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Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40212  



 
 

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. 

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

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
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Läraranvisning 

Titel: Koll på matematik 6A 

Författare: Björklund 
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Innehåll 
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Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

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

• Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

• 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. 
Exempel sid 12: Spel och kommunikation (grupp) 

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

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. 

• 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 --- i de 
flesta uppgifter. 

• Alla rutor som är av layoutmässig karaktär har utgått. 

• 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”. 

• Observera att instruktionstexter till flera uppgifter kan vara placerade före 
uppgifterna och lätt kan missas om eleven väljer att läsa från uppgiftsnumret. 
Merparten av bokens uppgifter har dock fått en upprepad instruktionstext. 

• Tabeller kan ha skrivit som till listor. Tabellrubriker kan ha kortats ner för att 
tabellen i övrigt ska få en så bra utformning som möjligt. 
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Sidspecifika förändringar 

6-7 

Exempel 1-4 

Exemplen saknar uppställningar. Exempel 4 har fått svällpappersbild som kanske kan 
behöva få lite förtydligande. Här väljer ni det sätt som ni tidigare har använt för att göra 
uträkningarna. Abakus är ett smidigt sätt att räkna mera omfattande uträkningar som 
eleven inte kan förväntas klara som huvudräkning. Tänk dock då på att eleven behöver 
individuell genomgång av räknesätten och framför allt återkommande träning. Det tar tid 
att bli en snabb abakusräknare, men med träning kan eleven bli mycket duktigt. 

Exemplen har fått följande utseende: 

Exempel 1 

Hur tänker du när du adderar tal med olika antal siffror? 

165,02 + 34,7 = --- 

Här kan det vara bra att förklara hur man ska tänka med kommatecknets placering. 

Exempel 2 

Hur kan uppgifter till bilden se ut? Använd alla fyra räknesätten. 

En man säljer frukt. Frukten kostar: 

  bananer 8,09 kr/st 

  päron 6,65 kr/st 

  apelsiner (4 st i nät) 20 kr 

  äpplen 23 kr/kg 

  hallon i kartong 32 kr 

Exempel 3 

Var ska decimaltecknet placeras så att svaret är rimligt? 

8,7 * 4 = 348 

0,65 * 3 = 195 

2,4 * 9,3 = 72 + 216 = 2232 

Exempel 4 

Hur hänger bilden och uppställningen ihop? Se svällpappersbild. 

9 

Uppställningar 

Här behöver man förtydliga bokens skrivsätt och överföra uppställningarna till elevens 
uträkningar. Det är dock bra om eleven med synnedsättning har kännedom om hur de 
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seende eleverna räknar ut talen, men sedan koncentrerar man sig på abakus, miniräknare 
eller vilket sätt nu eleven använder sig av. 

12 - 13 

Spela & kommunicera sid 12 

Spelplanen har fått följande utseende: 

Skriv var sin spelplan som ser ut som nedan. Markeringen – motsvarar en siffra. 

(- - -)/- = --- osv. 

Slå en tärning. Placera siffrorna vid valfri markering (-) för omgången. 

… När alla 4 markeringar är ifyllda räknar du ut kvoten. … 

Spela & kommunicera sid 13 

-- * -- = --- 

-- * -- = --- osv. 

Slå en tärning. Placera siffrorna vid valfri markering (-) för omgången. 

… När alla 4 markeringar är ifyllda räknar du ut kvoten. … 

17 

Bildinformation – uppgift 35-37 

35 Vera dryck: 8 flaskor à 500 ml i en låda kostar 548 kr. 

Varje Vera-flaska innehåller 500 ml. 

a) Hur många liter Vera-dryck är det i lådan? … 

36 En tub Vera-gel innehåller 200 ml och kostar 119 kr. 

a) Hur mycket kostar 10 tuber Vera-gel? … 

37 Ett läppbalsam kostar 59 kr. En ask innehåller 36 st läppbalsam. 

b) Hur mycket kostar 10 askar med läppbalsam? 

17 

Aloe Vera 

Ta gärna tillfället i akt och visa eleven hur en Aloe Vera-växt ser ut. Är detta inte möjligt rita 
en bild på elevens ritmuff. 

18 

Spela & kommunicera – tabell 

Eleven behöver tre punktskriftsuppmärkta tiosidiga tärningar. 

Tabellen utgår och har fått följande utseende: 

Skriv var sin spelplan, se nedan. 
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Exempel: Tabell 

startvärde – tärningstal – differens 

Nyckel 

  tä = tärningstal 

  di = differens 
 

 

  startvärde: 10 - tä: 2,43 di: 7,57 

  startvärde: 10 – tä: 5,16 di: 4,84 

  startvärde: 10 – tä: 3,44 di: --- 

  startvärde: 10 – tä: --- di: --- 

Slå tre tiosidiga tärningar och välj … 

22 

Valuta 

Samtala om olika valutor, hur mycket euro och pund är värda i förhållande till den svenska 
kronan. Vilka länder har euro i Europa, vilka har inte osv. 

Rita pund-, euro- och dollartecknen på elevens ritmuff så att eleven får en uppfattning om 
att det finns särskilda tecken för vissa valutor. Visa hur man skriver de olika tecknen på 
datorn och att man kan skriva ut valutornas namn om man så vill. 

23 

De fyra räknesätten 

Bildinformation enligt nedan: 

När flickorna är i Frankrike är de ute och handlar. 

De betalar med sina euro de växlade till sig. 

- Ett paket med sex ägg kostar 1,8 euro. 

- Tio äpplen i påse kostar 6,40 euro. 

- En baguette kostar 1,56 euro. 

- Ett paket kex 2,08 euro. 

24 

Träna metod 

Eleven har fått följande förtydligande: 

… Räkna ut summan. 

1 3 tärningar med 4 prickar och 4 tärningar med 2 prickar. 
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En flicka tänker: 

3 * 4 + 4 * 2 = 12 + 8 = 20 

Se svällpappersbild 

25 

Ord & begrepp 

Uppgiften har fått följande förtydligande: 

Para ihop begrepp med förklaring. 

Begrepp: 

a) positionssystem --- 

b) talsorter --- osv. 

