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Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40087  



 

 

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. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

 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. 

 Material som behövs till boken: 
ritmuff, linjal, vinkelhake, gradskiva, abakus, taktila eller riktiga pengar, tärningar 
(till vissa spel) 

 Använd ritmuff där eleven uppmanas att rita, ex. vid tallinje, sträckor, figurer och 
mönster. De flesta bilder finns som svällpappersbilder. 

 Ny sida vid nytt Kapitel. 

 Meningar och Rubriken med enbart versaler har ändrats till gemena bokstäver. 

 Inga fet- och kursivmarkeringar finns i boken. 

 Baksidestexten utgår. 

 Observera att om eleven läser denna bok i sin dator så stämmer inte måtten på den 
digitala bilden alltid överens med svarttryckets bild. Alla hänvisningar till 
svällpappersbilder ligger i anslutning till bildfilen. 
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 Bilderna vid kapitlens början och någon till (se nedan under Bildbeskrivningar) har 
bildbeskrivningar men dessa är ej utförligt beskrivna då det skulle bli alltför 
omfattande beskrivningar. Diskutera gärna och prata med eleven om bilderna. 

 I uppgifter med bild på ruta (istället för tal) är rutan ersatt med ---. Ex. sid. 96 uppg. 
105 

 I tal där det saknas en siffra inuti ett tal finns ett frågetecken istället för en ruta. Ex. 
sid. 96 uppg. 108 

 Ordet "måla" är ändrat till markera. 

 Pengar i tal skrivs som talsorten inom parentes. ex. sid. 11 i exempelrutan 3 * 2(10) 
= 6(10) 

 Spel: Många spel är svåra att anpassa och behöver extra förberedelse av läraren. 
Instruktionerna är anpassade men eleven behöver hjälp. 

 I boken skrivs inga uppställningar av tal. Instruktioner om att ställa upp tal är 
strukna.  

 Där de Egyptiska talsymbolerna dyker upp finns dessa tecken till eleven: 

 1 = f = finger 

 10 = å = åsnehov 

 100 = h = hårlock 

 1000 = l = lotusblomma 

 10000 = s = Faraos spira 

 100000 = g = grodyngel 

 Bilder på pengar har ersatts med ord: tusenkronorssedlar, hundrakronorssedlar, 
tiokronor, enkronor 

 Talbilder som visar talsorterna (ex. sid 108) har fått dessa tecken: 

 tu = tusental 

 h = hundratal 

 ti = tiotal 

 e = ental 

 De hinduiska fårorna är strukna och har omarbetats till talsorter. 
Där de Hinduiska talsymbolerna dyker upp finns dessa tecken till eleven: 

 tt = tiotusental 

 tu = tusental 

 h = hundratal 

 ti = tiotal 

 e = ental 

 Ikonen för miniräknare finns tillagd som text i uppgiften. 
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 Talsystemen som i svartskriften är i vågrät uppställning är ändrad till lodrät 
uppställning med det största talet överst osv. Ex. sid. 31. 

 Miljon 

 Hundratusental 

 Tiotusental 

 osv. 

 De bilder som är ritade i rutor i boken är även ritade i s.k. rutnät på 
svällpappersbilden, så att eleven kan ta hjälp av rutorna. 

 Där eleven ska mäta ex. fiskar på sidan 43 finns svällpappersbild på mätlinjer 
(sträckor) istället för djur. 

 "Rita bilder till uttrycken." har ändrats till "Skriv textuppgifter till uttrycken." 

 Under kapitel 6 finns många bilder där eleven ska mäta sträckor, figurer m.m. Här 
behöver eleven extra hjälp. 

 Rubriker i tabellkolumner har förkortats för att inte ta för stor plats och därmed gå 
lättare att läsa. En nyckel har infogats i de fall där förkortningar används.  

 Om en prislista eller en tabell hänvisar till flera uppgifter ligger dessa i en ruta 
ovanför den första uppgift som den hänvisar till. Här står också till vilka uppgifter 
prislistan hör. Bilderna på sakerna är strukna.  

