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Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 

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

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

 Plocka upp 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 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 rubrik.  

 Vid ikonen !, som visar att det är en uppgift där man ska arbeta tillsammans, finns 
tillägget (grupp) efter rubriken. 

 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 
resonemang. 

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. 

 Observera att många tabeller är omarbetade.  

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

 Alla rutmarkeringar är strukna. 

 Kommenterande text i marginalerna (cirkel med taggad kant i gult och blått) inleds 
med "Kom ihåg!". 

 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 kan vara placerade före 
uppgifterna och lätt kan missas om eleven väljer att läsa från uppgiftsnumret. 
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Sidspecifika förändringar 

6 

Exempel 1 

Eleven har fått bilden ritad som en tallinje. 

6 

Exempel 2 

Eleven har fått taluppställningarna skrivna som en svällpappersbild så att eleven kan delta i 
eventuella diskussion om hur positionen påverkar uträkningen av talet. 

Om eleven använder abakus anknyt till hur man räknar ut talet med hjälp av abakusen och 
vilka fel som då kan uppstå.  

7 

Exempel 5 

Visa vilka olika föremål som förekommer på bilden. Det är mycket troligt att eleven inte 
har kommit i kontakt med en räknesticka tidigare. 

8 

Positionssystemet 

Gör ett nytt positionssystem på ett inplastat papper så kan eleven taktilt bygga olika tal.  
Använd exempelvis vaxsnören för att markera de olika positionerna. Vill man att eleven ska 
kunna skriva talen kan man göra positionspapperet på liknade sätt på vanligt 
punktskriftspapper och då markera de olika spalterna med ett bakvänt punksskrifts-l så att 
de bildar en heldragen lodrät linje. Man kan då använda sig av en nyckel där man använder 
exempelvis följande förkortningar: 

 hutu = hundratusental 

 ti = tiotusental 

 tu = tusental 

 hu = hundratal  

 t = tiotal 

 en = ental 

hutu   ti   tu   hu   t   en 
------------------------------ 
7         3    8     4     2   5  
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10 

Tallinje 

Påminn eleven om att ta med sig hem läxans svällpappersbilder. Försök få det till en vana 
att kolla i svällpapperspärmen om läxan har svällpappersbilder. Det går snabbare att kolla 
direkt i svällpapperspärmen än att eleven ska läsa och kolla efter eventuella bilder bland 
läxans uppgifter. 

11 

Uppgift 14 

Eleven skriver tallinjens pilmarkeringar efter aktuellt tal. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Se svällpappersbild. 

Vilken pil pekar på 

a) 600000 --- 

b) 400000 --- 

c) 850000 --- osv.  

12 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver en tärning med punktskrift, en bricka/kartonglock där eleven kan kasta sin 
tärning. Det är viktigt att ytan är begränsad så att eleven kan ha full kontroll över var 
tärningen landar. 

13 

Tillverka en tallinje 

I stället för snöre använd exv. vaxsnöre om så behövs då eleven ritar sin tallinje på sin 
ritmuff. Använd gärna en A3 ritmuff så kan tallinjen ritas lite större. Talen sätts fast med 
häftmassa. 

14 

Uppställning addition 

Texten finns kvar men välj det räknesätt som ni kommit överens om exv. abakus. Var dock 
medveten om att om eleven räknar ut talen på abakus så kan det vara övergångar som är 
svåra och beroende på elevens kunskap bör man som pedagog kolla igenom talen innan. 
Har eleven valt att räkna ut talen på abakus behövs det också individuell träning så att 
eleven får möjligheten att bli en duktig och snabb abakusräknare för det krävs mycket 
träning. Här har talens summa markerats med ett – för varje siffra.   
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Eleven har följande text: 

1 Ental: 8 + 6 = 14 
   Ettan blir minnessiffra. 
   2568 + 4716 = ---4 

2 Tiotal: 1 + 6 + 1 = 8 
    2568 + 4716 = --84 

3 Hundratal: 5 + 7 = 12 
    Ettan blir minnessiffra. 
    2568 + 4716 = -284 

4 Tusental: 1 + 2 + 4 = 7 
    2568 + 4716 = 7284 

15 

Växla över noll i subtraktion 

Bokens information finns kvar enligt nedan då eleven med synnedsättning bör få veta att 
de seende ställer upp talen och att detta är inte är enkel som icke seende. Välj därför det 
räknesätt som ni tillsammans med eleven kommit fram till, abakus som hjälp att hålla reda 
på minnessiffrorna eller räkna ut hela talet på abakus. Man kan tills eleven är säker på 
samtliga övergångar gör detta parallellt individuellt men sedan fixar säkert eleven dessa tal 
galant. 

Bokens informationstext: 

5702 – 2468  

I subtraktionen 5702 - 2468 kan du inte växla tiotalet, då det är 0. 

Istället växlar du 1 hundratal, till 10 tiotal. Nu går det att växla 1 tiotal till 10 ental. 

 5702 - 2468 = ----  

1 Ental: 2 - 8 
Entalen räcker inte till. Växla ett hundratal till 10 tiotal. Växla ett tiotal till 10 ental. 
12 - 8 = 4 
5702 – 2468 = ---4 

2 Tiotal: 9 - 6 = 3 
5702 - 2468 = --34  

3 Hundratal: 6 - 4 = 2 
5702 - 2468 = -234   

4 Tusental: 5 - 2 = 3 
5702 - 2468 = 3234   

16 

Växla över flera nollor i subtraktion 
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Bokens faktatext: 

7003 – 3745 = ---- 

1 Ental: 3 - 5 
Entalen räcker inte till. Växla ett tusental till 10 hundratal. Växla ett hundratal till 10 
tiotal. Växla ett tiotal till 10 ental. 
13 - 5 = 8 
7003 - 3745 = ---8  

2 Tiotal: 9 - 4 = 5 
7003 - 3745 = --58 

3 Hundratal: 9 - 7 = 2 
7003 - 3745 = -258 

4 Tusental: 6 - 3 = 3 
7003 - 3745 = 3258 

17 

Mer subtraktion 

7302 – 4965 = ---- 

1 Ental: 2 - 5 
Entalen räcker inte till. Växla ett hundratal till 10 tiotal. Växla ett tiotal till 10 ental. 
12 - 5 = 7 
7302 - 4965 = ---7  

2 Tiotal: 9 - 6 = 3 
7302 - 4965 = --37 

3 Hundratal: 2 - 9 
Hundratalen räcker inte till. Växla 1 tusental till 10 hundratal. 
12 - 9 = 3 
7302 - 4965 = -337 

4 Tusental: 6 - 4 = 2 
7302 - 4965 = 2337 

18 

Problemlösning 

Kolla så att ni har 8 tiosidiga tärningar med punktskrift. Se till att eleven har ett 
kartonglock/bricka att ”slå” sina tärningar i/på. En begränsad yta underlättar för eleven att 
hålla koll på sina tärningar. 