Förklaring: 

h) tecken som visar att man gjort ett överslag eller en avrundning … 

28 

Valuta 

Repetera tidigare valutor och jämför med den amerikanska dollarn. 

29 

Avståndstabell 

Tabellen finns även som svällpappersbild. Gå igenom hur en sådan tabell fungerar. Ta hjälp 
av en linjal vid avläsning. Troligen är detta inte något som eleven kommer att använda sig 
av i framtiden då dessa uppgifter lätt kan fås via dator eller mobil. Men det är något som 
en elev med synnedsättning bör känna till. Var medveten om att det tar längre tid för 
eleven att göra sina avläsningar. 

30 

Uppgift 98 

Eleven har fått svällpappersbild, men den kan vara svår att tolka. Eleven markerar med 
vaxsnören så att han/hon kan pröva och ändra Kalles väg. Eleven har fått infogat i texten 
att Kalle är en fågel. 

33 

Exempel 3 

Bildinformation enligt nedan. 

Hur mycket kan man ha hällt från två olika kannor ner i en kanna som är fylld med 3,2 liter? 

33 

Exempel 5 
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Rita gärna symbolen för pi på elevens ritmuff. Även om eleven skriver ”pi” så kan det ju 
vara bra att han/hon vet att i ”svartskriften” finns ett speciellt tecken för pi. 

34 

Skala 

Var medveten om att ibland kan svällpappersbilderna vara förstorade och då 
överensstämmer inte bokens svar med elevens svar. 

Bilden av rummet i faktatexten finns, men är troligen förstorad. Eleven får då istället 
informationen att rummets bredd motsvarar 3 cm i skala 1:100. 

Passa på att visa på elevens ritmuff hur man kan markera en dörr, fönster etc. på ritningen. 

… 1 cm på ritningen motsvarar 1 m i verkligheten. 

Exempel: 

Bredden på ett rum i skala 1:100 är 3 cm på ritningen. 

100 * 3 = 300 

300 cm = 3 m 

Bredden på rummet är 3 m i verkligheten. 

34 

Pröva och se om du förstår 

Då det viktiga är att kunna räkna ut hur långt rummets längd är och inte att mäta har 
texten ändrats enligt nedan: 

Hur långt är rummet i verkligheten om rummets längd är 4,5 cm på bilden som är ritad i 
skala 1:100? Jämför och resonera. 

34 

Uppgift 1 

Uppgiften har fått nedanstående bildinfo: 

På en ritning i skala 1:100 är ett rums längd 4 cm och bredden 3 cm. Räkna ut 

a) längden på rummet i verkligheten osv. 

34 

Uppgift 2 

Bildinformation: 

Ett rum och några möbler är ritade i skala 1:100. På bilden är mattan 3 cm lång, sängen 2 
cm, bokhyllan 2,5 cm och skrivbordet 1,5 cm. 

Hur långa är föremålen i verkligheten? … 



8 
 

35 

Pröva och se om du förstå 

Bildinformation enligt nedan: 

Hur bred är skolan i verkligheten om skolans bredd på en ritning i skala 1:1000 är 2 cm? 

35 

Uppgift 4 

En idrottshall ritad i skala 1:1000 har längden 2,5 cm och bredden 1 cm. 

Hur lång och bred är ishallen i verkligheten? Svara i osv. 

35 

Uppgift 5 

Bild utgår, då det som tränas är att räkna ut hur mycket en viss längd på en karta 
motsvaras av i verkligheten. Eleven sparar tid och koncentrerar sig på att räkna. 

En karta över en skolgård ritad i skala 1:1000. Måtten som är skrivna inom parentes anger 
avståndet mellan de olika platserna i cm på kartan. 

Hur långt är det i verkligheten mellan 

a) skolan och idrottshallen (4 cm) 

b) idrottshallen och gungorna (5 cm) 

c) skolan och flaggstången (4,5 cm) 

d) flaggstången och idrottshallen (2 cm) 

e) skolan och sandlådan (2,5 cm) 

36 

Mer skala – faktaruta 

Svällpappersbilden är den samma till både faktatexten, Pröva och se om du förstår och 
uppgift 6. I faktatexten är bilden endast en del av hela djurparken. Passa på att träna lite 
extra på att tolka och avläsa en svällpappersbild för eleven behöver återkommande träning 
av detta moment för att bli duktig på att avläsa taktila bilder. 

Uppgiften har fått följande förtydligande: 

Se svällpappersbild/uppgift 6. 

På en karta över en djurpark kan man använda skalan 1:10000. 

Skala 1:10000 - 1 cm på kartan motsvarar 10000 cm i verkligheten. 

10000 cm = 1000 dm = 100 m osv. 

En sträcka mellan djurparkens entré och elefanterna är 2 cm på kartan. 
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36 

Pröva och se om du förstår 

Följande förändring av uppgiften har gjorts: 

Avståndet mellan entrén och sälarna på kartan över djurparken i skala 1:10000 är 1,5 cm. 
Hur långt är det i verkligheten? 

36 

Uppgift 6 

Var medveten om att skalan på svällpappersbilden inte överensstämmer med 
originalboken då sträckorna skulle bli svåra att mäta. Det är dock inte själva mätandet som 
är viktigt här, utan hur man med en kartas mått kan få veta hur lång sträckan är i 
verkligheten. 

Eleven får avstånden inom parentes så kan ni välja hur mycket tid som ni vill lägga på att 
mäta avstånden. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Måtten inom parentes nedan visar hur långt avståndet mellan platserna är på kartan (i 
skala 1:10000) mätt i cm. 

Hur långt är det i verkligheten från 

a) entrén till aporna (6 cm) 

b) entrén till lejonen (4 cm) 

c) elefanterna till delfinerna (3 cm) 

d) lejonen till elefanterna (5 cm) 

e) delfinerna till lejonen (2,5 cm) 

Se svällpappersbild. 

36 

Uppgift 7 

Eleven kan använda svällpappersbilden över djurparken i uppgift 6 som utgångspunkt vid 
ritande av den egna kartbilden. Samtala om bildens skala etc. 

Men tänk efter vad som är viktigast, att eleven kan rita en karta eller om man ska 
koncentrera sig på att befästa hur man med given information kan få reda på hur långt en 
sträcka på en karta är i verkligheten. Att rita en skalriktig karta är mycket tidskrävande för 
en elev som inte se. 

