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FÖRORD

Den här handledningen handlar om matematikundervisning 
för grundskoleelever som använder punktskrift. Handled-
ningen beskriver hur du som lärare kan skapa en tillgäng-
lig lärmiljö, arbeta med anpassade läromedel och vägleda 
elever till abstrakt matematiskt tänkande från konkreta 
upplevelser. Texterna är utformade för att ge information 
både till lärare som är nya på området och till dem som 
har viss erfarenhet. Handledningen innehåller även förkla-
ringar av hur matematiska uttryck skrivs med punktskrift. 
I de sista kapitlen finns tips på spel som tränar matematisk 
förmåga, alternativa verktyg och laborativa material. 

Idag saknas evidensbaserad forskning, både på engelska 
och svenska, om matematikundervisning för elever med 
blindhet (Ferrell, Buettel, Sebald, & Pearson, 2006). Det 
innebär att nästan allt som är skrivet på det här området 
är beskrivningar av arbetssätt eller beprövad erfarenhet. 
Att det är svårt att bedriva forskning på området beror på 
att elevgruppen är mycket heterogen och liten. I Sverige är 
det ungefär tio elever per årskurs som läser punktskrift. 
Orsaken till synnedsättningen varierar och en del elever 
har ytterligare funktionsnedsättning. Det är alltså svårt 
att få fram generella forskningsresultat som bevisar vilka 
undervisnings- och arbetsmetoder som fungerar. Den här 
handledningen beskriver emellertid den bästa tillgängliga 
kunskap som vi har om matematikundervisning för elever 
med blindhet. Handledningen erbjuder förslag på arbetssätt 
och anpassningar. Du som lärare får sedan utforma individ-
uella lösningar för just din elev. 

Räkna med mig utgår från det centrala innehållet i den 
nuvarande läroplanen (Lgr 11, Skolverket 2017). Handled-
ningen är gjord 2017–2018 då de nya skrivningarna i läro-
planen, om digitalisering och programmering, träder i kraft. 
De nya skrivningarna kommer att påverka matematikunder-
visningen och innehållet i läromedel. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) följer utvecklingen och kommer att 
revidera såväl läromedel som denna handledning efter hand.
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Rekommendationerna i handledningen följer Punkt-
skriftsnämndens skrivregler och vår egen skrift ”Elever med 
punktskrift som läsmedium – Allmänna råd till skolhuvud-
män och rektorer” (2016). Målet är att handledningen ska 
bidra till att elever med blindhet får tillgång till en likvärdig 
matematikundervisning.

Räkna med mig är producerad av Läromedelsavdel-
ningen på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Catarina 
Hägg var projektledare och Annika Wallin var redaktör och 
skribent. Sakkunniga i manusgruppen var Carina Bigelius, 
Ann-Charlotte Larsson, Björn Nyqvist och Annika Risberg 
som arbetar som rådgivare på myndigheten. 

Catarina Hägg oktober 2018. 
Projektledare Läromedelsavdelningen 
Specialpedagogiska skolmyndigheten
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PEDAGOGISKA  
KONSEKVENSER

Den här handledningen handlar om matematik

undervisning för elever som använder punkt skrift. I 

Sverige finns det ungefär tio elever per årskurs som är 

punktskriftsläsare. Alla som läser punktskrift har någon 

form av blindhet. Blindhet är inget hinder för att 

förstå matematik eller för att genomföra matematiska 

övningar. Undervisningen behöver emellertid anpassas 

för att en elev med blindhet ska kunna följa den till

sammans med sina seende klasskamrater och nå målen 

i matematik. 

Synen är det överordnade sinnet 

Synen inverkar på många sätt på begreppsbildning, rumslig 
orientering, finmotorik, grovmotorik, socialt samspel och 
kommunikation. Alla dessa områden har betydelse för 
barnets möjligheter att tillägna sig erfarenheter som i sin 
tur utvecklar det matematiska tänkandet. Redan i förskolan 
räknar seende barn antal, grupperar och jämför föremål på 
ett naturligt sätt i vardagen (Hyvärinen, 2011). Synen ger 
mycket och snabb information om vår omgivning både på 
nära och långt håll. Seende barn kan genom att bara kasta en 
blick uppskatta en mängd som stor eller liten. De kan också 
avgöra om ett föremål är stort eller litet och gissa om det är 
lätt eller tungt. Seende barn kan titta på vad andra personer 
gör och härma det. För den som utforskar miljön med andra 
sinnen tar det längre tid att uppfatta samma saker. Barn med 
blindhet behöver stöd av någon som kan presentera objekt 
och beskriva händelser som sker i rummet. Tillsammans 
med andra kan barnet upptäcka omvärlden. Genom att till 
exempel lyfta, omfamna, springa och klättra får barnet upp-
levelser av tyngd, omfång, hastighet, avstånd och rymd.
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DEFINITION AV BLINDHET

Enligt World Health Organisation (WHO) omfattar begreppet  
synnedsättning sex olika kategorier från lindrig synnedsättning till 
total blindhet. Kategorin blindhet omfattar tre nivåer från några 
procents syn till total blindhet utan ljusperception. Punktskriftslä
sande elever finns inom kategorin blindhet.

Uppleva med flera sinnen 

Genom kroppsliga erfarenheter kan barn med blindhet bygga 
upp sin förståelse för geometriska former (Klingenberg, 2008) 
och andra matematiska begrepp. Genom att ge barnet möj-
lighet att jämföra, många gånger, och få olika erfarenheter 
kan barnet generalisera och befästa begreppen. Till exempel 
kan barnet använda mätverktyg och sin egen kropp för att 
upptäcka att både bredden på ett bord, och omkretsen  
på ett träd, kan vara en meter. Eller att både en påse med 
havregryn och ett mjölkpaket kan väga ett kilo. Först när 
barnet har gjort många sådana erfarenheter är det möjligt för 
honom eller henne att göra rimliga uppskattningar om olika 
föremåls form, storlek och tyngd. Detta gäller under barnets 
hela uppväxt. Barnet, och senare eleven, behöver arbeta med 
begreppsbildning högt upp i skolåren. 

Lära sig läsa punktskrift 

En konsekvens av blindhet är också att barnet behöver 
tillägna sig punktskrift. Punktskriften ger tillgång till 
skriftspråket. Barnet får lära sig att läsa och skriva med 
punktskrift när klassen arbetar med läs- och skrivinlärning. 
Punktskrift är en taktil skrift som är likvärdig vanlig tryckt 
text som också kallas svartskrift.

