
 

 

Koll på matematik 5 B 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 40211  



Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i
marginalen är hanterade.

 Sidspecifika förändringar
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats
eller en bild som flyttats.

 Till läsaren
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven.
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text
tillsammans med eleven!

 Pedagogiska tips
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt.

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Plocka upp 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.  

 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 rubriken. 
Exempel sid 102 
! Spel och kommunikation (grupp) 

 Ikoner som inte markeras i boken är: 
o ? vid rubriken Problemlösning 



2 

 

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. 
s. 6. 

 De flesta tabeller har korrigerats och skrivits som brödtext för att vara enklare att 
avläsa. 

 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. 

 I den anpassade boken kan exempelvis text eller bilder ha flyttats eller utgått och 
då kan en sida bli tom. Dessa sidor markeras med ”Blank sida” i punktskriftsboken. 

 Observera att instruktionstexter till flera uppgifter ofta är placerade före 
uppgifterna och lätt kan missas om eleven väljer att läsa från uppgiftsnumret.  
Exempel på detta är s. 26 där instruktionstext finns mellan uppgifterna och texten 
ger instruktion för de efterföljande tre uppgifterna: 56-58. 

 Matematiska tecken som förekommer i boken: 
Procent % (p1456) 
Grader (p12456p1245) 
Större än > (p3456p135) 
Mindre än <  (p3456p246) 
Ungefär lika med ~ (p45p25p25) 
Ej lika med ≠  (p4p2356) 
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Sidspecifika förändringar 

Bakre pärmens information 

Sammanfattning 

De här sidorna som är placerade först i volym 1 kan man ta ut ur volymen när eleven 
kommer till volym 2 och sätta in i en separat pärm som sedan kan fyllas på med 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 

Rubrikerna skrivna i de färgade pilarna utgår. Informationen om vad Mattekollen 1-3 
innebär är infogade bland den övriga texten. 

6 

Exempel 1-4 

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

Exempel 1 

 Vad kan det stå på korten? … 

Exempel 2 

 På vilkets sätt kan du beskriva … 

Exempel 3 

 Hur kan du beskriva … osv. 

Exempel 4 

Har någon vunnit? 

Ni har tagit tre lotter ur en tombola. 

 Vinst när x = 3 

 Lott 1: x + 7 = 12 

 Lott 2: 7 = 4 – x 

 Lott 3: 19 = x + 16 

 Lott 4: 8 – x = 3 

6 

Tre figurer 
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Se till att eleven får som vana att alltid själv plocka fram aktuell svällpappersbild och att 
dessa förvaras i nära anslutning till elevens arbetsplats.  

Var medveten om att eleven behöver mera tid till förfogande för att kunna tolka och avläsa 
svällpappersbilderna. Beroende på hur van eleven med synnedsättning är att tolka och 
avläsa svällpappersbilder kan eleven behöva individuell handledning. För att bli en duktig 
svällpappersavläsare krävs mycket träning! Ta därför vara på alla tillfällen som naturligt 
dyker upp i undervisningen. 

7 

Exempel 3 - Triangel/rektangel 

Kolla så att eleven har tolkat bilden rätt. 

7 

Exempel 4 

Bilden utgår och har fått följande förtydligande: 

Du har tagit tre lotter ur en tombola. 

 Vinst när x = 3 

 Lott 1: x + 7 =12 

 Lott 2: 7 = 4 – x 

 Lott 3: 19 = x + 16 

 Lott 4: 8 – x = 3 

8 

Likheter och olikheter 

Var noga med att göra individuell genomgång av nya matematiska tecken.  

Kolla så att eleven kan följande matematiska tecken: 

 Större än  >  (p3456p135) 

 Mindre än  <  (p3456p246) 

 Ungefär lika med ~ (p45p25p25) 

 Ej lika med ≠ (p4p2356)  

9 

Likheter 

Bild utgår. För att eleven ska få en taktil känsla av hur man räknar ut talet kan man ju visa 
bilderna genom att eleven själv täcker över talen som på bilden i originalboken.  

10 

Ekvationer 

Följande förändring av texten har gjorts: 
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På förra sidan använde vi tecknet --- och i dina klasskamraters böcker står det ett 
frågetecken. Det vanligaste är att man använder en bokstav …  

12 

Spel & kommunicera 

Exemplet har fått följande utseende: 

Exempel 

Nyckel:  

slag : = tärningsslag 

Spelare 1 

 1 ekvation: 4 + x = ---  

 slag: x = 3, poäng: 7 

 2 ekvation: 12 - x = ---   

 slag: x = 4,  poäng: 8 

 3 ekvation: 3 * x = ---   

 slag: ---  poäng: --- osv. 
 

Spelare 2 

 1 ekvation: 4 + x = --- 

 slag: x = 6,  poäng: 10 

 2 ekvation: 12 - x = --- 

 slag: x = 3,  poäng: 9 osv. 

12  

Problemlösning – uppgift 1  

  Då en elev med synnedsättning inte har samma möjlighet till att ”skanna” av en uppgift 
har nedanstående förtydligande gjort.  Påminn eleven om att denne alltid ska läsa igenom 
hela uppgiften och först därefter börja lösa uppgiften. 

1 Du har följande tre ekvationer: 

  x + x = 8  x + y = 7  y * z = 6 

 Vilket värde har 

a) x  

b) y  

c) z 
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12 

Problemlösning – uppgift 2 

Eleven kan behöva få lite handledning så att han/hon blir medveten om hur man ska tolka 
uppställningen, som finns som svällpappersbild. 