37 

Pröva och se om du förstår 

Använd elevens Ölandskarta som han/hon troligen har bland sina svällpapperskartor i 
geografi. Gör eleven uppmärksam på i vilken skala den är ritad. 



10 
 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Hur långt är det mellan Löttorp och Köpingsvik i verkligheten om det på en karta i skala 
1:1000000 är 3,5 cm mellan platserna? 

37 

Uppgift 8 

Eleven kan använda sin taktila Ölandskarta och lösa uppgifterna utifrån aktuell skala eller 
så löser eleven uppgiften med givna mått som överensstämmer ungefär med måtten på 
kartan i originalen. 

8 En karta över Öland i skala 1:1000000. På kartan är Öland 13,5 cm från norr till söder. 

Hur långt är Öland i verkligheten i … 

37 

Uppgift 9 

Om man vill att eleven själv ska lägga tid på att mäta avstånden på kartan gör det då på 
den karta som eleven har sedan tidigare i ämnet geografi. Obs! Då kommer skalan inte att 
överensstämma med bokens karta. 

Uppgiften har följande utseende: 

Måtten inom parentes nedan visar hur långt avståndet mellan platserna är på kartan mätt 
i cm. Hur långt är det i verkligheten fågelvägen mellan 

a) Kalmar och Färjestaden (1 cm) 

b) Grönhögen och Byxelkrok (12 cm) 

c) Borgholm och Byxelkrok (5,5 cm) 

d) Grönhögen och Mörbylånga (3 cm) 

e) Köpingsvik och Böda (4,5 cm) 

f) Mörbylånga och Stenåsa (1 cm) 

38 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver två tärningar med punktskrift. 

Tabellen har fått följande utseende: 
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Antal prickar på tärning = skala 

- 1 prick: 1:10 

- 2 prickar: 1:100 

- 3 prickar: 1:1000 

- 4 prickar: 1:10000 

- 5 prickar: 1:100000 

- 6 prickar: 1:1000000 
 

Exempel: Tabell 

Omgång 1 

- Tärning 1: 3 skala 1:1000 

- Tärning 2: 5 längd på kartan: 5 cm 

- Längd i verkligheten: 5000 cm - 50 m 
 

Omgång 2 

- Tärning 1: 6 skala 1:1000000 

- Tärning 2: 3 längd på kartan: 3 cm 

- Längd i verkligheten: 3000000 cm - 3 mil 
 

Omgång 3 

- Tärning 1: --- skala --- 

- Tärning 2: --- längd på kartan --- 

- Längd i verkligheten: --- osv. 

41 

Uppgift 22 

Bildinformation enligt nedan. 

Hur många cl är 

a) 0,33 liter läsk 

b) 1,5 liter mjölk 

c) 0,25 liter grädde 

d) O,08 liter kaffe 

42 

Uppgift 29 

Bildinfo enligt nedan. 
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Hur många ml är 

a) 1,326 liter olja 

b) 0,009 liter nagellack 

c) 0,210 liter saft 

d) 0,35 liter medicin 

43 

Uppgift 31 

Bildinformation enligt nedan. 

Hur många liter är 

a) 4 dl sås i flaska 

b) 75 cl läsk i flaska 

c) 15 ml mått/tesked 

d) 12 dl kanna 

43 

Uppgift 32 

Uppgiften har förtydligats enligt nedan. 

Para ihop a, b, c, med d, e, f och g, h, i. 

  a) 1 milliliter --- 

  b) 1 deciliter --- osv. 
 

  d) en hundradels liter 

  e) en tiondels liter osv. 
 

  g) 0,1 liter 

  h) 0,01 liter osv. 

43 

Uppgift 35 

Bild saknas. Rita en bild på elevens ritmuff och passa på att samtal om hur mycket en 
kanna rymmer om den är fylld till hälften, 3/4 osv. Uppgiften har fått följande utseende: 

Hur mycket saft är det i en kanna som rymmer 1 liter om den är fylld till 3/4? 

Vilka av svaren nedan är rätt? 

0,75 liter 75 cl 75 ml 7,5 dl 
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45 

Tipspromenad 

För att få lite omväxling kan man låta eleven markera sina svar på ett ”ploppark” . 
Svarstalongen i boken har utgått. 

Välj rätt alternativ och markera svaret. 

  1 3,7 liter 

  1 370 dl 

  x 37 dl 

  2 0,37 dl 

  1029 ml 

  1 1 dl 2 dl 9 ml 

  x 1 dl 29 cl 

  2 1 liter 2 cl 9 ml osv. 

46 

Uppgift 36 

Bilderna är förstorade så svaren kommer inte att stämma med svaren i originalboken. 

47 

Räkna ut omkretsen 

Eleven har följande tillägg: 

Omkretsen på en cirkel är alltid drygt tre gånger så lång som diametern. 

Diametern i cirkeln är 1 m. 

O ≈ 3,14 * 1 = 3,14 m 

Omkretsen är 3,14 m 

47 

Uppgift 41 

Bild utgår och ersätts med text. 

Räkna ut omkretsen. 

a) En cirkel med diametern 1 cm. 

b) En cirkel med diametern 3 cm. 

48 

Uppskatta arean 
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Visa på elevens ritmuff samt taktilt 1 cm2 så att eleven blir medveten om hur stor en cm2 

är. 

48 

Pröva och se om du förstår/Uppgift 45 

Var medveten om att det är svårt att uppskatta delar av kvadratcentimetrarna. 

49 

Pröva och se om du förstår 

Svällpappersbild saknas. Eleven har följande tillägg: 

Räkna ut cirkelns area om radien är 1,5 cm. 

49 

Uppgift 46 

Svällpappersbild saknas. 

Räkna ut arean. 

a) En cirkel med radien 1 cm. 

b) En cirkel med radien 1,7 cm. 

50 

Träna metod 

Tabellen har fått nedanstående utformning. 