 Punktskriften uttrycks linjärt och är uppbyggd av 
punkter som läses taktilt med fingrarna. Varje bokstav i 
alfabetet har en unik kombination av punkter. Punkterna 
kombineras alltså på olika sätt för att bilda bokstäver, skilje-
tecken och specialtecken som & @ > = §. 

 Punktskrift med punktskriftsceller som består av sex 
punkter kallas för sexpunktsskrift, sexpunktsnotation eller 
litterär punktskrift. Sexpunktsskrift används främst i tryckt 
punktskrift på papper och i böcker. När punktskriftscellen 
består av sex punkter går det att få 63 möjliga kombina-
tioner av punkter. Det räcker emellertid inte för att repre-
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sentera alla tecken som finns i svartskrift. För att kunna 
skriva ytterligare tecken utöver de 63 kombinerar man flera 
punktskriftstecken och använder så kallade förtecken.

 När man skriver på dator, och läser på punktskrifts-
skärm, är möjligheterna större. Då representeras punkt-
skriften av åtta punkter, vilket möjliggör 255 kombinationer 
utan förtecken. Punktskrift med punktskriftsceller som 
består av åtta punkter kallas för åttapunktsskrift, åtta-
punktsnotation eller datorpunktskrift. 
 Eleven måste alltså lära sig två olika punktskriftssystem. 
Om eleven har en tryckt lärobok med sexpunktsskrift, och 
använder datorn som skrivhjälpmedel och där skriver med 
åttapunktsskrift, måste både lärare och elev vara medvetna 
om att skrivsätten är olika. 

1 4

2 5

3 6

1 4

2 5

3

7

6

8

 Punktskriftscell med sex punkter Punktskriftscell med åtta punkter 

 a b c d e f g h i j 

abcdefghij
 k l m n o p q r s t

klmnopqrst
 u v w x y z å ä ö

uvwxyzåäö

Punktskriftsalfabetet med sexpunktsskrift
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Lära sig matematisk punktskrift

Siffror skrivs med sexpunktsskrift i tryckta material och 
med åttapunktsskrift i digitala format. För att skriva siffror 
i sexpunktsskrift lägger man till ett så kallat förtecken 
framför bokstäverna a–j. Förtecknet ser ut så här  #och 
visar läsaren att följande tecken ska tolkas som en siffra 
och inte som en bokstav. I åttapunktsskrift använder man 
inte förtecken för att markera siffror. Istället är punkt åtta 
markerad.

Så här visas siffror i sexpunktsskrift:

    1  2 3 4 5 6 7 
⠼a ⠼b ⠼c ⠼d ⠼e ⠼f ⠼g

    8  9 0
⠼h ⠼i ⠼j

E X E M P E L  3 2 7 6   ⠼cbgf

Så här visas siffror i åttapunktsskrift:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

E X E M P E L    3 2 7 6    3 2 7 6

För att kunna tillgodogöra sig matematikundervisningen i 
skolan behöver eleven kunna läsa och skriva matematisk 
korrekt punktskrift både i tryckt form och i digital form. 
Eleverna börjar med att lära sig siffror i sexpunktsskrift. 
När de sedan använder dator och läser på punktskrifts-
skärm är det vanligast att använda åttapunktsskrift. Men 
punktskriftsskärmen går att ställa in för sexpunktsskrift. 

 Det finns skrivregler för sexpunktsskrift både i mate-
matik och i svenska. Du kan beställa skrivreglerna hos 
Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier 
(MTM). Det finns ännu inga motsvarande svenska skriv-
regler för att uttrycka matematik med åttapunktsskrift. 
I Sverige och Finland har emellertid ASCIIMath blivit 
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standard inom skolområdet. ASCIIMath är skrivregler för 
att uttrycka matematik och naturvetenskap i åttapunkts-
skrift med ett linjärt skrivsätt. Med ASCIIMath skrivs både 
enkla och komplicerade matematiska uttryck med de tecken 
som finns på ett vanligt tangentbord.

Anpassningar i lärmiljön

För att en elev med blindhet ska få en likvärdig utbild-
ning behöver skolan skapa en tillgänglig lärmiljö. Kapitel 
två beskriver vad som krävs för att göra det. Det kapitlet 
utgör en bas för resten av handledningen. Därefter följer 
kapitel om anpassade läromedel och räkneramen abakus. I 
övrigt består handledningen av kapitel om undervisning på 
specifika matematikområden. De innehåller konkreta tips 
på hur du som lärare kan gå till väga, vilket material du 
kan använda och hur du kan vägleda eleven från konkreta 
upplevelser mot ett abstrakt matematiskt tänkande. Sist i 
handledningen finns tips på spel som tränar matematisk 
förmåga, alternativa verktyg och laborativa material. Där 
finns också förklaringar av hur matematiska uttryck skrivs 
med punktskrift. 
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EN TILLGÄNGLIG 
LÄRMILJÖ

Det här kapitlet beskriver arbetssätt och insatser för 

att göra lärmiljön tillgänglig för elever med blindhet. 

Tillgänglighet i lärmiljön omfattar pedagogiken, den 

fysiska omgivningen och den sociala situationen. Många 

anpassningar för elever med blindhet går att tillämpa 

i hela klassen. Till exempel kan alla elever så ofta som 

möjligt få konkret och taktilt material istället för bilder 

och texter. Förhoppningen är att handledningen ska 

bidra till ett sådant inkluderande arbetssätt som ökar 

delaktigheten för elever med blindhet. Delaktighet har 

stor betydelse för elevernas välmående och kunskaps

resultat (Janson, 2004, 2005; Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2012).

När eleven kan röra sig självständigt i lokalerna, ta del av 
information och undervisning och utvecklas i samspel med andra 
ökar möjligheterna till lärande och kunskapsutveckling.  

Extra lärarresurs

Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig ut-
bildning. Var eleven än bor och oavsett sociala och ekono-
miska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet. 
Utbildningen ska kompensera för elevers olika bakgrund 
och andra olikartade förutsättningar. Det pedagogiska 
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stödet till elever med blindhet handlar om att säkerstäl-
la att eleven får en utbildning av hög kvalitet. Därför ska 
lärare ge stödet. För att undervisningen ska bli tillgänglig 
och likvärdig rekommenderar SPSM att två lärare delar på 
ansvaret för klassen på låg- och mellanstadiet. Lärarnas 
undervisningsbehörigheter behöver komplettera varandra så 
att de tillsammans kan undervisa på merparten av klassens 
lektioner. Ett sådant tvålärarsystem bygger på att lärarna är 
samplanerade och kan skifta roller utifrån situation, behov 
och kompetens. Båda lärarna behöver ha goda ämnes-
kunskaper inom sina respektive ämnen för att kunna göra 
bra anpassningar, tillverka taktila bilder och prioritera 
vilka arbetsuppgifter som eleven ska göra. Om lektionen till 
exempel ska innehålla en presentation av nya matematiska 
begrepp kan den lärare som har behörighet i matematik 
göra förberedelserna. Den andra lärarens uppgift kan vara 
att se till att eleven med blindhet får tillgång till det anpas-
sade materialet under genomgången. Den läraren ger därut-
över stöd till alla elever under lektionen.