 Vissa arbetsuppgifter i svartskriftsboken innehåller en gemensam uppgiftstext. I 
den anpassade boken har vi upprepat uppgiftstexten för varje nytt tal, ex: 
44. Skriv i blandad form där det går. 

a) 3 * 3 tiondelar 

b) 4 * 2 tiondelar 

c) 2 * 4 tiondelar 

d) 2 * 2 tiondelar 

45. Skriv i blandad form där det går.  

a) 2 * 5 tiondelar  

b) 7 * 4 tiondelar  

c) 5 * 3 tiondelar  

d) 6 * 2 tiondelar 
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Sidspecifika förändringar 

5 

Texten i rutan med de Egyptiska talsymbolerna har fått tillägget: 

Egyptiska talsymboler: 

1 = f = finger 

10 = å = åsnehov 

100 = h = hårlock 

Multiplicera med 10 

Tio gånger åsnehov + åsnehov + finger (21) = hårlock + hårlock + åsnehov (210) 

Varje talsort blir tio gånger större. 

8 

Uppg. A 

Tillagt framför sifferkorten före uppg. A: 

Gula kort: 5 5 5 

Röda kort: 3 3 3 3 3 

 

Tillagt istället för bilderna: 

a) tre paket med åtta stycken bilder i varje paket 
b) fyra CD som kostar 49 kr/st 
c) fem stycken 500-kronorssedlar 

 

Uppg. B 

Tillagt istället för bilderna på tärningarna: 

Tre tärningar med fem prickar på varje tärning + fyra tärningar med två prickar på varje 
tärning 

9 

Tillagt först i rutan: 

Här är fyra ljusstakar med tre ljus i varje ljusstake. 

 

Tillagt i uppg. 5 istället för bilderna: 

a) fyra askar med sex färgpennor i varje ask 
b) tre rör med sex badmintonbollar i varje rör 
c) ett rutmönster med fem rader och sex rutor i varje rad  
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d) tre förpackningar med 25 st idolkort i varje förpackning 
e) fyra askar med 1000 st häftklamrar i varje ask 
f) tre askar med 200 st gem i varje ask 

10 

Uppg. 8 

Tillagt istället för tärningarna: 

a) två tärningar med fyra prickar på varje, tre tärningar med fem prickar på varje 
b) en tärning med sex prickar, två tärningar med fyra prickar på varje 
c) en tärning med tre prickar, tre tärningar med två prickar på varje 

13  

Uppg. 32 skrivs: 

a) fem 10-kronorsmynt 
b) fyra 5-kronorsmynt 
c) tre 20-kronorssedlar 
d) fem 50-kronorssedlar 
e) sex 100-kronorssedlar 
f) tre 500-kronorssedlar 
g) fyra 500-kronorssedlar 
h) fem 1000-kronorssedlar 

Osv. på liknande ställen i hela boken. 

15 

Uppg. 46 är skriven: 

Station 1, avstånd 10 m 

Julia: tre vita, två blå, en gul 

Albin: tre svarta, en blå, två röda 

 

Station 2, avstånd 15 m 

Julia: tre svarta, två röda, en utanför 

Albin: tre vita, två blå, en röd 

osv. 

16 

Uppg. A har skrivs så här: 

Jämför uträkningarna av 3 * 12. Vilka likheter och skillnader ser du? 

1. "mattor" 

3 rader med 10 rutor = 3 * 10 
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+ 3 rader med 2 rutor = 3 * 2 

3 * 10 + 3 * 2 = 30 + 6 = 36 

 

2. talsortsräkning 

3 * 12 = 30 + 6 = 36 

 

Räkna nu 4 * 21 på båda sätten. 

17 

Första exempelrutan är skriven så här: 

Så här kan man beskriva en matta till uttrycket 4 * 17 och dela den i tiotal och ental. 

4 rader med 10 rutor = 4 * 10 

+ 4 rader med 7 rutor = 4 * 7 

4 * 17 = 4 * 10 + 4 * 7 

4 * 17 = 40 + 28 = 68 

 

Andra exempelrutan är skriven så här: 

Förenkla genom att beskriva mattan till uttrycket 6 * 24 utan att räkna smårutor. Dela i 
tiotal och ental. 