18 

Spela & kommunicera 

För att spara tid kan man göra en enkel uppställning som eleven kan använda att fylla i 
antingen på datorn eller på ett punktskriftspapper där eleven skriver på sin perkinsmaskin.  
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Väljer man det senare kan eleven lätt flytta sig till en klasskamrats arbetsplats och blir inte 
så bunden till sin egen arbetsplats. 

Tabellen har omarbetats till vanlig text: 

Spelomgång: 1 

 Tärningen visar: 3  

 Tiotal eller hundratal: 300  

 Summa: 300 
 

Spelomgång: 2 

 Tärningen visar: 6  

 Tiotal eller hundratal: 60  

 Summa: 360 osv. 

19 

Träna metod 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Vilket ord bildar differensen? 

Talens svar ger dig en bokstav. Se nedan. 

K = 4049  T = 1059  Ä = 3368  V = 4965  R = 688   S = 4367 

J = 2867  C = 3467  R = 2835  E = 1259  P = 784  

1 --- 
4306 - 143 
10000 – 6632 osv. 

2 --- 
7000 - 2951 
5002 – 3743 osv. 

23 

Uppgift 55 b 

Eleven får bildinformation på följande sätt: 

Hur många lådor med spik måste man köpa om en låda innehåller 4000 spikar? 

24 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver en kortlek med punktskrift. 

27 

Addition och subtraktion 
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Uppställning av addition och subtraktion finns kvar, men eleven löser uppgifterna på det 
sätt som eleven valt att räkna ut liknade uppgifter. 

28 

Träna mera – Redovisa 

Bildinformation enligt nedan: 

Skriv också ett svar och använd rätt enhet. 

Fyra cyklar - pris 

 mountainbike: 3895 kr 

 racercykel: 9650 kr 

 barncykel: 1351 kr 

 damcykel: 4529 kr 

70 Hur mycket kostar mountainbiken … 

30 

Uppgift 81 

Bilderna utgår. Samtala gärna om bilderna i helklass så att eleven med synnedsättning får 
ett hum om vad övriga elever samtalar om. Koppla exempelvis till SO-ämnet och förklara 
varför tecknare ritat dem på ett visst sätt. 

31 

Begrepp och metod 

Tabelluppställningen utgår och skrivs som nedan. 

Begrepp: siffra 

• Förklaring: 

Vårt talsystem är uppbyggd av siffrorna 0-9. Siffrorna har olika värde …  

• Exempel: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
 

Begrepp: tal 

• Förklaring: Med hjälp av siffrorna 0-9 kan man göra oändligt många tal. 

 Exempel: 1459, 248000, 300709 osv. 

32 

Exempel 1 -5 

Berätta om bilderna och koppla till svällpappersbilderna. Berätta också vad en ”tresextio” 
är för något då det inte är säkert att eleven vet detta.  

Exempel 1 
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Ovanför respektive djur anges det vilket djur det är: 

a) fågel 
b)  hund 
c)  fågel 
d)  Krokodil 

Exempel 2 
Ovanför respektive figur anges det vilken figur det är: 
tändsticksask 

 Eiffeltornet 

 jorden 

 tand 

33 

Exempel 5 
Ovanför respektive figur anges det vilken figur det är: 

 mur 

 fotbollsplan 

 karta: Norden. 

34 

Skala  

Använd svällpappersbilderna på tändstickorna i Exempel 4. 

35- 37 

Rita 

Var medveten om att de uppgifter där eleven med synnedsättning ska mäta och rita tar 
betydligt längre tid för eleven än för de seende eleverna. Eleven ritar på sin 
ritmuff/Blackboard och använder en linjal med punktskrift som kan sättas fast med 
häftmassa. 

38 

Spela & kommunicera - Kopieringsapparaten 

Tabell har fått nedanstående utseende och är placerad efter första meningen. 

Ni behöver en sexsidig tärning och ett papper.  

Tabellen visar tärningens antal prickar - skala 
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1 - 3:1 

2 - 1:6 

3 - 1:1 

4 - 4:1 

5 - 1:3 

6 - 2:1 

Tänk er att ni varje runda kopierar ett papper … 

39 

Problemlösning 

Uppställning av serierna: 

Start: 48 

 1:6 --- 

 2:1 --- 

 1:4  Mål: --- 

Start: ---  

 1:2 --- 

 1:5 --- 

 3:1  Mål: 15 

39 

Träna metod 

Uppgiften är något omarbetat.  

… med rätt längd och ord. 

Skala: 

a) 2:1 

b) 1:4  

c) 4:1 osv. 

Längd: 

g) 6 cm  

h) 12 cm 

i) 4 dm 8 cm osv. 
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Ord: 

m) dubbelt så lång 

n) tre gånger kortare 

o) hälften då kort osv. 

 40 

Vinklar 

Kolla så att eleven kan tecknet för grader. I punktskriftsboken skrivs hela ordet grader ut 
men på datorn kan man skriva som i textview-boken ^@.  

Gör en individuell genomgång så att eleven blir medveten om vad som kännetecknar de 
olika vinklarna. Det kan vara bra att ha en taktil rät vinkel i form av ett ”hörn” som eleven 
kan ha att utgå från. 

41 

Uppgift 21-24 

Var medveten om att det tar längre tid att för en elev med synnedsättning att rita vinklar. 

42 

Uppgift 25 

Svällpappersbilden är förenklad då det är vinklarna som är det viktiga inte bildens 
utformning. 

45 

Träna metod 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Para ihop vinklarna med vinkelns grader och namn. 

