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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! 
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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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop 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. 

 Begreppsregistret är placerat efter Innehållet. 

 Läxor och facit under egen flik. 

 Svartskriftsbokens ”Sammanfattning” skrivs under egen flik med rubriken: 
Sammanfattning. 

 Bilder som inte behövs för att eleven ska kunna lösa uppgifterna utgår, finns text 
kopplat till bild så står endast 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. Dessa små 
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förändringar finns inte angivna nedan i avsnittet "Sidspecifika förändringar" om inte 
någon ytterligare förberedelse eller förklaring krävs. 

 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. 

 Hänvisningar till Utmaningen Z är skrivna på följande sätt: 
Utmaningen Z: sid … 

 Sidhänvisningarna i Repetitionen är skrivna efter uppgiftens nummer inom 
parentes t.ex. uppgift 1 (sid 10). 

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

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

 Alla rutmarkeringar är strukna. 
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Sidspecifika förändringar 

7 

Berätta gärna lite om Mayafolket och hur vi kan veta så mycket om deras liv. Eleven har 
ingen bildbeskrivning så det kan vara på plats att inkludera den i samtalet om Mayafolket. 

Kolla så att eleven har tolkat den taktila bilden rätt. 

För att kunna lösa uppgift 2 behöver eleven en ritmuff eller Blackboard. 

15 

Aktivitet, Räkna med negativa tal 

Eleven behöver två punktuppmärkta tärningar och en avgränsad yta att kasta tärningarna 
på exv. en bricka. På så sätt blir det lättare för eleven med synnedsättning att ha koll på var 
tärningarna är.  

16 

Subtraktion av negativa tal 

Om eleven så behöver kan man använda vaxsnöre för att visa att de båda sträckorna 
faktiskt är lika långa. 

19 

Uppgift 1030 

Uppgiften kräver viss förberedelse. 

Eleven har fått en termometer utan någon specifik temperatur utmärkt. Detta för att 
eleven ska kunna återanvända termometer. Markera därför aktuell temperatur med 
vaxsnöre på termometern. Gäller även uppgift 1038 samt uppgift 1169 på sid 49. 

Kolla för säkerhets skull att eleven vet hur man avläser en termometer.  

20 

Sidans bilder utgår, men berätta gärna lite om hur månens och Mars yta ser ut osv. 

22 

Uppgift 1056 

Uppgiften kräver förberedelser.  

Rita den magiska kvadraten på elevens ritmuff eller Blackboard. Siffrorna kan man skriva 
på dymoteip eller sätta in ritmuffen i elevens perkinsmaskin och skriva direkt på ritmuffen. 

23 

Aktivitetsblad 1 

Uppgiften kräver förberedelser. 
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Den 10-sidiga tärningen kan märkas med siffror skrivna på dymoteip. Skriv ut spelplanen 
på punktskrift. Eleven använder sin egen miniräknare. Spelmarkörerna kan sättas fast med 
häftmassa på spelplanen. 

Spelplanen finns skriven på följande sätt:  

Start 

 1 - 500 

 1000 – 5000 

 100 – 1000 

 1 – 100 

 10000 – 100000 

 50 – 500 

 10 – 1000 

 Mål: 100000 – 1000000 

24 

Potenser 

Visa gärna ett riktigt schackbräde. Märk ut de olika rutorna med vaxsnören. Schackbrädets 
rutmönster kan naturligtvis även ritas på elevens ritmuff eller Blackboard. 

25 

Uppgift 1064 

Uppgiftens bild kan enkelt illustreras med hjälp av legoklossar. 

28 

Mönster 

Tänk på att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att tolka och avläsa figurerna. 
Eventuellt kan eleven vilja ”bygga” figur 4 för att befästa sina kunskaper. Sätt i så fall fast 
svällpappersbilden på ett mjukt underlag så kan eleven ”bygga” figur 4 med nålar med 
olika stora huvuden. 