12 

Problemlösning – uppgift 3 

Du har följande tre ekvationer: 

 a + a + a = 27 

 a + b + b = 18 

 a + b + 2 * c = 18,5 

Vilket värde har 

a) a 

b) b 

c) c 

13 

Problemlösning – uppgift 1 

Eleven har fått sifferkvadraterna som svällpappersbilder. Tag dock tid till att gå igenom 
med eleven hur man ska tolka den här typen av uppgift. 

13 

Träna metod 

Uppgiften har förtydligats på följande sätt: 

 Lös ekvationerna för att ta reda på ett ord på nio bokstäver som har med vintern att göra. 

Svaret på varje ekvation är den plats bokstaven har i ordet. 

Ordet är: --------- 

Bokstav nr x är N.  6 + x = 8 

Bokstav nr x är A.  3 * x = 27 osv. 

14 

Uppgift 21 och 22 

Uppmärksamma eleven på att han/hon ska läsa igenom hela uppgiften innan den löses.  

En elev med synnedsättning har inte samma överblick som de seende eleverna och kan då 
ibland bli lite fundersam över hur uppgiften ska lösas.  
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17 

Sträckor 

Eleven har fått sträckorna ritade på svällpappersbilder. Tag tillfället i akt att befästa hur 
man kan se att det är en sträcka osv.  

18 

Uppgift 1 

Beroende på hur van eleven är att avläsa tabeller kan det vara bra att göra en individuell 
genomgång samtidigt som man förklarar hur en tabell kan avläsas. 

20 

Uppgift 40  

Längden i en rektangel är tre gånger så lång som bredden. Om vi kallar bredden för c blir 
uttrycket för längden 3c. Vilket uttryck stämmer med rektangelns omkrets?  

 Omkrets: 

a) 4c 
b) 6c 
c) 8c 
d) 10c 

21 

Figurers omkrets 

Då uppgifterna 42- 45 saknar svällpappersbilder kan det vara bra om eleven har tillgång till 
motsvarande taktila bilder som eleven kan relatera till för att förstärka den taktila känslan 
för hur en kvadrat respektive rektangel ser ut. Dessa kan man enkelt rita på elevens 
ritmuff/Blackboard. Det viktiga är att eleven blir säker på hur en kvadrat respektive 
rektangel ser ut. 

21 

Uppgift 43 

Bild utgår. Eleven har följande tillägg: 

Rektangelns längd är dubbelt så lång som bredd.  

Bredd: x 

Längd: 2x 

21 

Uppgift 44 

Bilden ersätts med nedanstående texttillägg: 

En rektangels bredd är z och dess längd 6z.  
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a) Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets. osv. 

21 

Uppgift 45 

Bilden ersätts med nedanstående texttillägg: 

45 (miniräknare) 

En mattas bredd är a och dess längd 2a. 

a) Skriv ett uttryck … 

22 

Tolka och rita mönster 

Gör en individuell genomgång av hur man ska tolka svällpappersbilderna. 

Använd gärna taktilt material exv. lego eller tändstickor. Se till att eleven har materialet på 
exv. en bricka med antiglidyta så att eleven kan ha kontroll på sitt material.  Det är viktigt 
att eleven lätt kan hitta sitt material och då är en begränsad yta ett måste. 

Eleven ska naturligtvis även rita sina figurer på ritmuff eller Blackboard. Det kan dock vara 
bra att påpeka att det gör inget att elevens bilder inte blir exakt som de på 
svällpappersbilderna. Huvudsaken är att eleven har förstått uppgiften.  

Uppgifterna 47-49 kan eleven bygga exv. med lego i stället för att rita. Det går fortare och 
eleven får ytterligare ett sätt att kunna känna hur mönstren ändras. 

23 

Tändsticksmönster 

Se sid 22 ovan. För att tändstickorna inte ska glida omkring kan man använda häftmassa. 

24 

Problemlösning 

Ge eleven den tid som han/hon behöver för att tolka de olika mönstren. Eleven ritar sina 
svar på sin ritmuff eller Blackboard. 

25 

Träna metod - uppgift 3 

För att eleven med synnedsättning ska kunna lösa uppgiften bör man ge eleven en 
ritmuffsbild med en svartskriftsbokstav såvida eleven inte själv vill rita bokstaven.  

28 

Uppgift 73 

Rektangeln utgår och ersätts med text. 

En rektangels bredd är y och längden är 5y.  



9 

 

a) Vilket uttryck stämmer med rektangels omkrets? 

     6y  12y  10y  4y  osv. 

28 

Uppgift 75 

Skriv hänvisning till svällpappersbild före a)-uppgiften. 

29 

Uppgift 79 

Att rita en bild tar tid för en elev med synnedsättning. Det kan därför vara bra att fundera 
på vad man vill att eleven ska använda sin tid till. Skriva en händelse eller rita eller båda. 

29 

Uppgift 82 

Att avläsa den här typen av figurer är svårt.  Det är bättre att eleven får dessa figurer taktilt 
exempelvis byggda i lego eller med centikuber. Jämför den uppbyggda ”legofiguren” med 
hur den ser ut på svällpappersbilden. Förklara varför inte alla linjer är ritade osv. 