Se svällpappersbild. 

a) --- 

b) --- 

c) --- 

d) --- 

e) --- 

f) --- 
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Grader: 

g) 135° 

h) 180° 

i) 90° 

j) 20° 

k) 100° 

l) 80° 

Vinklarnas namn: 

m) spetsig vinkel 

n) rät vinkel 

o) trubbig vinkel 

p) rak vinkel 

46 

Uppskatta arean 

Att uppskatta arean är inte lätt för en elev med synnedsättning och uppskattning får bli på 
ett ungefär då det är svårt att avläsa en sådan här svällpappersbild. Dessutom är det 
tidskrävande! Det gäller att hitta en strategi på hur man ska gå till väga. Gör en översikts 
avläsning, föreställer figuren något jag känner till etc. Räkna de hela delarna för att sedan 
räkna och markera de delar som går att kombinera, med kulnålar eller häftmassa. Något 
exakt svar kan inte förväntas.  

48 

Uppgift 32 

Bild utgår. Ta fram en taktil rektangel och en kvadrat som eleven kan ha istället för bokens 
bilder. Uppgiften har fått följande bildinformation: 

Räkna ut arean. 

a) En kvadrat med sidan 4 cm. ---  

b) En rektangel med basen 3 cm och höjden 2 cm. --- 

c) En rektangel med basen 6 cm och höjden 1 cm. --- 

50 

Problemlösning  - kvadrat 

Förstärk gärna efterfrågade områden med vaxsnören. 
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51 

Problemlösning – smyckesask 

Att tolka svällpappersbilden är svårt. Ta därför vara på tillfället att tolka svällpappersbilden 
och jämför den med verkligheten. Klipp ut asken från svällpappersbilden, vik och tejpa ihop 
den. Här är det idet viktiga att eleven förstår hur kopplingen taktilbild och verklighet. Låt 
det få ta tid för den här typen av övning ger eleven ökad förståelses hur en 
svällpappersbild är uppbyggd och ritas. Det krävs mycket träning för att snabbt lära sig att 
rätt tolka en svällpappersbild och då är de tillfällen då detta naturligt dyker upp i 
undervisningen värda att ta vara på. 

51 

Spela & kommunicera – Äta kvadratcentimeter  

Eleven behöver två sexsidiga tärningar med punktskrift och en spelplan med taktila rutor.  
Eventuellt kan man använda ett av de taktila rutpapper som finns medskickade. Sätt fast 
rutmönstret på ett mjukare underlag. Spelarna markerar sina rutor med kulnålar med olika 
huvuden. Ett annat sätt är att rita rutmönstret på eleven ritmuff och så markerar spelarna 
sina rutor genom att rita olika mönster. 

53 

Uppgift 46 

Gör eleven uppmärksam på hur olika föremål ser ut i klassrummet. 

53 

Uppgift 47-49 

Var medveten om att dessa uppgifter tar längre tid att göra. 

54 

Träna mera – area 

Beroende på hur mycket tid man har kan man här kanske låta eleven med synnedsättning 
koncentrera sig på uppgift 51 då de här uppgifterna inte är lika tidskrävande som uppgift 
50. Det viktiga är ju att eleven har förstått hur man ska tänka för att kunna lösa uppgiften. 

54 

Uppgift 52 

Bild utgår. Eleven kan använda sin taktila rektangel om han/hon behöver ha en påminnelse 
om hur en rektangel ser ut. 

Räkna ut arean. 

a) En rektangel med basen 5 cm och höjden 3 cm. 
b) En rektangel med basen 2 cm och höjden 4 cm. 
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56 

Fördjupning - uppgift 60 

Eleven behöver en taktil klocka med vridbara visare. 

58 

Exempel 1 -  frekvenstabell/stapeldiagram 

Passa på och repetera hur man avläser och ritar frekvenstabell/stapeldiagram.  

Tycker du att frekvenstabellen eller stapeldiagrammet tydligast visar favoritfrukten i klass 4 
A? 

Se svällpappersbild. 

Favoritfrukt i klass 4 A  

Nyckel 

 l = avprickningsstreck 

 avp = avprickning 

 f = frekvens 
 

- banan  avp: lllll  f: 5 

- äpple  avp: lllll lll  f: 8 

- apelsin  avp: lllll  f: 5 

- päron  avp: lllll l  f: 6 

59 

Exempel 2 – linjediagram 

Gör en individuell genomgång så att eleven får chansen att befästa sina kunskaper i att rita 
och avläsa diagram. För att underlätta avläsning av tabellerna kan man använda linjal och 
häftmassa. Vill man förstärka en linje i linjediagrammen kan man använda vaxsnöre. 

59 

Exempel 3 

Det går 19 elever i klassen. Hur kan det stämma tror du? 

Husdjur i klass 4C 

Nyckel 

 l = avprickningsstreck 

 avp = avprickning 

 f = frekvens 
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- katt  avp: lll  f: 3 

- hund  avp: lll  f: 3 

- hamster  avp: ---  f: 0 

- kanin  avp: llll  f: 4 

- fiskar  avp: lll  f: 3 

- inga djur  avp: lllll lllll l  f: 11 

60 

Frekvenstabell  

Frekvenstabellerna är skriva som vanlig löpande text. 

Välj markering som passar eleven. I boken markeras strecken med ett punktskrifts l. Man 
kan som omväxling rita/skriva tabellerna på elevens ritmuff och då kan eleven dra ett 
streck precis som övriga elever.  

Klass 4A – skostorlek 

Nyckel 

 avp = avprickning 

 f = frekvens 

 storlek = skostorlek 
 

 storlek: 36  avp: l  f: 1 

 storlek: 37  avp: llll   f: 4 

 storlek: 38  avp: lllll lll  f: 8 

 storlek: 39  avp: lllll l  f: 6 

60 

Uppgift 1 

Frekvenstabellen: antal flickor/pojkar i min klass 

Nyckel 

 avp = avprickning 

 f = frekvens 

 flicka  avp: ---  f: --- 

 pojke  avp: ---  f: --- 
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60 

Uppgift 2 

Uppgiften har omarbetats på följande sätt:  

Klass 4B på Österskolan har röstat vilken bokgenre de tycker om. 

Kom ihåg! Genre kommer från franskan och betyder sort. 

a) Rita av och fyll i frekvenstabellen utifrån hur eleverna har röstat. 

b) Vilken genre var mest populär? 

c) Hur många röstade på fakta? 

Frekvenstabell- bokgenre 

Nyckel 

 avp = avprickning 

 f = frekvens  

 fakta  avp: ---  f:  ---  osv.  

 Namn – bokgenre 

 Kajsa – fantasy 

 Matilda – fakta osv.  

62 

Tabell 

Att avläsa tabeller är ganska svårt då en elev med synnedsättning inte får samma överblick 
som de seende eleverna. Tabellerna i boken är oftast omarbetade för att inte ta alltför lång 
tid att avläsa. 