35 

Uppgift 4 

Eleven saknar bild. Rita gärna figuren på elevens ritmuff/Blackboard. Markera de röda 
rutorna. Uppgiften har fått följande utseende: 

En figur består av 3 x 4 lika stora kvadrater. Av de 12 kvadraterna är 5 markerade med röd 
färg.  

a) Hur stor andel av figuren är röd? Svara i bråkform. osv. 
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36 

Små tal som potenser 

Eftersom originalbokens röda markeringar utgår så bör man göra denna genomgång 
individuellt med eleven. Här kan man använda elevens ritmuff eller Blackboard. 

47 

DNA-sträng 

Berätta gärna lite om vad man kan se på bilden i boken. 

49 

Uppgift 1169 

Kräver förberedelse.   

Markera temperaturen med vassnöre på termometern som finns som svällpappersbild på 
sid 19. 

49 

Uppgift 1177 

Här kan man passa på att förtydliga bilden (som eleven med synnedsättning ej har tillgång 
till) och samtidigt repetera planeternas placering i förhållande till varandra.  

55 

Tabell har fått följande utseende: 

Nyckel 

 Avstånd till solen miljoner kilometer: Avstånd: --- milj/km 

 Omloppstiden runt solen: Omloppstid 

 Ekvatorns diameter i km: Diameter 

 Antal månar: Månar 

 

Planet: Merkurius 

 Avstånd: 58 milj/km 

 Omloppstid: 88,0 dygn 

 Diameter: 4900 km 

 Rotationstid: 58,6 dygn 

 Månar: 0 

 Massa: 0,06 osv. 
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61 

Mönster 

Kräver förberedelse.  

Se till att eleven även har tillgång till tändstickor eller liknande samt en bricka med ett 
antiglid material där eleven kan bygga sina figurer. 

62 

Exempel 

Kräver förberedelser. 

Eleven har ingen bild. Illustrera de tre snörena med motsvarande längder med exempelvis 
vaxsnören.  

67/68 

Uppgift 2022/2027 

Uppgifterna kräver förberedelser. 

Se till att eleven har tändstickor eller liknande material, en bricka med antiglid material så 
att eleven kan ha kontroll över var tändstickorna befinner sig. 

71 

Exempel 

Då pilmarkeringarna utgår kan det vara bra att göra en individuell genomgång så att eleven 
blir uppmärksam på hur multiplikationen ska göras. 

71 

Uppgift 2035 

Eleven har ingen flagga. Men den kan enkelt ritas på elevens ritmuff eller Blackboard. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Islands flagga är rektangulär med färgerna blått, rött och vitt. Flaggans sidor kan uttryckas 
på följande sätt: x och (x + y).  

Teckna ett uttryck för omkrets av Islands flagga. Förenkla sedan uttrycket. 

72 

Uppgift 2042 

Uppgiften saknar taktilbild. Om så behövs rita en kvadrat på elevens ritmuff/Blackboard. 

En kvadrat har följande sidomarkering: (2x + y). Teckna ett uttryck för kvadratens omkrets. 
… 

74 

Uppgift 2053/2059 
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Kolla så att eleven tolkar bilderna rätt. 

75 

Uppgift 2062 

Eleven har ingen taktil bild, men den kan enkelt ritas på elevens ritmuff/Blackboard.  

Uppgiften har förändrats på följande sätt: 

 En rektangulär gräsmatta har längden a och bredden b. Runt gräsmattan finns en gång 
med stenplattor som har bredden c. 

76 

Uppgift 1, 4 

Eleven kan använda vaxsnören för att markera sina rektanglar runt siffrorna. 

77 

Ekvationsmemory 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Skriv ut ekvations/svarskorten på punktskrift.  Glöm inte att markera genom att klippa av 
exv. övre högra hörnet eller skriv en punktlinje längst ner på korten så att eleven lättare 
snabbt vet vad som är upp och ner på korten. Märk ut baksidan på ekvationskorten.  Se till 
att eleven har en begränsad antiglidyta att lägga korten på. 

