
 
 

Matematik Beta 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 41120  



 
 

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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Läraranvisning 

Titel: Matematik Beta Grundbok 

Författare: Undvall, Melin m.fl. 

ISBN: 978-91-47-13804-3 

Innehåll 
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Sidspecifika förändringar ........................................................................... 4 
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Pedagogiska tips ...................................................................................... 12 

Bildbeskrivningar ..................................................................................... 14 

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. 

• Anpassningen av denna Textviewbok har utgått från Andra upplagans första tryckning. 
Det kan förekomma mindre avvikelser mellan denna och Andra upplagans andra 
tryckning som är utgiven senare. 

• Till Textviewboken finns många svällpappersbilder. 

• Plocka upp svällpappersbilderna 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. 

• Material som behövs till boken: ritmuff, linjal och meterlinjal, abakus, tärning, klossar, 
gradskiva och miniräknare. 

• Baksidestext och Bildförteckning är struken. 

• All fetstil och kursiv stil är struken. 

• Använd gärna ritmuff där eleven uppmanas att rita, ex. vid tallinje, figurer och mönster. 

• Många texter som finns i ev. bilder har anpassats och skrivits in i själva textuppgiften. 
Ex. prisuppgifter, vikt och mått m.fl. 

• Tabeller kan vara omarbetade till exempelvis listor, till löpande text, omfördelning 
inom tabellen. Många tabeller är också vända och med en förkortad rubrik för att få 
plats på sidan. I omarbetade tabeller är det vanligt med nycklar eller en liten förklaring 
före tabellen. 
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• Till vissa figurer har eleven fått hjälp med måtten av figurerna, speciellt då uppgifterna 
inte är att mäta utan gäller exempelvis att räkna ut eller omvandla mått. 
Ex. skala sid. 231 uppg. 64 a) En ficklampa i skala 1 : 2 mäter 6 cm på bilden. 
Ex. omkrets sid. 183 uppg. 56: 
En kvadrat har sidan 14,6 cm. En liksidig triangel har sidan 18,5 cm. 

• "Rita" är på några ställen ändrat till "Skriv" eller "Markera". 

• Frågetecken som står istället för utelämnat tal är ändrat till --- (fyllerimarkering). 

• Uppställning. Texten till bl.a. "Addition och Subtraktion med uppställning" finns kvar i 
punktskriftsboken, ex. sid. 174. Men då metoden inte fungerar lika som för en seende 
elev som använder papper och penna och räknar mellanled kan elever med 
synnedsättning istället använda de räknesätt som eleven tidigare lärt sig exempelvis 
med hjälp av abakus. För mer information om Abakus, se nedan under avsnittet 
"Pedagogiska tips". 

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

• Vid uppgifter med klossar behöver eleven extra hjälp, då det ofta kan handla om 
tredimensionella figurer. 

• Uppgifter som i förlagan har ett versalt L (Ledtrådar) i slutet på uppgiften är ändrade 
och skrivs som ett gement l inom parentes. (l) är placerat först i uppgiften. 
Ex. sid. 14 uppg. 29: 
29. (l) Hur många minuter har det ... 

• Uppgifter som har en stjärna före uppgiftsnummer i förlagan är ändrade till 
bokstäverna (pg) som står för (par- och gruppuppgifter) och är placerade efter 
uppgiftsnumret. 
Ex. sid. 19 uppg. 34: 
34. (pg) Ge några exempel på när ... 

• K-rutor är ändrade till ett k inom parentes (k) och skrivs först i texten de tillhör. 
Ex. sid. 9 i Exempelrutan 
(k) 
• Visa hur du räknar. 
• Svara med hel mening. 

• Vid uppgifter med miniräknare är ett m inom parentes skrivet efter uppgiftsnumret. 
Ex. sid. 275 uppg. 4 
4. (m) Beräkna och avrunda till tiondelar. 