6 * 20 

6 * 4 

6 * 24 = 6 * 20 + 6 * 4 

6 * 24 = 120 + 24 = 144 

20-21 

Eftersom eleven med blindhet inte använder uppställning som räknemetod, hänvisas hen 
till att använda sin abakus eller skriftlig huvudräkning. Bilderna och instruktionerna som 
visar hur uppställning går till utgår därför.  

24 

Fyra i rad 

Spelplan A och B finns som svällpappersbild. 

Talen i ringarna finns i ruta. 

25 

Uppg. 82 har fått instruktionen: 

Använd miniräknare och lös multiplikationerna. 
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a) 15 * 15 
7 * 15 
225 * 105 

 

b) 9 * 21 
3 * 12 
252 * 27 

 

c) 2 * 27 
71 * 2 
54 * 142 

27 

Spela multispelet 

Tillagt: 

Skriv var sitt protokoll så här: 

Protokoll 

Omgång 1: ? * ?? = --- 

Vinnare: --- 

Omgång 2: ? * ?? = --- 

Vinnare: --- 

 

Omgång 3: ? * ?0? = --- 

Vinnare: --- 

Omgång 4: ? * ?0? = --- 

Vinnare: --- 

 

Instruktionen är: 

Turas om att slå en sexsidig tärning och skriva siffran istället för något av frågetecknen i 
omgång 1. När det står siffror istället för alla tre frågetecknen räknar du ut produkten med 
huvudräkning eller en skriftlig metod. Den som får störst produkt vinner och sätter x vid 
"vinnare". 

28 

Uppgiften är omgjord:  
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Här får du en lista på 8 sträckor som innehåller olika räknetal. Du startar alltid med sträcka 
A (som har starttal 5) och ska gå framåt mot målet E.  

Börja med starttalet 5 (A). 

    • Räkna och använd resultatet. 

    • Du får bara gå framåt mot målet. 

    • Vilken väg ger det största talet som resultat. 

Sträckor: 

1. Sträcka A-B: `"---" * 0` 

2. Sträcka A-C: `"---" * 2` 

3. Sträcka A-D: `"---" * 4` 

4. Sträcka B-C: `"---" + 30` 

5. Sträcka B-E: `"---" * 100` 

6. Sträcka C-D: `"---" * 4` 

7. Sträcka C-E: `"---" + 10` 

8. Sträcka D-E: `"---" * 8` 

 

29 

Uppgiften är omgjord:  

Här får du en lista på 12 sträckor som innehåller olika räknetal. Du startar alltid med 
sträcka A (som har starttal 0) och ska gå framåt mot målet G. 

 

 Börja med starttalet 0. 

 Räkna och använd resultatet. 

 Du får bara gå framåt mot målet. 

 

Sträckor:  

1. Sträcka A-B: `"---" * 20` 

2. Sträcka A-C: `"---" + 10` 

3. Sträcka A-D: `"---" * 99` 

4. Sträcka B-C: `"---" * 4` 

5. Sträcka B-E: `"---" * 10` 

6. Sträcka C-D: `"---" + 5` 

7. Sträcka C-E: `"---" + 8` 
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8. Sträcka C-F: `"---" * 8` 

9. Sträcka D-F: `"---" * 4` 

10. Sträcka E-F: `"---" * 4` 

11. Sträcka E-G: `"---" * 7` 

12. Sträcka F-G: `"---" + 20` 

31 

Uppg. A har instruktionen: 

Här är sex kort med siffror: 7 25 451 0 0 0 

 

Uppg. B har instruktionen: 

Använd siffran 7 och alla nollor och visa i ett talsystem vad som händer när man 
multiplicerar ett tal med 10, 100 och 1000. 

 

Tabellen är vänd och skrivs: 

 Miljon 

 Hundratusental 

 Tiotusental 

 Tusental 

 Hundratal 

 Tiotal 

 Ental 

 

Osv. på liknande ställen i hela boken. 

