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Verksnummer: 41025  



 
 

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


1 
 

Läraranvisning 

Titel: Matte Eldorado 4A Skriva 

Författare: Olsson m.fl. 

ISBN: 978-91-27-42854-6 
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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. 

• Till boken finns många svällpappersbilder. 

• Till bildbilagan finns ett antal tomma rutnät (som svällpappersbilder) som 
eleven kan använda för att rita mönster och geometriska figurer i. 

• Material som behövs till boken: 
ritmuff, linjal, vinkelhake, gradskiva, abakus, pengar, tärningar (se pedagogiska 
tips om digitala tärningar) geobräde 

• Använd ritmuff där eleven uppmanas att rita, ex. vid tallinje, sträckor, figurer 
och mönster. De flesta bilder finns som svällpappersbilder. 

• Nytt kapitel börjar alltid på ny sida. 

• Meningar och Rubriker med enbart versaler har ändrats till gemena bokstäver. 

• Inga fet- och kursivmarkeringar finns i boken. 

• Baksidestexten utgår. 

• "Ringa in" är ändrat till "Markera". 

• I uppgifter med bild på ruta (istället för t ex + - = < > ) är rutan ersatt med ---. Ex. 
sid. 50 uppg. 6 

• I boken skrivs inga uppställningar av tal. Instruktioner om att ställa upp tal är 
strukna. 
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• Bilderna vid kapitlens början och någon till (se nedan under Bildbeskrivningar) 
har bildbeskrivningar men dessa är ej utförligt beskrivna då det skulle bli alltför 
omfattande beskrivningar. Diskutera gärna och prata med eleven om bilderna. 

• De bilder som är ritade i rutor i boken är även ritade i s.k. rutnät på 
svällpappersbilden, så att eleven kan ta hjälp av rutorna. 

• Under kapitlet Extrauppgifter finns några bilder som är gjorda tidigare i boken. 
Då hänvisas detta till den tidigare gjorda svällpappersbilden. 

• Under Kapitel 3, Symmetri är bilderna ritade enkla och endast med konturerna. 
Inga onödiga detaljer har tagits med. 

• Vissa bilder har fått ord/text istället för bild. Ex. sid. 15 uppg. 23 

a) en cykel 

b) ett par skor 

c) en moped 

Ex. sid. 23 uppg. 32 

a) lejon = --- kg 

b) kamel = --- kg 

c) flodhäst = --- kg 

d) elefant = --- kg 

• Uppgifter med endast bilder på pengar i stället för siffror har fått text. Ex. sid. 
10 b uppg. 7 

a) tre tusenkronorssedlar, två hundrakronorssedlar, fyra tiokronor, två 
enkronor 

b) två tusenkronorssedlar, fyra hundrakronorssedlar, tre enkronor 

• Pengar i tal skrivs som talsorten inom parentes. ex. sid. 56 uppg. 28 
a) 7(10) + 2(10) = --- 

• Där de Egyptiska talsymbolerna dyker upp finns dessa tecken till eleven: 

  1 = f = finger 

  10 = å = åsnehov 

  100 = h = hårlock 

  1000 = l = lotusblomma 

  10000 = s = Faraos spira 

  100000 = g = grodyngel 

• Talsortsstreck är struket och oftast ersatt med talsort. 

• Talbilder som visar talsorterna (ex. sid 10) har fått dessa tecken: 
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  tu = tusental 

  h = hundratal 

  ti = tiotal 

  e = ental 

  Ex. sid 10 uppg. 4: 

  a) tu tu tu h ti ti e e e e 

  b) tu tu h h h ti e e 

  osv. 

• De hinduiska fårorna är strukna och har omarbetats till talsorter. 
Där de Hinduiska talsymbolerna dyker upp finns dessa tecken till eleven: 

  tt = tiotusental 

  tu = tusental 

  h = hundratal 

  ti = tiotal 

  e = ental 

• Ikonen för miniräknare finns tillagd som text i uppgiften. 