30 

Uppgift 83, 84 

Att tolka den här typen av bilder är mycket svårt. Därför bör även dessa uppgifter jämföras 
med en taktilt uppbyggd figur. Bygga en enkel figur med magneter eller stickor som sätts 
fast i mjuka kulor. Man kan naturligtvis även använda centikuber/lego men får man inte 
fram figurens linjer på samma sätt. 

32/33 

Massa och vinklar 

Gör en individuell genomgång av hur man ritar och mäter vinklar. 

34 

Uppgift 5 

Bilderna utgår och ersätts med nedanstående text. Om eleven inte har kommit i kontakt 
med en balansvåg tidigare är det bra om man visar en sådan och även berättar att det 
finns vikter som man använder för att få reda på hur mycket olika saker väger. 

Hur mycket fattas för att balansvågen ska väga jämt? 

Här nedan får du redan på vad som finns på var sida på balansvågen. 

a) 0,4 kg godis – 1 hg 1 hg 

b) 1,5 kg havregryn – 5 hg 1 hg 1 hg 

c) 5 hg 1 kg – 2,1 kg svamp 
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36 

Pröva och se … 

Hur många hektogram väger godiset, om vågen visar 325 g? 

37 

Uppgift 21 

Bilderna utgår, men eleven har följande förtydligande text: 

Hur... Börja med den tyngsta. 

a) 214 g skinka 

b) 0,160 g bananer 

c) 2,7 hg apelsiner osv. 

37 

Uppgift 22 

Vikterna har förtydligats enligt nedan.  (Förklara vad burken med Haricots verts innehåller.) 

Du har sex konservburkar som innehåller: 

a) 0,360 kg prinskorv 

b) 260 g Haricots verts  

c) 3,7 hg bönor osv. 

37 

Uppgift 25 

Bildinfo enligt nedan: 

Hur mycket fattas för att balansvågen ska väga jämnt? Här nedan får du vad som finns på 
vardera sidan på balansvågen. 

a) 0,2 hg kanel – 10 g 

b) 1,5 hg tomater – 1 hg, 10 g, 10 g, 10 g 

c) 4,3 hg paket – 1 hg, 1 hg, 10 g  

39 

Spela & kommunicera 

Eleven med synnedsättning behöver en punktuppmärkt tärning. 

Eleven har fått följande bildinformation. 

Först till 1 kg 

En tärning visar = massa 

 1 = 0,2 kg 
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 2 = 0,4 kg 

 3 = 50 g 

 4 = 1,3 hg 

 5 = 0,1 kg 

 6 = Förlorat! 

Den som först får mer än 1 kg vinner. osv. 

40 

Mäta vinklar 

Här behöver eleven en punktuppmärkt gradskiva. Kolla så att eleven kan tecknet för 
grader:  (p4,p3,5,6) 

Gör en individuell genomgång hur man mäter och avläser hur stora vinklarna är. Var 
medveten om att det tar tid att lära sig hur man ska använda gradskiva och att mäta tar 
betydligt längre tid än för de seende eleverna. Det kan vara bra att använda häftmassa för 
att undvika att gradskivan glider iväg.  

Man ska dessutom vara medveten om att en elev med synnedsättning inte kan förväntas 
kunna få ett exakt rätt svar utan man får acceptera att det kan skilja på några grader. 

Så här kan man gå tillväga: 

1. Sätt en kulnål i vinkelspetsen och en annan kulnål på det ena vinkelbenet. 

2. Placera jacket mitt på gradskivans långsida mot nålen i vinkelspetsen och vrid 
gradskivan mot nålen i vinkelbenet. 

3. Håll fast gradskivan mot underlaget med ena handen och följ det andra vinkelbenet 
med andra handens pekfinger fram till gradskivans kant. 

4. Avläs på skalan. 

Ovan hämtat från ”Att undervisa punktskriftsläsande elever i matematik”. ISBN 91-7836-
111-7. Här kan du få fler tips på hur man kan underlätta undervisningen i matematik för en 
elev med synnedsättning. 

42 

Uppgift 31 

Uppgift c):s och d):s bilder har förenklats då det viktiga är att eleven tränar att mäta vinkel. 

44 

Problemlösning  

Kolla så att eleven vet hur han/hon ska lägga gradskivan för att få rätt värde på vinkel. Allt 
detta kräver tid och övning. 
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45 

Uppgift 1 -  EVA  

har fått tillägget: 

Mät vinklarna i namnet Eva skrivet med svartskriftsbokstäver. 

Uppgift 2 

Den här uppgiften kan utgå. Man kan naturligtvis skriva elevens namn på ritmuff med 
versala bokstäver. Beroende på hur långt elevens namn är så kan det räcka med att man 
väljer en eller två lämpliga bokstäver ur namnet. Man ska vara medveten om att all 
mätning av vinklar tar mycket längre tid för en elev med synnedsättning. 

46 /47 

Uppgift 39, 43 

 Var medveten om att det tar mycket längre tid för eleven med synnedsättning att lösa 
dessa uppgifter. Det kanske räcker med att eleven vet hur han/hon ska lösa dessa 
uppgifter. 

48 

Rita vinklar 

Gör en individuell genomgång utifrån figurerna på sidan. Använd ritmuff och gradskiva. 
Uppmärksamma eleven på att det är svårt att få exakt rätt gradtal men det är inte de 
viktigaste, eleven får ändå rätt på uppgiften då det är OK med viss avvikelse från de 
seendes svar. 