79 

Uppgift 2066 

En tändsticksask markeras med x och de lösa tändstickorna med ett l. 

Bilden visar då följande: 

x x x + lll = x + lllll lllll lll 

Teckna en ekvation som passar till bilden … i varje ask. 

Man kan naturligtvis förtydliga uppgiften genom att illustrera med riktiga tändsticksaskar 
och tändstickor. 

79 

Uppgift 2073 

Eleven har ingen taktilbild.  Rita därför gärna en bild på elevens ritmuff/Blackboard. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Du har en kvadrat med sidorna x cm och en liksidig triangel med sidorna (x + 2) cm. 

De båda figurerna har samma omkrets. osv. 

81 

Uppgift 8 
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Kolla så att eleven har tolkat diagrammets information på rätt sätt. 

94 

Sammanfattning – Multiplikation av parenteser 

Då pilarna utgår kan det vara bra att kolla med eleven så att han/hon är medveten om hur 
multiplikationen ska göra. 

96 

Uppgift 2135 

Se till att eleven får taktila askar och tändstickor som kan användas till att förtydliga 
bokens bildinfo. 

Teckna en ekvation … i askarna. 

Tändsticksask A = 2x 

Tändsticksask B = x 

De lösa tändstickorna markeras med ett l. 

2x + llll = x + lllll ll 

96 

Uppgift 2139 

Eleven kan eventuellt behöva taktilt material för att kunna lösa uppgiften. Glöm inte bort 
att en bricka med en antiglidyta underlättar för eleven att lösa uppgiften. 

97 

Uppgift 2143 

Uppgiften kräver förberedelser.  

Eleven har ingen bild då det är svårt att tolka denna typ av bilder. Bygg därför upp bilderna 
med exempelvis lego. 

Elevens uppgift ser ut som nedan. 

Studera bilderna här nedanför. Tänk dig att vi fortsätter bygga med klossar på samma sätt. 
Be din lärare om material till uppgiften. 

101 

Uppgift 2168 

Eleven har ingen taktilbild. Då det i originalboken står att eleven ska beräkna 
proportionerna i rektangeln men bilden visar en triangel har uppgiften fått följande 
förändring. 

I en triangel är basen 9 cm och höjden 12 cm. Vilken är proportionen mellan basen och 
höjden i triangeln? 
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104 

Uppgift 2180 

Kartan utgår. Eleven får det sökta avståndet på kartan. Det primära är här inte att kunna 
mäta ett avstånd på en karta utan att kunna räkna ut den verkliga sträckan. 

105 

Uppgift 4 

Eleven har en taktilbild men förtydliga med motsvarande taktilt material. 

108-113 

Spegling och symmetri 

För att eleven ska få rätt förståelse behöver troligen det här kapitlet individuell 
handledning. Samtala även om hur en spegel fungerar och fenomenet att ”höger och 
vänster” byter plats i spegelbilden. 

 Tänk på att de taktila bilderna kan klippas ut, gärna i ett stabilt material, så att man kan 
taktilt känna hur många grader man exempelvis kan rotera en bild. Ta hjälp av vaxsnören 
för att göra markeringar. 

110 

Exempel 1 

Använd vaxsnöre för att visa symmetrilinjerna på elevens A-D bilder.  

111 

Uppgift 3003 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Markera sträckan AB:s spegelbild. 

Eleven kan använda vaxsnöre för att markera sträckan AB:s spegelbild. 

112 

Uppgift 3006 

Uppgift a) har fått följande utseende: 

Markera treklöverns tre symmetrilinjer. 

Uppgift b) 

Om man vill spara tid kan man rita och klippa ut en fyrklöver som eleven med 
synnedsättning kan använda för att lösa uppgiften. Eleven markerar sedan 
symmetrilinjerna med vaxsnören. 
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112 

Uppgift 3008 
Var medveten om att den här typen av uppgifter där eleven ska rita tar betydligt längre tid 
att lösa för en elev med synnedsättning. 