• Rubriker i tabellkolumner har förkortats för att inte ta för stor plats och därmed 
gå lättare att läsa. En nyckel har infogats i de fall där förkortningar används. 

• Räknekaninerna ändrade och instruktionen blir endast "Räkna ut". Eleven får 
några olika tal ur "räknekaninen" och ska räkna dem. Ex. sid. 59 uppg. 49 

Räkna ut. 

a) 20 + 20 
20 + 30 
50 + 40 

b) 200 + 400 
100 + 100 
500 + 300 

c) 60 + 70 
90 + 50 
120 + 150 

• Om en prislista eller en tabell hänvisar till flera uppgifter ligger dessa i en ruta 
ovanför den första uppgift som den hänvisar till. Här står också till vilka 
uppgifter prislistan hör. Bilderna på sakerna är strukna. 

• Talpyramider har fått instruktionen: Räkna ut de första två talen. Lägg sedan 
ihop summan av de båda talen. Använd miniräknare och kontrollräkna med 
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svarstalet. 
Ex. sid. 77 uppg. 100 
a) 
21 + 32 
32 + 12 
Svarstal: 776/8 

• Vissa arbetsuppgifter i svartskriftsboken innehåller en gemensam uppgiftstext. I 
den anpassade boken har vi upprepat uppgiftstexten för varje nytt tal, ex: 
Ex. sid. 146b 
26. Lös med huvudräkning. 

a) 4300 - 500 

b) 8700 - 600 

c) 48000 - 5000 

27. Lös med huvudräkning. 

a) 70 + 80 

b) 900 + 800 

osv. 

• Spel: Många spel är svåra att anpassa och behöver extra förberedelse av 
läraren. Instruktionerna är anpassade men eleven behöver hjälp. 
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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. 

11 

Tillagt: 

Förpackningar: 

  1000 kulor (1000) 

  100 kulor (100) 

  10 kulor (10) 

  1 kula (1) 

T ex: 2135 kulor 

Packa ned 2(1000) 1(100) 3(10) 5(1) 

12 

Faktarutan ligger överst på sidan och är kompletterad med följande text: 

I den hinduiska kulturen använde man sig av skåror bredvid varandra som man la stenar i. 
De fungerade som vårt positionssystem. 

Uppg. 12 

Hinduiska talsymboler: 

  tt = tiotusental 

  tu = tusental 

  h = hundratal 

  ti = tiotal 

  e = ental 

Skriv de hinduiska talsymbolerna med siffror. 

a) 3 tu, 2 h, 4 ti, 1 e 

b) 2 tu, 1 h, 3 ti, 5 e 

c) 1 tu, 2 h, 5 ti, 3 e 

13 

15. Skriv talen med talsymboler: 

  tt = tiotusental 

  tu = tusental 

  h = hundratal 
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  ti = tiotal 

  e = ental 

Exempel: 213 = 2 h, 1 ti, 3 e 

a) 421 

b) 305 osv. 

38b 

Uppg. 81 

Ett diagram visar några djur och deras vikt: 

  Krokodil 1100 kg 

  Älg 500 kg 

  Björn 300 kg 

  Tiger 200 kg 

  Noshörning 2300 kg 

41 

Uppg. 174 

1 X 2 

a) En ny cykel kan kosta ungefär 

  500 kr 

  X. 1000 kr 

  4000 kr 

b) 6870 < --- < 7010 

  6799 

  X. 6901 

  7119 

osv. 

43 

Uppg. 193 

a) fem över tolv till halv ett 

b) kvart över två till tio i tre 

c) kvart i sex till fem över halv sju 

44 

Uppg. 1 
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1. Hur mycket väger de olika dinosaurierna? Röd (r) dinosaurie väger 800 g. 

  r = röd dinosaurie 

  g = grön dinosaurie 

  b = blå dinosaurie 

  l = lila dinosaurie 

  br = brun dinosaurie 

 

  g g = r 

  b = l l br 

  b b b b = g g 

  br br = b 

 

A. Röd väger --- g 

B. Grön väger --- g 

C. Blå väger --- g 

D. Lila väger --- g 

E. Brun väger --- g 

Uppg. 2 

2. Vad heter de här dinosaurierna? 

En mobiltelefon visar knappar med både siffror och bokstäver på samma knapp. 