62 

Pröva och se om du förstår 

Här har eleven fått en nyckel för att lättare kunna hålla redan på tabellens information. 

Runnerydsskolans elever har valt aktivitet till elevens val. 

Elevens val – tabell 

Nyckel: 

 id = idrott 

 sv = svenska 

 pr = problemlösning 

 ex = experiment 
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 klass 4A 
id: 7 sv: 8 pr: 5 ex: 2 

 Klass 5A 
id: 9 sv: 10 pr: 4 ex: 1 

 klass 6A 
id: 12 sv: 8 pr: 4 ex: 1 

Tolka tabellen. osv. 

63 

Tabell: uppgift 6 och uppgift 7 

Här har eleven fått tabellerna som svällpappersbilder. Visa hur mycket fakta man kan få in i 
en tabell. Använd en linjal eller liknande för att underlätta avläsandet i tabellerna. 

Gör gärna uppgifterna gemensamt så att eleven får träna på hur man avläser radvis och i 
kolumnerna. 

Det är bra att eleven blir bekant med den här typen av tabeller. Det är dock föga troligt att 
eleven i framtiden kommer att söka fakta i en avståndstabell då denna information lätt kan 
fås med hjälp av datorn/mobilen. 

64 

Problemlösning – tändsticksproblem 

Eleven har svällpappersbilder som eleven utgår från när han/hon ska bygga sina egna 
mönster. Använd tändstickor som läggs på ett antiglidmaterial så att stickorna ligger kvar. 
På så sätt kan eleven pröva sig fram innan eleven ritar sin figur på ritmuff. 

66 

Stapeldiagram 

Eleven har svällpappersbilder. 

Gör en individuell genomgång av hur ett stapeldiagram fungerar. Använd en linjal som 
hjälpmedel vid avläsning. Passa samtidigt på att visa hur man ritar ett stapeldiagram på 
ritmuff eller Blackboard. Eleven behöver många träningstillfällen för att bli säker på att 
snabbt kunna tolka svällpappersbilder och här stapeldiagram. Var medveten om att det tar 
tid att rita diagram och därför kan det vara bra att ha några ”färdigritade”  diagram som 
kan tas fram där eleven direkt kan rita in de fakta som behövs. 

68 

Linjediagram 

Gör en individuell genomgång av hur man avläser och ritar ett linjediagram. Sätt fast 
svällpappersbilden på ett mjukt underlag så kan man markera med kulnålar och ”rita” 
linjerna med vaxsnören. Gillar eleven att rita på ritmuff kan man naturligtvis göra detta 
men då bör eleven få en ritmuffsbild där eleven enbart för in sina resultat. 
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69 

Uppgift 14 

Eleven har svällpappersbild där han/hon kan markera med vaxsnören. 

71 

Problemlösning  

Eleven har svällpappersbild men även följande uppställning som eleven kan fylla i sina svar. 

Längs E6:an ligger städerna Göteborg, Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Räkna ut hur 
långt det är mellan de olika städerna. 

Du vet följande: 

 Göteborg – Kungsbacka: 32 km 

 Göteborg – Varberg: 76 km 

 Kungsbacka – Halmstad: 112 km 

 Göteborg – Kungsbacka: 32 km 

 Göteborg – Varberg: 76 km 

 Göteborg – Halmstad: --- km 

 Kungsbacka – Göteborg: 32 km 

 Kungsbacka – Varberg: --- km 

 Kungsbacka – Halmstad: 112 km 

 Varberg – Göteborg: 76 km 

 Varberg – Kungsbacka: --- km 

 Varberg – Halmstad: --- km 

 Halmstad – Göteborg: --- km 

 Halmstad – Kungsbacka: 112 km 

 Halmstad – Varberg: --- km 

77 

Ord & begrepp - uppgift 3 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Om man dubblar talen 2 10 4 6 8 blir medelvärdet 3. 

77 

Problemlösning 

Då bildbeskrivningar till bokens bilder/fotografier oftast utgår kan det vara bra att som här 
samtala om dem. Bilden på sumobrottaren kommer troligen att kommenteras av 



19 

 

klasskamraterna och då kan det vara bra att berätta vad en sumobrottare kännetecknas av, 
varför det är lätt att känna igen dem osv.  

78 

Frekvenstabell – uppgift 30 

… Skriv av och fyll i tabellen nedan. 

Ellen – vaniljstrut 

Nancy – vaniljstrut osv. 

Tabell – favoritglass 

Nyckel 

 avp: avprickning 

 f: frekvens 
 

 vaniljstrut  avp: ---  f: --- 

 päronglass  avp: ---  f: --- 

 isglass  avp: ---  f: --- 

 chokladrån  avp: ---  f: --- 

 jordgubbsrippel  avp: ---  f: --- 

80 

Uppgift 36 

Eleven har fått bildinformationen på följande sätt: 

Vilken är medelvikten för tre påsar med frukt som väger 1 kg, 3 kg och 5 kg? 

80 

Uppgift 38 

Elevens bildinformation enligt nedan: 

Fem elevers längd är 126 cm, 119 cm, 132 cm, 143 cm och 162 cm. 

Vilken är medianen för elevernas längd? 

82 

Uppgift 50 

Eleven kan markera staplarna med vaxsnören.  

Frekvenstabellen har fått följande utseende:  

a) Gör klart frekvenstabellen nedan. 

b) Gör klart diagrammet.   
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Frekvenstabell: 

 OS guld:  avp ---  f: --- 

 OS silver:  avp: ---  f: --- 

 OS brons:  avp: ---  f: --- 

 VM guld:   avp: ---  f: --- osv. 

 EM guld:   avp: ---  f: --- osv. 

86 

Multiplikation med 10, 100 och 1000.  

Plocka fram de inplastade positionssystem som ni gjorde förra terminen och låt eleven få 
laborera med olika tal.  

Eleven har i stället för bild följande text: 

1* 8 = 8 

10 * 8 = 80 

100 * 8 = 800 

1000 * 8 = 8000 
 

1 * 19 = 19 

10 * 19 = 190 

100 * 19 = 1900 

1000 * 19 = 19000 

86 

Uppgift 7 

Skriv bildinfo enligt nedan: 

Märta köper 9 askar med gem till kontoret. I varje ask finns 1000 gem. 

Hur många gem köper hon sammanlagt? 