112 

Uppgift 3009 

Bild utgår. Uppgiften får då följande förändring: 

Rita en figur som har formen av en liksidig triangel. 

a) En liksidig triangel har tre symmetrilinjer. Rita dem. osv. 

Då uppgiften är att rita ut symmetrilinjer etc. och inte att konstruera och rita en triangel 
kan man för att spara tid rita en liksidiga triangel på elevens ritmuff eller Blackboard. 
Sedan kan eleven använda denna bild för att lösa uppgiften. Annars kommer uppgift att ta 
betydligt längre tid för eleven ned synnedsättning att lösa. 

113 

Uppgift 3012 

Var uppmärksam på att en elev med synnedsättning inte har samma förutsättningar att 
snabbt kunna avgöra vilka svartskriftsbokstäver som kan komma i fråga. 

113  

Uppgift 3013 

Om eleven har taktila flaggor så ta fram dem och visa hur flaggorna ser ut. Uppgiftens 
taktila flaggor har endast originalflaggornas form inte några detaljer.  Det hör ju dock till 
allmänbildningen att känna igen olika flaggor så ta vara på tillfället om tiden medger att 
visa eleven flaggornas utseende. 

114 

Likformiga figurer 

Om möjligt gör en kort genomgång så att eleven har lite förförståelse innan genomgången 
med hela klassen. På så sätt blir det lättare för eleven med synnedsättning att hänga med. 
Rita och klipp ut några trianglar som eleven kan vrida och jämföra med. 

114 

Exempel 1 

Eleven har inga pilar som illustrerar korsmultiplikation så kolla att eleven förstått de båda 
sätten att räkna ut exemplen och så kan eleven sedan välja det som han/hon vill. 

121 

Volymskala 
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Använd även taktilt material så att eleven kan få en taktil upplevelse av hur en 
kubikcentimeter förhåller sig kontra den större kuben. 

123 

Uppgift 3043 

Bild utgår. Uppgiften har fått följande utseende: 

En bild visar en skiss av ett rum i skalan 1 : 100. Rummets längd på bilden är 3,5 cm och 
bredden är 3 cm. 

a) Hur långt är rummet i verkligheten? osv. 

Uppgiften kan illustreras med en ritmuffsbild och då kan man även passa på att förklara 
hur man markera ”dörr”, ”fönster” etc. 

130 

Uppgift 3060 

Till den här uppgiften behöver eleven en ritmuff/Blackboard och en punktuppmärkt linjal. 

Var medveten om att uppgiften tar längre tid för eleven med synnedsättning. 

134 

Pythagoras sats – Aktivitet 

Tänk på att eleven kan behöva individuell handledning för att kunna lösa uppgiften 
tillsammans med en klasskamrat. Klistra svällpappersbilderna på ett lite styvare material så 
att de blir lätta att urskilja.  Det är bra om eleven kan placera de urklippta delarna på ett 
antiglid material. 

139 

Uppgift 3101 

Kolla så att eleven vet hur man markerar olika linjer på en fotbollsplan. Då det på bilden 
finns flera linje som inte har någon direkt anknytning till uppgiften kan det var bra att 
förstärka diagonalen med vaxsnöre.  

141 

Uppgift 3111 

Beroende på hur van eleven är att tolka bilder, kolla så att eleven har tolkat den taktila 
bilden rätt. Man kan med fördel visar hur bilden skulle se ut i verkligheten med hjälp av en 
låda. 

142 

Uppgift 6 

Eleven kan lösa uppgiften genom att använda vaxsnören som läggs på den del av 
svällpappersbilden där det endast är prickar. 
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Rita eller markera på prickpapperet en kvadrat som har arena 13 cm^2 … 

145  

Uppgift 3113 

Kolla så att eleven vet hur han/hon ska tolka bilderna. Tänk på att uppgiften tar betydligt 
längre tid att göra för en elev med synnedsättning än för de seende eleverna som bara kan 
skanna av och snabbt få en uppfattning av bilden. 