35 

Uppg. 136 är skriven så här: 

a) 10 - 4 * 2 är 

1. 2 

X. 6 

2. 12 

b) 5 * 158  är 

1. 785 

X. 790 

2. 795 

osv. 
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Osv. på liknande ställen i hela boken. 

36 

Uppg. 142 har instruktionen: 

En sträcka är 4 cm. Rita en sträcka som är 

a)  hälften så lång 

b)  dubbelt så lång 

 

Uppg. 143 har instruktionen: 

En röd fisk är 3 cm lång och en blå fisk är 9 cm lång. 

Hur många gånger längre är den blå fisken än den röda? 

37 

Uppg. 148 har instruktionerna: 

a) Markera hälften av antalet bollar med ett kryss. 

b) Markera 1/3 av antalet bollar med ett streck. 

c) Hur stor del av de tolv bollarna är nu omarkerade? 

49 

Uppgiften har gjort om: 

33. På friluftsdagen ska eleverna gå en bana, i bokstavsordning, med aktiviteter vid A, B, C 
och D. 

Här får du en lista på de 4 sträckorna: 

1.  A-B 1 km 100 m 

2.  B-C 400 m 

3.  C-D 1 km 

4.  D-A 500 m 

Tips! Använd samma enhet på alla sträckor när du räknar med dem! 

a) Hur långt går eleverna från A till korvgrillningen vid D?  

b) Hur lång är hela banan?  

c) Albin har gått precis halva banan. Hur långt har han gått?  

d) Hur mycket längre är sträckan AB än sträckan BC?  

e) Hur mycket längre är sträckan CD än sträckan DA?  
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f) Var på banan är Julia när hon gått 2 km? Hon går till aktiviteterna i 
bokstavsordning. 

50 

Tabellen är förkortad för att underlätta avläsning. Orterna Sundsvall, Umeå och Östersund 
är borttagna. De uppgifter som handlar om de orterna har strukits och ersatts med andra 
uppgifter. Se nedan: 

37.  Börja att läsa av orten till vänster i tabellen. Följ sedan raden till höger tills du kommer 
mitt för den andra orten, som finns på första raden. 

 

a) Hur många kilometer är det från Göteborg till Malmö? 

b) Hur många kilometer är det mellan Luleå och Stockholm? 

c) Vilken stad kommer man till om man startar i Linköping och kör 207 km? 

d) Hur många mil är det mellan Linköping och Malmö? 

38.  Hur mycket längre är det att åka från Stockholm till Luleå än från Stockholm till 
Malmö? 

39.  En familj från Malmö åker på sin semester först till Göteborg, sedan till Stockholm och 
därefter hem igen. Hur lång är familjens bilresa? 

40.  En familj från Luleå kör till Malmö och hem igen. Hur lång är familjens bilresa? 

41.  Från Stockholm är det 13 mil längre till Jönköping än till Linköping. Hur långt är det 
från Kiruna till Luleå? 

55 

Uppg. A 

Till uppgiften finns en svällpappersbild och texten är skriven så här: 

A. Så här lång är en sträcka i verkligheten. Sträcka 1. 

Sofia ritar av sträckan (sträcka 2). Jämför sträcka 2 med sträcka 1. 

Albin ritar av den första sträckan (sträcka 3). Jämför sträcka 3 med sträcka 1. 

Hur kan man uttrycka jämförelserna matematiskt? 

 

Uppg. B 

Eleven får instruktionen att beskriva längd och bredd på rummet. Möblerna är strukna. 

59 

Uppg. 78: Loket är ersatt med en rektangel då loket blir svår att avläsa. 

62 

Kartan finns som svällpappersbild men eleven behöver extra hjälp till denna uppgift. 
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75 

Uppg. 135 har en svällpappersbild där varje ruta har fått ett ord istället för bild. 

