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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
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. 

 Bildförteckning utgår. 

 Begreppsregister är placerat efter Innehållet. 

 Läxor och facit under egen flik. 

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

 Bilder på matematiska uppställningar utgår, men texten till bilden finns kvar. 

 Vissa tal är omarbetade. Detta gäller främst uppgifter där det finns bilder med 
information om t.ex. priset på en vara och bilden i sig då 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.  

 Exempeluppgifter i boken är numrerade. 

 Pratbubble-uppgifterna har markeringen (grupp) efter uppgiftens nummer.  

 Ikonen ”miniräknare” är skriven som en rubrik på egen rad före första uppgiften.  
Är det flera uppgifter får eleven markeringen (mr) efter uppgiftens nummer. 

 ”Sol”-markerade uppgifter har markeringen (s) efter uppgiftens nummer. 
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 Hänvisningar till Utmaningen Y är skrivna på  följande sätt: 
Utmaningen Y: sid … 

 Sidhänvisningarna i Repetitionen är skrivna efter uppgiftens nummer inom parentes 
t.ex. uppgift 1 (sid 9). 

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

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

 Alla rutmarkeringar är strukna. 
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Sidspecifika förändringar 

8 

Aktivitet 

Pärlornas färger kan ersättas med olika typer av pärlor, eller olika stora pärlor.  Man kan 
även trä pärlorna på en piprensare så sitter de bättre på plats.  

Tänk på att det kan vara bra att ha de olika pärlorna i små skålar, som man exempelvis 
märkt upp med bokens kulfärger skrivna på dymoteip. Allt placerat på en bricka. Trillar en 
pärla av snöre/piprensare så är det lättare att finna den om ”sökytan” är begränsad. 

10 

Använd gärna även taktilt material som visar uttrycken.    

31 

Aktivitet 

Denna uppgift kräver vissa förberedelser.  

Ge eleven ett antal ”x” skrivna på dymoteip, på så sätt kan man spara tid då det går åt 
mera tid om eleven ska sätta in varje kort i perkinsmaskinen för att skriva sina ”x”. 

Låt eleven ha en bricka att lägga korten på. En begränsad yta göra att det blir lättare att 
hålla reda på korten. 

37 

Bilder på Turning Torso och Eiffeltornet.  

Rita gärna på elevens ritmuff en enkel skiss som visar byggnadernas siluetter. Det hör till 
allmänbildningen att veta detta. 

41 

Uppgift 1115 

Eleven kan behöva hjälp med att tolka svällpappersbilden. 

50 

Sammanfattning 

Ett tips kan vara att samla alla Sammanfattningar i en särskild pärm tillsammans med 
motsvarande material som finns på bokens inre pärm så kan eleven snabbt ta fram pärmen 
och kolla om eleven är osäker på något eller ta med den hem för repetition inför prov. 

56 

Uppgift 1163 

Eleven har fått följande bildinformation; 

Du har följande spelkort: 
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2 spader (svarta), 2 ruter (röda), 4 klöver (svarta) 

Det är lätt att ta förgivet att en elev med synnedsättning vet att spelkorten har olika färger. 
Kolla för säkerhetsskull att eleven är medveten om detta. 

57 

Uppgift 1167 

Berätta gärna lite mera om pungdjävulen för eleven, storlek, färg etc. 

59 

Tema 

Kolla så att eleven har klart för sig var Storbritannien är beläget och hur kartbilden ser ut. 
Använd elevens taktila kartor.  

61 

Problemlösning - Uppgift 2 

Om man vill spara tid så klipper man ut siffrorna åt eleven. 

Eleven sätter fast siffrorna med häftmassa och kan på så sätt pröva sig fram till rätt 
lösning/svar på uppgiften. 

69 

Uppgift 2021 

Berätta gärna lite hur sjöpungen ser ut, storlek, färg etc.  

70 

Aktivitet 

Eleven har fått två likadana svällpappersbilder. 

 Att klippa tar tid. Det är bra träning för eleven men då det inte är det man ska träna i 
uppgiften kan det vara bra om eleven får bitarna utklippta.  Den andra bild ska eleven ha 
intakt så att eleven kan lägga sina figurer på ursprungskvadraten och på så sätt jämföra och 
se hur stor del av den ursprungliga kvadraten som bitarna täcker. 

81 

Bråktavla 

Gör en individuell genomgång av bråktavlan. Använd gärna även taktilt material för att 
tydliggöra sambanden. 