Skriv av tabellen och fyll i det som saknas. … 

Tabell 

Nyckel: 

  r = radie 

  d = diameter 

  o = omkrets 

  a = area 
 

  cirkel A r: --- d: 2 m o: --- a: --- 

  cirkel B r: --- d: 5 m o: --- a: --- 

  cirkel C r: 3 m d: --- o: --- a: --- 

  cirkel D r: 4 m d: --- o: --- a: --- 

  cirkel E r: --- d: --- o: --- a: --- 
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51 

Träna metod 

För att spara tid kan man samla ihop några cirkelformade föremål som eleven kan 
använda. 

Tabellen har fått nedanstående utformning: 

Skriv av tabellen. Välj några cirkelformade föremål … 
 

Tabell 

Föremål – uppskattad omkrets – mätt diameter – uträknad omkrets 

Nyckel 

  upo = uppskattad omkrets 

  md = mätt diameter 

  uto = uträknad omkrets 
 

  föremål: --- upo: --- md: --- uto: --- 

  föremål: --- upo: --- md: --- uto: --- 

  föremål: --- upo: --- md: --- uto: --- 

  föremål: --- upo: --- md: --- uto: --- 

  föremål: --- upo: --- md: --- uto: --- 

52 

Uppgift 49 

Bild utgår och ersätts med text. 

En ritning i skala 1:100 visar ett rum. I rummet har man även ritat ett bord som på 

ritningen är 2 cm, en matta som är 3 cm samt en köksbänk som är 4 cm. 
 

Hur långa är föremålen i verkligheten? 

a) köksbordet osv. 

52 

Uppgift 50 

Kartan utgår. Uppgiften får följande utseende: 

En karta är ritad i skala 1:1000000. 

1 cm på kartan motsvarar 1 mil i verkligheten. 

Siffrorna inom parentes ger dig avståndet mellan olika orter på kartan i cm. 

Hur långt är det i verkligheten mellan 
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a) Kollås och Kollköping (2 cm)

b) Rödinge och Mattedala (1 cm)

c) Svebo och Påborg (3 cm)

52 

Uppgift 51 

Bilden utgår men rita gärna en enkel skiss över sommarlandet så att eleven får en idé om 
hur kartan kan se ut. Sedan kan man bestämma om man vill att eleven ska använda kartan 
för att träna och mäta eller så använder eleven de angivna måtten och räknar enbart ut det 
verkliga avståndet. 

Uppgiften har följande utseende: 

Bilden visar ett sommarland i skala 1:10000. 

Hur långt är det i verkligheten mellan nedanstående åkattraktioner? Du får avståndet 
mellan de olika aktiviteterna på kartan inom parentes. 

a) entrén och fritt fall (6 cm)

b) poolen och entrén (4 cm)

c) rutschkanan och fritt fall (1 cm)

d) fritt fall och poolen (3 cm)

54 

Uppgift 64 

Bild utgår eleven får cirklarnas diameter på nedanstående sätt. 

Räkna ut cirkelns omkrets. Avrunda till en decimal. 

a) Cirkelns diameter är 2 cm.

b) Cirkelns diameter är 4 cm.

c) Cirkelns diameter är 3 cm.

54 

Uppgift 66 

Bild utgår. 

Räkna ut omkretsen. Avrunda till en decimal. 

a) En cirkel har radien 2 cm.

b) Cirkeln har radien 1 cm.

55 

Uppgift 67/68 
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Eleven har fått en svällpappersbild som illustration till uppgift 67 och 68. Håll koll på om 
bilden har förstorats för då överensstämmer inte svaren med grundbokens svar. Bilden ska 
även kunna användas som ett stöd till eleven i uppgift 68. 

Vill man skippa ”mätandet” så har eleven fått originalbokens avstånd skrivna inom 
parentes. 

En bild ritad i skala 1:100000 som visar avståndet mellan olika platser i fjällvärlden runt 
Åre. Du får avstånden skrivna inom parentes. Se även svällpappersbild. 

Hur långt är det i verkligheten mellan 

a) vindskyddet och Åre (9 cm) 

b) Åre och stuga 1 (7,5 cm) 

c) bron och vindskyddet (4 cm) 

d) vindskyddet och hjälptelefonen (2,5 cm) 

e) stuga 1 och stuga 2 (6 cm) 

56 

Uppgift 75 

Bildinformation enligt nedan: 

En burk läsk innehåller 33 cl. I ett flak med läskburkar finns det 24 burkar. 

Hur många liter läsk innehåller flaket med läsk? 

60 

Bråk - faktaruta 

Förstärk svällpappersbilden med taktilt material exv. centikuber eller lego. 

65 

Träna metod 

Kolla så att eleven kan tecknen för > <. 

65 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver en tiosidig tärning med punktskrift. 

Tabellen har fått nyckel och skrivs löpande. 

Skriv av tabellen. 

Exempel: Tabell 

spelomgång - bråkform –blandad form 

Nyckel 

spel = spelomgång 
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  bråk = bråkform 

  blf = blandad form 
 

  spel 1 bråk: 8/3 blf: 2 2/3 

  spel 2 bråk: --- blf: --- 

  spel 3 bråk: --- blf: --- osv. 

Slå en tiosidig tärning två gånger. … 

66 

Procent 

Repetera tecknet för procent % . 

68 

Uppgift 34 

Bildinformation enligt nedan: 

a) en T-shirt - 200 kr 

b) en tröja – 400 kr 

c) ett par byxor – 650 kr 

d) en kjol – 350 kr 

69 

Faktatext 

Kolla så att eleven vet vad en aktie är. Eleven har troligen hört ordet men vet kanske inte 
vad ordet innebär. Man ska vara medveten om att det inte är ovanligt att en elev med 
synnedsättning ger skenet av att veta, men inte alltid har fått förklarat för sig vad ord etc. 
betyder. 

70 

Spela & kommunicera 

Eleven behöver två tiosidiga tärningar med punktskrift. 

Tabellerna har fått följande utseende: 

Exempel: Din spelplan. 

Nyckel 

  procent: procent av vinst. 

  kr: vinsten i kronor 

  vinst: Vinsten är 500 kr. 
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  vinst: 500 kr procent: 72 kr: 360 

  vinst: 500 kr procent: --- kr: --- 

  vinst: 500 kr procent: --- kr: --- osv. 

Summa: --- 

Exempel: Din klasskamrats spelplan. 

  vinst: 500 kr procent: 28 kr: 140 

  vinst: 500 kr procent: --- kr: --- osv. 