 Yngre elever i årskurs ett och två kan ibland ha behov 
av en-till-en-undervisning på matematiklektionerna. I högre 
årskurser är den punktskriftsläsande eleven ofta mer själv-
ständig. Genom att vara två lärare i klassrummet frigörs 
mer tid för den ordinarie matematikläraren att ge stöd till 
den punktskriftsläsande eleven. Tvålärarsystemet innebär 
också mindre undervisningstid per lärare och därmed mer 
tid för planering. En annan stor vinst är att lärarna får 
många tillfällen att arbeta ämnesintegrerat. Detta gynnar 
särskilt den punktskriftsläsande eleven. Eftersom det tar 
mycket längre tid att arbeta taktilt, än visuellt, vinner eleven 
på att kunna arbeta med exempelvis svenska och matematik 
samtidigt. Lärarna får dessutom möjlighet till en gemensam 
bedömning av vissa moment. Samplaneringen mellan lärarna 
sker ofta löpande eftersom båda är med på alla lektioner 
och på så vis får inblick i vad eleverna har gjort och vart  
de är på väg i de olika ämnena. Systemet skapar även  
stabilitet om en lärare är sjuk eller slutar. Då finns en kvar 
som kan hantera de alternativa verktyg som eleven behöver 
och känner till behovet av anpassningar. I en dansk studie 
(Nørgaard, 2005) framhåller elever med blindhet att två-
lärarsystem minskar risken för utanförskap och ökar förut-
sättningarna för verklig inkludering.

 Under högstadiet ser tvålärarsystemet annorlunda ut. Då 
finns ofta en lärarresurs som både ger stöd till undervisande 
ämneslärare, vid planering och anpassning av undervisning-
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en, samt ger stöd till eleven. Under de senare skolåren kan 
eleven vid behov få stödtimmar tillsammans med matema-
tikläraren eller ha en extra ämneslärare tillgänglig i klass-
rummet. 

E X E M P E L  Arbetsfördelning med tvålärarsystem

Här följer ett fiktivt exempel för att visa hur arbetsfördelningen kan 
se ut i ett tvålärarsystem i årskurs 4. Lärarna i exemplet är Susan 
som har behörighet i matematik, NO och engelska och Lasse som 
har behörighet i svenska och SO. Eleven med blindhet heter Adrian. 
Klassen ska ha en matematiklektion och arbeta med problemlös
ning i grupp. Susan har förberett lektionen genom att lägga in pro
blemformuleringen i ett dokument i Adrians dator. Hon har också 
tagit fram ett konkret material som alla elever ska få laborera med. 
Adrian är bekant med det materialet sedan tidigare. Susan och 
Lasse har stämt av arbetsgången dem emellan.

Susan inleder lektionen med att presentera matematikproble
met och dela ut materialet. Adrian hittar problemformuleringen 
i sin dator och de andra eleverna skriver av från tavlan. Klassen 
får börja med att identifiera vilken information de behöver för att 
lösa problemet. Susan skriver upp elevernas förslag på tavlan och 
verbaliserar vad hon skriver. Lasse sitter en bit bort från Adrian och 
har kopplat ett extra tangentbord till hans dator. På tangentbordet 
skriver han det som Susan antecknar på tavlan. På så vis kommer 
anteckningarna också som text under Adrians fingrar på punkt
skriftsskärmen. Susan syntolkar även vad som händer i klassrum
met. Hon säger till exempel  ”Jag ser att Johanna och Hanam redan 
har börjat jobba. De har delat upp sitt material efter storlek”. 

Nästa steg är att eleverna ska arbeta i mindre grupper. Lasse 
eller Susan finns i närheten av Adrians grupp. De vill inte hindra 
det sociala samspelet mellan eleverna men stöttar syntolkningen 
när de märker att klasskamraterna glömmer att sätta ord på vad 
de gör. Lärarna ger också viss information om vad som pågår på 
andra platser i klassrummet. Lasse säger: ”Anton, Irem och Alex
andra går och hämtar miniräknare” och ”Det verkar som om flera 
grupper har kört fast för nu är det många händer i luften”.
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Syntolkning

För att elever med blindhet ska kunna vara delaktiga 
behöver du som lärare verbalisera undervisningen. Det 
innebär att du tydliggör instruktioner, händelser och 
skeenden genom att klä dem i ord. 

 Verbalisering i syfte att beskriva visuell information 
specifikt för en person med synnedsättning kallas för syn-
tolkning. Syntolkning görs i regel av någon annan än den 
eller de som är aktörer i aktiviteten. I lärmiljön kan det 
handla om att syntolka en film eller att förklara moment 
eller begrepp i undervisningen. Eleven kan få sådan riktad 
syntolkning genom att någon sitter bredvid och viskar. Den 
som syntolkar får försöka hitta tillfällen att tolka utan att 
eleven förlorar sammanhanget vid gemensamma genom-
gångar. Det är viktigt att syntolkning inte krockar med 
övrig dialog i klassrummet eftersom det är krävande att 
hålla dubbelt auditivt fokus (Backström-Lindeberg, 2016)

Öppen syntolkning innebär att läraren eller någon 
annan, inför hela gruppen, sätter ord på det som sker. Del-
aktigheten ökar när både eleven med blindhet och övriga 
elever får samma information samtidigt. Att använda öppen 
syntolkning innebär bland annat att läsa upp det som skrivs 
på tavlan, beskriva det som visas på en bild, sätta ord på 
det man gör under en laboration och säga namnet på den 
som får ordet i klassrummet. Att syntolka öppet kan liknas 
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vid att tänka högt. ”Och här kommer Pelle smygande och 
sätter sig bredvid Linnea.” eller ”Oj, vad alla ser förvånade 
ut!” Det är värdefullt för den som inte ser att få veta om det 
är många eller ingen som räcker upp handen. Du som lärare 
kan också säga till när du går och när du kommer tillbaka 
och sätta ord på när en aktivitet startar och när den verkar 
ta slut. ”Nu verkar det som att de flesta är klara.” Elever 
med synnedsättning föredrar ofta lärarens öppna syntolk-
ning (Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 2018).