87 

Mer multiplikation 

Även här kan man använda sig av ett positionssystem skrivet på ritmuff och låta eleven 
bygga multiplikationerna. 

7 * 4 = 28 

7 * 40 = 280 

7 * 400 = 2800  

7 * 4000 = 28000 
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7 * 40 = 7 * 4 * 10 = 28 * 10 = 280 osv. 

7 * 4 = 28 

70 * 40 = 2800 

70 * 400 = 28000 

70 * 40 = 7 * 4 * 10 * 10 = 28 * 100 = 2800  osv. 

88 

Division med 10, 100 och 100 

Gör en individuell genomgång och använd gärna positionssystemet som tillverkats förra 
terminen. Det är viktigt att eleven får laborera med talen.  

Faktatexten har själva texten före exemplen. 

När du dividerar med 1000 blir talets värde 1000 gånger mindre. osv. 

24000/10 = 2400 

24000/100 = 240 

24000/1000 = 24 

91 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver en sexsidig tärning med punktskrift. 

Spelplanen har fått nedanstående utseende. Upplys eleven om att - motsvarar en siffra.  

- * -0 = --- 

- * -0 = --- 

- * -0 = --- 

Summa: --- 

93 

Uppställning 

Eleven har bokens text + kursiverat tillägg.  Gör en individuell genomgång med eleven 
utifrån det räknesätt ni valt att använda. Om eleven räknar talen på abakus behöver eleven 
individuell handledning och ofta återkommande träningstillfällen fram tills eleven 
behärskar räknesättet. 

Om det inte passar att använda talsortsräkning när du multiplicerar gör du en uppställning 
eller räknar ut talet på din abakus. 

… 
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1 6 * 78 
6 * 8 = 48 
Siffran 4 blir minnessiffra. 
Minnessiffran skrivs till höger. 
6 * 78 =  ---8 

2 6 * 7 = 42 
Lägg till minnessiffran: 42 + 4 = 46 
6 * 78 = 468 

94 

Multiplikation 

Bildinformation enligt nedan: 

Fyra lådor med godis: 

 En låda med 418 tuggummin kostar 317 kr. 

 En låda med 936 sega råttor kostar 527 kr. 

 En låda med 425 saltisar kostar 219 kr. 

 En låda med 446 chokladbitar kostar 838 kr. 

39 Hur många får Marie när hon köper 

a) 5 lådor tuggummi osv. 

95 

Uppställning med multiplikation 

Bokens faktatext finns kvar och bilderna har fått följande text: 

7 * 654   

1 654 * 7 
7 * 4 = 28 
Siffran 2 blir minnessiffra. 
654 * 7 = ---8 

2 7 * 5 = 35 
Lägg till minnessiffran: 35 + 2 = 37 
Siffran 3 blir ny minnessiffra. 
654 * 7 = --78 

3 7 * 6 = 42 
Lägg till minnessiffran: 42 + 3 = 45 
7 * 654  = 4578 

 95 

Pröva och se om du förstår 
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Lös uppgifterna 3 * 1539 med uppställning eller abakus. 

96 

Spela & kommunicera 

Eleven har en markering (-) för varje siffra utom för svaret. (---)  

 Spelplanen ser ut så här: Rita var sin spelplan som ser ut så här: 

-  * -- = --- 

- * --- = --- 

- * ---- = --- 

Summa: --- 

Slå en sexsidig tärning. Sätt in siffrorna på valfri plats.  När alla markeringar fått en siffra 
räknar du de tre produkterna. osv. 

98 

Kort division 

Då markeringarna som visar hur man dividerar ej kan återges har texten ändrats på 
följande sätt: 

 Den vanligaste skriftliga metoden vid division är kort division. När du använder metoden 
kort division börjar du alltid räkna från vänster och dividerar en talsort i taget.  

68/2 = -- 

Sex delat med två är tre eftersom det går tre tvåor i sex. 3 * 2 = 6  

68/2 = 3-  

Åtta delat med två är fyra eftersom det går fyra tvåor i åtta. 4 * 2 = 8 

68/2 = 34 

100 

Kort division med minnessiffra 

Bokens text har ändrats se sid 98. Om eleven räknar uppgifterna i huvudet är abakusen ett 
bra hjälpmedel att anteckna minnessiffran på.  

524/4  

1. Börja från vänster och dividera en talsort i taget. …  

 524/4   

a) 5 delat med 4 är 1, eftersom det går en fyra i fem. 
Resten 1 blir minnessiffra. 
524/4 = 1-- 

b) 12 delat med 4 är 3, eftersom det går tre fyror i tolv. 
 524/4 = 13- 



24 

 

c) 4 delat med 4 är 1, eftersom det går en fyra i fyra. 
524/4 = 131  

101 

Kort division med flera minnessiffror 

Bilderna utgår men eleven får en något omarbetad text. Men ni löser motsvarande 
uppgifter på det sätt som ni har kommit överens om. Löser eleven divisionen i huvudet så 
är abakus bra att anteckna minnessiffran på. Räknar ni divisionen på abakus se till att 
eleven får många träningstillfällen så att eleven blir riktigt säker på hur man räknar. 

5112/3  

1. Börja från vänster och dividera en talsort i taget. 

2. Om divisionen inte går jämnt upp blir det rest. 

Resten blir minnessiffra. 

5112/3 = 1704  

5112/3   

a) 5 delat med 3 är 1, eftersom det går en trea i fem. 
Resten 2 blir minnessiffra. 
5112/3 = 1--- 

b) 21 delat med 3 är 7, eftersom det går sju treor i 21. 
5112/3 = 17--  

c) 1 delat med 3 är 0, eftersom det går noll treor i ett. 
Resten 1 blir minnessiffra. 
5112/3 = 170- 

d) 12 delat med 3 är 4, eftersom det går fyra treor i tolv. 
5112/3 = 1704  

102 

Problemlösning – uppgift 1 

fisk + stjärna = 5   

fisk * snäcka = 8 

12/snäcka = stjärna 

103 

Träna metod – Kryptering 

Gör en individuell genomgång beroende på vilket räknesätt ni valt.  

Nyckeln är återgiven i ett antal kolumner. 