Summa: --- 

71 

Para ihop 

Eleven har fått följande tillägg: 

Para ihop a-k med rätt svar som finns bland l-v. 

  a) 50 % av 120 kr --- 

  b) 25 % av 80 kr --- osv. 
 

  l) 400 kr m) 120 kr 

  n) 80 kr o) 100 kr 

72 

Undersök samband – tabell 

Repetera hur man avläser en tabell och graf. 

Tabellen har fått följande utseende: 

Tabell 

Vikt morötter – pris – uträkning 

  vikt = vikt morötter 

  utr: uträkning 

 
 

  vikt: 2 kg pris: 10 kr utr: 10/2 = 5 

  vikt: 3 kg pris: 15 kr utr: 15/3 = 5 

  vikt: 2 kg pris: 20 kr utr: 20/4 = 5 

72 

Pröva och se om du förstår 

Skriv av och fyll i tabellen … 
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Jämför och resonera. 

Tabell 

  Antal – pris - uträkning 

  utr = uträkning 

 

  antal: 1 pris: --- utr: --- 

  antal: 2 pris: --- utr: --- 

  antal: 3 pris: --- utr: --- 

72 

Uppgift 39 

Tabellerna är omarbetade till löpande text. 

a) Sträcka - tid 

  sträcka: 30 km tid: 30 min 

  sträcka: 40 km tid: 40 min 

  sträcka: 50 km tid: 50 min osv. 

73 

Uppgift 40 

Här kan det vara bra att samtala med eleven angående vad man kan få reda på i de olika 
diagrammen. 

76 

Träna metod 

Tabellen har fått en nyckel. Gå igenom hur man avläser en tabell. Påpeka att han/hon 
måste läsa igen hela tabelluppställningen innan man börjar lösa uppgiften. 

Nyckel 

  antal = antal scones 

  v = vetemjöl (dl) 

  b = bakpulver (tsk) 

  sa = salt (tsk) 

  sm = smör (g) 

  f = filmjölk (dl) 
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77 

Träna metod 

Uppgiften har fått följande tillägg: 

Para ihop rätt graf med rätt mening. 

Graf 

Se svällpappersbild. 

  a) --- 

  b) --- osv. 

Mening: 

  f) kilopris för apelsiner 

  g) hur vattnet i ett badkar rinner ut. osv. 

78 

Bråk 

Eleven har fått följande tillägg: 

Tal i bråkform som är större än 1 kan skrivas på två olika sätt. 

5/4 = 1 1/4 

Se svällpappersbild. 

Bråkform skrivs endast med täljare och nämnare. 5/4 

Blandad form skrivs med både hela och ett bråk. 1 1/4 

78 

Uppgift 61 

Uppgiften saknar svällpappersbild. Om tid finns passa på att uppmuntra eleven till att göra 
en enkel skiss med åtta delar som eleven kan ha till hjälp. På flera ställen i boken står det 
att rita gärna en bild och här kan man passa på att träna detta då det är en förhållandevis 
lätt bild att rita. 

En rektangel är indelad i 8 lika stora delar. Fyra delar är grönmarkerade. 

Hur stor del av helheten är grön? Skriv bråket som 

a) åttondelar 

b) fjärdedelar osv. 

80 

Uppgift 71 

Svällpappersbild finns till uppgiften. 
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80 

Uppgift 72 

Eftersom uppgiftens tabeller inte är så omfattande har dessa inte omarbetats. Passa på att 
träna detta upplägg då det på sikt kommer att förekomma allt mera. 

81 

Uppgift 81 

Bildinfo enligt nedan. 

Du har 5 röda blommor, 4 gula och 3 lila blommor. 

Svar i enklaste form. … 

81 

Uppgift 82 

Bildinfo enligt nedan. 

Du har 8 röda gem, 6 blåa och 10 gröna gem. 

Svara i enklast form … 

84 

Exempel 1 - klädkombinationer 

Eleven kan markera kombinationerna med vaxsnören på svällpappersbilden. 

85 

Exempel 2 

Se till att eleven har en kortlek med punktskrift. 

Vilket kort tror du att personen har dragit ur en ask med spelkort? Hur stor är 
sannolikheten att dra just det kortet från en kortlek? 

85 

Exempel 3 

Här kan det vara bra att kolla så att eleven avläser bilden rätt. Jämför gärna med ett 
diagram ritat som det ska se ut på elevens ritmuff, så får eleven lite perspektiv på vad som 
är viktigt när man ritar ett diagram. 

86 

Sannolikhet/Pröva och se om du förstår 

Låt eleven få en punktuppmärkt kortlek som han/hon kan få att använda till spel och som 
illustration vid genomgång av faktatext och sidans uppgifter. 
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87 

Enklast form – faktatext 

Eleven har fått bildinformation enligt nedan. Rita gärna rektangeln på elevens ritmuff. 

… Bråket är då skrivet i enklaste form. 

I en godispåse finns det 2 gröna godisbitar, 4 röda och 2 gula godisar. 

Det är 2/8 chans att ta en grön godisbit. … 

87 

Pröva och se om du förstår 

Vem har störst sannolikhet att vinna? 

Ett lyckohjul har 16 vinstchanser. 

My, Adam och Alex har olika förslag hur mycket de kan vinna. 

My: Jag har 1/4 chans att vinna. 

Adam: Jag har 5/16 chans att vinna. 

Alex: Jag har 2/8 chans att vinna. 

87 

Uppgift 5 

Bildinformation inkluderad i texten. 

Det ligger 12 stenar i en låda, 6 blåa, 3 rosa, 1 gul och 2 gröna stenar. Jenny plockar upp en 
sten utan att titta. osv. 

87 

Uppgift 6 

Bildinfo enligt nedan. 

Ett lyckohjul har 6 vinstchanser där 4 är markerade lila och 2 vita. Hur stor är sannolikheten 
att få lila på lyckohjulet? … 

88 

Pröva och se om du förstår 

Se till att eleven har en punktskriftsuppmärkt tärning. Det är bra om eleven har en bricka 
eller ett kartonglock att ”slå” tärningen på då en begränsad yta underlättar för eleven att 
ha koll på tärningen. 