God ljudmiljö

För punktskriftsläsande elever är en tillgänglig ljudmiljö en 
förutsättning för delaktighet. Dessa elever använder hörseln 
mer intensivt än andra. Därför är det önskvärt att hålla 
miljön fri från onödigt buller. Svaga ljud är däremot bra då 
det ger eleven möjlighet att förstå vad som händer i klass-
rummet (Backström Lindeberg, 2016). 

Elevdator, punktskriftsskärm  
och punktskriftsmaskin

Eleven behöver en dator med skärmläsningsprogram och en 
punktskriftsskärm. Skärmläsningsprogram gör det möjligt 
att läsa av text från datorskärmen med talsyntes och punkt-
skriftsskärm. Det är avgörande att datormiljön fungerar och 
att det finns it-support som snabbt kan avhjälpa tekniska 
problem. It-supporten på skolan bör ha kontakt med syn-
central eller liknande då det kan behövas specialkompetens 
för support av de program som finns i elevens dator. Elever 
med blindhet skriver ofta sina svar på dator men kan också 
använda en punktskriftsmaskin för att skriva på papper. 

På punktskriftsskärmen läser du allt som är text 
från datorns skärm. De finns i olika storlekar 
men vanligast är den som rymmer 40 tecken. 

Punktskriftsmaskiner har en tangent för var och 
en av punkterna i en sex punkt s cell. Man skriver 
genom att samtidigt trycka ner de tangenter 
som motsvarar punkterna i bokstaven. 
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Struktur- och orienteringsstöd

För att eleven ska kunna hitta sitt material behöver det vara 
ordning och reda både vad gäller elevens egna saker och 
de som finns i skolans lokaler. Låt var sak ha sin plats och 
märk upp material med punktskrift genom att skriva på 
dymotejp. Bästa sättet att skriva på tejpen är att sätta fast 
den i en dymotejphållare i punktskriftsmaskinen. 

 Eleven behöver också en tydlig struktur i sin dator för 
att kunna hitta och spara sina uppgifter. Det kan vara bra 
att organisera mapparna efter ämne, aktivitet och kapitel. 

Namnge mappar och dokument på ett sådant sätt att 
eleven vet vad som är pågående, vad som är klart och vad som 
är rättat. Ni kan göra ett tillägg i namnet som till exempel 
x för färdigt och r för rättat. Tänk på att göra filnamnen 
sökbara och inte så långa att läsa.

E X E M P E L

Matematik Läxor

Kap 2

Sid 9–10 x

Matteboken

Kap 3

Sid 11–12

Laborationer

Kap 1

Sid 7–8 r

 

Eleven behöver också kunna orientera sig och hitta rätt i sina 
tryckta läromedel. Du kan underlätta genom att till exempel 
markera med ett gem. Gemet kan visa var en text, en arbets-
uppgift, ordlista eller läxa börjar. Med hjälp av häftmassa 
eller märkduttar kan ni markera raden där uppgiften börjar. 
Om uppgiften är på ett löst pappersark, och eleven är en 
ovan punktskriftsläsare, bör du även markera vad som är upp 
och ner på papperet. Det kan du göra genom att till exempel 
klippa av det övre högra hörnet på pappret.

 Eleven behöver också skapa struktur och ordning i sina 
arbetsuppgifter. Utveckla en rutin tillsammans med eleven 
där han eller hon alltid antecknar uppgiftsnummer i början 
på sina svar. Då blir det lättare att hitta tillbaka och se var 
varje svar börjar.
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 Om eleven ska arbeta med lösa föremål, som till exempel 
byggbara kuber eller tärningar, är det bra att begränsa arbets-
ytan. Föremålen är lättare att hålla reda på om de ligger på 
till exempel en bricka, i sorteringsfack eller i ett kartonglock.  

Genomtänkt möblering

En genomtänkt möblering kan öka elevens förutsättningar 
för delaktighet. Placera material så att eleven själv hittar dit 
och kan ta fram det han eller hon behöver. I matematikämnet 
kan det handla om att placera taktila mätverktyg, modeller, 
abakus, ritmuff och sorteringsfack på en hylla nära elevens 
arbetsplats. Eleven behöver även förutsättningar för att 
kunna interagera med sina klasskompisar. Därför gäller det 
att hitta lösningar på möbleringen så att elevens lärverktyg 
inte kommer i vägen för samspelet med kamraterna.

Tillgängliga läromedel

Många förlagsutgivna läromedel finns i digitala format men i 
dagsläget är de sällan anpassade för skärmläsningsprogram. 
Det är också ovanligt att det går att läsa skolappar med 
skärmläsningsprogram. Detta innebär att så gott som alla 
läromedel, som elever med blindhet behöver, måste tas fram 
i anpassade format. Eleven får då samma läromedel som sina 
klasskamrater men i tryckt punktskrift eller i digitala format 
för taktil läsning på punktskriftsskärm. Tryckta svällpappers-
bilder finns ofta i separata bilagor till både tryckt punktskrift 
och digitala format. Det är SPSM som producerar sådana 
anpassade läromedel. Tänk på att vara ute i mycket god tid 
när du gör beställningar eller ansökningar om läromedel.

Alternativa lärverktyg

Utöver tillgängliga läromedel behöver eleven också alternativa 
lärverktyg. Skolor kan köpa sådana verktyg från SPSM eller 
andra producenter. I skolans matematikundervisning handlar 
det till exempel om att ha tillgång till taktil linjal eller taktila 
laborativa material. Eleven behöver också kunna utföra ut-
räkningar på abakus, använda datorhjälpmedel och lära sig 
att tolka taktila bilder, skisser och att själv rita sådana. Både 
eleven och hans eller hennes lärare behöver avsätta särskild 
tid för att lära sig hantera lärverktygen. Om en av lärarna ska 
börja förklara hur verktyget fungerar, samtidigt som den andra 
håller en genomgång, tappar eleven fokus på undervisningens 
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innehåll. En fördel med det tvålärarsystem, som finns beskrivet 
tidigare, är att det ofta går att hitta luckor i schemat där en av 
lärarna kan träna på lärverktygen tillsammans med eleven.