 A1: skor 

 A2: rep 

 A3: pojke 

 A4: rep 

 B1: kona 

 B2: vägg 

 B3: korg 

 B4: vägg 

 C1: golv 

 C2: boll 

 C3: vägg 

 C4: vägg 

 D1: bänk 

 D2: pojke 

 D3: hopprep 

 D4: klocka 

84 

Uppg. 30: Ordet "bilden" är ändrad till "bildbeskrivningen" och här får eleven en 
bildbeskrivning att läsa före uppgiften. 

85 

Uppg. 35 är skriven: 

Skriv av uppgifterna och skriv det tal som saknas så att det stämmer. 

a) 8480/--- 2120 * --- 6360 - --- 6000/--- 60 * --- 3000 - --- 1750 
b) 150 * --- 15000/--- 3000/--- 600 - --- 120 * --- 480/--- 80 

87 

Uppg. 39 är skriven: 

Gör som ovan och skriv hur du delar 11 kulor lika i 3, 4 respektive 5 delar. Skriv på 
mattespråket. 

a) 11/3 
Mattespråket: 11/3 = --- rest --- 
Kontrollräkna: --- 

b) 11/4 
Mattespråket: 11/4 = --- rest --- 
Kontrollräkna: --- 

osv. 
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102 

Uppg. A: Tabellen är vänd och skriven så här: 

Julia Naima 

Har redan 140 kr 180 kr 

 Efter 1 vecka --- --- 

 Efter 2 veckor --- --- 

 Efter 3 veckor --- --- 

 Efter 4 veckor --- --- 

 

Alla tabeller på sidan 102 och 103 är vända. 

104 

Tabellen i rutan är skriven så här: 

Nyckel: 

b = banan 

ä = äpple 

 

Priser (kr) Försök 1 Försök 2 

1 b + 2 ä = 14 4 + (5 + 5) = 14 6 + (4 + 4) = 14 

2 b + 1 ä = 16 (4 + 4) + 5 = 14 (6 + 6) + 4 = 16 

 Fel Stämmer 

104 

Tabellen till uppg. 151 är skriven så här: 

Nyckel: 

g = glass 

f = fruktdryck 

 

Priser (kr) Försök 1 Försök 2  

1 g + 2 f = 28 --- ---  

2 g + 1 f = 32 --- --- 

 --- --- 

105 

Tabellerna till uppg. 154 och 155 är vända. 
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Tabellen till uppg. 156 är skriven så här: 

Nyckel: 

p = pennor 

s = sudd 

 

Priser (kr) Försök 1 Försök 2 

1 s + 2 p = 13 --- --- 

2 s + 1 p = 11 --- --- 

115 

Tillagt i uppg. 1: 

a. fyra lika stora delar 
b. fem lika stora delar 
c. åtta lika stora delar 
d. sex lika stora delar 
e. tre lika stora delar 

 

Uppg. 4 har fått svällpappersbilder. 

116 

Tillagt uppg. 6: 

a) cirkel i fyra lika stora delar, 2 delar är målade 
b) cirkel i fyra lika stora delar, 1 del är målad 
c) cirkel i fyra lika stora delar, 3 delar är målade 
d) cirkel i fyra lika stora delar, 4 delar är målade 

 

Osv. på lika sätt hela sidan. 

117 

Uppg. 11 är skriven så här: 

11. En pappersremsa är 2 cm bred och 20 cm lång. 

a) Skriv med bråk hur stor varje del är om du viker remsan på mitten. 
b) Skriv med bråk hur stor varje del är om du viker remsan på mitten en gång till. 
c) Om du viker på mitten en tredje gång får du ytterligare ett bråk. Skriv bråket. 

124 

Uppg. 51 har fått instruktionen: 
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Skriv som bråk i blandad form med bokstäver. 