89 

Räkna ut helheten 

Bild utgår. Gör en enkel skiss på elevens ritmuff. 
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89 

Pröva och se om du förstår 

Rita gärna lådan på elevens ritmuff eller Blackboard. 

Eleven har fått nedanstående tillägg. 

En låda är indelad i 10 fack. Det är 10 % sannolikhet att ta en röd pärla ur lådan. I ett av 
facken i lådan finns det 3 röda pärlor. 

Hur många pärlor finns det totalt i lådan? 

90 

Träna metod 

Eleven behöver två tärningar. Kolla så att eleven har förstått hur man ska avläsa 
svällpappersbilden. 

90 

Problemlösning 

Tänk på att eleven behöver mera tid till att avläsa och tolka cirkeldiagrammet. 

91 

Ord & begrepp – uppgift 7 

Bildinformation enligt nedan: 

I en låda finns 6 svarta strumpor och 2 vita. Sannolikheten att dra en vit strumpa ur lådan 
är 1/8. 

91 

Spela & kommunicera 

Tabellens markeringar är skrivna med ett l. 

Kolla så att eleven förstår upplägget. 

Exempel: tabell 

färg - antal kort – sannolikhet 

Nyckel: 

  antal = antal kort 

  s = sannolikhet 
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  klöver antal: ll s: 2/12 = 1/6 

  spader antal: ll s: 2/12 = 1/6 

  klöver + spader s: 4/12 = 1/3 

 

  hjärter antal: lllll s: 5/12 

  ruter antal: lll s: 3/12 =1/4 

  hjärter + ruter s: 8/12 = 2/3 

92 

Kombinatorik 

Här behöver eleven tillgång till ritmuff eller Blackboard. Gör en genomgång av hur man kan 
lättare upptäcka/se samband om man ritar en enkel bild. Det är inte lika naturligt för en 
elev med synnedsättning att rita och därför kan det vara bra att påtala att detta är ett helt 
OK sätt att använda när man gör en uträkning. 

92 

Uppgift 19 

Påminn eleven om att han/hon kan rita bakverken eller använda förkortningarna som finns 
infogade i uppgiften. 

Eleven har fått följande tillägg: 

Under fikarasten går det att välja saft eller varm choklad. 

Man får också välja ett av bakverken kex (k), muffins (muf), chokladboll (cb) eller mazarin 
(maz). På hur många olika sätt går det att kombinera en dryck med ett bakverk? 

saft – varm choklad 

k – muf – cb – maz 

93 

Tabell 

Gör även här en genomgång av hur man med hjälp av ritmuff/Blackboard kan göra en 
tabell som underlättar när man ska räkna ut en uppgift. 

94 

Pröva och se om du förstår/Uppgift 27 

Kolla så att eleven har förstått hur man ska tolka bilden. För att bli duktig på att avläsa och 
tolka svällpappersbilder är det viktigt att lägga ner lite extra tid på denna träning när det 
ges en möjlighet att på ett naturligt sätt få in det som en del i undervisningen. 
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95 

Uppgift 30 

Namnen är skrivna som de vanligtvis skrivs med stor begynnelsebokstav och resten 
gemena bokstäver. 

97 

Träna metod 

De utlämnade bokstäverna är markerade med ett frågetecken. 

Av bokstäverna ted går det att skapa följande kombinationer: 

ted, det … 

Utlämnad bokstav är markerad med ett frågetecken. 

a) t?e

b) d?e

c) ?td

d) e??

97 

Träna metod, uppgift 2 

Uppgiften kan kännas lite röring om man inte läser igenom hela uppgiften innan man börja 
med att fylla i siffrorna på rätt plats. Uppmärksamma eleven på detta. 

Av siffrorna 1478 går det att skapa följande kombinationer: 

1478  1487  a)17??  1748  b)1??7  c)?87? 

4178  4187  4718  4781  4817  d)???? 

7148  e)??84  7481  f) 74??  7841  7814 

g) 8??4  8147  8417  8471  h)????  8714

98 

Skapa och tolka stapeldiagram 

Avprickningsstrecken är här markerade med ett l men när eleven markerar i en tabell på 
sin ritmuff så drar naturligtvis eleven ett streck som övriga elever. 
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nyckel 

• genre: filgenre

• av: avprickning

• f = frekvens 

98 

Uppgift 33 

Om man vill spara lite tid ge eleven en ritmuffsbild där eleven kan markera och rita sina 
staplar. 

Tabellen har fått följande utseende: 

Tabell 

Nyckel 

bok = favoritbok 

avp = avprickning 

f = frekvens 

bok: Sagan om ringen avp: lllll f: 5 

bok: Narnia avp: lll f: 3 

bok: Drakmysteriet avp: --- f: 0 

bok: Hobbit avp: lllll ll f: 7 

bok: Harry Potter avp: llll f: 4 

100 

Skapa och tolka linjediagram – tabell 

Kolla så att eleven kommer ihåg hur man avläser ett linjediagram. Använd en linjal och 
häftmassa så att linjalen sitter fast då eleven ska göra sina avläsningar. 

101 

Skapa diagram – Faktatext 

Gör en individuell genomgång av hur man ritar ett cirkeldiagram. Visa att man kan använda 
olika mönster/raster och att man kan skriva diagrammets siffror utanför själva 
diagrammet. Eleven kan till att börja med rita av exv. ett glas eller en färdig mall. Då eleven 
börjar använda en passare så ska den vara låsbar och anpassad så att det går att använda 
en kulspetspenna. 

101 

Uppgift 40/41/42 
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Eleven behöver ritmuff och något att rita cirkeln med. Om man vill spara tid kan man rita 
cirkeln och endast låt eleven fylla i aktuella fakta. 

102 

Träna mera 

Diagramalternativen har placerats först. 

1. Linjediagram 

2. Cirkeldiagram 

3. Stapeldiagram 
 

a) Hur utomhustemperaturen har varierat den senaste veckan. --- 

b) Vilken pizza klasskamraterna tycker bäst om. --- osv. 

103 

Träna mera 

Här behöver eleven pärlor och piprensare att trä pärlorna på. Se till att det finns ett antal 
pärlor i olika storlekar och/eller form som eleven kan använda i stället för de färger som de 
seende eleverna markerar med. 