1 Lös kryptot med hjälp av nyckeln. Det blir fem ord. 

x/10 = 11 
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x * 100 = 1800  

1000/1000 = x 

 x = 10 * 13   

 

2000/100 =  x 

x = 3 * 30   

x/10 = 12  

30 * 4 =  x 

 

x = 4000/1000 

9000/100 = x 

50 * x = 350 

 

x * 900 = 5400 

x = 180/10 

30 * 90 =  x  

14000/100 =  x 

 

x = 13000/100   

90 * x = 8100  

x * 900 = 6300 

105 

Multiplikation 

Bildernas uppställningar utgår men ersätts med text.  

Eleven räknar uppgifterna enligt den metod som ni bestämt.  Räknar eleven ut talet i 
huvudet kan abakusen vara bra att skriva minnessiffran på.   

4 * 516 

1 516 * 4 = --- 
4 * 6 = 24 
Siffran 2 blir minnessiffra. 
Minnessiffran skrivs till höger. 
516 * 4 = ---4 
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2 4 * 1 = 4 
Lägg till minnessiffran 4 + 2 = 6 
516 * 4 = --64 

3 4 * 5 = 20 
516 * 4 = 2064 
4 * 516 = 2064 

106 

Division 

Bild utgår. Visa bilden taktilt med exempelvis lego. 

106 

Division 492/4  

Bilderna utgår. Eleven har fått följande text. Men gå igen motsvarande division på det sätt 
som ni valt att räkna ut talen på.  

Börja från vänster och dividera en talsort i taget. 

492/4  

1 492/4 
4 delat med 4 är 1, eftersom det går en fyra i fyra. 
492/4 = 1-- 

2 9 delat med 4 är 2, eftersom det går två fyror i nio. Resten 1 blir minnessiffra. 
492/4 = 12- 

3 12 delat med 4 är 3, eftersom det går tre fyror i tolv. 
492/4 = 123 

107 

Uppgifterna 95 – 98 

Uppgifterna har ändrats på följande sätt: 

Vilket tal ska stå istället för bokstäverna? 

95  a/8 = b * 3 = c – 7 = 5 

96  a – 997 = b + 4 = c * 10 = 70  

97  a * 200 = b * 3 = c/30 = 40 

98  a + 50000 = b/1000 = c/9 = 40 

110 

Kapitel 10 Exempel 

Bilder utgår. 
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111 

Exempel 4 och 5 

Samtala om bilderna i stort på både sid 110 och 111 då bildillustrationerna saknas. Använd 
taktila föremål. Använd de geometriska objekt som eleven bör ha i en egen samling av 
taktila föremål och som eleven lätt kan ta fram vid behov. Märk upp de geometriska 
föremålen med objektens namn skrivet på dymoteip. 

Exempel 4 och 5 har fått nedanstående utseende. 

Exempel 4 

Massa eller volym? Hur mycket? 

en flicka står på en våg, flaska med medicin, en påse morötter, kastrull, mjölkpaket, 
mjölpåse, hink samt en säck med cement 

Exempel 5 

Vilka likheter och skillnader är det mellan objekten? 

kub – kvadrat, klot – cirkel, rätblock – cylinder – rektangel, pyramid – kon - triangel 

112 

Tredimensionella geometriska objekt 

Kolla så att eleven har en komplett egen uppsättning av de olika geometriska objekten. Låt 
eleven få ha dessa samlade i exempelvis en låda som eleven kan ta fram som hjälp vid 
lösande av bokens uppgifter.  

Gör en individuell genomgång av de olika geometriska objekten. Koppla objekten till 
föremål som finns i elevens omgivning. 

112 

Pröva och se om du förstår 

Bild utgår. Eleven använder sina taktila föremål istället. Påminn gärna eleven att själv 
plocka fram dem.  

112 

Uppgift 2 

Uppgiftens numrering har ändrats och då får man vara uppmärksam på att svaret inte 
överensstämmer med originalbokens svar. 

Para ihop de geometriska objekten på svällpappersbilden med rätt ord och bild. 

Se svällpappersbild 
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Ord:  

1. klot --- 

2. kub --- 

3. rätblock --- 

Bild: 

d) smörpaket  

e) basketboll 

f) Rubiks kub 

113 

Uppgift 4 

Bildens numrering är ändrad. Berätta lite om vad bilderna i boken föreställer. 

Para ihop de geometriska objekten på svällpappersbilden med rätt ord och bild. 

Se svällpappersbild. 

Ord:  

1 pyramid ---  

2 cylinder ---  

3 kon --- 

Bild: 

d) burk med läsk 

e) strutformad spelmarkering exempelvis i fotboll 

f) egyptisk trekantig byggnad 

113 

Uppgift 5 

Eleven har figurerna men inte färgerna. Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Vad heter de geometriska objekten? 

114 

Beskrivning av geometriska objekt 

Jämför svällpappersbilderna med taktila objekt. Passa på att befästa elevens förmåga att 
tolka svällpappersbilden i jämförelse med det verkliga föremålet. Detta behöver eleven få 
träna många gånger. 

114 

Uppgift 6-10 
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Här ska eleven ta tillgång till sina taktila geometriska objekt. 

115 

Uppgift 12 

Påminn eleven om att plocka fram sina taktila geometriska objekt. 

116 

Problemlösning uppgift 1, 2, 3 

Svällpappersbilderna är ritade så att man kan klippa ut och bygga objekten. Ta vara på alla 
tillfällen som naturligt dyker upp där eleven kan få lite omväxling i undervisningen, 
samtidigt som det ökar förståelsen för hur man kan tolka en svällpappersbild och överföra 
det till ett verkligt föremål. 

116 

Uppgift 4 

 Den här uppgiften kan man med fördel göra tillsammans med eleven med  en taktil kub 
som förebild.  Det är en svår uppgift för en elev som inte ser så handledning behövs. 

117 

Ord & begrepp 

Eleven har fått en något förenklad svällpappersbild då en bildbeskrivning skulle blir alltför 
lika elevens svar.  

Men man kan också lösa uppgiften på ett annat sätt genom att plocka fram några av 
elevens tredimensionella geometriska objekt och placera dem tillsammans med lite andra 
saker på en bricka. En begränsad yta gör att eleven snabbare kan hitta dem och beskriva 
var de är placerade.  

117 

 Problemlösning 

Eleven behöver tändstickor och häftmassa. Låt eleven bygga objekten på en begränsad yta 
t.ex. en bricka så blir det lättare för eleven att hålla reda på tändstickorna. 

