
 

 

Koll på matematik 5A 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40260  



 

 

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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Titel: Koll på matematik 5A 
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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. 

 Boken har svällpappersbilder.  

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

 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.  

 Ikonen C12=  ersätts med rubriken ”miniräknare” som skrivs i direkt anslutning efter 
talets nummer eller i samband vid rubrik.  

 Vid ikonen ! , som visar att det är en uppgift där man ska arbeta tillsammans finns  
tillägget (grupp) efter rubrik. 
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Exempel sid 102 
! Spel och kommunikation (grupp) 

 Varje kapitels inledande ”bildexempel” har fått rubriken Exempel 1, 2, 3 osv. 

 Ikoner som inte markeras i boken är: 

o ? vid rubriken Problemlösning 

o Penna på blå bakgrund vid Mattekollen 

o Rosa pratbubbla med utropstecken vid rubriken Kommunikation- och 
resonemangsförmåga 

o 123 vid rubriken Metodförmåga 

o ABCD vid rubriken Begreppsförmåga 

o ?!! vid rubriken Pröva och se om du förstår 

 Begreppslistan i inledningen av kapitlen har flyttats till kapitlens första sida. Se t.ex. 
sid 6 

 Förmågor …  

 Kommunikation och redovisning 

 Begrepp: decimaltecken, talsort, positionssystem, decimaltal osv. 

 Tabellerna är omskrivna och har i de flesta fall tillhörande nycklar. 

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

 Alla rutmarkeringar är strukna. 

 Kommenterande text i marginalerna har getts rubriken ”Kom ihåg!” (cirkel med 
taggad kant i gult och blått i svartskriften). 

 Fet och kursiv markering av ord, text eller uppgifter utgår.  

 Då introduktionstexter till flera uppgifter ofta är placerad före uppgifterna och kan 
lätt missas så har dessa texter oftast upprepats, men vid några tillfället finns 
svartskriftens upplägg kvar. 
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Sidspecifika förändringar 

Insida pärm  

Gör en genomgång av Addition/Subtraktion. och Multiplikation och division tabellerna så 
att eleven vet hur de fungerar. Detsamma gäller naturligtvis övrig information, men då kan 
man vänta tills man har går igenom aktuellt kapitel. Tabellen ”Tal i bråkform” återkommer 
vid flera tillfällen i boken. 

Insida pärms sidor är placerade först i boken. Om man så vill kan man skriva ut sidorna och 
placera dem tillsammans med ev. svällpappersbilder i en separat pärm där eleven sedan 
kan fylla på de olika kapitlens ”Begrepp och metoder” som återfinns sist i varje kapitel. På 
så sätt får eleven en pärm som kan användas som repetition/sammanfattning av 
genomgångna moment i boken. Lätt att snabbt kolla igenom vid behov av repetition. 

4-5 

Så här arbetar du med Koll på matematik 

Rubriker skrivna i färgade pilar utgår. Informationen om vad Matematik 1-3 innebär är 
infogade i övrig text. 

6-7 

Exempel 1-5 

För att lättare kunna samtala om exemplen på sidorna har dessa fått rubriken ”Exempel” 
och numrerats. 

6 

Exempel 1 

Ta tillfället i akt att kolla så att eleven avläser/tolkar svällpappersbilderna rätt. Det behövs 
många och återkommande träningstillfällen och allra bäst är det när man kan utnyttja de 
tillfällen som naturligt dyker upp i undervisningen. 

Eleven har även fått viss bildinformation. 

Exempel 1 

Vilka tal som är större än 0 men mindre än 1 kan du? 

Exempel: 1,2 kg ost, 0,75 l saft, ett halvt äpple. 

7 

Exempel 2 

Svällpappersbild finns, men den kan vara svårtolkad. Använd gärna taktila kuber och 
markera aktuella områden. På så sätt kan eleven jämföra svällpappersbilden med en riktig 
kub och dess delar. 
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7 

Exempel 3 

Eleven har följande bildinformation: 

Vad kan de tävlande ha fått för tid? 

simmaren 00:00 

skidåkaren 00:00 

löparen 00:00 

8 

Tiondelar 

Använd taktilt material. Eleven har fått följande förtydligande: 

… Tiondelarna kommer efter entalen i positionssystemet. 

1 tiondel skrivs 0,1 

Talet 0,1 har 0 ental och 1 tiondel. 