2 Låt en viss färg/form av pärlorna representera varje valmöjlighet. 

4 Dra streck in till mitten vid alla färgbyten/mönsterbyten och färglägg/markera tårtbitarna 
som bildas. Skriv vid tårtbitarna vad de representerar. 

104 

Uppgift 45 

Eleven får följande tillägg: Det ligger 10 gem i en låda, 5 blåa, 3 rosa och 2 gröna. osv. 

105 

Kombinatorik 

Här kan eleven behöva ritmuff/Blackboard och vaxsnören. 

106 

Statistik 

Eleven behöver ritmuff, linjal etc. för att kunna rita diagrammen. Kolla så att eleven inte 
lägger ner för mycket tid på själva ritandet för då kan det vara bra att ge eleven exv. en 
ritmuffsbild där eleven endast markerar aktuella värden. Ibland måste man tänka efter vad 
är det som man vill att eleven ska träna. 

106 

Uppgift 54 

Tabellen är omarbetade till löpande text. 
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Frekvenstabell 

  önskesemester: frekvens 

  solsemester: 5 

  skidsemester: 3 

  vara hemma: 1 

  hyra stuga på landet: 4 

106 

Uppgift 55 

Tabellen har följande utseende: 

Veckodag: temperatur (grader C) 

  måndag: 1 

  tisdag: 5 

  onsdag: 8 osv. 

107 

Uppgift 62 

Eleven har fått följande bildinformation: 

a) Vilma har 6 röda och 4 blå kulor i sin korg 
 Rut: 2 röda och 3 blå. 

b) Viktor: 9 röda och 3 blå. 
Gustav: 8 röda och 2 blå. 

108 

Uppgift 63 

Hur många kombinationer går det att göra med siffrorna? Använd alla siffror. 

a) 2, 3, 6, 8 

b) 5, 9, 4, 8, 1 

108 

Uppgift 65 

Bild utgår. Eleven löser uppgiften på sin ritmuff. Om man så vill kan man rita de olika 
bilderna så att eleven får en känsla för storleken, att en damm är mindre än sjön osv. 
Eleven kan testa med vaxsnören innan han/hon ritar sitt förslag. 

113 

Faktatexten 

Faktatexten har fått följande förtydligande: 
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x - 218 = 456 

För att ta reda på vad x är vill du få bort 218. Det får du genom att använda motsatt 
räknesätt och addera med 218 på båda sidor om likhetstecknet. 

x – 218 = 456 

x - 218 + 218 = 456 + 218 

x = 674 

115 

Faktatexten har fått följande förtydligande: 

x/3 = 21,2 

För att ta reda på vad x är vill du få bort 3. Det får du genom att använda motsatt räknesätt 
och multiplicera med 3 både på vänster sida och höger sida om likhetstecknet. 

x/3 = 21,2 

3 * x/3 = 3 * 21,2 

x = 63,6 

116 

Spela & kommunicera – Bönspelet, uppgift 1, 2 

Eleven har fått svällpappersbilder, men låt eleven även få taktila askar och bönor så blir 
uppgiften mera verklig. Att få arbeta taktilt på det här sättet är bra för en elev med 
synnedsättning då matteboken inte erbjuder så stora variationer. 

117 

Problemlösning uppgift 1 och 2 

Eleven skriver sina svar med hjälp av perkinsmaskinen eller med dymoteip och sätter sedan 
fast siffrorna i kvadraterna med häftmassa. 

Uppgift 1 

Eleven kan även skriva sina svar enligt nedan om han/hon tycker det är lättare. 

… Vilket tal saknas? 

a) A ---, B ---, C ---, D --- 

b) A ---, B ---, C ---, D --- 

Uppgift 2 

Man kan spara tid genom att i förväg skriva siffrorna 9-16 på små lappar som eleven sedan 
placerar med häftmassa på rätt plats i den magiska kvadraten. 

120 

Förenkla uttryck 
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Bild utgår. Eleven får bildinformation infogad i texten. 

För att det ska vara lättare att arbeta med uttryck som innehåller många termer är det bra 
att först förenkla dem. En rektangels höjd är x och basen x + 4. Rektangelns omkrets kan 
skrivas som uttrycket 

x + x + 4 + x + x + 4 

123 

Spel & kommunicera 

Ekvationsexemplen har fått rubrik. 

… När du har gjort 5 ekvationer kan du byta med en kamrat, eller låta din lärare lösa dem. 

Två exempel: 

6x + 3 = 27 ( x= 4) 

9x - 10 = 8 (x= 2) 

123 

Problemlösning 

Kolla så att eleven vet hur han/hon avläser och tolkar tabellerna. 

124 

Faktatext 

Faktatexten har ändrats på följande sätt: 

När du vet hur lång en sträcka är kan du skriva en ekvation för att ta reda på 
delsträckornas längd. 

Se svällpappersbild. 

Skriv ett utryck för sträckan AC. 

x + 3 + x 

Eftersom du vet att sträckan AC är 15 dm kan du sätta uttrycket lika med 15. 

2x + 3 = 15 

Förenkla uttrycket och lös ekvationen. 

2x = 12 

x = 6 

Sträckan BC är 6 dm och sträckan AB är 9 dm 

x = 6 

x + 3 = 6 + 3 = 9 

125 

Problemlösning faktaruta 
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Bild utgår. Om eleven behöver ha rektangelns form, se då till att han/hon tar fram en taktil 
rektangel. 

Eleven har fått följande kursiverade förändringar av uppgiften. 

En rektangels omkrets är 16 cm. 

Höjden är x och basen x + 4. 

För att ta reda på hur långa sidorna är … 

Skriv ett utryck för rektangelns omkrets. 

x + x + 4 + x + x + 4 

Eftersom du vet att omkretsen är 16 cm kan du sätta uttrycket lika med 16. 

x + x + 4 + x + x + 4 = 16 

Förenkla uttrycket och lös ekvationen. 

4x + 8 = 16 

4x = 8 

x = 2 
 

x + 4 = 2 + 4 = 6 

Sidorna är 2 cm och 6 cm. 