Taktila bilder, bildtolkning och ritverktyg

Bilder är väsentliga i matematikundervisningen under hela 
skoltiden och elever med blindhet använder taktila bilder. 
Det är emellertid stor skillnad på att titta på en bild och 
att avläsa den med fingrarna. Det tar mycket längre tid att 
tolka en bild taktilt. Att lära sig att avläsa en taktil bild 
kräver inlärning i flera steg från att tolka grundläggande, 
enkla former och texturer (materials olika ytor) till att 
förstå komplicerade figurer som exempelvis matematiska 
grafer. Eleven behöver träna mycket på att förstå de grafiska 
symboler som återkommer i taktila matematikbilder. 

 Till läromedel i matematik följer det oftast med sväll-
pappersbilder. Det är förenklade och anpassade bilder som 
har skrivits ut på svällpapper. Svällpappersbilder och bild-
beskrivningar kan emellertid aldrig ge exakt samma infor-
mation som seende elever får genom att titta på bilderna. 
Elever med blindhet behöver därför alltid förklaringar av en 
seende person. Du som lärare måste berätta vilka delar och 
detaljer som finns i bilden och kan även komplettera med 
en skriftlig bildbeskrivning. 

 Bilder eller skisser framställda i perspektiv är särskilt svåra 
att uppfatta taktilt. För att åskådliggöra perspektiv är det 
bättre att använda modeller som till exempel kuber, rätblock, 
pyramider, koner eller klot. Om skolan har en 3D-skrivare 
kan den vara till nytta i det sammanhanget. Bilder eller rit-
ningar i perspektiv förekommer främst i läromedel för de 
högre årskurserna och då som mycket förenklade bilder. 

 För att du och eleven ska kunna rita egna taktila bilder 
behöver ni tillgång till alternativa verktyg som ritmuff eller 
Blackboard. Ritmuffen är ett dubbelt plastark vars ena sida 
har en strukturerad yta. Plastarket trär du över en gummi-
skiva. När du ritar på den strukturerade ytan med en kulspets-
penna eller något annat hårt föremål blir linjerna upphöjda. 
Blackboard är en platta med en gummiliknande sida där du 
lägger ett vanligt A4-papper och ritar med en kulspetspenna. 
När du ritar med kraftigt tryck framträder bilden direkt. Du 
kan kopiera en bild och lägga den på Blackboarden och fylla 
i linjer eller konturer. På så vis får du en taktil bild som eleven 
kan ta del av. Om det finns en svällpappersmaskin på skolan 
kan du även använda den för att tillverka taktila bilder. 
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Lärare med punktskriftskompetens

Eleven ska lära sig att skriva matematisk punktskrift inom 
ramen för den ordinarie undervisningen. Därför behöver 
du som lärare vara insatt i punktskrift och punktskriftens 
regler. Annars blir det svårt att undervisa din elev. Lärare 
som behöver lära sig punktskrift kan gå kurser på SPSM och 
beställa skrifter om punktskriftens skrivregler för matematik 
och naturvetenskap, från Punktskriftsnämnden. Längst bak 
i den här handledningen finns också en förteckning över de 
vanligaste matematiska tecknen. Tabellen innefattar tryckt 
sexpunktsskrift och ASCIIMath som används på dator.

Det underlättar för eleven om du skriver uppgifter och in-
struktioner på samma sätt varje gång du gör ett eget material. 
Använd gärna samma sätt som i den anpassade läroboken. 
Där kan du även få information om du är osäker på hur något 
ska skrivas. När du skriver på ett enhetligt och förutsägbart 
sätt slipper eleven lägga energi på att förstå nya skrivsätt.

Här följer två fiktiva exempel som illustrerar situationer 
där läraren måste kunna punktskrift.

E X E M P E L  1  
Skriva, rätta och lära ut matematisk punktskrift

Lärarna i det första exemplet heter Marie och Kristina. De delar  
på ansvaret för klass 1b där det finns en elev med blindhet som 
heter Hannah. 

 Inför matematiklektionen förbereder Marie veckans mattekluring. 
Den ska eleverna få i läxa. Uppgiften gäller olikhetstecknen > <. 
Marie använder en dator som är kopplad till skolans punktskrifts
skrivare. Hon skriver på ett vanligt tangentbord. Datorn har ett  
utskriftsprogram som översätter texten till punktskrift innan den 
skrivs ut. De andra eleverna får samma uppgift i svartskrift.  

 Under lektionen ska klassen också arbeta i sina matematik
böcker. I svartskriftsboken finns en bildbaserad uppgift som 
handlar om tiokamraterna. I Hannahs anpassade läromedel är 
bilden ersatt med en textbaserad uppgift. Marie läser läraranvis
ningen så att hon förstår uppgiften och vet vad Hannah ska göra.

 På lektionen arbetar eleverna först med tiokamraterna.  
Uppgiften är att skriva ned alla möjliga kombinationer som bildar 
talet tio. Hannah skriver på sin punktskriftsmaskin och övriga 
elever skriver med blyertspenna i sina skrivböcker. När övningen  
är klar lämnar de in uppgiften till Marie för rättning. 

 Klassen ska sedan arbeta i sina matematikböcker. Eftersom 
Hannah fortfarande läser långsamt får hon hjälp av Kristina att 
avkoda texten i punktskrift. 
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 Marie avslutar lektionen med att dela ut mattekluringen och 
repetera olikhetstecknen i helklass. Kristina sitter då intill Hannah. 
När Marie skriver olikhetstecken på tavlan får Hannah hjälp av 
Kristina att identifiera dem i punktskriftsutskriften. 

 Efter lektionen lägger Kristina mattekluringen, i svartskrift, i 
den digitala läxmappen som skolan och Hannahs föräldrar delar. 
Där lägger hon också en kort introduktion till läxan. Hannah får 
bära hem punktskriftsutskriften i sin ryggsäck. Eftersom föräldrarna 
är seende och själva håller på att lära sig matematisk punktskrift 
gör Kristina en markering på punktskriftsutskriften som visar var 
olikhetstecknen finns. 

E X E M P E L  2    
Skillnader i tryckt sexpunktsskrift och digital åttapunktsskrift

Lärarna i det andra exemplet heter Robin och Aida. De delar på 
ansvaret för klass 4a där det finns en elev med blindhet som  
heter Valdemar. Han har ett läromedel i tryckt sexpunktsskrift. 
Valdemar skriver nästan alla sina uträkningar på dator och läser dem 
på punktskriftsskärmen med åttapunktsskrift. Robin förbereder en 
matematiklektion då klassen ska arbeta med multiplikation.  
I Valdemars anpassade lärobok med tryckt sexpunktsskrift står 

multiplikationstecknet så här    ×.
Istället för att Valdemar ska skriva in ett sådant multiplikations

tecken på tangentbordet, och läsa det på punktskriftsskärmen, är 
det bättre att introducera asterisktecknet. Det är ACIIMathtecknet 
för multiplikation och det tecken som Valdemar kommer att möta 
i alla digitala läromedel som han läser med åttapunktsskrift. Det 

skrivs med * på tangentbordet och ser ut så här  *på punktskrifts
skärmen oavsett om det är sexpunktsskrift eller åttapunktsskrift. 
På en stödtimme inför matematiklektionen går Robin och Aida 
igenom det här med Valdemar. 