4 tiondelar skrivs 0,4 

Talet 0,4 har 0 ental och 4 tiondel. 

10 

Tallinjen - tiondelar 

Gör en individuell genomgång av hur man avläser och skriver de olika talen, använd eleven 
svällpappersbild. 

11 

Uppgift 23 

Illustrera gärna grodornas hoppande på elevens ritmuff/Blackboard. 

12 

Träna metod - Exempel 

Här kan eleven rita sina symboler på ritmuff/Blackboard eller så gör eleven som nedan. 

Exempel: 

 tiotal = blomma 

 ental = hjärta 

 tiondel = stjärna 

3 blommor 1 hjärta 2 stjärnor = 31,2 

12 

Spela & kommunicera 
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Det är alltid bra att ha en låda med olika plockmaterial med olika sorters pärlor, kulor, 
knappar, gem eller liknade. I den här uppgiften föreslår man gem och pärlor. Eleven 
behöver även en sexsidig tärning med punktskrift samt en bricka eller ett kartonglock att 
slå tärningen på. Ett begränsat område gör att eleven med synnedsättning lättare kan ha 
koll på var tärningen tar vägen. 

13 

Spela & kommunicera 

Tabellen har fått följande utseende: 

… Skriv varsin spelplan enligt nedan. … 

Spelplan 

Omgång  tiotal ental,  tiondel  

1 --- ---, --- 

2 --- ---, --- osv.  

14 

Hundradelar - faktatext 

Bild utgår, använd därför taktilt material för att illustrera talen. 

1 hundradel skrivs 0,01 

Talet 0,01 har 0 ental, 0 tiondelar och 1 hundradel. 
 

10 hundradelar skrivs 0,10 

10 hundradelar är 1 tiondel 

0,10 = 0,1 

Talet 0,10 har 0 ental, 1 tiondel och 0 hundradelar. 
 

27 hundradelar skrivs 0,27. 

Talet 0,27 har 0 ental, 2 tiondelar och 7 hundradelar.  

17 

Uppgift 41/42 

Tänk på att det tar tid att rita och här är det viktigt att tallinjen ritas med tydliga 
markeringar stort, för annars får eleven problem med att markera talen.  Vill man spara tid 
rita själva tallinjen på elevens ritmuff/blackboard så kan eleven koncentrera sig på att 
markera aktuella tal. 

18 

Spela & kommunicera 

Skriv varsin spelplan. … 
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Efter varje slag skriver spelaren talet vid valfri markering (---) för omgången. … 

Spelplan 

Omgång ental, tiondelar hundradelar 

1 ---, --- --- 

2 ---, --- --- osv. 

20 

Tusendelar – faktatext 

Använd taktilt material. Se sid 14.  

24 

Träna metod 

Kolla så att eleven kan tecknen för >  <. 

24 

Spela & kommunicera – tåget 

Eleven kan rita tågvagnarna på sin ritmuff och skriva talen på perkinsmaskinen, men 
troligen är det lättare att skriva som nedan på datorn för då kan eleven sudda om ett tal 
hamnat fel. 

… Rita tio tågvagnar var. 

Lok: 0 --- --- --- --- --- --- --- --- 10 

Vagnarna ska fyllas med åtta … 

25 

Spela & kommunicera -  närmast ett vinner 

Förbered spelplanen som finns i Lärarguiden så att den finns anpassad till eleven med 
synnedsättning.  

Var medveten om att det är svårt att avläsa en tallinje om skalan är för liten. 

26 

Uppgift 72 

Träna eleven att själv ta fram aktuell svällpappersbild. Det är viktigt att en elev med 
synnedsättning lär sig att bli så självständig som möjligt.   

Vilken pil pekar på   

a) 3 ental --- 

b) 5 tiondelar --- 

c) 2,7  --- osv.  
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29 

Uppgift 87 

Svällpappersbild finns. Uppgiften har fått följande förändringar: 

Använd svällpappersbildens tallinje. Ta gärna hjälp av papperets rutor och låt varje 
markering motsvara en tiondel.  

30 

Uppgift 89 

Kolla så att eleven har tolkat svällpappersbilden rätt.  

Tolkningen av tärningarnas betydelse finns både i svällpapper och i bildbeskrivningen. 

