
 
 

Matte Direkt 9 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 41003  



 
 

Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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 om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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 
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. 

• Rutorna med genomgångar har som rubrik ordet Exempel, som står överst i rutan, 
även om det i alla fall inte står så i läroboken. 

• Faktorträd sid 183 Exempel på faktorträd: 18 = 2 * (9) = 2 * (3 * 3) = 2 * 3 * 3.  
Tal som går att dela upp mer i faktorer står inom parentes. 

• (87-88). Rymdgeometriska figurer har ofta beskrivits med ord. Det gäller rätblock, 
kub, pyramid och prisma på sidan 202 och de rymdgeometriska figurerna på sid 
203. För att t.ex. kunna lösa uppgift 37 sidan 202 eller uppgift 33 sidan 293, måste 
eleven ha modeller att studera. Se till att sådan finns till hands innan avsnitt med 
rymdgeometri ska behandlas. 

• Rymddiagonaler på sidan 88, både i exemplet och i uppgifterna 20-23; löses med 
hjälp av formeln som finns i uppgift 22 sidan 88. 

• Det finns ett antal lösa tallinjer och koordinatsystem som medföljer bokens 
bildbilaga. De kan användas vid de uppgifter där eleven uppmanas att rita dessa 
innan uppgiften ska utföras. 

• I många fall där eleven uppmanas att rita figur har uppgiften ändrats så att 
figurritning inte behövs, genom att texten ändrats. T.ex. uppgift 5 sidan 207. 
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Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

20 

Uppgift 88. 

Markera talens placering… 

21 

Uppgift 91 

Använd tabellen eller skriv bara sant, sant/falskt eller falskt efter varje påstående. 

33 

Rutan 

Talet 23 är en potens där 2 är bas och 3 exponent. 

46 

Uppgift 61 

Skriv N, Z, Q, R och C efter respektive tal. 

49 

Så här adderar man binära tal 

Vid addition av två binära tal adderar man varje position för sig med början från höger. 

61 

Uppgift 33 e) och f) 

e) och f) En kub har samma sida som kvadraten i uppgiften. Om kuben ritas i längdskalan 
2:1 hur många gånger större blir då volymen? 

62 och 323 

Gröna rutan 

Längd: 
En sträcka är 1 cm. I skala 2:1 blir sträckan 2 cm. 

Area: 
En kvadrat har sidan 1 cm. När längdskalan är 2:1 blir areaskalan (2:1)2 = 4:1. Arean blir 4 
cm2. 

Volym: 
En kub har sidan 1 cm. När längdskalan är 2:1 blir volymskalan (2:1)3 = 8:1. Volymen blir 8 
cm3. 
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69 

Till uppgift 60-62 finns färdiga svällpappersbilder. Utför spegling på lämpligt sätt. 

70 

Symmetrilinjer i månghörningar 

Följande figurer finns avbildade: en liksidig triangel, två likbenta trianglar och två oliksidiga 
trianglar. 

79 

Uppgift 23 

Låda A är ett rätblock där sidorna i bottenytan 1 dm och 3 dm och höjden är 2 dm. 

Låda B är ett rätblock där sidorna i bottenytan 2 dm och 6 dm och höjden är 4 dm. 

83 

Begrepp 

  Rektangel A har sidorna 4 och 10 cm. 

  Rektangel B har sidorna 2 och 5 cm. 

  Rektangel C har sidorna 5 och 12 cm. 

 

  Rektangel A har --- symmetrilinjer 

  Rektangel A är likformig med --- 

  Rektangel A förstorad i längdskala 2:1 har omkretsen --- och arean ---. 

87 

Uppgift 17 b 

b) I en pyramid är bottenytan en kvadrat med sidan 5 dm. Längden på en sidokant är 8 dm 
(från toppen på pyramiden till hörnet på bottenkvadraten). Beräkna pyramidens volym. 

88 

Uppgifterna 20-21 löses med hjälp av formeln i uppgift 22. Ett ”öppet” rätblock bör 
användas för att visa hur rymddiagonalen är konstruerad. 