118 

Faktaruta – bildinfo 

Eleven har fått nedanstående bildinfo: 

… hekto betyder hundra, hektogram betyder hundra gram 

Exempel: 1 kg sockerpacket, 1 hg skinka, 1 g saffran 

118 

Uppgift 15 

Eleven får bildinfo enligt endan. 
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Hur många kg är 

a) 2000 g kött 

b) 60 hg pudel 

c) 100 hg potatis 

119 

Uppgift 18 

Skriv till bildinfo enligt nedan: 

Hur många g är 

a) 3 hg té 

b) 12 kg guld 

c) 10 hg bananer 

d) 3 kg fisk 

119 

Uppgift 21 

Eleven har fått nedanstående bildinformation. Kolla så att eleven vet vad en pralin är. 

a) 3 kg skinka + 5 hg prinskorv  

b) 1 kg praliner + 200 g choklad 

c) 5 kg matkasse + 4 hg godis 

d) 2 kg paket + 600 g paket 

120 

Mäta massa – vågar 

Visa eleven olika sorters vågar så att eleven får ett begrepp om att man kan väga i princip 
allt. Låt även eleven få laborera med att väga så att eleven får en känsla för hur tunga olika 
saker är, anknyt gärna till föremål som finns i elevens närmiljö. Visa gärna även olika vikter. 

120 

Pröva och se om du förstår 

Bildinfo enligt nedan: 

Hur mycket fattas för att balansvågen ska väga jämnt?  

Till vänster på balansvågen finns 1 hg + 1 hg och till höger 1 kg. 

120 

Uppgift 23 a-d 

Hur mycket fattas för att balansvågen ska väga jämnt? 
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a) 900 g (vänster vågskål) – 1 kg (höger vågskål) 

b) 1 kg (vänster) – 400 g (höger) 

c) hg (vänster) – 1 kg (höger)  

d) 1 kg (vänster) – 2 hg (höger) 

120 

Uppgift 24 

Bildinfo enligt nedan: 

Hur mycket fattas för att balansvågen ska väga jämt? 

a) 750 g (vänster vågskål) – 1 hg (höger vågskål) 

b) 60 g (vänster) – 1 hg (höger) 

c) 70 g (vänster) – 1 hg + 1 hg (höger) 

d) 350 g (vänster) – 5 hg (höger) 

121 

Uppgift 27 

Bildinfo är infogad i texten. 

Jämför massorna i  fem godispåsar  och storleksordna dem.  

Börja med den tyngsta. 

a) ett och ett halvt k 

b)  9) 00 g 

c) 6 h 

d)  1600 g 

e) 10 hg 

121 

Uppgift 28 

Bildinfo infogad i texten.  

Jämför fem resväskors vikt och storleksordna dem. 

Börja med den tyngsta. 

a) 8 kg 

b) 72 hg 

c) 8010 g 

d) 7250 g 

e) 75 hg 
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123 

Träna metod 

För att eleven inte ska behöva lägga ner alltför mycket tid på att leta efter föremålen så 
kan man plocka ihop lite olika saker som eleven kan välja mellan. 

Tabellen har följande utseende: 

Föremål: ---  

Uppskattad massa: ca 1 kg 

Uppmätt massa: ---  

 

Föremål: ---  

Uppskattad massa: ca 5 hg 

Uppmätt massa: --- 

 

Föremål: ---  

Uppskattad massa: ca 100 g 

Uppmätt massa: ---  
 

Föremål: ---  

Uppskattad massa: --- 

Uppmätt massa: --- 

 

Föremål: ---  

Uppskattad massa: --- 

Uppmätt massa: --- 

 

Föremål: ---  

Uppskattad massa: --- 

Uppmätt massa: ---  
 

Föremål: ---  

Uppskattad massa: --- 

Uppmätt massa: --- 

123 

Ord & begrepp 
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Ordet är kompletterat med årtalet 1739. 

124 

Volymenheter 

Eleven behöver en uppsättning av volymmått. Gör en individuell genomgång och låt eleven 
få mäta och jämföra olika mått. Koppla de olika volymerna till olika saker som eleven kan 
tänkas komma i kontakt med.  

124  

Uppgift 33 

Elevens bildinformation enligt nedan: 

a) 2000 ml flaska med medicin 

b) 20 dl korg 

c) 300 ml flaska med tvättmedel 

125 

Uppgift 37 

Skrivs enligt nedan: 

Hur många dl är  

a) 50 cl läsk 

b) 1 liter saft 

c) 400 ml schampo 

125 

Uppgift 41 

Hur många cl är 

a) 10 ml nagellack 

b) 3 dl grädde 

c) 2 liter vattendunk 

125 

Uppgift 45 

Hur många ml är 

a) 1 liter mjölk 

b) 65 cl läsk 

c) 4 dl olja 
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126 

Mäta volym 

Se sid 124. 

126 

Uppgift 46 och 47 

Eleven har svällpappersbilder.  

127 

Uppgift 51 

Jämför volymerna och storleksordna dem. 

Börja med den minsta. 

a) 500 ml schampo 

b) 1 liter mjölk 

c) 4 dl sås 

d) 75 cl läsk 

e) 200 cl saft. 

127 

Uppgift 52 

Bildinfo enligt nedan. 

Jämför volymerna och storleksordna dem. Börja med den minsta. 

a) 4 liter vattendunk 

b) 360 cl olja 

c) 35 dl tvättmedel 

d) 2500 ml juicepaket 

e) 30 cl juice/festis 

129 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver en sexsidig tärning med punktskrift. 

Påpeka att tabellen är placerad sist. 

Tabellen visar tärningens antal prickar - volym 

 1: 2 liter 

 2: 33 cl 

 3: 500 ml 
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 4: 4 dl 

 5: 299 ml 

 6: Förlorat! 

130 

Uppgift 55 

Här kan det vara bra att förklara de olika bilderna då exv. a-, d- och f-uppgiften kanske inte 
är helt självklara saker för en elev med synnedsättning. 

a) känd egyptisk byggnad  

b) tärning 

c) en burk läsk 

d) smörpaket 

e) fotboll 

f) strutformad markering i spel 

131 

Uppgift 64 

Bildinformation enligt nedan. 

a) 1 kg (vänster vågskål) – 1kg + 1kg (höger vågskål) 

b) 1 kg (vänster) - 5 hg (höger) 

c) 1 kg (vänster) – 3 hg (höger) 

d) 400 g (vänster) – 1 kg  (höger) 

133 

Fördjupning – uppgift 73, 74, 75, 76 

Eleven får bildens köttfärsvikt infogad i texten. 