30 

Uppgift 90-92 

Uppgifterna har förändrats på följande sätt: 

Använd alla fyra siffror nedan och bilda decimaltal. 

6, 3, 9, 2 

a) Skriv det största decimaltalet som det går att bilda. osv. 

31 

Begrepp och metoder 

Begrepp och metoder skrivs löpande och har följande upplägg: 

Begrepp: positionssystem 

Förklaring: Talsystem där siffrans värde beror på vilken position, plats, den har. 

Exempel: 0,639 

0 ental, 6 tiondelar, 3 hundradelar, 9 tusendelar  

Talet 0,639 är ett tal i decimalform som består av osv. 
 

Begrepp: talsort 

Förklaring:  Tiotal, ental, tiondel och hundradel är exempel på olika talsorter. osv. 

33 

Exempel 5 

Samtal om hur en spegel fungerar. Om eleven har synrester utnyttja detta. Använd 
ritmuffen /Blackboard för att illustrera. Rita enkla kända föremål på samma sätt som i 
boken, klipp ut bilden, vik den för att på så sätt visa att båda delarna är lika. 
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34 

Längd 

Se till att eleven har tillgång till ett måttband med markeringar som visar cm, dm osv. Man 
kan lätt märka upp de mått man vill ha på ett vanligt måttband med exv. häftklamrar. 

Eleven ska även ha en linjal som är punktskriftsuppmärkt.  Lär eleven hur man mäter med 
en linjal, då det inte alltid är linjalens ena kant som markerar 0 utan att 0 kan vara en bit in 
på linjalen. 

34 

Pröva och se om du förstår 

Eleven har fått följande texttillägg:  

Du är en och fyrtiotvå lång, säger en flicka till sin kompis. 

35 

Längd – avläsa 

Att avläsa millimetrar är svårt och man får därför acceptera att svaren blir på ett ungefär. 

38 

Spela & kommunicera. 

Sätt fast elevens papper på ett mjukt underlag så kan eleven markera mittpunkten med en 
kulnål. Lär eleven att uppskatta korta sträckor med sina egna kroppsdelar: fingrar, hand, 
armar osv.  

Exempel: 

En tumnagels tjocklek motsvarar ca 1 millimeter. 

Ett pekfinger är ca 1 centimeter. 

Avståndet mellan tummen och pekfingret då de sträcks ut är ungefär 1 decimeter. 

Underarmens längd motsvarar ungefär 1/2 meter, osv. 

I boken ”Att undervisa punktskriftsläsande elever i matematik” kan du få mera tips på hur 
och vad man kan lära eleven. 

39 

Spela & kommunicera 

För att en elev med synnedsättning ska kunna få ett litet begrepp om hur långa kasten blir 
kan det vara bra att använda lite styvare papper och sedan fästa en liten bjällra på planet. 
Eller så byter man helt enkelt ut flygplanen mot en liten boll med bjällra och låter barnen få 
kasta den i stället. Uppgiften kan då också användas som ett led i att ge klasskamraterna en 
upplevelse i hur svårt det är att uppskatta avstånd om man enbart har hörseln att tillgå. 
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40 

Olika trianglar 

Gör en individuell genomgång av vad som kännetecknar de olika trianglarna, utgå från 
svällpappersbilderna och jämför med taktila trianglar i plast eller styvt papper. Det är 
viktigt att eleven får en taktil känsla för hur de olika trianglarna ser ut. Låt eleven få pröva 
att rita de olika trianglarna. Tänk på att detta inte är så enkel och att det tar tid. 

40 

Uppgift 21 

Samtala gärna med eleven om hur olika föremål ser ut i hans/hennes omgivning. 

40 

Uppgift 22 

Här kan man spara tid genom att låta eleven välja bland sina taktila trianglar och helt 
enkelt använda dem som mall. Det viktiga är ju att eleven vet hur de olika trianglarna ser 
ut. 

41 

Uppgift 24 – 26 

I början kan eleven behöva få lite hjälp med att rita de geometriska objekten exv. trianglar.  
Linjalen kan behöva sättas fast med häftmassa osv.  

42 

Triangelns area 

Ta tillfället i akt att jämföra svällpappersbilden med en taktil rektangel och triangel. Alla 
tränings tillfällen som naturligt dyker upp i samtliga skolämnen är viktiga att ta vara på om 
eleven ska bli duktig på att tolka och avläsa svällpappersbilder. Här är det dessutom viktig 
att eleven får en taktil känsla av att två lika stora trianglar kan bilda en rektangel etc. 