95 

Skala 

Längd: 
En sträcka är 1 cm. I skala 2:1 blir sträckan 2 cm. 
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Area: 
En kvadrat har sidan 1 cm. När längdskalan är 2:1 blir areaskalan (2:1)2 = 4:1. Arean blir 4 
cm2. 

Volym 
En kub har sidan 1 cm. När längdskalan är 2:1 blir volymskalan (2:1)3 = 8:1. Volymen blir 8 
cm3. 

112 

Bygga torn 

Vi räknar antalet våningar uppifrån, dvs. översta våningen är vån. 1, näst översta våningen 
är vån 2, osv. 

Våningar uppifrån 
räknat. Antal klossar 

1 1 
2 5 
3 9 
4 13 

129 

Begrepp 

  Punkten med koordinaterna (3,4) har y-koordinaten --- 

  Punkten med koordinaterna (3,4) har --- 4. 

  Punkten med koordinaterna (0,0) kallas ---. 

129 

Problemlösning 

Vi räknar antalet våningar uppifrån, dvs. översta våningen är vån. 1, näst översta våningen 
är vån 2, osv. 

Beskrivning: 

vån 1: En kloss (Figur 1). 

vån 2: Vi lägger till en kloss på varje sida om ursprungsklossen vilket ger sammanlagt 5 
klossar (Figur 2). 

Torn med två våningar har alltså 1 + 5 = 6 klossar (Figur 3). 

vån 3: Vi lägger till en kloss i änden på varje utstickande del på klossarna i våning tre vilket 
ger ytterligare fyra klossar dvs. våning 3 har 10 klossar. 

Torn med tre våningar har alltså 6 + 10 = 15 klossar. 
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137 

Uppgift A 

Tornet är 7 klossar högt. Nedifrån räknat består tornets olika lager av. 

1 kloss, 5 klossar, 9 klossar 13 klossar, 9 klossar, 5 klossar och 1 kloss. 

152 

Uppgift 36 

I diagrammet kan man läsa följande fördelning: 

  El- och elektronik: 0,3 % 

  Matavfall: 13 % 

  Trädgårdsavfall: 5 % 

  Övrigt 28 % 

  Tidningar och förpackningar: 54 % 

  Farligt avfall: 0,05 % 

167 

Begrepp 

  Resultatet kan beskrivas med typvärdet som är ---. 

  Resultatet kan beskrivas med medelvärdet som är ---. 

  Resultatet kan beskrivas med --- som är 4. 

171 

Uppgift 16 

Efter rubriken med fetstil 

Tabellen har en skala där 

  0 = har ingen uppfattning, 

  1 = instämmer inte alls 

  5 = instämmer helt och hållet 

s = skala 
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  p11 = pojkar 11-13 år 

  f11 = flickor 11-13 år 

  p14 = pojkar 14-16 år 

  f14 = flickor 14-16 år 

  p17 = pojkar 17-19 år 

  f17 = flickor 17-19 år 

s p11 f11 p14 f14 p17 f17 
5 19 16 21 15 42 20 
4 14 5 15 7 11 9 
3 10 7 14 21 14 13 
2 14 26 11 12 9 19 
1 36 46 38 40 14 16 
0 7 0 1 7 10 4 

181 

Talsystemet 

Ingen bild utan följande text 

Tre miljarder femtusen = 3000005000 = 3 * 1000000000 + 5 * 1000 = 3 * 109 + 5 * 103 

Fyratusentrehundratvå = 
= 4302 = 4 * 1000 + 3 * 100 + 0 * 10 + 2 * 1 = 
= 4 * 103 + 3 * 102 + 0 * 101 + 2 * 100 

183 

Faktorträd görs inte grafiskt utan som en upprepad uppdelning ”linjärt”. 

Exempel: 56 = 7 * (8) = 7 * (2 * 4) = 7 * 2 * (4) = 7 * 2 * (2 * 2) = 2 * 2 * 2 * 7 

Inom parentes sätts alltså de tal som kan uppdelas ytterligare vilket framgår av 
ovanstående. 