1. Rita först en rät linje som får bli första vinkelbenet. 

2. Markera med en kulnål i ena ändan av linjen och en kulnål på linjen. 

3. Lägg dit gradskivan och avläs vinkelvärdet. 

4. Markera med pennan och ta bort gradskivan. 

5. Rita det andra vinkelbenet genom att sammanbinda vinkelspetsen med 
markeringen. 

(Att undervisa punktskriftsläsande elever med matematik) 

49 

Mera vinklar 

Eleven har både svällpappersbilder och text. 

Vinklar: Mera vinkelsumma  

Kom ihåg! 

Se svällpappersbild. 

Tre trianglar 
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- Likbent triangel. Två sidor är lika långa. 

- Liksidig triangel. Alla sidor är lika långa. 

- Rätvinklig triangel. En vinkel är rät. 

50 

Träna metod 

Var medveten om att dessa uppgifter tar betydligt längre tid att lösa. Det kan också vara så 
att eleven behöver lite individuell handledning. 

51 

Problemlösning uppgift 1 

Uppgiften har fått följande utseende för att spara lite tid så att eleven vet var han/hon ska 
leta efter den eftersökta vinkeln. 

Du har två trianglar där du ska beräkna de eftersökta vinklarnas storlek. Hur stor är 
vinkeln?  

a) x (finns i första triangeln) 

b) y (andra triangeln) 

c) z (andra triangeln) 

52 

Uppgift 62  

Bilderna utgår och ersätts med följande: 

Hur mycket fattas för att en balansvåg ska väga jämnt? 

a) 0,2 kg prinskorv = 1 hg --- 

b) 300 g praliner = 1 hg --- 

c) 1500 g äpplen = 5 hg 1 hg ---  

55/56 

Uppgift 73, 74, 75, 77 

Eleven behöver mera tid för att kunna lösa de här uppgifterna. 

59 

Exempel 4 - Dela pizzor 

Bild utgår. Rita gärna de fem pizzorna på elevens ritmuff så kan eleven pröva sig fram.  

Eleven har följande tillägg: 

Exempel 4 

Fyra barn ska dela på fem pizzor. 
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Hur kan barnen göra när de ska … 

64 

Spela & kommunicera 

Uppgiftens tabeller har fått följande utseende: 

 Subtraktion med bråk 

Rita en spelplan. 

spelomgång – slag 1 - slag 2 - differens 

 1 --- --- --- 

 2 --- --- ---  

 3 --- --- --- osv. 

Slå en tärning två gånger. … skriv upp dem på spelplanen. 

Exempel: Slår du en 1:a och sedan en 5:a räknar du ut differensen 1 – 3/5. 

Tärningskast 

Slag 1 

Vid första slaget är antal prickar detsamma som den siffra som du ska använda. Exempel 1 
= 1, 2 = 2 osv. 

Slag 2 

(tärning = antal prickar på tärningen) 

 tärning 1: 1/3 

 tärning 2: 2/8 

 tärning 3: 4/6 osv. 

67 

Uppgift 33 

Uppgiften har ingen bild och har fått följande utseende: 

Rita en figur med 10 lika stora kvadrater. 

Gör en Nyckel som visar vilken markering du har valt till de olika färgerna. Exempel: 

/// gul 

*** grön osv. 

a) Markera 10 % av figuren?  Osv. 

Om man vill spara tid kan man i stället rita fyra likadana figurer på elevens 
ritmuff/Blackboard som eleven kan markera i direkt utan att behöva göra en nyckel för att 
visa vilken färg som åsyftas. Att rita tar mycket längre tid för en elev med synnedsättning 
än för de seende eleverna. 
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69 

Uppgift 37 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

a) Markera 3/5 av rektangeln. 

b) Hur många procent av rektangeln är markerad? 

69 

Uppgift 38 

Eleven har fått en nyckel där de olika färgerna har fått olika raster/mönster. 

69 

Uppgift 44 

Eleven löser uppgiften genom att göra en nyckel där de olika färgerna fått olika mönster. 

Rita en valfri figur och dela in den i tiondelar. 

Gör en nyckel som visar vilken markering du har valt till de olika färgerna.  

Exempel: 

/// blå 

*** röd osv. 

a) Markera 30 % av figuren blå. Osv. 

70 

Träna metod  

Tabellen utgår och ersätts av nedanstående uppställning. Uppmärksamma eleven på att 
man alltid ska läsa igen hela uppgiften innan man börjar att  göra sina uträkningar.  
Bokstäverna inom parentes finns med för att eleven ska kunna jämföra sina svar med 
klasskamraterna. 

1 Bild:  Se svällpappersbild. 

 Bråkform: --- (a) 

 Decimalform: --- (b) 

 Procentform: 25 % 

2 Bild: --- (c) 

 Bråkform: --- (d) 

 Decimalform: 0,50 

 Procentform: --- (e) osv. 
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71 

Träna metod 

Kolla så att eleven förstår hur han/hon ska tyda svällpappersbilden. Ge lite tips på hur man 
kan utnyttja de olika färgernas/mönstrens geometriska former.  Tabellen utgår ersätts 
med:  

Fyll i: 

färg: procentform  bråkform  decimalform 

 rosa: ---  ---  --- 

 grön: ---  ---  --- 

 vit:  ---  ---  --- … 

 Summa: --- --- --- 

71 

Problemlösning 

Här kan man lösa uppgiften på flera olika sätt. I boken rekommenderas ”centikuber eller 
liknande material”. 