Kolla så att eleven vet hur man markerar höjden och ”haken” som markerar rät vinkel. 

44 

Problemlösning  - triangeltal 

Lär eleven tecknet för ”nedsänkt”. 

44 

Uppgift 2 och 3 

Det kan vara bra att eleven har riktiga tändstickor som eleven kan laborera med innan 
svaret skrivs. Tänk dock på att eleven lägger sina tändstickor på ett antiglidmaterial som 
man lagt på exempelvis en bricka. 



10 

 

46 

Sammansatta figurer – faktatext 

Använd taktilt material som eleven kan bygga uppgifternas olika figurer med, rektanglar, 
kvadrater och trianglar. Eleven behöver få de olika figurerna förstärkta taktilt då de inte 
har de seendes möjlighet att ”skanna” av bilderna.  

47 

Uppgift 36 miniräknare 

Låt eleven använda olika figurer och konstruera sin egen figur som eleven sedan kan lägga 
på ritmuffen och rita av. 

48 

Symmetri och asymmetri – faktatext 

Samtal om vad symmetri och asymmetri innebär. Klipp ut figurer vik dem på mitten och 
känn efter om de är precis likadana. 

Eventuellt kan man använda ett vaxsnöre som eleven kan lägga mitt på aktuell bild och 
sedan känna om bilden känns likadan på båda sidorna om linjen, för att på så sätt få fram 
de figurer som är symmetriska.  

48-49 

Uppgift 37 – 40 

Om eleven tycker att det är svårt att avgöra om en bild är symmetrisk eller ej med hjälp av 
ett vaxsnöre så kan man klippa ut några av bilderna och så kan eleven vika bilden för att se 
om de är lika. 

49 

Uppgift 41 

Eleven använder ett vaxsnöre och viker fram bilden eller så ritar man ett rutsystem på 
elevens ritmuff/Blackboard och förstärker den ”röda” linjen så kan eleven rita sin bild 
direkt på ritmuffen/Blackboarden.  

49 

Uppgifter 42 - 44 

Eleven kan behöva få lite handledning då dessa uppgifter kan ta tid.  

I uppgift 44 kan man till exempel ge eleven svartskriftsbokstäverna till sitt namn skrivna 
med stora versaler så slipper eleven lägga tid på att rita dessa. 

50 

Träna metod, alfabetets symmetri 
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Var medveten om att den här uppgiften troligen tar betydligt längre tid för en elev med 
synnedsättning att lösa. 

51 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver en spelplan som finns i Lärarguiden samt två sexsidiga 
punktskriftsuppmärkta tärningar. Se till att göra iordning spelplanen i god tid innan ni ska 
göra uppgiften. 

52  

Uppgift 51 

Här kan man låta eleven rita hela och halva cm då det är svårt att avläsa och rita mm. 

54 

Uppgift 57 

Kolla så att eleven har tolkat svällpappersbilderna rätt och har fått klart för sig vilka 
geometriska figurer som man kan del dem i.  

54 

Uppgift 58 och 59 

Ta hjälp av ett vaxsnöre som eleven kan använda för att markera ev. symmetrilinje. Gör 
eleven uppmärksam på att bilden kan ha flera symmetrilinjer och hur man kan få fram 
dem. 

55 

Uppgift 64 

Då eleven troligen inte är medveten om varför avstånden står både före och efter orternas 
namn kan det vara på sin plats att förklara detta. 

Hur många mil är det mellan  

a) Malmö och Stockholm om det står följande på skyltarna: 477 Stockholm – Malmö 
136. 

b) Västervik och Eskilstuna om det står följande på skyltarna: 148 Västervik – 
Eskilstuna 78. 

56 

Längd area och symmetri 

Var medveten om att eleven behöver mera tid för att lösa uppgifterna. Eleven kan dela in 
och markera de olika geometriska figurerna med vaxsnören. 

57  

Begrepp och metoder 
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Här återanvänds en del svällpappersbilder som förekommit tidigare i boken. 

59 

Exempel 4 

Hur stor del av äggen har gått sönder tror du? Du har en förpackning som innehåller 12 ägg 
varav 3 ägg har gått sönder. 