152 

Uppgift 3151 b) 

Kartan utgår. Eleven får det sökta avståndet på kartan. Det primära är här inte att kunna 
mäta ett avstånd på en karta utan att kunna räkna ut den verkliga sträckan. Men visa gärna 
på elevens taktila kartor var i Ryssland Tunguska är beläget. 

153 

Problemlösning, uppgift 2 

Ge gärna eleven tre taktila tärningar. 

153 

Problemlösning, uppgift 4 

Uppgiften kräver förberedelser. 

   Skriv ut siffror på punktskrift som eleven kan placeras på rätt plats med häftmassa. 

155 

Uppgift 1 

Uppgiften kräver förberedelse.  

Rita en enkel skiss med en person och markera sedan flugornas position på bilden. Rita 
även ett koordinatsystem där eleven kan pricka in uppgift 2:s flugor. 

159 

Visent 

Ta vara på tillfället berätta lite om hur en visent ser ut då det är troligt att en elev med 
synnedsättning inte har så stora kunskaper om detta.  

173 

Koordinatsystem 

Här kan det vara befogat att göra en individuell genomgång så att eleven vet hur man 
markerar, skriver koordinater och avläser ett koordinatsystem.  

174 

Uppgift 4057 
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Eleven behöver punktskriftsuppmärkt linjal, häftmassa/kulnålar och vaxsnöre och markerar 
direkt i svällpappersdiagram. 

175 

Uppgift 4063 

För att spara tid kan man rita ett koordinatsystem på elevens ritmuff/Blackboard utan 
markeringar där eleven sedan själv skriver och markerar koordinaterna med häftmassa 
eller kulnålar. 

175 

Uppgift 4064 

Här kan eleven behöva individuell handledning. 

177 

Uppgift 4068 

Här kan det kanske vara bra att kolla av så att eleven har läst av grafen rätt. 

180 

Aktivitet 

Kräver viss förberedelse. 

Eleven har fått följande tabell: 

 Bägare: --- vikt: --- g 

 Bägare + 10 kuber: --- g 

 Bägare + 20 kuber: --- g 

 Bägare + --- kuber: --- g 

181/184 

Gör en individuell genomgång av koordinatsystemen.  Rita gärna några koordinatsystem 
utan markeringar på ritmuff/Blackboard som eleven kan fylla i själv. På så sätt kan man 
spara lite tid för att rita bilder tar betydligt längre tid för en elev med synnedsättning. 

188 

Uppgift 4092 

 Eleven kanske behöver få någon av markeringarna förstärkta med vaxsnöre. Tänk på att 
det kan vara svårt att läsa av koordinatsystemet när det är så många linjer och uppgiften 
tar tid att lösa. 

196 

Proportionalitet 
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Gör en kort individuell genomgång så blir det lättare för eleven att hänga med vid 
eventuell klassgenomgång. 

207 

Uppgift 4145 

Om man vill spara tid så kan man se till att eleven har ett koordinatsystem där eleven kan 
markera koordinaterna. 

208 

Uppgift 4147 

Se sid 188, uppgift 4092. 

211 

Uppgift 4161 

Om man vill spara tid så kan man se till att eleven har ett koordinatsystem där eleven kan 
markera koordinaterna. 

212 

Uppgift 4164 

Se sid 188, uppgift 4092. 

215 

Problemlösning – uppgift 8 

Ge eleven en taktil kub. Markera med vaxsnören. 

218 

Aktivitet 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Skriv ut aktivitetsbladet på punktskrift. Eleven behöver dessutom två 
punktskriftsuppmärkta tärningar. 

224 

Uppgift 5017/5018 

Var medveten om att det tar tid att avläsa tabellen. 

225 

Aktivitet 

Uppgiften kräver förberedelser.  

Se till att elevens knappar är taktilt olika så att eleven lätt kan känna skillnad på dem. 
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226  

Träddiagram 

Gör en individuell genomgång av hur man tolkar ett träddiagram så att eleven får en 
förförståelse som underlättar vid genomgångarna i helklass. 