Extra tid, förförståelse och handledning

Det tar betydligt längre tid att arbeta taktilt än att arbeta 
visuellt. Därför behöver elever med blindhet mer tid för att 
genomföra uppgifter. För att eleven ska ha en chans att hinna 
med på lektionen behöver lärarna planera tillsammans och 
avsätta tid under skoldagen för att arbeta med förförståelse. 
Det kan handla om att förbereda lektionen genom att läsa 
igenom en text, en bildbeskrivning, titta på en svällpappers-
bild eller bekanta sig med laborativt material. 

 Eleven måste kontinuerligt få tid för att lära sig skrivreg-
lerna för matematisk punktskrift och för att lära sig hantera 
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sina alternativa lärverktyg. Därutöver måste elever med 
blindhet få individuell handledning inför hemuppgifter och 
läxor innan skoldagen är slut. 

 Eftersom det är så många saker som tar extra tid för 
punktskriftsläsande elever kan du som lärare vara observant 
på vad som kan spara tid. Till exempel behöver eleven alltid 
få sitt anpassade material innan lektionen, eller samtidigt 
som de övriga, så att han eller hon inte behöver vänta. 
Använder eleven dator kan du förbereda lektionen genom 
att lägga in uppgifter på datorn eller i en gemensam mapp.  
I ett tvålärarsystem kan ni lärare samplanera uppgifter  
så att till exempel matematikövningar även innehåller 
moment av svenska. På så vis kan eleven jobba med två 
ämnen samtidigt. Andra sätt att spara tid är att ibland låta 
eleven redovisa vissa uppgifter muntligt istället för skriftligt. 
Han eller hon kan få hoppa över vissa uppgifter om du vet 
att kunskapen redan finns. Vid ”rätt- eller felövningar” kan 
det räcka med att eleven enbart markerar det alternativ som 
är ”rätt”. Om eleven har gjort sin beräkning på abakus kan 
han eller hon ofta skriva ned enbart svaret.

Strategier vid rättning

Ibland ska eleverna själva rätta sina uppgifter. För punkt-
skriftsläsande elever är det emellertid tidsödande att 
bläddra mellan, och hitta i, sin egen text och ett facit. 
Dessutom är det nästan omöjligt för eleven att rätta felak-
tigheter i sin egen text om den är skriven på punktskrifts-
maskin. Om eleven ska rätta sina egna svar är det därför 
bäst om texten är skriven på dator. 

 Du som lärare kan göra dina rättningsmarkeringar 
direkt i elevens dokument. Använd till exempel soltecknet 
¤ vid de uppgifter som du vill att eleven ska korrigera. När 
rättningen avser ett helt textavsnitt kan du markera med två 
soltecken ¤¤ i slutet av avsnittet. Om du vill kommentera 
elevens arbete kan du skriva kommentaren inom parentes 
direkt efter soltecknet. Eleven använder sedan sökfunktio-
nen i ordbehandlingsprogrammet för att finna rättnings-
markeringarna. Det här arbetssättet ger eleven möjlighet att 
arbeta självständigt. Men det kan ta mycket tid för eleven 
att själv gå in i texten och rätta på de ställen som du har 
markerat. Ibland kan det vara mer effektivt att gå igenom 
de delar som eleven är osäker på under en stödtimme. 
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Kommunikation kring läxor

Det finns flera tekniska lösningar som gör det möjligt att 
skicka filer mellan skolan och hemmet. Använd till exempel 
USB-minne, någon ”moln-tjänst”, skicka med e-post eller 
ha gemensamma mappar på servern och i datorn. Om för-
äldrarna är seende behöver de läxböcker och övriga läxor i 
svartskrift för att kunna ge bra stöd. Som framgår ovan är 
det också nödvändigt att eleven får individuell handledning 
kring hemuppgiften innan skoldagen är slut. Det underlät-
tar om alla lärare hanterar läxor på samma sätt.

Anpassade prov

Elever som läser punktskrift ska möta samma kunskapskrav 
som de övriga eleverna men de har rätt till utökad tid vid 
prov för att kompensera för det tidskrävande taktila arbets-
sättet. Ibland kan det emellertid vara bättre att minska 
antalet uppgifter än att förlänga provtiden. Eleven kan 
annars få ett orimligt långt provtillfälle. Det kan vara prak-
tiskt att utföra delar av tidskrävande prov muntligt. Då är 
det viktigt att eleven gör provet för den bedömande läraren. 

 När du konstruerar prov som innehåller bilder kan du 
återanvända de svällpappersbilder som följer med matematik-
boken för att slippa producera nya. Ibland kan du behöva 
göra skisser och diagram på ritmuff eller svällpapper inför 
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provet. Eleven behöver få bilder och diagram muntligt för-
klarade för sig under provtillfället.

 Anpassade nationella prov

De nationella proven beställer rektor hos Skolverket. Vid 
beställningen meddelar rektor att en elev i klassen behöver 
provet i punktskrift eller i digitalt format. Skolverket gör då 
en beställning till SPSM som anpassar provet så att det blir 
pedagogiskt och tekniskt tillgängligt för punktskriftsläsaren.
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LÄROMEDEL

Enligt läroplanen (Lgr11) ska undervisningen anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. För att en 

elev med blindhet ska få en likvärdig utbildning måste 

han eller hon ha tillgång till anpassade läromedel.  

Läromedlen gör det möjligt för eleven att vara delaktig 

i undervisningen och få samma kunskaper som sina 

klasskamrater. Det här kapitlet berättar om anpassade 

läromedel för punktskriftsläsande elever.

Anpassade läromedel
Med stöd av 17 § upphovsrättslagen anpassar SPSM förlags-
utgivna läromedel för punktskriftsläsande elever som går i för-
skolan, grundskolan, gymnasiet, särskolan eller skolväsendet 
för vuxna. SPSM producerar läromedlen i tillgängliga format. 
För elever med blindhet innebär det tryckt punktskrift, tryckta 
svällpappersbilder samt digitala format som går att läsa med 
skärmläsningsprogram och punktskriftsskärm. 