59 

Exempel 5 

Kolla på svällpappersbilderna tillsammans så att eleven blir medveten om hur pizzorna är 
delade. 

60 

Uppgift 3 

Det tar tid för en elev med synnedsättning att rita så här kan man om man vill spara tid rita 
rektanglarna på elevens ritmuff så kan eleven koncentrera sig på att dela rektanglarna i 
delar. 

62 

Bråktavlan  

Det här är samma bråktavla som återfinns på bokens pärms innersida. Om man vill så kan 
man klistra den ena bråktavlan på ett hårdare underlag och klippa ut delarna. Sedan kan 
eleven träna att lägga/jämföra dessa delar på den andra bråktavlan. För att delarna inte 
ska fara omkring kan man sätta fönsterlister runt den hela bråktavlan och sätta fast 
delarna med häftmassa. 

65 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver få arbetsbladet i Lärarguiden gjorda på ett lite kraftigare papper så att 
memory-delarna blir lättare att hantera. Rita bilderna på elevens ritmuff eller Blackboard. 

Elevens text har fått följande utseende: 

Variant: Gör ett eget memoryspel med ritmuffsbilder och bråktal. 

65 

Problemlösning, tangrampussel 

Eleven har fått två svällpappersbilder. Klipp ut de delar som eleven behöver för att lösa 
uppgiften. 

69 

Tal i bråkform 

Bild utgår. Illustrera gärna glassbilderna på elevens ritmuff. 
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70  

Träna metod, bråktal på linjen 

Låt den seende eleven rita tallinjerna på en ritmuff och så markerar eleverna tillsammans 
på ritmuffen.  

71 

Träna mera 

Kolla så att eleven känner till tecknen för > och <. 

71 

Spela & kommunicera 

Tabellerna har fått följande utseende: 

Del av antal 

Rita varsin spelplan. Se exempel nedan. 

Slå två tärningar. Den ena tärningen visar delen och den andra tärningen visar antalet.  

Tärningskast 

Tärningen 1 – tärning 2 

 1 prick 1/2 - 12 

 2 prickar 1/3 - 24   

 3 prickar 1/4 – 36 

 4 prickar 1/6 – 48 

 5 prickar 5/5 – 60 

 6 prickar 1/12 - 72 

Om du slår en 1 och en 2 kan du välja mellan 1/2 av 24 eller 1/3 av 12. 

Räkna ut talet och skriv upp det. Slå varannan gång och räkna ut summan efter att varje 
person slagit fem gånger. Den som får högst summa vinner. 

Exempel: 

- Spelomgång: 1 

tärning 1: 1/2 tärning 2: 24 uträkning: 12 

- Spelomgång: 1 

tärning 2: 1/3 tärning 2: 72 uträkning: 24 osv. 

Summa: 147 

72 

Tal i bråkform och decimalform – faktatext 
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Visa med taktilt material så eleven får klart för sig att 1/10 och 0,1 endast är olika skrivsätt 
för ett och samma tal.  

Tal kan skrivas både i bråkform och i decimalform. 

1/10  

En tiondel kan även skrivas som 0,1. 

1/10 = 0,1 

Talet 0,1 har 0 ental 1 tiondel  

1/100 

En hundradel kan skrivas 0,01. 

1/100 = 0,01 

Talet 0,01 har 0 ental 0 tiondelar 1 hundradel. 

74 

Uppgift 47 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Para ihop bild, bråkform och decimalform. 

Bild 

a) Se svällpappersbild 

b) Se svällpappersbild 

c) Se svällpappersbild 

d) Se svällpappersbild 

Bråkform  

e) 1/2 

f) 1/4 osv. 

Decimalform 

g) 0,25 

h)  0,5 osv. 

75 

Uppgift 53 

Eleven ritar sitt svar på sin ritmuff eller Blackboard.  

77 

Spela och kommunicera 

Tabell enligt nedan: 
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… Titta nedan vad slaget innebär. … 

Tärningsslag 

1 prick – 1/6 

2 prickar – 2/3 osv.  

78 

Uppgift 55 

Bilden utgår. Om eleven behöver ha hjälp av bråkrutan så finns den i början av första 
svällpappersbildsvolymen. 