  2 abc 

  3 def 

  4 ghi 

  5 jkl 

  6 mno 

  7 pqrs 

  8 tuv 

  9 wxyz 

Namnen får du genom att först söka rätt siffra och sedan se vilken bokstav som ska vara 
istället för x. 

Röd dinosaurie heter: 

  



8 
 

  5 -x- 

  6 --x 

  8 x-- 

  8 x-- 

  3 -x- 

  6 -x- 

Namn: --- 

osv. 

55 

Uppg. A 

Tankekarta 

Mitten (talfamiljen): 

  5 + 4 = 9 

  4 + 5 = 9 

  9 - 4 = 5 

  9 - 5 = 4 

  Gren 1: 

  90 - 50 

  900 - 500 

Gren 2: 

  19 - 5 

  29 - 5 

  39 - 5 

  Gren 3: 

  15 + 4 

  150 + 40 

Gren 4: 

  50 + 40 

  500 + 400 

  5000 + 4000 

  50000 + 40000 

  5 miljoner + 4 miljoner 
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57 

Uppg. 31 

Tillagt: 

Här en bana med koner. På varje kon finns ett tal. Från start till mål finns talen: 10, 5, 8, 6, 
9, 0, 7, 4, 3. 

Orden "med pekfingret" är ändrat till "från start till mål" 

58 

Tillagt: 

  Stenar med tal: 3 2 5 4 1 6 

  Katter med tal: 3 1 5 6 2 4 0 7 

  Slalombana med tal: 4 7 2 1 3 6 

66 

Tillagt först på sidan: 

Prislista: 

  Blombukett 1: 69 kr 

  Blombukett 2: 48 kr 

  Kort 1: 23 kr 

  Kort 2: 14 kr 

  Kort 3: 3 kr 

Uppg. 70 

a) blombukett 2 + kort 1 
48 + 23 = --- 

b) blombukett 2 + kort 2 

c) blombukett 2 + kort 3 

d) blombukett 1 + kort 1 

e) blombukett 1 + kort 2 

f) blombukett 1 + kort 3 

Osv. på liknande ställen i boken. 

92 

Endast vägarna är ritade och namnen på gatorna utsatta på svällpappersbilden så att 
eleven kan följa gatorna parallellt. 



10 
 

95 

Uppg. 23 

Endast cirklarna av hjulen är ritade på svällpappersbilden så att eleven kan mäta radie och 
diameter. 

104 

Uppg. 49 

Gör ett mönster med trianglar. 

107-110 

Uppgifterna är ändrade och antalet deluppgifter är färre. 

128 

Texten i rutan är gjord så här: 

Läs (tummen) 

Fingerfemman: Det är bra att först läsa hela uppgiften och berätta vad som händer. 

Räknehändelse: Vad händer? När Elias går ut på rast har han 50 kulor. Han vinner 30 och 
ger sedan hälften av alla sina kulor till Albin. 

Förstå (pekfingret) 

Fingerfemman: Man måste förstå hela händelsen för att kunna svara på frågan. 

Räknehändelse: Det frågas efter hur många kulor Elias har när Albin fått hälften. 

Rita (långfingret) 

Fingerfemman: Läs en mening i taget och anteckna. 

Räknehändelse: 

Elias har 50 kulor. 50 

Han vinner 30 kulor. 50 30 

Han ger hälften av alla sina kulor till Albin. hälften av 80 

Mattespråk (ringfingret) 

Fingerfemman: Skriv sedan lösningen på mattespråket och räkna ut svaret. 

Räknehändelse: (50 + 30)/2 = 80/2 = 40 

Rimlighet (lillfingret) 

Fingerfemman: Är svaret rimligt? 
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Räknehändelse: Ja, 40 är rimligt, men t ex 4 eller 400 hade inte varit rimligt. 