228  

Uppgift 5022 

Eleven kan skriva in sannolikheterna direkt på träddiagrammet med hjälp av 
perkinsmaskinen eller så skriver eleven svaren på papper som sedan sätts dit med 
häftmassa. 

243 

Aktivitet 

Uppgiften behöver förberedas. 

248 

Uppgift 5073 

Uppgiften har fått följande utseende: 

De 10 bästa målskyttarna i svensk damhandboll har under en säsong gjort så här många 
mål vardera: 
186, 133, 129, 125, 117, 115, 113, 106, 102 och 99. 

a) Vilket är typvärdet? 

osv. 

Tabellen utgår eftersom uppgiften inte går ut på att lära sig läsa av tabeller. 

250 

Uppgift 5077 

Om man vill spara tid kan man ha basdiagram färdigritade på ritmuff eller Blackboard där 
eleven endast fyller i aktuella markeringar och exv. staplar. 

278 

Uppgift 6077 

Kartan utgår. Eleven får det sökta avståndet på kartan. Det primära är här inte att kunna 
mäta ett avstånd på en karta utan att kunna räkna ut den verkliga sträckan. 

279 

Uppgift 6080 

Bild utgår. Här kan man förtydliga uppgiften genom att ge eleven en taktil låda. 

En lådas sidmått är 3 dm och 4 dm. Höjden är 2 dm. Hur många liter rymmer lådan? 
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280 

Uppgift 6084 

Lår eleven få en taktil låda att utgå från då eleven med synnedsättning inte har samma inre 
bild av hur en låda är konstruerad.  

281 

Uppgift 6088 

Uppgiften kan kräva viss handledning då eleven kanske inte är bekant med hur en 
basebollplan ser ut.  

282 

Uppgift 6093 

Det kan vara bra att repetera de olika föremålens namn genom att presentera dem som 
taktila föremål för att sedan kolla hur de illustreras som ritningar. Kolla så att eleven har 
fattat sambandet mellan heldragna och streckade linjer etc. 

291 

Uppgift 6130 

Eleven behöver ett koordinatsystem. 

299 

Uppgift 6155 

Eleven har följande bildinformation. 

I en påse finns 6 tärningar, 2 är röda och 4 är vita.  

Eleven har fått träddiagrammen som taktilbild.  

306 

Uppgift 6187 

Här kan man använda en riktig låda och markera insekternas placering. 

311 

Kapital 3, uppgift 26, 27 

Kolla så att eleven har tolkat bilderna rätt. 

320 

Läxa 2, uppgift 11 

Kolla så att eleven vet hur han/hon ska avläsa svällpappersbilden. 

322 

Läxa 3, uppgift 9 



17 

 

Kolla så att eleven har tolkat den taktila bilden rätt och vet vilka vinklar som han/hon ska 
räkna ut. Var medveten om att den här typen av uppgifter tar längre tid att lösa för en elev 
med synnedsättning. 

341 

Läxa 13, uppgift 4 

Kolla på uppgiftens taktila bild tillsammans med eleven innan han/hon får den med sig 
hem som läxa. Det är viktigt att eleven vet hur bilden ska avläsas. 

342 

Läxa 13 Veckans problem 

Kolla upp att eleven är bekant med hur de romerska siffrorna ser ut. Påpeka för eleven att 
det kan vara bra att ha fyra tändstickor att laborera med. 

347 

Läxa 16, uppgift 5 

Svällpappersbild utgått. Visa gärna en taktil cylinder. 

En cylinder har radien 4 cm och höjden 6 cm. Beräkna cylinderns volym. osv. 

348 

Läxa 16 Veckans problem 

För att lösa denna uppgift kan det vara bra om eleven får ett taktilt rätblock som kan 
plockas isär. Att tolka tredimensionella bilder är svårt och tidsödande för en elev med 
synnedsättning. 