En kock ska laga hamburgare och köttbullar av 2563 g köttfärs. 

Uppgift 73 

a) Hur många 150 g hamburgare kan kocken göra av köttfärsen? … 

Uppgift 74 

a) Hur många 90 g hamburgare kan kocken göra av 2563 g köttfärs? …  

Uppgift 76 

Ett paket köttbullar som väger 350 g innehåller 14 köttbullar. Hur många köttbullar kan 
kocken göra av sin köttfärs (2563 g)? 
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134 

Uppgift 78 

I en kyl finns det fyra burkar. 

Tillsammans väger de 45 hg. 

Hur mycket väger den lilla burken med fisk? 

Svara i gram. 

Fyra burkar: 

2 kg prinskorv, 13 hg bönor, --- fisk,  850 g ärtor 

134 

Uppgift 79 

Bild utgår. 

Saftkannan rymmer 2 liter. Den är fylld till hälften.  

a) Hur många fyllda glas räcker saften till om ett glas innehåller 15 cl? 

134 

Uppgift 80 

Hur kan du fördela 7 dl saft mellan föremålen nedan? Ge tre förslag. 

30 cl mugg, 50 ml äggkopp, 200 ml glas, 15 cl kaffekopp 

134 

Uppgift 82 

I kylskåpet finns fem flaskor.  

2 liter cola, 33 cl sås, 17 dl olja, 1800 ml läsk, 150 cl saft 

Hur mycket rymmer de tillsammans? 

a) Svara i cl. 

b) Svara i ml. 

137 

Projekt 6: Äventyraren Renata Chlumska 

Eleven behöver en svällpapperskarta över USA. Markera med vaxsnöre Chlumskas resväg. 

För att lösa en av uppgift 2:s uppgifter ska eleven ha ytterligare en svällpapperskarta över 
ett annat land eller världsdel. Kom ihåg att kolla så att skal-enheterna överensstämmer 
annars blir uppgiften mycket svår. 
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Tabellen är återgiven som lista: 

• 1:st leg 

 Seattle-Eureka: 1038 km, 645 miles, 27 days 

 Eureka-San Francisco: 378 km, 235 miles, 10 days 

 San Francisco-Los Angeles: 668 km, 415 miles, 17 days 

 Los Angeles-San Diego: 193 km, 120 miles, 5 days 

• 2:nd Leg 

 San Deiego-Yuma: 209 km, 130 miles, 6 days 

 Yuma-El Paso: 780 km, 485 miles, 20 days 

 El Paso-Bronsville: 1922 km, 1195 miles, 48 days 

Osv. 

138 

Projekt 7:  Ditt rum 

För att spara tid kan det vara bra att ta fram möbelfakta samt fakta om Ingvar Kamprad på 
punktskrift.  

138 

Projekt 8: Tidning 

Även här krävs förberedelser för att eleven ska kunna lösa uppgifterna. Plocka fram 
lämpligt material och rita tabellexemplen på elevens ritmuff eller Blackboard. 

140-141 

Enheter 

Anknyt till elevens taktila exempel. Eleven har följande bildförtydligande: 

Massa 

1 kg  10 hg --- 1000 g 

1 kg socker, 1 hg skinka, 1 g saffran 

Volym 

1 l  10 dl  100 cl  1000 ml 

1 l ett litermått, 1 dl ett decilitermått, 33 cl läskburk, 15 ml matsked 

Längd 

1 m  10 dm  100 cm  1000 mm 

1 km = 1000 m 

Area 
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Svällpappersbild. 

Volym 

Svällpappersbild.  

142 

Kunskapskrav 

Om elevens föräldrar inte har tillgång till en svartskriftsbok kopiera i så fall sidorna så att 
de kan ta del av kunskapskraven. 

144 

Bildförteckning 

Utgår. 
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Till läsaren 

- Det finns svällpappersbilder till boken. 

- Ibland är bilderna omarbetade till text, till exempel priset på en påse med godis.  

- En del bilder ska 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.  

- Kom ihåg! påminner dig om saker som är bra att vara uppmärksam på! 

- Uppgifter som du kan lösa med en kamrat markeras med (grupp). 

- Du behöver linjal, tärningar med punktskrift och kanske även en abakus.  Ha alltid 
dessa nära din arbetsplats.  

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

mailto: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. 

 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 omarbetats till 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 
därför handledning och extra tid, för att tolka dessa bilder. Därför är vissa uppgifter 
omarbetade så att eleven får bildinformationen som skriven text. Exempelvis om 
man ska räkna ut arean på en rektangel så är det onödigt att eleven ska lägga ner 
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.  Vid introduktion av de olika 
diagrammen bör man avsätta tid till individuell genomgång och återkommande 
träningstillfällen.  

 Sammanfattningarna under rubriken ”Begrepp och metoder” samt 
svällpappersbilder som hör till respektive kapitel kan samla i en pärm.  Så kan 
eleven kolla i pärmen om han/hon snabbt vill repetera ett avsnitt. 

 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 på www.mtm.se. 

 Läs mer om ASCIIMath och digitala läromedel på www.spsm.se.  

 Man kan beställa svällpappersbilder från SPSM, www.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 

 Abakus Best.nr: 13270 

http://www.mtm.se/
http://www.spsm.se/
http://www.spsm.se/
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 Räkna med abacus - handledning, Best.nr: 11600 

 Taktil tärning och kortlek beställs 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 mönster, linje- eller 
stapeldiagram med hjälp av vaxsnören. Om dessa inte räcker kan man beställa 
basbildspaket (5 st i ett paket) Best.nr. 15000, från SPSM. 

 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.  

 Eleven behöver också en egen uppsättning med geometriska objekt. Dessa ska 
förvaras i omedelbar närhet till elevens arbetsplats. Träna eleven att själv ta fram 
dessa utan att behöva bli påmind. Desamma gäller då det står ”Se 
svällpappersbild”. Detta kan ses som ett led i att öka elevens självständighet. 

  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 svällpappersbilden då det primära inte är att mäta 
föremålets/sträckans längd. I dessa uppgifter får eleven föremålens/sträckans 
längd.         

 När det gäller att rita geometriska figurer, diagram etc. så ska man vara medveten 
om att dessa uppgifter tar mycket längre tid för en elev med synnedsättning. Kolla 
så att eleven vet och kan rita de olika geometriska figurerna som förekommer i 
boken, men ibland kan man med fördel tänka efter vad är det som jag vill att 
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.  
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 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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