184 

Exempel 

En kvadrat är indelad i hundra lika stora rutor. Av dessa är 2 gula, 18 blå, 10 röda och 20 
gröna. Resten 50 är vita. 

187 

Uppgift 52 

”Kan du räkna med uppställning?” är borttaget. Det står bara ”Beräkna”. 
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197 

Uppgift 3 

Vilka objekt av ett rätblock, en triangel, en kon, en rektangel och en sträcka hör ihop med 

a) osv. 

202 

Rätblock, kub, Pyramid, Cylinder 

Ett rätblock är en tredimensionell kropp med räta vinklar i alla åtta hörnen. 
Den har samma form som en skokartong. 

En kub är ett rätblock där alla sidoytor är kvadrater. 

En pyramid är en tredimensionell figur vars bottenyta har formen av en månghörning där 
alla sidoytor är trianglar. 

Ett prisma är en tredimensionell kropp vars bottenyta har formen av en månghörning och 
med en viss höjd. 

202 

Uppgift 37 

Ange namnen på de rymdgeometriska modellerna. Ange namnen på de rymdgeometriska 
modellerna. Använd gärna tredimensionella modeller av rätblock, kub, pyramid och 
prisma. Eller ge beskrivningen av de olika kropparna ovan och fråga efter namnet. 

202-203 

Rutan sid 202, rutan sid 203, uppgift 39-44 

I alla dessa uppgifter är de rymdgeometriska figurerna ersatta med text. 

212 

Uppgift 25 

Tre burkar med x kulor i varje + en låda med 13 kulor fler än i en burk innehåller 
tillsammans 105 kulor. 

212 

Uppgift 29 

Två askar + 9 stickor = tre askar + en sticka. 

228 och 233 

Sannolikhet 

När sannolikheten är mindre trolig närmar den sig 0 eller 0 procent. 

När sannolikheten för något är lika trolig är den 1/2, 0,5 eller 50 procent. 
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När sannolikheten är mera trolig närmar den sig 1 eller 100 procent. 

233 

Uppgift 24 

Ett lyckohjul är indelat i åtta lika stora fält numrerade från 1 till 8. 

234 

Exempel 

Ett lyckohjul är indelat i sju lika stora fält. Tre fält är röda och fyra fält är gula. 

234-235 

Uppgift 25, 28 och Exempel 

Lyckohjulen presenteras även här med text. 

245 

Uppgift 21 

a) En boll med radien r är innesluten i en kub med radien 2r. 

b) En boll med radien r innesluten i en cylinder med bottenradien r och höjden 2r. 

252 

Uppgift 14 

I en kon är diametern i bottenytan 10 cm. 

Sidokanten är 20 cm. Ett snitt parallellt med bottenytan gör att den stympade konen får en 
sidokant med längden 5 cm. Bilden visar hur figuren ser ut från sidan. 

260 

Additionsmetoden 

Numreringen av ekvationerna borttagen. Ekvationerna skrivs efter varandra och inte på 
skilda rader. 

276-277 

I stället för bilder på resistorerna har färgen på färgringarna angivits. 

Uppgift 1 sid 276 för då följande lydelse: 

Vilken resistans har resistorn med följande färgkod: 

a) Lila, svart, svart, brun 

b) Grå, röd, röd, röd 

c) Grön, brun, brun 
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293 

Uppgift 33. Tid för myran från A till C. 

Myrans väg är inritad på en utbredning av sidoytorna. 

 

310 

Tiosystemet 

I talet 3576,012 är: 

3 tusental, 5 hundratal, 7 tiotal, 6 ental, 0 tiondel, 1 hundradel och 2 tusendel. 

Mellan 6 och 0 finns ett decimaltecken. 

311 

Räkneuppställningar 

Denna sida visar räkneuppställningar som man gör som seende. 

Du utför dina beräkningar med hjälp av din abakus eller i överenskommelse med din lärare 
med din räknare. 