• Vid uppgifter med ex. bråk där det finns en bild där figuren/rektangeln är delad i delar 
och målad i olika färger är dessa skrivna med text. Ex. sid. 9 Exempelrutan: 
En rektangel är delad i åtta lika stora delar. Tre delar är röda, tre delar är vita och två 
delar är gula. 
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• Uppgifter med småbilder som finns i rutor med pris, vikt eller mått skrivs med text. Ex. 
sid. 36 uppg. 110 

a) tulpaner 29 kr 

b) stjärnballong 13 kr 

c) chokladask 68 kr 
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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. 

76 

Uppg. 72. Tabellen är omarbetad till brödtext och skriven så här: 

a) 

  Temp. var: 5,6 grader C 

  Temp. sjönk: 0,9 grader C 

  Temp. steg: 1,5 grader C 

  Temp. blev: --- grader C 

b) 

  Temp. var: --- grader C 

  Temp. sjönk: 1,5 grader C 

  Temp. steg: 2,7 grader C 

  Temp. blev: 10 grader C 

osv. 

89 

I uppg. 139 är svaren skrivna under resp. uppgift: 

139. Vilket svar är bäst? 

a) 67 + 81 + 94 

Svar: 240 250 260 270 

osv. 

108 

Uppg. 1 har fått följande text men kan behöva extra förklaring. Lika för uppg. 3. 

Använd gärna riktiga klossar och bygg med. 

1. En hög med klossar består av fyra lager. 

  Lager 1: 3 * 3 klossar 

  Lager 2: 6 klossar 

  Lager 3: 6 klossar 

  Lager 4: 3 klossar 

Hur många klossar finns det i högen? 
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117 

Klockslag som visas i analoga klockor skriv enligt nedan. Lika i resten av boken. 

Uppg. 1. 

a) fem över fem 

b) tjugo i tre 

c) tio över sex 

... och uppgifter som handlar om tid mellan klockslagen: 

Uppg. 5 

a) Kvart i två till fem över fyra på eftermiddagen. 

b) Tjugo i sex till tio i nio på morgonen. 

124 

Uppg. 35 har ändrats då det hänvisas till en svartskriftsbokstav. 

Texten lyder istället: 

Om man binder samman fyra punkter i ett koordinatsystem så bildas en kvadrat. Tre av 
punkterna har koordinaterna (1, 1), (1, 3) och (3, 1). Vilka koordinater har den fjärde 
punkten? 

130 

Tabellen till uppg. 51 är förkortad för att inte ta för mycket plats. Det innebär också att 
uppgifterna är ändrade och fråga c) är struken. 

 Berlin London Madrid 
Berlin – 1000 2350 
London 1000 - 1670 
Madrid 2350 1670 - 

a) Hur många kilometer är det mellan Berlin och London? 

b) Hur långt är det mellan London och Madrid? Svara i mil. 

133 

Uppg. 59. Tabellen har en nyckel för att spara plats. 

Tabellnyckel: 

  länder = Nordens länder 

  mängd = Folkmängd i miljoner 

  invånare = Invånare per km^2 
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länder mängd invånare 
Sverige 10,3 22 
Danmark 5,6 127 
osv. 

133 

Uppg. 60. Tabellen är förkortad och uppg. c är ändrad: 

Österbybruk Skyttorp Uppsala 
05.25 05.45 06.25 
07.04 07.26 08.09 
08.04 08.26 09.09 
09.04 09.26 10.09 
10.04 10.26 11.09 
11.04 11.26 12.09 
12.04 12.26 13.09 
13.04 13.26 14.09 
14.04 14.26 15.09 
15.04 15.26 16.09 
c) Amanda bor i Österbybruk. Hon åker 13.04 till Uppsala centralstation. Hur lång tid tar 
resan? 

146 

Tabellen i exempelrutan är vänd: 

Må 10 grader C 
Ti 7 grader C 
On 5 grader C 
osv. 

157 

Uppg. 141. Tabellen är förkortad och frågorna är ändrade: 

 Arvika Borlänge Gävle 
Arvika – 257 367 
Borlänge 257 - 110 
Gävle 367 110 - 

a) Hur långt är det mellan Borlänge och Gävle? 

b) Evelina kör bil från Gävle till Arvika. Hon tar en paus efter 178 km. Hur många mil 
har Evelina kvar att köra? 