91 

Räkna och häpna - Vika papper 

Eventuellt kan uppgiften behöva förtydligas lite, då eleven kanske inte direkt få samma 
”bild” som de seende eleverna.  
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92 

Tiopotenser 

Då tabellen i boken är lite stor och svår att avläsa har eleven fått den som svällpappersbild. 
Använd denna och gå igenom uppställningen individuellt så att eleven förstår hur 
grundpotensform fungerar.  

101 

Uppgift 2140 - Silverbibeln 

För att eleven ska förstå varför det står berättat om Silverbibeln i uppgift 2140 kan det vara 
passande att berätta lite om var Silverbibel finns, hur den kom till Sverige etc.  

107 

Problem lösning 

Uppgift 2 

Eleven har fått siffror till svällpappersbilden som ska klippas ut och sedan sättas fast med 
häftmassa på bild. På så sätt kan eleven flytta runt siffrorna och prova sig fram till rätt svar. 

Uppgift 3 

Tredimensionella bilder är svåra att tolka. Bygg bilderna med hjälp av exempelvis lego.  

113 

Uppmärksamma eleven på att det inte alltid finns all information, som man behöver för att 
räkna ut tal, i själva uppgiften utan som här i en gemensam sammanställning i annonsen 
före uppgift 3010. 

120 

Uppgift 3040 

Att tolka den här typen av svällpappersbilder är svårt. Bygg därför upp bilderna taktilt med 
hjälp av exempelvis lego. 

120 

Uppgift 3042 

Ge eleven taktila stickor som eleven kan ha att bygga med. Se till att eleven har en bricka 
eller åtminstone ett begränsat område att jobba på samt en antiglid duk så att stickorna 
ligger stilla. 

124 

Aktivitet 

Eleven har fått triangeln med rutor som svällpappersbild. 

Eventuell behöver eleven hjälp att klippa ut a, 2a, b, a+b och 2a +b för att på så sätt spara 
tid.  Använd häftmassa för att sätta fast dem.  
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Förbered uppgift F. 

141 

Uppgift 3126 – Husgavel 

Då det är svårt att tolka svällpappersbilder kan det kanske vara bra med en individuell 
genomgång av bilden. Samtidigt kan man passa på och berätta att man kan dela upp bilden 
i flera geometriska figurer. Vilket underlättar när man som här ska räkna ut husgavelns 
area. 

142 

Uppgift 3134 

Se ovan. 

146 

Uppgift 3151 

De två svällpappersbilderna kan vara svåra att tolka. Kolla med eleven så att han/hon har 
förstått att man kan dela upp dem i flera geometriska figurer när man räknar ut arean. 

147 

Uppgift 3157 

Kolla så att eleven har förstått svällpappersbilden. 

154 

Uppgift 3183 

Eleven har ingen taktil bild. Kolla därför så att eleven vet hur ett parallellogram ser ut. 

154 

Uppgift 3184, 3185 och 3186 

Låt eleven även använda taktila föremål exv. tändstickor eller lego. 

159 

Uppgift 1 

Eleven har fått svällpappersbild med siffror som ska klippas ut. Eleven behöver häftmassa 
för att kunna sätta fast sifforna. 

161/163 

Geometriska bilder 

Vid genomgång av de geometriska figurerna använd svällpappersbilderna som finns på 
originalbokens pärm. Kolla så att eleven har klart för sig skillnaderna mellan exv. en 
kvadrat och en romb. Använd gärna även taktilt geometriskt material.  
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163 

Triangel – tre höjder 

Individuell genomgång av svällpappersbilden. Gör eleven medveten om att man ibland kan 
behöva vrida bilden. 

165 

Uppgift 4001/4003 

Eleven behöver en punktuppmärkt linjal, häftmassa att fästa linjalen med samt ritmuff. 

Att rita bilder på ritmuff är svårt och eleven kan behöva ha viss handledning. Det tar 
dessutom betydligt längre tid än för den seende eleven så man får därför avväga vad man 
vill träna, att rita geometriska figurer eller räkna ut en geometrisk figurs omkrets eller area.  

166 

Uppgift 4011 

Tänk på att uppgifter där eleven ska rita bild tar betydligt längre tid än för en seende elev.  

166 

London Eye 

Kolla så att eleven vet vad ett pariserhjul är och hur det fungerar. 

172 

Uppgift 1 

Eleven har fått följande klockinformation: 

a) Tv-programmet börjar 14.55 och slutar 16.15 
b) Tv-programmet börjar 20.10 och slutar 21.55 

173 

Aktivitet 

Om man vill spara tid kan man med fördel förbereda uppgiften och klippa ut de separata 
trianglarna så kan eleven ha kvar ursprungsbilden att jämföra med. Att klippa är 
tidsödande och det kanske inte är det som man förtillfället vill träna.  