313 

Dela upp i faktorer 

24 = (4) * (6) = (2 * 2) * (2 * 3) = 2 * 2 * 2 * 3 

24 = 3 * (8) = 3 * (2 * 4) = 3 * 2 * (4) = 3 * 2 * (2 * 2) = 2 * 2 * 2 * 3 

24 = 2 * (12) = 2 * (2 * 6) = 2 * 2 * (6) = 2 * 2 * (2 * 3) = 
= 2 * 2 * 2 * 3 
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316 

Kvadratrot 

Bilden är borttagen 

322 

Volym 

Ett prisma är en tredimensionell kropp vars bottenyta har formen av en månghörning och 
med en viss höjd. 

Ett rätblock är en tredimensionell kropp med räta vinklar i alla åtta hörnen. 
Den har samma form som en skokartong. 

En kub är ett rätblock där alla sidoytor är kvadrater. 

En cylinder är en tredimensionell kropp vars bottenyta är en cirkel och med en viss höjd. 

322 

Pyramid och kon 

En pyramid är en tredimensionell figur vars bottenyta har formen av en månghörning där 
alla sidoytor är trianglar. 

En kon är en tredimensionell figur vars bottenyta har formen av en cirkel. Konens 
mantelyta slutar i en punkt (konens spets). 

333 

Lådagram 

Lådagram för värdena: 10, 12, 15, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 26,29. 

  Minsta värde: 10 

  Nedre kvartil (median av nedre halvan): Medelvärde av 15 och 15 dvs. 15 

  Median: Medelvärde av 18 och 20 dvs. 19 

  Övre kvartil (median av övre halvan): Medelvärde av 24 och 26 dvs. 25 

  Största värde: 29 

334 

Tabeller och diagram 

Kolumnen för avprickning är borttagen. 

354 

Uppgift 20 a) 

16 = 2 * (8) = 2 * (2 * 4) = 2 * 2 * (4) = 2 * 2 * (2 * 2) = 2 * 2 * 2 * 2 



11 
 

56 = 7 * (8) = 7 * (2 * 4) = 7 * 2 * (4) = 7 * 2 * (2 * 2) = 2 * 2 * 2 * 7 

240 = (10) * (24) = (2 * 5) * (4 * 6) = 2 * 5 * (4) * (6) = 
= 2 * 5 * (2 * 2) * (2 * 3) = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 5 

621 = 3 * (207) = 3 * (3 * 69) = 3 * 3 * (69) = 3 * 3 * (3 * 23) = 3 * 3 * 3 * 23 

356 

Uppgift Test 5. 

Skriv om: 

204 = (102) * 2 = (51 * 2) * 2 = (51) * 2 * 2 = (17 * 3) * 2 * 2 = 
= 2 * 2 * 3 * 17 
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Till läsaren 

I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

Det finns ett antal lösa tallinjer och koordinatsystem som medföljer bokens bildbilaga. De 
kan användas vid de uppgifter där eleven uppmanas att rita dessa innan uppgiften ska 
utföras. 

Grafiska faktorträd som t.ex. finns på sidan 313, åskådliggör hur man delar upp ett tal i 
faktorer.  
Ett exempel på hur det presenteras i din lärobok följer här, med tre olika förslag på 
lösningar: 

24 = (4) * (6) = (2 * 2) * (2 * 3) = 2 * 2 * 2 * 3 

24 = 3 * (8) = 3 * (2 * 4) = 3 * 2 * (4) = 3 * 2 * (2 * 2) = 2 * 2 * 2 * 3 

24 = 2 * (12) = 2 * (2 * 6) = 2 * 2 * (6) = 2 * 2 * (2 * 3) = 
= 2 * 2 * 2 * 3 

Tal som går att dela upp mer i faktorer står inom parentes. 

På sidan 311 visas hur man gör räkneuppställningar som seende. 