Ex. 1 2/10 = en hel och två tiondelar 

 

Uppg. 53 är skriven: 

Lös additionerna. 

a) 3/10 + 2/10 
1/10 + 3/10 
5/10 + 4/10 

 

b) 2/10 + 3/10 
4/10 + 5/10 
8/10 + 6/10 

 

c) 3/10 + 3/10 
6/10 + 2/10 
5/10 + 9/10 

125 

Uppg. 60 är skriven: 

Lös additionerna. 

a) 8/10 + 7/10 
6/10 + 5/10 
1 2/10 + 1 4/10 

 

b) 1 5/10 + 1 2/10 
6/10 + 2 3/10 
3 5/10 + 2 1/10 

 

c) 1 6/10 + 7/10 
1 8/10 + 1 4/10 
2 1/10 + 3 4/10 

127 

Här en nyckel gjord och talsystemet skrivet: 

Nyckel: 

 Ht = Hundratusental 

 Tt = Tiotusental 

 Tu = Tusental 
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 Hu = Hundratal 

 Ti = Tiotal 

 E = Ental 

 

Ht  Tt  Tu  Hu  Ti  E 

--- --- --- --- --- 5 

128 

Tillagt istället för fårorna: 

Hinduiska talsymboler: 

 h = hundratal 

 ti = tiotal 

 e = ental 

 td = tiondelar 

 

a) 0 ti 3 e , 2 td 
3,2 tre hela och två tiondelar 

b) 0 ti 0 e , 4 td 
0,4 noll hela och fyra tiondelar 

Uppg. 69 har fått instruktionen: 
Skriv på samma sätt som i uppgift 68. Ex. 4,2 = 0 ti 4 e , 2 td 

132 

Uppg. 94 är skriven så här: 

Lös additionerna. 

a) 0,5 + 0,2 
0,3 + 0,7 
0,9 + 0,8 

b) 2,1 + 1,2 
4,2 + 0,3 
1,5 + 6,3 

c) 0,4 + 1,9 
0,5 + 0,3 
2,2 + 0,9 

137 

Tillagt istället för bilderna på kannorna: 

 Milan 17 dl 
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 Julia 16 dl 

 Albin 9 dl 

 Naima 12 dl 

 Sofia 18 dl 

142 

Tillagt först i uppg. 158: 

Här är tre vågar: 

 Våg A: kub = 2 kg 

 Våg B: kub + klot = 5 kg 

 Våg C: kub + klot + cylinder = 9 kg 

 

Tillagt först i uppg. 159: 

Här är tre vågar: 

 Våg A: kub + klot = 13 kg 

 Våg B: klot + pyramid = 11 kg 

 Våg C: pyramid + pyramid = 12 kg 

 

Uppg. 160 är skriven: 

Vilket värde har s, m och x i uppgifterna? 

 s = sol 

 m = måne 

 x = stjärna 

 

a) 

 x + s + x = 12 

 m + s + x = 11 

 x + s + s = 9 

 x + m + x = 14 

 s + s + s = 6 

 

b) 

 x + s + s = 40 

 m + m + x = 30 

 x + x + x = 60 

 x + m + x = 45 

 s + m + x = 35 
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 s + x + x = 50 

143 

Uppgift 1 har fått instruktionen: 

Albin och Sofia sitter mitt emot varandra vid ett bord. På bordet ligger fyra tärningar på 
rad. Albin ser talet 3152. Vilket tal ser Sofia? 

 

Uppg. 2 har fått instruktionen: 

Här är sex tärningar. Skriv hur många prickar varje tärning har på motstående sida. 

a) fyra prickar 
b) en prick 
c) sex prickar 
d) fem prickar 
e) tre prickar 
f) två prickar 

 

Uppg. 3 har fått instruktionen: 

Här är tre tärningar på rad. Vilken är summan av prickarna på de motstående sidorna? 

 

 Tärning 1: fem prickar 

 Tärning 2: en prick 

 Tärning 3: två prickar 

 

Uppg. 4 har fått instruktionen: 

Räkna ihop prickarna på en tärnings alla sidor. Vilken summa får du? 

149 

Tabellen är förkortad, kolumnerna för Enköping och Bålsta är raderade. Uppgift d) har 
därför skrivits om för att passa tabellen: 

d) Du åker från Västerås kl 7.53. Var stannar tåget efter 51 minuter? 
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Till läsaren 

Till denna bok finns många svällpappersbilder. Hänvisning till dem kommer alltid först i 
uppgifterna. 

