och räkna 

Uppgiften kräver förberedelser. Tänk på att eleven har tangrampusslet på en bricka eller 
en begränsad yta så att eleven lätt kan ha kolla på pusslets delar. Använd häftmassa eller 
ett strävt underlag så att bitarna sitter kvar där eleven lagt dem. 

234 

Uppgift 840 

Elevens bild har utgått, men kolla så att eleven vet hur en vimpel ser ut. 

Rita gärna vimpeln på elevens ritmuff.  

Elevens information: 

Vimpelns ”höjd” är 4,5 dm och basen 2 dm. 

235 

Uppgift 846 

Tänk på att uppgiften är tidskrävande att avläsa. 

235 

Uppgift 847 

Visa gärna en taktil bild av tältet. Den kan man göra genom att vika ett vanlig papper.  

244 

Uppgift 877 

Eleven har följande text då bild utgår: 

En hustomt har formen av en rätvinklig triangel där basen är 40 m, höjden 30 m och 
resterande sida är 50 m. 

244  

Uppgift 878 

Kolla så att eleven har tolkat bilden rätt. 

248 

Uppgift 895 

Eleven har ingen bild utan har fått måtten på figurens sidor. Detta gäller även uppgift 900 
på sidan 249. 

248 

Uppgift 899 
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Förklara gärna för eleven hur en ”kingruta” ser ut och fungerar. Vi tar ofta förgivet att 
eleven vet men så är inte alltid fallet. 

254 

Volym 

Låt gärna eleven få testa hur mycket olika förpackningar rymmer.  

260 

Aktivitet 

Uppgiften kräver förberedelser.  

Se till att pappersrullarna står på exempelvis en bricka så att om en ärta/böna faller 
utanför rören hamnar de på brickan och inte på golvet.  

276 

Aktivitet 

Uppgiften kräver förberedelser.  

Ta fram några lämpliga tidningsannonser. Skanna eller skriv av dem. Spara på ett USB-
minne och ge sedan uppgifterna till eleven samtidigt som de andra kollar i dagstidningarna 
efter annonser. Då hinner eleven med synnedsättning läsa igenom annonserna och kan på 
så sätt börja jobba samtidigt som klasskamraterna. Har eleven annonserna på sin dator blir 
det lätt att kunna byta annons med en klasskamrat. 

276 

Miniräknare 

Träna gärna lite extra så att eleven själv snabbt kan hantera sin miniräknare. Om eleven 
inte har en sådan kan man ta kontakt med närmaste Syncentral. De tillhandahåller oftast 
en sådan som hjälpmedel. Tänk dock på att det är bra om eleven får individuell genomgång 
av miniräknaren och tid till att träna på de olika funktionerna. 

280 

Tänk och räkna 

Här behövs taktilt material. Bygg figurerna med legobitar eller klossar som fästs med 
häftmassa. 

281 

Naturstig 

Rita naturstigen på elevens ritmuff. 

Eleven har följande text: 

Naturstig  

 Start – 4 kontroller – mål 
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 Avstånd mellan start - kontroll 1: 275 m 

 Avstånd mellan kontroll 1-2: 250 m 

 Avstånd mellan kontroll 2-3: 625 m 

 Avstånd mellan kontroll 3-4: 375 m 

 Avstånd mellan kontroll 4 - mål: 575 m  

293 

Uppgift 4 

Rita gärna på elevens ritmuff. 

Eleven har följande text: 

 cirkel + kvadrat + triangel = 13 

 cirkel + kvadrat – triangel = 9 

 kvadrat + triangel = 6 

294 

Problemlösning - Uppgift 7 

Ge eleven en motsvarande taktil klossfigur då det är mycket svårt att tolka reliefbilden. 
Använd legobitar eller klossar som fästs med häftmassa. Bygg gärna figuren tillsammans 
med eleven. 

302 

Läxa 8 – Veckans problem 

Eleven har följande uppställning: 

--- --- 14 

27 --- --- 

53 --- --- 

Denna uppställning behöver kompletteras exempelvis med en taktil bild som ritas på 
elevens ritmuff. Då kan eleven sätt fast sina siffror med häftmassa och prova sig fram.  