130 

Bilderna i uppgifterna har fått text från prislistan istället. 

Ex. uppg. 34 

34. Milan har två hundrakronorssedlar och köper Rock Stars och Äventyr i Afrika. 

134 

Tillagt: 

Här är fem paket. Från vänster till höger: 

1. grönt stort paketet med rosett 

2. rosa, minsta paketet med rosett 

3. blått paket med rosett 

4. litet lila paket med rosett 

5. rött paket utan rosett 

135 

Tillagt först i uppg. d): 

Här är fyra hundar. Från vänster till höger: 

1. svartprickig hund med halsband 

2. brun hund, största hunden 

3. grå-vit hund, minsta hunden 

4. vit hund utan halsband 

137 

Tillagt först i uppg. 51: 

Här är fyra sedlar. Från vänster till höger: 

1. femhundrakronorssedel 

2. femtiokronorssedel 

3. tjugokronorssedel 

4. hundrakronorssedel 

141 

Tillagt först i uppg. 1: 

Fyra piltavlor med pilar. Tavlorna har tre fält: gult, blått och rött. 

1. en pil på gult och två pilar på blått 

2. en pil på gult, en pil på rött och en pil utanför 
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3. två pilar på blått och en pil på rött 

4. en pil på varje fält 

145 

Uppg. 2 

A. 317 – 143 
Subtrahera tiotalen. 

B. 317 – 143 
Subtrahera hundratalen. 

C. 317 – 143 
Subtrahera entalen. 

D. 317 – 143 
Växla ett hundratal till tio tiotal. 

E. 317 – 143 
Räkna ut talet. 

Uppg. 3 

Instruktion: multiplicera talet x med 4, addera talet 6 

Algoritm: 4 * x + 6 

Vad blir utdata om indata är: 

a) 2 

b) 3 

c) 5 

d) 10 

Indata --- --- --- --- 

Utdata --- --- --- --- 

147 

Tillagt först i uppg. 8 

Här är tre armband med gula (g) och blå (b) pärlor. 

1. b b g g b b g g 

2. g b g b g b g b 

3. g b b b g b b b 

Uppg. 9 

Tillagt först i uppg. 9 

  b = blå 
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  g = gul 

  r = röd 

Skriv armbandet enligt koden: 

osv. 

Uppg. 10 

Tillagt först i uppg. 10 

l = lila 

g = grön 

o = orange 

a) l g g l g g l g g l g g 

  --- gånger: 

  --- lila 

  --- grön 

b) l g g o l g g o l g g o l g g o 

  --- gånger: 

  --- lila 

  --- grön 

  --- orange 

148 

Uppg. 1 

  s = tusental 

  d = hundratal 

  o = tiotal 

  l = ental 

sddooollll betyder talet 1234 

Uppg. 2 

Du har fem talsorter. Från väster till höger: tiotusental, tusental, hundratal, tiotal och 
ental. 

Den mittersta talsorten har siffran 4. De båda talsorterna på var sin sida om den mittersta 
är tomma. Talsorten längst till höger ska ha en siffra som är hälften så stor som den 
mittersta. Talsorten längst till vänster ska ha en siffra som är dubbelt så stor som den 
mittersta. 
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150 

Uppg. 20 

Vilket tal ska stå istället för ---? 

a) 3578 - --- = 8216 

152b 

Uppg. 37 

All text är struken och ändrad till: 

Se svällpappersbild. 

Markera symmetrilinjen på alla figurer. 

Uppg. 38 

All text är struken och ändrad till: 

Gör två egna bilder av trianglar som är symmetriska. 

Uppg. 39 är struken helt. 
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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! 

Till denna bok finns många svällpappersbilder. 

Använd ritmuff där du uppmanas att rita tallinjer, sträckor, figurer och mönster. Du kan 
också använda geobräde till figurer i kapitel 3. 

Du behöver även miniräknare, linjal, gradskiva och pengar. 

Där tal ska fyllas i står ---. 