190 

Multiplikation med tal i decimalform. Här är siffrorna återgivna enligt nedan: 

Nyckel: 
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  ht = hundratal 

  tt = tiotal 

  et = ental 

  td = tiondel 

  hd = hundradel 

 

ht tt et td hd 

  1, 4 5 
1 4 5   

 

... osv. lika på liknande ställen i boken. 

209 

Uppg. 4 är ändrad och skriv så här: 

4. En sexsidig tärning har bokstäverna A-F som motsvarar 1-6 på en tärning med prickar. 

  A motsvarar 1 

  B motsvarar 2 

  C motsvarar 3 

  D motsvarar 4 

  E motsvarar 5 

  F motsvarar 6 

Vilken bokstav finns mitt emot 

a) A 

b) C 

c) E 

210 

Uppg. 7 skriv så här: 

7. Cirkeln (c) betyder samma tal i de tre beräkningarna. Det gör kvadraten (k) och triangeln 
(t) också. Vilket tal betyder varje bokstav? 

a) c + k + t = 13 

b) c + k - t = 9 

c) k + t = 6 

 

Tillagt sist i uppg. 8: 
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  Rad 1: hjärter 3, klöver 5, ruter 8 

  Rad 2: hjärter 4, klöver 1, ruter 5 

  Rad 3: hjärter 2, klöver 7, --- 

217 

Tabellen skrivs som brödtext i nedan angivna ordning: 

Prefix: deci (d) 

Betyder: tiondel 

1 decimeter = 1 tiondels meter 

1 dm = 1/10 m = 0,1 m 

 

Prefix: centi (c) 

Betyder: hundradel 

1 centimeter = 1 hundradels meter 

1 cm = 1/100 m = 0,01 m 

osv. 

221 

Uppg. 20. Tabellen är omarbetad och skriven så här: 

Tabellnyckel: 

  cm = Längd i centimeter 

  m = Längd i meter 

  dm = Längd i decimeter 

 cm m dm 
a) 75 cm --- 7,5 dm 
b) 90 cm 0,9 cm --- 
c) --- 12,5 m --- 
d) 245 cm --- --- 

222 

Tillagt i uppg. 23: 

Flaggstången på bilden är ca 10 cm lång. 

223 

Tillagt först i uppg. 35: 

På en ritning är ena väggen i ett rektangulärt rum 3,1 m lång. Vid den väggen står en säng 
och en byrå i var sin ände. Sängen är 207 cm och byrån är 4,5 dm. 
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229 

Tillagd text under Förminskning: En penna i skala 1 : 3 mäter 4,5 cm på bilden. 

Tillagd text under Förstoring: Ett gem i skala 3 : 1 mäter 4,5 cm på bilden. 

232 

Texten till uppg. 73 är ändrad och skriven så här: 

73. Ramen på bilden är i skala 1 : 10. Ramen har formen av en rektangel och sidorna mäter 
5,5 cm och 4,5 cm. Hur lång och hur bred är ramen i verkligheten? 

Uppg. 78 på sid, 233 är gjord på liknande sätt. 

233 

Kartan är struken och har ersatts med texten: 

En karta i skala 1 : 15000 har tre kontroller. Avståndet mellan kontroll 2 och kontroll 3 är 5 
cm på kartan. 

236 

Hjälp eleven med att rita upp och förklara vinklar. Hjälp även eleven med gradskiva. Visa 
hur man läser av en gradskiva. 

245 

Uppg. 119. Bilden är struken och har fått texten: 

Banans längd i delpunkter: 

700 m, 870 m, 2,4 km, 570 m, 3200 m, 0,9 km, 2 km 860 m 

252 

Uppg. 146 

Hjälp eleven och förklara tältets mått. Rita gärna på ritmuff i flera steg. 

265 

Tillagd text i uppg. 218: 

Här är en vandringskarta med punkterna A, B, C, D och E. Krister startar från 
parkeringsplatsen och går därifrån 1860 m till D. Därifrån går han 310 m till E och sedan 
1420 m + 240 m till B. Hur långt har då Krister gått sammanlagt? Svara i kilometer och 
avrunda till tiondelar. 