79 

Del av antal 

Bildinformation enligt nedan: 

I en äggkartong finns 12 ägg och en fjärdedel av äggen är bruna. … 

85 

Exempel 3 

Bild utgår. Rita gärna en på elevens ritmuff/Blackboard. 

 87 

Jämföra negativa tal 

Gör en genomgång av hur en termometer fungerar. Visa även hur man kan få fram samma 
resultat på en tallinje. 

88 

Markering av x- och y-axlar 

Gör en individuell genomgång av hur ett koordinatsystem fungerar. 

Visa hur man avläser och markerar på ett koordinatsystem.  

Vågrätt markeras med en pilspets och ett x. 

Lodrätt markeras med en pilspets och ett y. 

89 

Uppgift 14 

Var medveten om att det tar tid att rita ett koordinatsystem. För att spara tid kan man 
förbereda ett koordinatsystem genom att rita koordinataxlarna på elevens 
ritmuff/Blackboard. Så kan eleven fylla i sitt svar direkt.  

90 

Talpyramid 
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För att kunna använda svällpappersbilden är det bra om eleven har en uppsättning med 
punktskriftssiffror 0-9 skrivna på små lappar som kan sättas fast på svällpappersbilden. 

91 

Träna metod – uppgift 1 och 2 

Koordinatsystemet finns som svällpappersbild och kan återanvändas. Eleven kan markera 
punkterna med kulnålar om svällpappersbilden sätts fast på ett mjukare underlag. Sedan 
kan den geometriska figuren markeras med en gummisnodd. 

92 

Uppgift 17 

Att rita ett koordinatsystem tar tid. En elev med synnedsättning ska naturligtvis veta hur 
man ritar men ibland bör man tänka efter vad är det jag som pedagog vill att eleven ska 
träna, rita eller kunna markera olika punkter i koordinatsystemet. 

96 

Mördarsnigel 

Eleven har fått exempelbilder på spelplanerna. För att eleven med synnedsättning ska 
kunna spela behöver han/hon en ritmuffsbild där eleven kan markera direkt på spelplanen. 
De olika sniglarna kan markeras med vaxsnören. Eleven markerar genom att skriva direkt 
på ritmuffsbilden eller så använder man två olika sorters nålmarkörer. Då bör 
ritmuffsbilden vara fastsatt på ett mjukt underlag. 

99 

Uppgift 33 

Eleven har svällpappersbild. Sätt fast diagrammet på ett mjukt underlag så kan eleven 
markera med kulnålar och grafen markeras med vaxsnöre.  

 Följande förändringar har gjorts: 

a) Gör klart tabellen. 

b) Ta fram svällpappersbilden som hör till uppgiften. 

c) Markera punkter i diagrammet utifrån tabellen. osv. 

100 

Pröva och se om du förstår 

Skriv av och fyll i tabellen så att den visar ett proportionellt samband. 

104 

Uppgift 38 

Bild utgår. Om eleven så behöver rita en enkel termometer på ritmuffen. 
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105 

Uppgift 48 

Eleven markera med exempelvis kulnålar de olika punkterna. 

Markera punkterna på koordinatsystemet.  

106 

Uppgift 50 

Skriv av tabellen och gör klart den utifrån diagrammet.  Se svällpappersbild. 

106 

Uppgift 51 

Kolla så att eleven förstår att uppgift 50 och 51 hör ihop. Detta framgår inte så tydligt. 

107 

Uppgift 56 

Att rita koordinatsystem tar mycket längre tid för en elev med synnedsättning så beroende 
på vad man vill träna, att rita koordinatsystem eller sätta ut olika punkter i ett 
koordinatsystem väljer man hur eleven ska lösa uppgiften.  

107 

Uppgift 57 

För att spara tid, rita gärna ett koordinatsystem på elevens ritmuff/Blackboard där eleven 
markerar med kulnålar och visar med hjälp av en gummisnodd det geometriska objektet. 

113 

Uppställning addition och subtraktion 

Ingen förändring av bokens text, men här väljer eleven naturligtvis det räknesätt som ni 
har valt. Om eleven räknar på abakus tänk på att eleven lär sig att markera kommatecknet 
med en gummisnodd eller liknande. 