349 

Läxa 17, uppgift 1 

Eleven har ingen svällpappersbild. Om man vill spara tid kan det vara bra att förbereda en 
liknade figur på elevens ritmuff eller Blackboard. 

Uppgiften har fått följande utseende:  

Du har en kvadrat som består av 16 lika stora mindre kvadrater. Rita en liknande bild. 
Markera sedan 3/8 av bilden. 

350 

Läxa 17, Uppgift 12 

Taktil bild utgår, men om Du som pedagog anser att eleven skulle vara behjälpt av en bild 
rita motsvarande bild på elevens ritmuff eller Blackboard. 

353 

Läxa 19 uppgift 5  

Se till att eleven har med sig en ritmuff eller liknande hem så att eleven kan lösa uppgiften. 
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364 

Läxa 24 uppgift 9 

Den här typen av svällpappersbilder kan vara svåra att tolka och det kan därför vara bra att 
ta fram taktilt material som eleven kan bygga figurerna med. 

365-384 

Facit finns i separat flik. Uppmana eleven att kolla att svaren är rätt med jämna mellanrum. 
Detta är tidskrävande så tag som vana att kolla elevens svar. 
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Till läsaren 

Hej! 

- Du har svällpappersbilder till de bilder som du behöver för att lösa uppgifterna. 

- 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. 

- Svartskriftsbokens ”Sammanfattning” finns under egen flik med rubriken: 
Sammanfattning. 

- 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. 

- Svällpappersbilder till uppgifter i kapitlet Repetition finns bland tidigare Exemplen i 
boken. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

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

 I Läraranvisningen har förändringar av en uppgifts text kursiverats. 

 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 63 uppgift 2004 
En ananas kostar 28 kr och ett äpple kostar 4 kr. 
Teckna ett uttryck för hur mycket det kostar att köpa …  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. 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 detta moment 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 handledningar: 
 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: 
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Laromedelsutveckling/Egen-
produktion/Anpassade-laromedel/Att-anvanda-anpassade-laromedel/Formler-och-
matematik-i-e-bocker/ 

och/eller fördjupad kunskap om ASCIIMath: 
http://www1.chapman.edu/~jipsen/mathml/asciimath.html 

 Man kan beställa svällpappersbilder från  
SPSM Läromedels Basbilder 

http://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/punktskrift/bestalla-skrifter1/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Laromedelsutveckling/Egen-produktion/Anpassade-laromedel/Att-anvanda-anpassade-laromedel/Formler-och-matematik-i-e-bocker/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Laromedelsutveckling/Egen-produktion/Anpassade-laromedel/Att-anvanda-anpassade-laromedel/Formler-och-matematik-i-e-bocker/
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Laromedelsutveckling/Egen-produktion/Anpassade-laromedel/Att-anvanda-anpassade-laromedel/Formler-och-matematik-i-e-bocker/
http://www1.chapman.edu/~jipsen/mathml/asciimath.html
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www.spsm.se/Laromedel/Butiken/ 
order@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, platta i kork från SPSM. Best.nr: 6015   

Blackboard 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 2143 sid 97.  

 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 
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boken, men ibland kan man med fördel 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, 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. 


	Matematikboken Z Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	7
	15
	16
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	28
	35
	36
	47
	49
	49
	55
	61
	62
	67/68
	71
	71
	72
	74
	75
	76
	77
	79
	79
	81
	94
	96
	96
	97
	101
	104
	105
	108-113
	110
	111
	112
	112
	112
	113
	113
	114
	114
	121
	123
	130
	134
	139
	141
	142
	145
	152
	153
	153
	155
	159
	173
	174
	175
	175
	177
	180
	181/184
	188
	196
	207
	208
	211
	212
	215
	218
	224
	225
	226
	228
	243
	248
	250
	278
	279
	280
	281
	282
	291
	299
	306
	311
	320
	322
	341
	342
	347
	348
	349
	350
	353
	364
	365-384

	Till läsaren
	Pedagogiska tips