Tryckt punktskrift är utrymmeskrävande.  
Det innebär att punktskriftsboken blir flera volymer. 

För att läromedlet ska fungera för punktskriftsläsande elever 
bearbetar SPSM också innehållet. Det kallas för att göra peda-
gogiska anpassningar. Dessa anpassningar behövs eftersom 
elever tar till sig information på olika sätt beroende på om 
de läser visuellt eller taktilt. En elev som ser kan lätt flytta 
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blicken mellan olika delar på en sida. På så vis kan han eller 
hon snabbt få överblick och förståelse för komplicerade 
samband. För en elev som avläser informationen taktilt är det 
mycket krävande att göra samma sak. Ett läromedel för en 
punktskriftsläsande elev behöver därför ha en annan layout. 
Den behöver vara mer linjär och logiskt strukturerad. Till 
exempel saknar många läromedel för seende elever i de lägre 
åldrarna uppgiftsnummer. En punktskriftsläsare behöver 
sådana nummer för att hitta. I ett digitalt läromedel kan 
eleven till exempel snabbt söka på uppgiftsnumret. SPSM 
markerar att det är uppgiftsnummer genom att lägga till en 
punkt eller parentes efter numret, så här: 1. 1) a. a) b. b) 

Alla grafiska element – som bilder, bilduppgifter, ikoner, 
tabeller, matematiska uppställningar – måste också bear-
betas för att bli tillgängliga. Ett pedagogiskt anpassat läro-
medel är således ingen exakt kopia av svartskriftsboken. 
Bearbetningen ändrar emellertid inte bokens nivå utan 
handlar enbart om att den punktskriftsläsande eleven ska 
kunna tillgodogöra sig innehållet. Layouten i SPSM:s an-
passade läromedel följer Svenska skrivregler för punktskrift 
(2009, Punktskriftsnämnden) och SPSM:s egna riktlinjer för 
punktskrift i förlagsutgivna läromedel.

 I de digitala läromedel i matematik som SPSM producerar 
är de matematiska uttrycken skrivna med ASCIIMath. Det är 
en linjär notation och ett konsekvent skrivsätt för matematiska 
uttryck och formler. Det kan vara bra att veta att talsyntesupp-
läsning av ASCIIMath ofta är svårtolkad. Var uppmärksam på 
att texten på de taktila svällpappersbilder som följer med den 
digitala matematikboken är skrivna med sexpunktsskrift.

Anpassningar av bilder

Matematikböcker innehåller många bilder och illustra-
tioner. För att elever med blindhet ska få en likvärdig 
utbildning är det viktigt att de har tillgång till anpassade 
bilder. Att anpassa en bild kan innebära att producera den 
som en taktil svällpappersbild. Bilden finns då i en bildbi-
laga – oftast en pärm – som hör till läromedlet. 

Ett svällpapper är bestruket på ena sidan med en emulsion. 
De delar på bilden som ska vara taktila är ritade med en svart 
färg som innehåller kol, som till exempel färgen i en vanlig ko-
piatorkopia. När bilden exponeras för värme sväller emulsionen 
på de svarta ytorna och skapar en relief. Därmed blir bilden 
taktil. Om skolan har en svällpappersmaskin som värmer det 
speciella pappret kan man göra egna svällpappersbilder.
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Svällpapper är ett papper där allt svart i bilden skapar relief när 
pappret hettas upp. Bilden kan då avläsas taktilt. Så här kan ett 
stapeldiagram se ut. 

 Svällpappersbilder framställs oftast i svartvitt men färgbil-
der förekommer. Färgerna kan hjälpa till att göra bilden 
mer kontrastrik och även väcka intresse hos övriga elever i 
klassen. Svällpappersbilder är alltid förenklade för att vara 
lättare att avläsa taktilt. Bilden kan också vara i en annan 
skala än originalet i svartskriftsboken.

 En annan pedagogisk anpassning kan vara att skriva en 
bildbeskrivning. Ibland kan det vara omöjligt att överföra 
informationen till taktila bilder eller göra begripliga be-
skrivningar. Om bilden har avgörande betydelse för uppgif-
ten, men inte kan anpassas, innehåller lärarhandledningen 
förslag på hur du som lärare kan arbeta med uppgiften på 
annat sätt utan bild. 

Bildbaserade uppgifter kan vara till stor hjälp för seende 
elever och är särskilt vanliga i matematikläromedel för 
elever som går i förskoleklass och upp till och med årskurs 
tre. Sådana uppgifter kan vara svåra att anpassa för de 
yngre punktskriftsläsande eleverna. Risken är att eleven får 
ägna mycket energi åt att försöka tyda den taktila bilden 
istället för att lära sig matematik. För dessa yngre elever, 
som sällan läser punktskrift flytande, fungerar det också 
dåligt att ersätta bilden med en skriftlig beskrivning. Därför 
är det vanligt att SPSM gör om övningar så att de går att 
lösa utan bild. Nedan följer exempel på anpassningar där 
bildbaserade övningar har förändrats. Exemplen ur origi-
nalboken finns till vänster och anpassningen syns till höger.

Uppgift 38 Stapeldiagram
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Vänster kolumn visar  
originaluppgiften i läromedlet. 

Höger kolumn visar hur 
 uppgiften är bearbetad och 

anpassad för punktskriftsläsning.

 Text ersätter bilder

1.  Hur mycket kostar sakerna  
tillsammans? 

Saker:  
robot 48 kr 
bok om ufo 59 kr 
bok om rymden 67 kr 
nyckelring med drake 5 kr 
mynt 5 kr

 Bok om rymden + nyckelring =  
bok om ufo + mynt =  
robot + nyckelring = 
bok om rymden + mynt =

2.  Skriv vilka två saker du köper  
du betalar 53 kr? 
du betalar 74 kr? 
du betalar 67 kr? 
du betalar 57 kr?

Tabell anpassad för linjär läsning

Räkna ut uppgifter och svara med  
bokstaven som står i listan. 

Lista 
39 = a  
45 = c 
52 = e 
…och så vidare

Uppgifter:  
60+5 = … 
50+2 = … 
70+5 =… 
…och så vidare

RYMDEN

UFO

RYMDEN

5kr 5kr

UFO

• Hur mycket kostar de tillsammans?

• Vilka saker köper du? Rita. 

Svar: kr Svar: kr

Du betalar 53 kr.

Du betalar 67 kr.

Du betalar 74 kr.

Du betalar 57 kr.

Svar: kr Svar: kr

67kr59kr48kr

• Räkna ut. Skriv bokstaven.