Man kan också för att spara tid ge eleven en taktilbild med kvadrater där eleven kan 
markera figuren med vaxsnören för att sedan markera sina svar med olika raster eller 
centikuber. Även de medskickade rutnäten kan användas här. 

Oavsett hur man väljer att lösa uppgiften, tänk på att eleven med synnedsättning behöver 
mera tid för att kunna lösa uppgifterna.  

72 

Del av tal 

Bilderna utgår. Ge eleven taktilt material exempelvis en äggkartong med flirtkulor eller 
liknade. Man kan naturligtvis lika gärna använda sig av centikuber eller lego. En del elever 
vill kanske kunna känna antalet i sina händer och då är ju centikuber/lego att föredra. 

74 

Mera del av antal 

Bilderna utgår. Se till att eleven har taktilt material. Glöm inte bort att det är bra om leven 
har sitt taktila material på en begränsad yta exv. en bricka. På så sätt är det lättare för 
eleven att själv kunna ha kontroll över var alla bitar är. 

75 

Godisbitar 

Här kan man exempelvis använda sig av olika sorters lekmaterial så att eleven får en taktil 
känsla för antalet.  
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… Sedan multiplicerar du kvoten med 3 eftersom 30 % = 3 * 10 % 

Du har 40 stycken godisbitar. 

40/10 = 4 

10 % av 40 godisbitar är 4 godisbitar. osv. 

76 

Spela & kommunicera 

Gör gärna en individuell genomgång av spelplanen. 

Del av antal 

Rita/Skriv en spelplan 

spelomgång   tärning 1  tärning 2   antal 

 1 --- --- --- 

 2 --- --- ---  

 3 --- --- --- osv. 
 

Slå en tärning två gånger. … … det andra antalet. 

Exempel: Slår du en 1:a och sedan en 3:a räknar du ut 50 % av 200.  

Tärningskast 

(tärning = antal prickar på tärningen) 

 slag 1 - slag 2 

 tärning 1: 50 % - 20  

 tärning 2: 25 % - 60  

 tärning 3: 100 % - 200  

 tärning 4: 10 % - 40   

 tärning 5: 75 % - 100  

 tärning 6: 20 % - 80  

80 

Uppgift 86 

Eleven har ingen bild och man kan ju om eleven så behöver rita chokladbilden på elevens 
ritmuff. 

81 

Uppgift 98 
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Att tolka en svällpappersbild med många olika raster är inte helt enkelt så eleven kanske 
behöver få lite handledning framförallt i en figur som denna då eleven inte får samma 
överblick som de seende får genom att enbart kolla på bilden. 

84 

Exempel 2 - Vad visar räknaren? 

Använd elevens miniräknare. Ibland kan eleven vara behjälpt av att man märker upp vissa 
tangenter på miniräknaren så att eleven lätt hittar varifrån han/hon ska placera sina fingrar 
etc. Glöm inte bort att eleven kan behöva få lite extra träning i att hantera miniräknaren. 
För att inte störa övriga elever är det bra om eleven tidigt bli van vid att använda sina 
hörsnäckor. 

Samtala om att en räknare har lite andra tecken på sina ”knappar” än vad som eleven 
kanske är van vid. Här har -: bytts ut mot /. 

Exempel 2 

Vad visar räknaren? Resonera kring svaren. 

1 x 5,286 

10 x 5,286  osv. 
 

4193/1 

4193/10 osv. 

85 

Exempel 3 - Publikrekord 

Följande förtydligande har gjorts: 

 På en match blev det publikrekord: 27 529 personer såg matchen. 

Ungefär hur många personer såg matchen? 

85 

Exempel 4 - Bildtext 

Två elever ska räkna ut: 8 + 7 * 2 

Eleven 1 svarar: 22 

Elev 2 svarar: 30 

Hur har dessa elever tänkt som räknar så här tror du? 

86 

Multiplikation med 10, 100 och 1000 

Gör en individuell genomgång. Utgå från elevens svällpappersbild. Man kan även göra en 
plan på elevens ritmuff med tydliga linjer mellan de olika talstorlekarna och låta eleven 
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handgripligen gör multiplikationerna med utskrivna punktskriftssiffror. Kommatecknet kan 
markeras med häftmassa.  

Eleven har fått svaren utskrivna. 

 1 * 6,31 = 6,31 

 10 * 6,31 = 63,1 

 100 * 6,31 = 631 

 1000 * 6,31 = 6310 

Se svällpappersbild. 

88 

Division med 10, 100 och 100 

Bild utgår. Gör istället motsvarande uppställning på elevens ritmuff och kontrollera att 
eleven förstått hur han/hon ska tänka. 

91 

Spela och kommunicera 

Övningen har kompletterats med instruktionen: (Ruta i spelplanen = ? i din spelplan.) 

91 

Problemlösning – uppgift 2 

Eleven har fått bildens olika glasser som förslag enligt nedan. 

Om Asma istället köper en strutglass med två kulor i olika smaker, men har fyra smaker att 
välja mellan t.ex hallon, jordgubb, vanilj och choklad. På hur många olika sätt …  

92 

Prioriteringsregler 

Bilderna utgår och ersätts med text: 

När du köper 1 linjal som kostar 15 kr och 4 linjaler à 20 kr stycket blir uttrycket för 
kostnaden: 

15 + 4 * 2092 

92 

Pröva och se … 

Bilderna ersätts med följande text: 

En läsk kostar 10 kr och fyra kakor 32 kr. 