176 

Uppgift 4049 

Kolla så att eleven har tolkat bilden rätt. Man kan förstärka linjen som delar bilden i en 
halva cirkel och en rektangel med ett vaxsnöre så kanske eleven kommer hur han/hon ska 
lösa uppgiften. I annat fall visa detta. Det tar tid att lära sig tolka bilder och individuella 
genomgångar påskyndar elevens förmåga att själv förstå nya taktila bilder. Alltså väl 
använd tid!! 
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176 

Uppgift 4050 

Även här kan det vara bra att stämma av med eleven. Som seende är det inte svårt att 
förstå bilden, men en elev med synnedsättning har troligen inte samma upplevelse av en 
teater- eller biosalong. Därför kan en förklaring vara på sin plats. Alla teatersalonger har 
inte formen av en kvarts cirkel, men just den här som bilden visar en teatersalong som ser 
ut så här. 

177 

Uppgift 4054 

Eleven har en svällpappersbild som troligen behöver få lite förtydligande. Visa gärna taktilt 
hur geten kan röra sig, exv. med ett vaxsnöre. 

178 

Rita ett ritblock 

Gör en individuell genomgång av hur man ritar ett rätblock. Visa även ett taktilt rätblock 
och förklara vilka sidor som man ser osv. 

179 

 Volymen av ett rätblock 

Bygg bilderna taktilt med lego eller annat stapelbart material.  

181 

Uppgift 4061 

Att tolka och avläsa svällpappersbilder är svårt. Ta gärna lite tid till att resonera kring 
bilden. 

184 

Kub  

Eleven har ingen svällpappersbild, använd taktilt material. 

187 

Uppgift 4091 

Här kan det vara bra med en riktig kartong så att eleven får en känsla av hur många sidor 
det är som han/hon ska ha med i sin uträkning. 

190 

Resonera och utveckla 

Det kan vara bra att ha motsvarande bilder utklippta i lite styvare papper och visa sedan 
eleven hur man viker till en låda. 
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191/192 

Prisma och pyramid 

Det är svårt för en elev med synnedsättning att göra ritningar av den här typen. Men 
eleven bör känna till hur man ritar och vet varför vissa streck inte är heldragna etc. Använd 
taktila föremål och förklara vad som syns och inte syns. 

194/195/196 

Uppgift 4102/4107/4111/4113 

Tänk på att det tar tid att rita. Eventuellt kan eleven behöva extra handledning. Man kan ju 
ibland överväga vad som är viktigast, att eleven kan räkna ut uppgiften utan att rita eller 
själva ritande av en figur. Det får man kanske tänka över från fall till fall, när man vet att 
eleven kan och förstår hur man ska rita de olika geometriska figurerna. 

196 

Uppgift 4112 

Tipsa eleven om att man kan dela upp åkern i två olika geometriska figurer. 

198  

Cylinder 

OBS! Viktigt med individuell handledning. Ha en taktil cylinder som utgångspunkt. 

198 

Rita en cylinder 

Individuell handledning. Se ovan. 

199 

Kon – rita en kon 

Använd även taktilt material för att på så sätt förstärka hur en kon ser ut och ritas. 

201 

Exempel 

Eleven har inga svällpappersbilder.  Låt eleven få taktila föremål. 

202/203 

Uppgift 4121/4126/4127 

Dessa uppgifter tar längre tid för eleven att göra. Kolla så att eleven vet hur han/hon ska 
rita figurerna. I uppgift 4127 kan det vara bra att kolla att eleven kommer ihåg hur man 
ritar i skala 1:2. 

205 

Uppgift 4135/4136 
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Kolla så att eleven med synnedsättning har varit i kontakt med bowling. Man ska inte ta 
förgivet att så är fallet. Om eleven inte har spelat bowling berätta då hur klotet ser ut och 
hur banorna är utformade etc. 

209 

Uppgift 4154 

Kolla så att eleven förstått hur han/hon ska tolka bilden för att kunna beräkna arean.  

216 

Uppgift 4187 

Visa eleven var Luxor och Kairo är belägna på en av elevens taktila kartor. 

220 

Aktivitet 

Uppgiften kräver förberedelser. Se till att eleven får sina ekvationskort skrivna på 
punktskrift. 

Spelplanen har nedanstående utseende. Men man kan naturligtvis göra spelplanen på 
elevens ritmuff.  Eleven markerar med en markör som man sätter fast med häftmassa.  