Använd ritmuff där du uppmanas att rita tallinjer, sträckor, figurer och mönster. 

Du behöver även miniräknare, linjal, gradskiva och pengar. 

Där tal ska fyllas i står ---. 

Tabeller innehåller ibland en nyckel för att tabellen inte ska ta för stor plats.  

Skriv svaren på datorn i en egen mapp. Alla uppgifter är numrerade så att du lättare kan 
hitta svaren. 
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Pedagogiska tips 

 Läs texten Till läsaren tillsammans med eleven.  

 Eleven behöver tillgång till ritmuff eller Blackboard (finns att beställa i webbshopen 
på spsm.se) för att rita tallinjer, sträckor och geometriska figurer. 

 Vaxsnöre är också ett bra hjälpmedel då eleven ska producera tallinjer, sträckor och 
geometriska figurer.  

 Spel behöver förberedas och anpassas för att elever med blindhet ska kunna delta 
på lika villkor.  

 Förbered eleven på att prislistor och tabeller, som ska användas i flera uppgifter, 
alltid står ovanför den första uppgift som den hör till. Hjälp eleven genom att guide 
hen dit i de första uppgifterna. 

 Som komplement till skriftlig huvudräkning kan eleven använda abakus. Det finns 
handledningar i abakusräkning att beställa i webbshopen på spsm.se.  

 Vissa rit- och mätuppgifter har förenklats med avseende på detaljer. Det tar längre 
tid för en elev med blindhet att mäta sträckor, varför några uppgifter innehåller 
färre moment än motsvarande uppgift i svartskriftsboken. 
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Bildbeskrivningar 

6 

En stor sol lyser över tre pyramider. Runt pyramiderna finns sand och till vänster i bilden 
finns två palmer. En färggrann luftballong flyger förbi pyramiderna. 

40 

Mitt i bilden finns en väg. På vägen ligger en jordgubbe i naturlig storlek. Några myror i 
naturlig storlek är på väg mot jordgubben. Till vänster i bilden sitter en tjej och en kille på 
varsin stubbe. Tjejen säger: Du är väl inte rädd för en myra? Killen som läser i en bok säger: 
Här står att den bara är 3-9 mm lång. Till vänster i bilden finns även en vägskylt i två delar. 
Den övre delen är en varningstriangel med ett förstoringsglas. Den nedre delen är en tabell 
(se nedan). Till höger i bilden finns en förstorad myra. 

78 

En bild från ett klassrum. Vid svarta tavlan står några elever och en lärare och skriver 
divisioner på olika sätt. Alla säger: 5 i 7 går 1 gång. En uggla sitter högst upp på svarta 
tavlan. På ett bord står en blomma och en jordglob. Två elever säger till varandra: Alla 
börjar med heltalen. Alla säger samma sak men skriver 1:an och 2:an på olika ställen.  

84 

På ett bord finns en kassaapparat och dessa saker med priser: 

 En burk med färgpennor, 5 kr/st 

 En låda med tre röda och två gula bollar 8 kr/st 

 Ett ställ med sex halsband 25 kr/st 

 En ask med nio kulor, 3 kr/st 

 En låda med fem leksakspingviner 20 kr/st 

112 

Fyra barn sitter på en picknickfilt ute på en äng. En kille häller upp saft i ett glas från en 
kanna med markeringarna 1 och 2. Killen säger: Vilka tal finns mellan 1 och 2 på den här? 
En tjej bryter en korv i två delar. Tjejen säger: Vad blir det för sorts delar om jag bryter 
varje bit på mitten en gång till? En annan tjej visar en kille en pizza. Tjejen säger: Vill du ha 
en 1/3 eller 1/10 av pizzan? På filten står bl.a. en tårta i åtta delar, en kaka i nio delar och 
en kaka i sju delar. Det står också 3 fat med bullar och kakor på. På fat 1 står 7 bullar och 3 
bakelser. På fat 2 ligger 5 stjärnkakor och 5 hjärtkakor. På fat 3 står 4 bullar och 6 muffins. 
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