Iris och hennes tre kompisar ska köpa fika… 
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92 

Uppgift 43 

Uppgiften har följande utseende: 

Fikabröd: 

 Bakelse: 33 kr 

 Chokladboll: 22 kr 

 Hallongrotta: 17 kr 

 Muffins: 20 kr 

 Bulle: 15 kr 

Vilket av de tre uttrycken nedan betyder att någon har köpt … 

94 

Överslagsräkning 

Bild utgår.  

Kom ihåg! 

Ungefär lika med ~~ 

När du adderar eller … 

… När du handlar är det bra att göra en överslagsräkning för att se om de pengar du har 
räcker. 

Du handlar 1 l mjölk som kostar 9,20 kr, limpa för 27,90 kr samt kycklingfilé à 49,90 kr. 

9,20 + 27,90 + 49,90 ~~ 10 + 30 + 50 = 90 

Det räcker med 100 kr. 

95 

Uppgift 74 

Ungefär hur mycket får du betala när du köper varorna här nedan? 

 Penna: 27,50 kr 

 Sudd: 11 kr 

 Linjal: 29,90 kr 

 Koltrastarna (bok): 129 kr 

 Resebok: 49,90 kr 

95 

Uppgift 75 

Ungefär hur mycket får du tillbaka på 500 kr när du köper varorna här nedan? 
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 Biobiljett: 122 kr 

 Popcorn: 39 kr 

 Godis: 27,90 kr 

96 

Problemlösning - Uppgift 1 

Tabellen utgår. 

Rita av och fyll i dina uträkningar. 

 Talet:  Uträkning 

 Talet 1: --- 

 Talet 2:  4/4 + 4/4 

 Talet 3: --- 

 Talet 4: --- osv. 

97 

Träna mera 

Bilderna utgår och ersätts med text. 

… Använd överslagsräkning. 

Välj bland varorna nedan: 

 Värmeljus: 19,50 kr 

 Godis: 34,50 kr 

 Godisklubba: 8,50 kr 

 Strumpor: 29,90 kr 

102 

Först till 50 

Eleven behöver två punktskriftsuppmärkta tärningar, en sexsidig och en tiosidig. 

Tabellen utgår och tärningsslagen är numrerade:  

1 Tärningarna visar: 3,4 

 Avrundning: 3 

 Summa: 3 

2 Tärningarna visar: 1,7  

 Avrundning: 2 

 Summa: 5 
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3 Tärningarna visar: 6,5 

 Avrundning: 7 

 Summa: 12 

4 Tärningarna visar: --- 

 Avrundning: --- 

 Summa: --- osv. 

102 

Problemlösning 

Eleven behöver här flera punktuppmärkta tärningar. Här kan man samarbeta med 
träslöjden och låta eleven göra en uppsättning av egna tärningar. 

105 

Bildinformation 

Eleven har fått följande tillägg: 

På en bild finns fem olika blommor och deras pris: 

 tulpan: 12 kr 

 ros: 25 kr 

 nejlika: 18 kr 

 gerbera: 20 kr 

 krysantemum:  30 kr 

106 

Avrundning 

Bilderna utgår och ersätt med följande bildinformation: 

Uppgift 118 

a) torn: 643 m 

b) kjol: 269 kr 

c) godis: 309 g 

d) läsk: 25 dl 

Uppgift 120 

a) spikar: 928 st  

b) vägskylt: 656 km 

c) folkmassa: 4385 personer 

d) bil: 2617 kg 
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Uppgift 122 

a) bergstopp: 8848 m.ö.h. 

b) havsdjup: 11034 m djup 

c) bro: 7845 m 

d) Sveriges area: 450295 km² 

Uppgift 124 

a) äpplen: 17,90 kr 

b) temperatur: 20.3 grader C 

c) saft: 0,9 liter 

d) hund: 34,5 kg  

110 ff 

Cirkeldiagram 

Gör en individuell genomgång. Upplys eleven om att det kan vara bra att först ska kolla 
igenom eventuell ”nyckel” så att eleven vet vad rastren/mönstren visar.  I början har 
eleven fått eventuella efterfrågande färger förtydligade med ordet markerad, men 
efterhand tas detta bort. 

110 

Exempel 2 

Vilket av lägesmåtten beskriver … 

 Medelvärde: 4 kulor 

 Median: 5 kulor 

 Typvärde: 6 kulor 

På en bild ser du fem händer som håller i olika antal kulor. 

 Hand 1: 5 kulor 

 Hand 2: 2 kulor 

 Hand 3: 1 kula 

 Hand 4: 6 kulor 

 Hand 5: 6 kulor 

111 

Exempel 3 - Tallinje 

Samtal med klassen eller gör en individuell genomgång då eleven inte har några bilder som 
kan ge en hint om hur ordens ska placeras. Orden är skrivna på svällpappersbilden, de kan 
eleven placera genom att använda vaxsnören som dras från ord till tallinjen. 
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111 

Exempel 4  

Eleven har fått följande bildinformation: 

…fick ta en bit utan att titta? 