 Start: 1, 2 

 3 Ta en ekvation till 

 4, 5, 6, 7, 8 

 9 Gå 2 steg framåt 

 10, 11 

 12 Stå över en omgång 

 13, 14, 15, 16  

 17 Ta en ekvation till 

 18, 19, 20, 21 

 22 Gå 4 steg bakåt 

 23, 24 

 25 Stå över en omgång 

 26 Mål 

228 

Aktivitet 

Använd riktiga askar och tändstickor som eleven kan laborera med. 
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258 

Uppgift 5166 

Eleven har fått som tillägg att resan mellan New York och Arlanda tar 8 timmar. Detta för 
bespara eleven den tid som det tar att kolla efter restiden bland tidigare uppgifter. 

259 

Uppgift 2 Gräva diken. 

Om eleven använder vaxsnören kan eleven lätt markera och ändra dikena på 
svällpappersbilden. 

262 

Aktivitet 

Eleven behöver punktuppmärkta tärningar. 

265 

Uppgift 6006 

Tabellen har följande utseende: 

 1 Händelse: Kulan är gul 

 Gynnsamma utfall: A  

 Antal möjliga utfall: B  

 P i bråkform: C 

 P i procentform: D 

 2 Händelse: E 

 Gynnsamma utfall: F 

 Antal möjliga utfall: G 

 P i bråkform: 7/20 

 P i procentform: H 

 3 Händelse: Kulan är inte svart 

 Gynnsamma utfall: I 

 Antal möjliga utfall: J 

 P i bråkform: K  

 P i procentform: L 

271/274/275 

Träddiagram 
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Kolla så att eleven har förstått svällpappersbilden. Annars är det lätt att det bara blir en 
massa streck utan någon särskild betydelse. 

277 

Aktivitet 

Uppgiften kräver förberedelser. Eleven behöver förutom snörena en punktuppmärkt linjal 
samt miniräknare. 

282 

Uppgift 6050 

För att spara tid använder eleven den tomma svällpappersbilden. Om man vill återanvända 
diagrammet kan man markera med hjälp av makraménålar och vaxsnöre.  

285 

Tolka diagram 

Uppgiften kräver förberedelser. Att tolka svällpappersbilder kräver träning och eleven kan 
behöva handledning.  

286 

Aktivitet 

Kräver förberedelser. 

Se till att eleven har en bricka eller ett kartonglock att kasta häftstiften på. Begränsad yta 
gör att eleven får mer kontroll över var alla häftstift befinner sig. 

288 

Exempel 

Frekvenstabellen har följande utseende: 

 antal barn x – frekvens f – relativ frekvens f/n 

 Barn: 1  f: 6 f/n: 6/25 = 24 % 

 Barn: 2  f: 9 f/n: 9/25 = 36 % 

 Barn: 3  f: 5 f/n: 5/25 = 20 % 

 Barn: 4  f: 4 f/n: 4/25 = 16 % 

 Barn: 5  f: 1 f/n: 1/25 = 4 % 

 n = 25 

 S:a = 100 % 

289 

Uppgift 6057 
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För att spara tid låt eleven föra in sitt resultat på ett i förväg uppritat koordinatsystem. 
Dessa kan ritas på elevens ritmuff eller så använder man en av de medskickade 
svällpappersbilderna som man återanvänder. 

Frekvenstabellen har följande utseende: 

 Antal prickar x – frekvens f – relativ frekvens f/n  

 x: 1 f: --- f/n: --- 

 x: 2 f: --- f/n: ---  

 x: 3 f: --- f/n: ---  

 x: 4 f: --- f/n: ---  

 x: 5 f: --- f/n: ---  

 x: 6 f: --- f/n: --- 

 n = --- 

 S:a = --- 

293 

Exempel – cirkeldiagram 

Att mäta och rita ut vinklar i en cirkel är svårt och tidsödande.  

Kolla så att eleven vet hur man gör.  

Eleven har fått en svällpappersbild och istället för att rita en cirkel och rita cirkelsektorerna 
har eleven fått i uppgift att mäta vinklarna. 

294 

Uppgift 6070 

För att spara tid kan man rita några cirklar på elevens ritmuff där eleven sedan kan rita in 
sitt svar. 

325 

Läxa 6 uppgift 4 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Vilket av de här sex talen:  

2,5  0,25  1,7  0,4  0,17  0,2  

är lika med 

a) a)1/4 

b) 2/5 

c) 5/2 

d) 17/100 
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338 

Läxa 12 uppgift 9 

Eleven har fått följande förändring av uppgiften: 

På en karta i skala 1:10 miljoner är avståndet mellan Stockholm och S:t Petersburg 7 cm. 

Visa eleven på hans/hennes taktila Europakarta var S:t Petersburg är beläget. 