284 

Uppg. 51. Bild på tallinjen är struken och har fått texten: 

51. En tallinje med markeringarna A-F visar mått i liter. 
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A. 0,05 liter 

B. 0,15 liter 

C. 0,25 liter 

D. 0,5 liter 

E. 0,75 liter 

F. 0,95 liter 

Vilken markering A-F motsvarar följande volymer? 

310 

Förklara detta avsnitt mer och ta hjälp av klossar eller kuber. Lägg gärna klossar i en låda 
för att eleven ska få hjälp till uppg. 2. 

320 

Övning 1 

Bilderna på de runda och kvadratiska figurerna har ändrats till text: 

Nyckel: 

  é = svart rund 

  v = vit rund 

  r = röd rund 

  h = svart hjärta 

  y = röd fyrkant 

 

a) évvévvévvévvévvévv 

b) évvrvvévvrvvévvrvv 

c) hvvyvvhvvyvvhvvyvv 
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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! 

Boken har många svällpappersbilder. 

Du behöver taktil linjal, meterlinjal, tärningar, ritmuff, gradskiva och miniräknare. 

Uppgifter som har ledtrådar är markerade med (l) efter uppgiftsnumret. 

Uppgifter som är par- eller gruppuppgifter är markerade med (pg) efter uppgiftsnumret. 

De uppgifter som hänvisar till miniräknare är markerade med (m) efter uppgiftsnumret. 

Vid uppställning kan du räkna med skriftlig huvudräkning och ta hjälp av din abakus. 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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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. 

• 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. 

• 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. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. kartor, tallinjer 
eller 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. 

• Med hjälp av häftmassa och vaxsnören kan man tydliggöra bokens information på 
exv. diagram och geometriska figurer. Om eleven behöver tomma rutnät kan man 
beställa basbildspaket (5 st i ett paket) Best.nr. 15000 

• I en del uppgifter 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. 

• Uppmärksamma eleven på hur tabeller både kan läsas lodrätt och vågrätt! 

• Du kan ha stor nytta av punktskriftsnämndens handledningar: 
-  Punktskrifts skrivregler för matematik och naturvetenskap 
- Svenska skrivregler för punktskrift 

Dessa finns att tanka ner som 
pdf: http://www.mtm.se/globalassets/punktskriftsnamnden/punktskriftens_skrivre
gler_matematik.pdf och 
http://www.mtm.se/globalassets/punktskriftsnamnden/svenska_skrivregler_for_pu
nktskrift.pdf 

• Man kan beställa svällpappersbilder från SPSM. Se www.spsm.se eller kontakta 
order@spsm.se 

http://www.mtm.se/globalassets/punktskriftsnamnden/punktskriftens_skrivregler_matematik.pdf
http://www.mtm.se/globalassets/punktskriftsnamnden/punktskriftens_skrivregler_matematik.pdf
http://www.mtm.se/globalassets/punktskriftsnamnden/svenska_skrivregler_for_punktskrift.pdf
http://www.mtm.se/globalassets/punktskriftsnamnden/svenska_skrivregler_for_punktskrift.pdf
http://www.spsm.se/
mailto:order@spsm.se
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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, Abakus Best.nr 13270, 
Räkna med abakus - handledning Best.nr 11600, Koordinatplatta, platta i kork från 
SPSM. Best.nr: 6015, Blackboard Best.nr: 10326 

• Använd centikuber eller varför inte lego som man kan bygga olika figurer med. 

• Träna eleven att själv ta fram olika hjälpmedel utan att behöva bli påmind. 
Exempelvis då det står "Se svällpappersbild". Detta kan ses som ett led i att öka 
elevens självständighet. 

•  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. 

  



14 
 

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

149 

Tecknad bild på en hund där en pil visar mankhöjden - avståndet mellan marken och det 
högsta området på hundens rygg (alldeles bakom halsen). 

166 

En kompassros. Om man tänker sig väderstrecken på kompassrosen som en analog klocka 
är tolv norr, tre öster, sex söder och nio väster. 

239 

En kompass. Kompassen är gjord av en plastskiva med en kurspil och ett vridbart runt 
kompasshus med nål som visar nordlig riktning. 
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