 Påse A: 2 lakrishjärtan, 8 chokladbitar 

 Påse B: 2 lakrishjärtan, 6 chokladbitar 

 Påse C: 3 lakrishjärtan, 5 chokladbitar 

116 

Ord & begrepp  

Bild utgår. 

I ett cirkeldiagram som visar olika semesteraktiviteter kan man avläsa följande: 

 Semester 

 solsemester: 40 % 

 skidsemester: 20 % 

 city weekend: 20 % 

 äventyr: 10 % 

 träning: 7 % 

 vandring: 3 % 

Rätta meningarna. … 

117 

 Träna metod 

 Diagrammen har numrerats 1-5. 

Para ihop andel a-e och k-o med rätt diagram, f-j. 

Se svällpappersbild. 

 50 % 

 25 % … 

 20 % 

 

 k)  1/5 

 l)  1/2 

 m)  1/3 
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 n)  1/4 

 o)  4/10 

118 

Pröva och se om du förstår 

Uppgiften har fått följande utformning: 

Vilken pizza röstade flest elever på, alltså vilken pizza är typvärdet? 

Jämför och resonera. 

Så här röstade eleverna i en klass om vilken som är deras favoritpizza: 

 Hawaii  Capricciosa  Kebabpizza  

 Vesuvio Kebabpizza  Kebabpizza  

 Hawaii  Hawaii  Marguerita  

 Bussola  Hawaii  Kebabpizza 

 Kebabpizza  Hawaii  Kebabpizza  

 Hawaii  Hawaii  Vesuvio  

119 

Uppgift 19 

Tabellen utgår. Ersätts med följande uppställning: 

Mängd regn 

 Måndag: 3 mm 

 Tisdag: 8 mm 

 Onsdag: 1 mm osv. 

120 

Uppgift 24 

Uppgiften har omarbetad. 

Adeli har gjort en tabell över längden på sina halsband. Se nedan. 

a) Vilken är medellängden för halsbanden? 

b) Bestäm medianen. 

c) Vilket är typvärdet?  
 

Halsband: längd 

 Fredsmärke: 34 cm 

 Guldhalsband: 34 cm 
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 Silverkedja med kors: 39 cm osv.  

120 

Uppgift 26 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Här nedan ser du en tabell med några av Sveriges djupaste sjöar.  

Medeldjupet för de fem sjöarna är 164,2 m. 

Hur djup är Stor-Rensjön? 
 

Sjö: djup 

 Hornavan: 221 m 

 Torneträsk: 168 m 

 Storuman: 148 m 

 Stor-Blåsjön: 144 m 

 Stor-Rensjön: ---  

 121 

Uppgift 27 

Kolla så att eleven vet hur han/hon ska avläsa ett stapeldiagram. En liten linjal kan vara bra 
att ha som hjälp vid avläsning av antalet tuggummibubblor. 

123 

Spela & kommunicera 

Uppgiftens tabell har fått en nyckel. 

1 Skriv de tre lägesmåtten median, medelvärde och typvärde för ett visst antal värden. 
Kolla tabellen nedan. 

… om vilket typvärdet är. 
 

Tabell, tärningskast/värden  

Nyckel 

slag: Första slag, visar antal prickar.  

värde: Antal värden du ska skriva. 

 slag 1: värde 5 

 slag 2: värde 3 

 slag 3: värde 6 

 slag 4: värde 5 
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 slag 5: värde 4 

slag 6: värde 6 

124 

Sannolikhet 

Tallinjen utgår. Eleven har fått tallinjens text som löpande text. Rita gärna en tallinje på 
elevens ritmuff och sätt ut tallinjens tal. 

- 0 eller 0 % 
När det är helt säkert att något inte händer är sannolikheten 0, eller 0 %. 
Exempel: En katt med snabel. 

- 1/6  
Sannolikheten att slå en fyra på en tärning. 

- 1/2, 0,5 eller 50 %  
När det är lika stor möjlighet att något händer eller inte händer är sannolikheten 
1/2, 0,5 eller 50 %. 
Exempel: Chansen att få en krona när du singlar slant. 

- 1 eller 100 % 
När det är helt säkert att något händer är sannolikheten 1, eller 100 %. 
Exempel: Nästa vecka har sju dagar. 

125 

Uppgift 34 

Instruktionen är: Para ihop text a-d, tärningsslag e-h och sannolikhet i-l. 

Här kan eleven behöva handledning då bilderna har ersatts med text: 

 E. Antal tärningar: 2 
   Antal prickar: 1 och 4 

 F. Antal tärningar: 5 
   Antal prickar: 5, 4, 3, 6, 2 

 G. Antal tärningar: 3 
    Antal prickar: 2, 6, 4 

 H. Antal tärningar: 1 
     Antal prickar: 5 

126 

Sannolikhet i bråkform 

Eleven har fått nedanstående bildinformation: 

För att bestämma en sannolikhet dividerar du antalet valda möjligheter med det totala 
antalet möjligheter. 
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I en låda finns 12 hårsnoddar, 3 röda, 5 blåa och 4 svarta.  

För att bestämma sannolikheten, chansen, att plocka … 

126 

Uppgift 36 

Bild utgår och ersätts med text. 

I en påse finns 3 äpplen och 4 päron. 

Hur stor är sannolikhetens att ta ett … 

126 

Uppgift 37 

Bild utgår. Bildinformation är infogad som text.  

Det ligger 12 stenar på ett bord, 3 rosa, 6 blåa, 1 gul och 2 gröna. 