342 

Läxa 14 Veckans problem 

Se till att eleven har siffrorna 1-7 skrivna, utklippta och häftmassa att sätta fast siffrorna 
med. 

345 

Läxa 16 Uppgift 3 

Tågtidtabellen har delats upp i två tabeller en måndag-fredagstabell och en lördagstabell. 

346 

Läxa 16 Uppgift 11 bild 

Kolla så att eleven vet hur 45-varvsskivor fungerar. 

351 

Läxa 19 uppgift 6 

Kolla så att eleven förstår hur en klocka kan ha formen av en cylinder. 

354 

Läxa 20 Veckans problem 

Geometriska figurer i en annan geometrisk figur kan vara lite svårt att tolka så kolla att 
eleven förstått figuren innan eleven får läxan med sig hem. 

360 

Läxa 23 uppgift 10 

Se sid 354 ovan. 

361 

Läxa 24 uppgift 5 

Koll så att eleven får med sig hem ett koordinatsystem där han/hon kan rita sitt 
stolpdiagram 
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Till läsaren 

Hej! 

- Du har svällpappersbilder till de bilder du behöver.  
- En del bilder behöver du rita själv. Då ritar du på din ritmuff eller använder ett 

rutnät där du kan ”rita” med vaxsnöre. 
- Bokens begreppsregister finns efter innehållsförteckningen.  
- Läxor och facit finns under egen flik. 
- Uppgifter med pratbubbla är markerade med (grupp) efter uppgiftens nummer. 
- När du får lov att använda miniräknare har dessa uppgifter rubriken: Miniräknare. 

Är det flera uppgifter som du får använda miniräknare till har dessa markeringen 
(mr) efter uppgiftens nummer.  

- Uppgifter markerade med en sol har bokstaven s inom parentes efter uppgiftens 
nummer. 
 

Lycka till! 
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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 34 uppgift 1082 
En gitarr kostar 950 kr. Men nu kan du få 30 % i rabatt. 
Vilket är det nya priset på gitarren? osv. 

 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.  

 Hjälp och tips på hur man kan tänka matematiskt om man har en elev med 
synnedsättning kan man få genom att läsa:  
Att undervisa punktskriftsläsande elever i matematik  
Best. nr 6572 

 Var medveten om att exv. punktskriftstecknet för siffror är olika beroende på om 
eleven har datorn programmerad på 6-punkters eller 8-punktersinställning. 

 Du kan ha stor nytta av punktskriftsnämndens  handledningarna: 
- Punktskrifts skrivregler för matematik och naturvetenskap 
- Svenska skrivregler för punktskrift 
Dessa finns att köpa eller tanka ner som 
pdf: http://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/punktskrift/bestalla-skrifter1/  

 När det gäller ASCIIMath så finns på SPSM:s hemsida länkar till andra sidor om 
digitala läromedel och även ASCIIMath: 
https://www.spsm.se/laromedel/anpassade-laromedel/formler-och-matematik-i-e-
bocker/matematik-med-asciimath/ 
och/eller fördjupad kunskap om ASCIIMath: 
http://asciimath.org/ 

 Man kan beställa svällpappersbilder från  
SPSM Läromedels Basbilder 
https://www.spsm.se/laromedel/webbshop/ 

http://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/punktskrift/bestalla-skrifter1/
https://www.spsm.se/laromedel/anpassade-laromedel/formler-och-matematik-i-e-bocker/matematik-med-asciimath/
https://www.spsm.se/laromedel/anpassade-laromedel/formler-och-matematik-i-e-bocker/matematik-med-asciimath/
http://asciimath.org/
https://www.spsm.se/laromedel/webbshop/
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men även: 
Gradskiva best.nr 13263 
Linjal (30 cm) Best.nr. 13261 
Linjal (21 cm) Best.nr 13260 
Vinkelhake Best.nr. 13262 
Koordinatplatta, platta i kork från SPSM. Best.nr: 6015 
Black board Best.nr: 10326 
Taktil tärning från Iris hjälpmedel. 

 Med hjälp av häftmassa och vaxsnören kan man tydliggöra bokens information på 
exv. diagram och geometriska figurer. 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 dessa inte räcker kan man beställa basbildspaket (5 st i ett 
paket) Best.nr. 15000 

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

 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 3 sid 107.  

 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.  

 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 med fördel tänka efter vad är det som jag vill att 
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eleven ska lära sig i den här uppgiften. Är det att rita en figur så ska eleven 
naturligtvis göra detta, 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.  

 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. Ring 
gärna om frågor uppstår. Fråga efter utbildare inom matematik hos 
Resurscentersyn Stockholm. SPSM Tel: 010 473 50 00. 
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