Tabeller innehåller ibland en nyckel för att tabellen inte ska ta för stor plats. 

Skriv svaren på datorn i en egen mapp. Alla uppgifter är numrerade så att du lättare kan 
hitta svaren. 
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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. 

• Läs texten Till läsaren tillsammans med eleven. 

• Eleven behöver tillgång till ritmuff, linjal, vinkelhake, gradskiva, abakus, taktila eller 
riktiga pengar, tärningar (till vissa spel), geobräde (många av dessa finns att beställa 
i webbshopen på spsm.se). 

• Vaxsnöre är också ett bra hjälpmedel då eleven ska producera tallinjer, sträckor och 
geometriska figurer. 

• Spel behöver förberedas och anpassas för att elever med blindhet ska kunna delta 
på lika villkor. Det finns digitala tärningar, både som appar och på webbsidor. Där 
kan man ange hur många sidor tärningarna ska ha, hur många man ska slå med och 
de ska visa prickar eller siffror. En del av dem fungerar för personer med 
synnedsättning, men man måste testa hur de fungerar i förhållande till elevens 
digitala miljö. 

• Förbered eleven på att prislistor och tabeller, som ska användas i flera uppgifter, 
alltid står ovanför den första uppgift som den hör till. Hjälp eleven genom att guide 
hen dit i de första uppgifterna. 

• Som komplement till skriftlig huvudräkning kan eleven använda abakus. Det finns 
handledningar i abakusräkning att beställa i webbshopen på spsm.se. 

• Vissa rit- och mätuppgifter har förenklats med avseende på detaljer. Det tar längre 
tid för en elev med blindhet att mäta sträckor, varför några uppgifter innehåller 
färre moment än motsvarande uppgift i svartskriftsboken. 
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Bildbeskrivningar 

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

6 

En pojke och flicka från idag står och jämför hur man skrev tal förr och idag. Bakom dem 
syns pyramider och gamla ruiner. 

46 

Två bilder. 

Bild 1: En stor bild över flera trafikerade vägar. På bilden finns flera vägmärken och ett 
trafikljus. På en vägbro sitter en kille och en tjej. Killen säger: Här i trafiken behövs lagar 
och regler om det ska fungera. Tjejen säger: Vilka lagar och regler finns det i matematik för 
att det ska fungera? 

Bild 2: En mindre bild visar fem omgjorda trafikmärken. Tre märken med tecknen: plus, 
minus, och är lika med. Två varningstrianglar har texten: Se upp! och 3 * 4 + 2. Under 
triangeln med talet finns texten: Flera räknesätt. 

86 

Ett slottsliknande hus med många fönster, dörrar, torn och pelare. Huset är symmetriskt, 
byggnaden ser likadan ut på vänster och höger sida om mitten. 

Torn, fönster, dörrar, tak och balkonger har geometriska former till exempel kvadrater, 
rektanglar och trianglar. Framför huset finns en gräsmatta och en cirkelformad fontän. I 
fontänen flyter en liten segelbåt med triangelformade segel. På gräset ligger en kille och en 
tjej. Tjejen tittar på huset och säger: Kolla, vilket geometrihus! Till höger finns en röd 
taxibil. I himlen ser man planeten jorden och en kille kommer flygande på en kvast. 

120 

En vintrig naturbild. Några tjejer och killar vid en busshållplats. En kille ser ner i sin plånbok 
och säger: Räcker pengarna till en dricka? En kille sitter på en bänk och tittar på sin 
mobiltelefon. En tjej med en träningsväska sitter också på bänken. Hon tittar på sin klocka 
och säger: När börjar träningen? En tjej står bakom bänken och säger: När kommer 
bussen? En helikopter flyger förbi. 

120 

En sida med textuppgifter från en gammal mattebok. Här är de första två uppgifterna. 

346. 2 gossar skola dela 8 öre, så att de få lika mycket. Huru många öre får vardera? 

347. 3 flickor skola dela 18 stålpennor, så att de få lika många. Huru många erhåller varje. 
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