125 

Uppgift 41 

Bild utgår. Eleven har fått följande bildinformation. Om eleven är osäker på de geometriska 
objektens former plocka fram taktila objekt eller rita på elevens ritmuff. 

Uppgiften har fått följande bildinformation. 

a) Rektangelns omkrets är 64 cm, höjden y och rektangelns bas är y + 12. 

b) Triangelns omkrets är 95 dm. Triangelns bas är 2z och de två övriga sidorna är z och 
z + 15. 

c) Höjden i en rektangel är x och dess bas 2x. Rektangelns omkrets är 72 m. 

d) En femhörning har följande sidor: x, 2x, x + 3, 2x och x + 5. Femhörningens omkrets 
är 36 mm. 

128 

Träna metod 

Eleven har svällpappersbilder och skriver sitt svar enligt nedan. 

Para ihop rätt figur med ekvation och lösning. 

Figur (Se svällpappersbild) 
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  a) --- 

  b) --- 

  c) --- 

Ekvation 

  d) x + 2x + x + 4 = 24 osv. 

Lösning 

  g) x = 8 osv. 

129 

Träna metod – uppgift 1 

Bildinformation enligt nedan. 

Skriv en ekvation och ta reda på vad påsarna markerade med x, y, z på en balansvåg väger? 

a) Vänster vågskål: x, 8 kg 
Höger vågskål: 15 kg 

b) Vänster vågskål: 25 kg 
Höger vågskål: 7 kg, y, y 

c) Vänster vågskål: z, z, z 
Höger vågskål: 27,9 kg 
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Träna mera - uppgift 2 

Skriv en ekvation och ta reda på vad den minsta vikten a och b väger. 

a) a, a, 2a väger 12 ton 

b) b, 3b, 2b väger 180 g 

131 

Förenkla uttryck 

Bild utgår. Behöver eleven en taktil triangel så tar ni fram en sådan. 

En triangels sidor är x, x + 3, 2x 

Triangelns omkrets kan skrivas som uttrycket 

x + x + 3 + 2x 

Förenkla uttrycket genom att lägga ihop variablerna för sig och talen för sig. 

x + x + 3 + 2x = 4x + 3 

131 

Uppgift 67 
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Uppgiften saknar bild ersätts med nedanstående bildinformation. 

En rektangels höjd är x och basen 2x. 

Ett uttryck för figurens omkrets är x + 2x + x + 2x. Förenkla uttrycket. 

132 

Uppgift 72 

Bilder utgår. Bildinformation enligt nedan: 

Ta reda på sidornas längd med hjälp av en ekvation. 

a) En rektangels höjd är x och basen är 3x. Rektangelns omkrets är 16 cm. 

b) En triangels sidor är x, 2x, 2x. Triangelns omkrets är 15 m. 
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Uppgift 78 

Kolla så att eleven kommer ihåg hur man markerar olika vinklar samt att vinkelsumman i 
en triangel är 180 grader. 
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Uppgift 80 

Svarsalternativen är numrerade a-c. 
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Projekt 

Här är det upp till dig som pedagog att välja ett arbetssätt som blir meningsfull för en elev 
med synnedsättning. 

137 

Projekt 1, primtal. 

Eleven har fått hundrarutan som svällpappersbild. För att underlätta markering i 
hundrarutan sätt fast svällpappersbilden på ett mjukt underlag så kan eleven markera med 
häftmassa eller ännu bättre kulnålar direkt vid siffran. 
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Projekt 2, konstruktion av cirkel 

Här behöver eleven en genomgång av hur man ritar en cirkel med hjälp av en passare. Sätt 
fast ritmuffen på ett mjukt underlag så blir det lättare att få fäste för passaren. 

Uppgiften är full genomförbar när man ritar på en ritmuff eller Blackboard och byter ut 
färgläggning mot olika mönster/raster. 

Kolla så att eleven vet vad en Mandala är. Rita gärna ett exempel på elevens ritmuff. 
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Gillar eleven detta kan man ju ta upp ritandet i ämnet bild och använda färdiga ritmallar 
som finns att köpa hos de större återförsäljarna av leksaker. 

139 

Projekt 3, Rotationssymmetri 

Eleven har svällpappersbilder som inkluderar även evighetssymbolen. Dessa bilder kan 
man klippa ut så att eleven själv kan rotera dem. 

För att spara tid kan man ge eleven några exempel på geometriska figurer som eleven kan 
rotera, så tar uppgiften inte så lång tid att lösa. 

141 

Enheter 

Eleven har endast bokens text. 

Rita gärna bilderna på elevens ritmuff och resonera runt dem tillsammans. 

142 

Kunskapskrav 

Utgår. Om elevens vårdnadshavare inte har tillgång till en ”svartskriftsbok” kopiera 
kunskapskraven och ge dessa till dem. 

144 

Bildförteckning 

Utgår. 
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Till läsaren 
- Det finns svällpappersbilder till boken. 

- 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. 

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

- Se till att du vet hur nya tecken skrivs. 

- Du behöver linjal, gradskiva, tärningar och kortlek med punktskrift. 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.

• I en del faktarutor förkommer uppställningar som inte är aktuella för en elev med
synnedsättning. Själva uppställningarna utgår men den förklarande texten finns
kvar som information och kan illustreras med en ritmuffbild om man vill visa eleven
hur de seende eleverna räknar. Här används istället de räknesätt som eleven
tidigare lärt sig exempelvis med hjälp av abakus.

• 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: 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.mtm.se/punktskriftsnamnden/punktskrift/bestalla-skrifter1/
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http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Laromedelsutveckling/Egen-
produktion/Anpassade-laromedel/Att-anvanda-anpassade-laromedel/Formler-och-
matematik-i-e-bocker/ 
och/eller fördjupad kunskap om ASCIIMath: 
http://www1.chapman.edu/~jipsen/mathml/asciimath.html 

• Man kan beställa svällpappersbilder från SPSM. Se www.spsm.se eller kontakta 
order@spsm.se 
Där finns också att köpa: 

  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 

  Räkna med abakus – handledning Best.nr 11600 

Taktil tärning och kortlek köps 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 

• 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 

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/%7Ejipsen/mathml/asciimath.html
http://www.spsm.se/
mailto:order@spsm.se
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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. Detsamma 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. 

• 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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