303 

Läxa 9 – Uppgift 3 

Eleven har följande text: 

En analog klocka visar eftermiddagstid där den lilla visaren är mellan 3 och 4 och den stora 
visaren pekar på 7.  

306 

Läxa 12 – Veckans problem 

Eleven har sifforna som taktilbild. 
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314 

Läxa 20 – Uppgift 9 

Eleven har ingen bild utan följande bildbeskrivning: 

På en bild ser en gräsmatta ser ut som en rätvinklig triangel. Den är ritad i skala 1:1000. 
Sidorna mäter 4 cm (b), 3 cm (h) och den tredje sidan är 5 cm. 

315 

Uppgift 7 

Visa gärna taktilt hur ett paket med snöre ser ut.  

Eleven har följande text: 

Du har ett fyrkantig paket med bottensidorna 25 cm och 20 cm. Paketets höjd är 12 cm. 
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Till läsaren 

I den här boken finns många bilder. Du har svällpappersbilder till de bilder du behöver.  

Då du själv ska rita bilder gör du det på din ritmuff eller blackboard eller använder ett 
rutnät där du kan ”rita” med vaxsnöre. 

Det finns ett begreppsregister till den här boken.  

Uppgifter med pratbubbla är markerade med (grupp) efter uppgiftsnumret. 

Uppgifter som du får använda miniräknare eller abakus är markerade med (mr) efter 
uppgiftsnumret. 

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

spsm.se 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Eleven svarar på uppgifterna på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. 
Den mappen ska ligga i en mapp för matematik. På så vis skapas en trädstruktur i 
datorn som gör att eleven själv kan hitta. 

 Eleven har taktila bilder till många av uppgifterna. Där bilden i sig inte har någon 
större betydelse utan det snarare är ev. bildtext som ger information då har denna 
information omarbetats till text. Exempel sid 9  
Oskar har 195 kr. Han köper den här bilen, som kostar 79 kr. Hur mycket pengar har 
han sen kvar? 
eller när bilden förmedlar informationen 
Exempel sid 32 Uppgift 92 
a) Rektangeln är indelad i tio lika stora delar varav sex är blåa. 
b) Rektangeln är indelad i tio lika stora delar varav sju delar är blåa. 

 Tänk på att taktila bilder inte innehåller lika många detaljer som en vanlig bild. Det 
krävs mycket träning för att lära sig att avläsa/tolka taktila bilder. Eleven behöver 
därför handledning och extra tid, för att tolka taktila bilder tar tid. Därför är vissa 
uppgifter omarbetade så att eleven får bildinformationen som skriven text. 
Exempelvis om man ska räkna ut arean på en triangel så är det onödigt att eleven 
ska lägga ner en massa tid på att mäta när det inte är det momentet som är den 
matematiska uppgiften. 

 När det gäller kartor, diagram och tabeller så behöver eleven ev. individuell 
genomgång, för att lättare kunna hänga med i diskussionerna under lektionerna. 
Att avläsa stapeldiagram och cirkeldiagram tar tid men eleven brukar oftast tycka 
att det är ganska lätt, däremot är kurvdiagram svårare. Här kan man förstärka 
kurvan med vaxsnöre.  

 Istället för att göra uppställningar av tal hänvisar den anpassade boken till abakus. 
Man kan med fördel lägga ner lite tid på att repetera Alfa bokens olika exempel 
som visar hur man räknar ut de olika matematiska räknesätten på abakus. Det finns 
repetitionsexempel i Betaboken. Påminn eleven om att han/hon med fördel kan 
använda detta räknesätt även om det inte uttryckligen står så i uppgiften. 
Handledning i abakusräkning för elever med synskada finns att köpa från SPSM 
order: 020-232300 best.nr: 6571. 
Under Specifika förändringar står den text som finns införd i den anpassade boken 
om abakus. 