Du utför dina beräkningar som du brukar t.ex. med hjälp av din abakus eller i 
överenskommelse med din lärare med din räknare. 
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Pedagogiska tips 

I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• I symmetriavsnittet med uppgifter som 60-62 på sidan 69 finns färdiga 
svällpappersbilder med rutsystem. Dessa används för att på lämpligt sätt 
konstruera spegelbilderna. Man kan t.ex. fästa svällpappersbilden mot en porös 
platta och sätta nålar i spegelpunkter samt forma figuren med tråd. Ett annat sätt 
är att rita om figuren på rutlinjerad ritmuff och sedan konstruera spegelbilden mot 
en muffskiva. 

• När man ritar figurer används med fördel ritmuff. Se t.ex. uppgift 5 sidan 72. 

• När man arbetar med rymdgeometriska figurer krävs att det finns modeller som 
visar hur figuren ser ut. Se bl.a. sid 202-203. När det gäller rymddiagonaler måste 
man ha figurer som är ihåliga så man kan illustrera hur diagonalen går. Man kan 
tillverka sådana figurer med piprensare. Se bl.a. sidan 23. 

• När det gäller att rita linjer i koordinatsystem kan man använda rutlinjerad ritmuff. 
Se t.ex sid 100-107, 118-125, 130-133, 1 sid 138. Eftersom det tar lång tid för varje 
uppgift bör man välja ut några som exempel. I övrigt kan man hjälpa till och rita ut 
några linjer i förväg. 

• Med bildbilagan medföljder ett antal färdiga tallinjer och koordinatsystem, både 
med och utan numrering av axlarna. 

• Naturligtvis bedöms för varje elev om det räcker med grön kurs eller om man ska 
nyttja även blå eller röd. 

• Bygga torn som på sid. 112 och sid. 129 åskådliggörs bäst med legobitar. 

• Det finns en anpassad gradskiva som används vid vinkelmätning för elever med 
synnedsättning. Den ersätter gradskivan som visas på sid 320. Dock mäts inga 
vinklar i läroboken utan man räknar bara ut vinklar empiriskt. 

  



14 
 

Bildbeskrivningar 

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

44 

Tjänaren Peter Grimm är kortklippt, bär vit skjorta med brun väst, knälånga byxor och 
lågskor. Han bär Leonard Euler under höften och håller honom i famnen. Leonard är klädd i 
blå dress, har blå mössa och håller armarna runt sin tjänares nacke när han bärs ut ur 
rummet. Båda människorna har normal vuxen kroppsbyggnad. Rummet har trägolv, 
träväggar och ett spröjsat fönster. I bakgrunden finns en bokhylla och ett bord. Rummet 
fylls av rök. 

119 

Displayen på räknaren visar 4,47214 

170 

Bilden visar en tallinje från 46 till 55 där varje heltal är markerat. Minsta värdet är markerat 
vid 47. Lådan är en liggande rektangel som sträcker sig mellan 48,5 (nedre kvartil) till 53 
(övre kvartil). Medianen är markerad på lådan vid 52. Största värdet är markerat vid 54. 

202 

Rätblock, kub, Pyramid, Cylinder 

Ett rätblock är en tredimensionell kropp med räta vinklar i alla åtta hörnen. 
Den har samma form som en skokartong. 

En kub är ett rätblock där alla sidoytor är kvadrater. 

En pyramid är en tredimensionell figur vars bottenyta har formen av en månghörning där 
alla sidoytor är trianglar. 

Ett prisma är en tredimensionell kropp vars bottenyta har formen av en månghörning och 
med en viss höjd. 

322 

Volym 

Ett prisma är en tredimensionell kropp vars bottenyta har formen av en månghörning och 
med en viss höjd. 

Ett rätblock är en tredimensionell kropp med räta vinklar i alla åtta hörnen. 
Den har samma form som en skokartong. 

En kub är ett rätblock där alla sidoytor är kvadrater. 

En cylinder är en tredimensionell kropp vars bottenyta är en cirkel och med en viss höjd. 
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322 

Pyramid och kon 

En pyramid är en tredimensionell figur vars bottenyta har formen av en månghörning där 
alla sidoytor är trianglar. 

En kon är en tredimensionell figur vars bottenyta har formen av en cirkel. Konens 
mantelyta slutar i en punkt (konens spets). 
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