Jenny plockar upp en sten utan att titta. … 

126 

Uppgift 38 

Bildinformation i form av text: 

I en skål ligger 10 pärlor, 5 vita, 3 lila, 1 blå och 1 grön. 

Hur stor är sannolikheten om du inte tittat att få 

a) en vit pärla … 

126 

Uppgift 39 

Bildinformation enligt nedan: 

När du snurrar på ett lyckohjul, som är numrerat 1 - 13, hur stor är sannolikheten att få … 

127 

Del av antal 

I en ask finns det 10 karameller, 2 gula och 8 röda. 

128 

Uppgift 1, 2, 3 

Bilderna utgår. 

129 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver en punktuppmärkt kortlek. 
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131 

Uppgift 55 

Tabellen utgår och ersätts av motsvarande uppställning. 

132 

Uppgift 59 

Bildinformation enligt nedan: 

I en skål finns 2 apelsiner, 1 äpple och 1 päron.  

Hur stor är sannolikheten … 

133 

Uppgift 61 

Vid avläsning kan det vara bra att använda en liten linjal och man kan om man så vill 
förstärka linjen med vaxsnöre. 

134 

Tabell 

Tabellen har fått följande utseende: 

 Timon 
Surt: 1/3 Sött: 1/3 Salt: - Choklad: 1/3 

 Parsa 
Surt: 1/2 Sött: 1/6 Salt: 1/6 Choklad: 1/6 

 Amin 
Surt: 1/8 Sött: 1/4 Salt: 1/2 Choklad: 1/8 

 Samuel 
Surt: 1/4 Sött: 1/3 Salt: 1/4 Choklad: 1/6 

137 

Projekt 6 – uppgift 1 

Låt eleven få klossar som går att sätta ihop exempelvis lego. Bygg bokens bilder så att 
eleven får en taktil känsla för vad uppgiften går ut på. 

137 

Taktilt uppbyggda bilder 

Eleven har fått en svällpappersbild men den här typen av bilder är mycket svåra att tolka så 
en taktilt uppbyggd figur är mycket bättre. 

137 

Uppgift 2 - Lär dig rita en kub 
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Gör en individuell genomgång av hur man ritar en kub. Gör ett isometriskt prickpapper på 
elevens ritmuff. Tänk på att det är mycket tidskrävande att rita och man kan därför 
fundera över hur mycket tid man vill lägga ner på själva ritandet. Det kanske räcker med 
att eleven vet hur man gör och istället tränar på att bygga olika figurer och tolka dem. 

138 

Projekt 7 - Uppgift 1 

Eleven har fått svällpappersbilder som man kan utgå från, men uppgiften i sig är inte 
relevant för en elev med svår synnedsättning. Däremot så ska eleven naturligtvis veta vad 
en synvilla är. Uppgifterna finns kvar i oförändrat skick. 

138 

Projekt 8  

Eleven behöver tillgång till en svällpapperskarta som visar Sveriges landskap. Använd 
exempelvis elevens karta i ämnet geografi.  Eleven kan behöva individuell handledning då 
det är inte lika lätt för en elev med synnedsättning att få en överblick över hur stort Skåne 
är i förhållande till Sveriges yta etc. 

140 

Rita ett cirkeldiagram 

Tänk på att alla uppgifter där eleven ska rita egna bilder tar mycket längre tid än för de 
seende eleverna. 

Gör en individuell genomgång så att eleven får träna på hur man ritar cirklar. Det räcker 
inte med ett tillfälle utan detta måste upprepas.  

140 

Uppgift 3 

Uppgiften finns kvar i oförändrat skick. Det är upp till dig som pedagog att avgöra om eller 
hur uppgiften ska lösas. 

142 

Kunskapskrav 

Utgår. 

144 

Bildförteckning 

Utgår. 

Pärm 

Pärmens text finns först i boken. 
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Till läsaren 

- Det finns svällpappersbilder till boken. 
- Ibland är bilderna omarbetade till text, till exempel priset på frukt som ligger i en 

skål.  
- 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. 

- Matematiska tecken som förekommer i boken: 
Procent (p1456) 
Grader (p12456p1245) 
Större än  (p3456p135) 
Mindre än (p3456p246) 
Ungefär lika med  (p45p25p25) 
Ej lika med (p4p2356) 

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

 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 
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Pedagogiska tips 

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

 I Läraranvisningen har förändringar av en uppgifts text kursiverats. 

 Eleven har svällpappersbilder 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 till text. Exempel: sid 95 uppgift 75 
Ungefär hur mycket får du betala när du köper varorna här nedan? 
Penna: 27,50 kr 
Sudd: 11 kr 
Linjal: 29,90 kr 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. 

 Att avläsa stapeldiagram och cirkeldiagram tar tid men eleven brukar oftast tycka 
att det är ganska lätt, däremot är kurvdiagram svårare.   

 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 

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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 Man kan beställa separata svällpappersbilder från 
SPSM. 
www.spsm.se/Laromedel/Butiken/ 
order@spsm.se  
 

Där finns också: 
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 beställer man 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 från SPSM  
(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. Använd centikuber eller 
varför inte lego som man kan bygga olika figurer med. Exempel sid 137. 

 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. 
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 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 om 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 rådgivare inom matematik hos Resurscenter-
syn Stockholm. 
SPSM tel: 010 473 50 00.  
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