 Man kan beställa svällpappersbilder från SPSM Läromedel,  
www.spsm.se, men även: 
Gradskiva best.nr 13263 
Linjal (30 cm) Best.nr. 13261 
Linjal (21 cm) Best.nr 13260 
Vinkelhake Best.nr. 13262 
Koordinatplatta Best.nr: 6015 
Black board Best.nr: 10326 

http://www.spsm.se/
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 Man kan köpa punktskriftsuppmärkt kortlek från Iris Hjälpmedel, 
www.irishjalpmedel.se: 
Artikelnummer: 56102 

 Med hjälp av häftmassa och vaxsnören kan man tydliggöra bokens information på 
tabellerna. Till boken finns det några tomma rutnät som man kan använda om man 
snabbt vill illustrera ett linje- eller stapeldiagram med hjälp av vaxsnören. 

 Om man är i tidsnöd och inte har en taktil karta, diagram så kan man även göra en 
sådan själv på ritmuffen eller på blackboarden.  

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. kartor och 
diagram. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan även göra 
det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom att 
kopiera den i skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade 
bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv 
sedan den text som eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens 
Perkinsmaskin. Gör gärna en ”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite 
mera information på ritmuffsbilden.  

 En elev med synnedsättning behöver få tillgång till de möjligheter som finns 
tillgängliga för att taktilt befästa och fördjupa sina kunskaper, men även använda 
andra sinnen som smak eller ljudillustrationer. Använd därför de taktila 
matematiska hjälpmedel som finns. De seende eleverna får så mycket gratis genom 
synen som icke seende behöver få tillgång till på annat sätt. En pedagogisk 
utmaning som också uppskattas mycket av seende elever. Låt eleven få en 
uppsättning med koner, cylindrar etc. Använd ihopsättningsbara kuber/klossar som 
man sätter ihop med häftmassa eller varför inte lego som man kan bygga olika 
figurer med exempel: Uppgift 1 och 2 sid 280.  

 Kolla så att eleven är säker på hur våra olika mynt och sedlar ser ut. Extra viktigt nu 
när det kommer ut nya mynt och sedlar. 

 Tänk på att då olika matematiska moment visas med pilar och eller streck kan detta 
behöva förklaras för eleven med synnedsättning då denna information inte alltid är 
lätt att förmedla. 

 I uppgifter där eleven ska räkna ut hur stora eller långa olika föremål eller sträckor 
är utgår oftast taktil bild då det primära inte är att mäta föremålets/sträckans 
längd. I dessa uppgifter får eleven föremålens/sträckans längd.  
Exempel sid 215, uppgift 783 
Hur långa är föremålen i verkligheten? 
a) En kam i skala 1:2. På bilden är kammen 4 cm.  
b)  En penna i skala 1:4. På bilden är pennan 3 cm.  
c)  En linjal i skala 1:5. På bilden är linjalen 6 cm. 

 När det gäller att rita geometriska figurer, diagram etc. så ska man vara medveten 
om att dessa uppgifter tar mycket längre tid för en elev med synnedsättning. Kolla 
så att eleven vet och kan rita de olika geometriska figurerna som förekommer i 
boken, men ibland kan man tänka efter vad är det som jag vill att eleven ska lära sig 
i den här uppgiften. Är det att rita en figur så ska eleven naturligtvis göra detta, 

http://www.irishjalpmedel.se/
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men om man tränar något annat kan man överväga om inte uppgiften kan lösas på 
annat sätt och då också spara tid.  

 Då eleven ska göra en egen frekvenstabell så är det viktigt att eleven får en 
individuell genomgång hur man kan skriva dessa. Eleven skriver markeringen med 
bokstaven l och ny rad för varje objekt. 

 Läxuppgifter: Glöm inte bort att eleven kan behöva få med sig taktilt material hem 
för att kunna lösa uppgifterna.  

 Sammanfattningarna samt tillhörande svällpappersbilder kan man samla i en 
separat pärm/mapp som eleven kan ha för att snabbt kunna kolla om det är något 
som eleven är osäker på eller vill repetera inför prov. 

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
och räkna uppgifterna och att tolka taktila bilder kräver extra tid. 

 Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

 Läs ”Till läsaren” gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 

 SPSM Resurscenter syn ger stöd och råd i hur abakus används i matematiken. SPSM 
Tel: 010 473 50 00 alternativt www.spsm.se. 
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