114 

Tecknet för ”ungefär lika med” 

Kolla så att eleven vet hur tecknet ”ungefär lika med” ser ut. (~~) 

115 

Uppställning 

Gör en individuell genomgång av hur eleven ska lösa uppgifter som de seende löser med 
”uppställning”. Använder eleven abakus då behövs det upprepade träningstillfällen tills 
eleven blir säker på hur talen ska räknas. 
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116 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver en sexsidig punktuppmärkt tärning. Elevens uppställning har följande 
utseende: 

---,--- --- + ---,--- --- + ---,--- --- = ---,--- --- 

116 och 122 

Träna metod   

Kolla så att eleven tolkar svällpappersbilden rätt. 

117 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver en kortlek med punktskrift. 

119 

Kort division 

Gör en individuell genomgång. 

122 

Problemlösning 

Eleven behöver 4 tiosidiga tärningar med punktskrift.  

123 

Spela & Kommunicera Tabell – Exempel 

Tabellen har fått en nyckel. Eftersom eleven ännu inte är så van vid att avläsa tabeller så 
kan det vara bra att passa på och träna detta. 

Exempel - tabell 

Spelomgång - tärningen visar - tiondel eller hundradel - summa 
 

Nyckel: 

 spel: spelomgång 

 tä: tärning visar 

 t/h: tiondel eller hundradel 

 s: summa 
 

Tabell 

 spel: 1 tä: 4 t/h: 0,4 s: 0,4 

 spel: 2 tä: 3 t/h: 0,03 s: 0,43 
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 spel: 3 tä: 1 t/h: 0,1 s: 0,53 

 spel: 4 tä: 6 t/h: 0,06 s: 0,59 

 spel: 5 tä: 2 t/h: 0,2 s: 0,79 

 spel: 6 tä: --- t/h: --- s: --- 

 spel: 6 tä: --- t/h: --- s: --- 

124 

Faktatext 

Den grönmarkerade texten är skriven inom parentes. 

128 

Uppgift 5 

Tredimensionella bilder är svåra att tolka. Bygg därför bilden med exempelvis centikuber 
och jämför den taktilt byggda figuren med svällpappersbilden. 

129 

Träna metod 

Eleven har fått nedanstående bildinfo:  

… ta hjälp av någon av bildinformationerna nedan. 

1 Fruktskål med 2 äpplen, 3 bananer och 4 päron. 

2 Bilparkering: 

 rad 1: 3 bilar 

 rad 2: 2 bilar 

 rad 3: 2 bilar, 1 buss 

 rad 4: 4 motorcyklar 

130 

Uppställning decimaltal 

Eleven räknar talen på det sätt som ni valt. Om eleven använder abakus markera 
exempelvis kommatecknet med en gummisnodd. 

133 

Uppgift 89  

Uppgiften har ändrats på nedanstående sätt: 

Använd dig av sambandet mellan addition och subtraktion och räkna ut talet som här 
ersatts av en skattkarta. Även tre andra tal har ersatts av bilder. 

10,53 - 6,79 = sand  
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96,27 + sand = spade  

spade - kista = 48,1`  

kista + skattkarta = 99 

134 

Uppgift 93 

Uppgiftens bilder har ersatts av ord. 

Räkna ut det tal som ersatts med en skattkarta. Även tre andra tal har ersatts av bilder. 
 

4 * 20,86 = sand 

sand/8 = spade  

spade * 9 = kista  

kista/3 = skattkarta 

134 

Uppgift 96 

Bilderna utgår och ersätts av nedanstående text. 

… eller ta hjälp av någon av bilderna. 

Exempel – bilder 

1 Ett påskägg med rosett. 

2 Sex hundar 

3 Skylt med texten Zoo. 

136 

Projekt 1 

Visa eleven de olika längdenheterna taktilt. 

137 

Projekt 2 - uppgift 1 

Här kan man spara lite tid genom att rita och klippa ut de tio liksidiga trianglarna i ett 
styvare material. 

138 

Projekt 2 - uppgift 2 

Eleven behöver troligen handledning och mera tid för att kunna lösa de olika momenten.  

138 

Projekt 3 - bilparkering. 
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Bild utgår. Rita gärna bilden på elevens ritmuff. 

• Förklara hur bilden med bilarna visar olika bråk. 

Bildinformation: 

En parkeringsplats har två rader med fem parkeringsplatser i varje rad.  

I den övre raden är en bil parkerad.  

I den undre raden tre bilar, en tom ruta och sedan en bil till. 

138 

Projekt 3 - uppgift 2, 3  

Texten återges utan förändringar. Eleven behöver en punktskriftsuppmärkt kortlek. Det 
kan också vara bra att kolla igenom vilka uppgifter som är lämpliga för en elev med 
synnedsättning att lösa. Att kolla i tidningar är tidsödande då eleven inte kan ”skanna” av 
texten. Men om man vill att eleven ska läsa en tidningsartikel, leta fram lämplig artikel på 
Internet eller kopiera från en tidning och skickat den till elevens dator alternativt använd 
USB. 

139 

Projekt 4 

Kolla så att eleven kan tecknet för grader. 

Eleven behöver ha tillgång till olika punktskriftskartor. Kolla bland elevens kartor i ämnet 
geografi. Markera de uppgifter som ev. saknas på kartan. 

140 

Projekt 5 – broräkning/streckräkning 

Gör en individuell genomgång så att eleven förstår hur man ska gå till väga, annars blir 
bilderna lite för abstrakta och svårförståeliga. 

141 

Kolla så att eleven kan tecknet för upphöjt. 

142 

Kunskapskrav 

Utgår. Om eleven inte har tillgång till en svartskriftsbok kopiera då ”kunskapskraven” och 
skicka med dem hem till vårdnadshavaren. 

144 

Bildförteckning utgår. 
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Till läsaren 

- Det finns svällpappersbilder till boken. 

- En del bilder behöver du rita själv. Då ritar du på din ritmuff/Blackboard eller 
använder ett rutnät där du kan ”rita” med vaxsnöre. 

- När du får lov att använda miniräknare står det vid uppgiften eller rubriken. 

- Du behöver punktuppmärkt linjal, gradskiva, kortlek samt punktuppmärkta 
tärningar. Ha alltid dessa i nära anslutning till din arbetsplats. 

 
Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktion@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktion@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 svällpappersbilder bilder till många av uppgifterna. Där bilden i sig inte 
har någon större betydelse utgår den. Bilder med bildtext som behövs för att kunna 
lösa uppgiften har omarbetad text.  

 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 
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.  

 Till vissa uppgifter finns material i Lärarguiden som måste anpassas till eleven med 
synnedsättning. Ett tips är att man vid terminens början avsätter tid till att göra 
denna anpassning så att dessa spelplaner etc. är klara att använda. 
Exempel: sid 25, 51, 65, 96  

 Att avläsa stapeldiagram och cirkeldiagram tar tid men eleven brukar oftast tycka 
att det är ganska lätt, däremot är kurvdiagram svårare. Vid introduktion av de olika 
diagrammen bör man avsätta tid till individuell genomgång och återkommande 
träningstillfällen. 

 Tabellerna är omskrivna och har i de flesta fall tillhörande nycklar. Gå igenom med 
eleven hur tabeller avläses och att de kan se olika ut. Gå också igenom varför det 
finns en nyckel och hur den fungerar i förhållande till tabellen. 

 Det kan finnas tallinjer på svällpappersbilderna som behöver klippas ut och tejpas 
ihop. Gå igenom uppgifterna med tallinje och se om det behöver förberedas till 
eleven. 

 Förändringar av figurers storlek gör att facit inte alltid stämmer överens med 
uppgiften. Detta gäller framför allt mätuppgifter. 

 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 
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- Svenska skrivregler för punktskrift 

Dessa finns att köpa eller tanka ner som 
pdf: www.mtm.se/punktskriftsnamnden/skrivregler-och-riktlinjer/bestalla-skrifter1/  

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

 Man kan beställa svällpappersbilder från SPSM. 
webbshop.spsm.se 

order@spsm.se 
Där finns 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 

http://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/skrivregler-och-riktlinjer/bestalla-skrifter1/
https://www.spsm.se/laromedel/punktskrift/formler-och-matematik-i-e-bocker/
http://asciimath.org/
https://webbshop.spsm.se/
mailto:order@spsm.se
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synen som icke seende behöver få tillgång till på annat sätt. En pedagogisk 
utmaning som också uppskattas mycket av seende elever.  Använd pärlor, 
tändstickor, centikuber eller varför inte lego som man kan bygga olika figurer med. 

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

 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 
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 tabell så är det viktigt att eleven får en individuell 
genomgång hur man kan skriva dessa.  

 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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