39 45 52 57 63 65 75 78 87 89 93 100

A C E J K L M N O R S T

60 + 5 = ____ 0 70 + 5 = ____ 0 60 + 3 = ____ 0
50 + 2 = ____ 0 40 - 1  = ____ 0 66 - 1 = ____ 0
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Istället för att dra streck är en lista gjord

    

Räkna ut och välj rätt svar från listan

Lista:  
11 
12  
13  
14   
15  

Räkna ut  
7+7= 
6+5= 
7+6=

Bilder är borttagna, ny instruktion har skrivits

Markera alla där svaret blir 12
7+4 
6+6
8+5
7+5

Bilder är borttagna, ny instruktion har skrivits

Räkna ut
7+6
7+5
7+4 

I lärarhandledningen står det att läraren  
ska erbjuda eleven taktilt material som  
klossar eller kulor på ett snöre. Då får 
eleven möjlighet att addera konkreta  
föremål istället för att måla på bilden.

Ersatt understrykning med ny text

Vilket platsvärde har siffran 7 i talet?  
a) 1273 
b) 9712 

I den anpassade uppgiften har uppgiftstex-
ten ändrats eftersom understrykning inte 
fungerar i varken den tryckta punktskrifts-
boken eller e-boken. 

• Dra streck till svaret..

7 + 7
11

12

13

14

15

6 + 6

6 + 9 7 + 8

7 + 9 6 + 7

6 + 5 7 + 4

• Måla alla där svaret är 12. 

7 + 4 6 + 6 8 + 5 7 + 5 8 + 4

• Måla de du lägger till. Hur många är de tillsammans?

7 + 6 = ___ 7 + 4 = ___ 7 + 8 = ___

7 + 5 = ___ 7 + 7 = ___

• Vilket platsvärde har den understrukna siffran? 

 a) 1273

 b) 9712
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Biljettyp Vuxen Reducerat pris

Köp kontant hos 
konduktören 62 kr 41 kr

Köp med 
reskassa 30 kr 18 kr

Köp med mobil 
eller i spärr/
automat

30 kr 18 kr

47 Tabellen visar hur djupt vattnet var vid badbryggan de  
följande veckorna. Använd tabellen och rita ett  
linjediagram på samma sätt som i uppgift 46. 

Veckodag v 31 v 32 v 33 v 34 v 35

Vattendjup 110 115 120 110 115

Anpassningar av tabeller

I matematikområdet sannolikhet och statisk arbetar eleverna med 
tabeller. För att punktskriftsläsande elever ska få en likvärdig matema-
tikutbildning behöver de få tillgång till anpassade tabeller. Att anpassa 
en tabell kan innebära att ta bort viss ovidkommande information eller 
att presentera innehållet enligt en annan struktur. SPSM följer Punkt-
skriftsnämndens skrivregler för punktskrift och har även tagit fram egna 
riktlinjer för att kunna anpassa tabeller på ett konsekvent sätt. Du kan 
uppmuntra eleven att skriva egna tabeller på ett liknande sätt. Nedan 
följer exempel på anpassningar av tabeller. Exemplen ur originalboken 
finns till vänster och anpassningen syns till höger.

Tabellen har vänts för linjär läsning

Veckonummer, vattendjup  

vecka 31, 110 cm  
vecka 32, 115 cm 
vecka 33, 120 cm

 Text ersätter tabellstruktur

Biljettyp: vuxen, reducerat pris

Köp kontant hos konduktör: 62 kr, 41 kr 
Köp med reskassa: 31 kr, 21 kr 
Köp med mobil eller i spärr/automat:  
44 kr, 30 kr
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Ta reda på vilken häst som får mest mat under en dag? Text ersätter tabell

Nancy:  
Morgon: 3 kg hö, ½ skopa havre  
Lunch: 4 kg hö, ½ skopa havre  
Kväll: 3 kg hö 

Lilla Grå:  
Morgon: 3 kg hö, ½ skopa havre  
Lunch: 3 kg hö, ½ skopa havre  
Kväll: 3 kg hö 

Sussie:  
Morgon: 4 kg hö, 1 skopa havre 
Lunch: 4 kg hö, ½ skopa havre  
Kväll: 4 kg hö 

Provance:  
Morgon: 2 kg hö, ¼ skopa havre 
Lunch: 3 kg hö, ¼ skopa havre  
Kväll: 3 kg hö

 

Tabell  med nyckel

 
Parken zoo biljettpriser 
nyckel: 
låg = lågsäsong 1/5–21/6, 17/8–13/9 
hög = högsäsong 22/6–16/8

entré: 
barn 0–3 år 
låg: gratis 
hög: gratis

barn 3–16 år 
låg: 110 
hög: 130

vuxen 
låg: 150 
hög: 180

entré med åkband 
… och så vidare. 

ENTRE	 BARN	0-3	ÅR	 GRATIS	 GRATIS
	 BARN	3-16	ÅR	 110	 130
	 VUXEN	 150	 180

ENTRE	 BARN	3-16	ÅR	 210	 230	
MED	 VUXEN	 250	 280	ÅKBAND

BARA	 	 135
ÅKBAND

LÅGSÄSONG	 HÖGSÄSONG
17/5	-	21/6,	 22/6	-	16/8
17/8	-	13/9	

 P A R K E N

Hästens namn Morgon Lunch Kväll

NANCY

Hö 3 kg 4 kg 3 kg

Havre ½ skopa ½ skopa

LILLA GRÅ

Hö 3 kg 3 kg 3 kg

Havre ½ skopa ½ skopa

SUSSIE

Hö 4 kg 4 kg 4 kg

Havre 1 skopa ½ skopa

PROVANCE

Hö 2 kg 3 kg 3 kg

Havre ¼ skopa ¼ skopa
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Information till läraren

Till varje läromedel finns en lärarhandledning. I den får du 
information om skillnaderna mellan originalboken och den 
pedagogiskt anpassade boken. Några exempel på pedago-
giska anpassningar som SPSM gör är: 

• Tar bort versaler i läromedel för åk F–2. Eftersom ett 
versaltecken för en punktskriftsläsande elev innebär ett 
extra tecken att läsa. Det kan försvåra avkodningen för 
nybörjare.

• Lägger till uppgiftsnummer för att eleven lättare ska 
kunna hitta och särskilja uppgifter.

• Lägger till bildbeskrivningar till bilder i läromedlet.

• Skriver om tabeller.

• Förändrar visuella övningar där eleven ska markera, rita 
eller dra streck.

• Ersätter uppgifter med likvärdiga som fungerar bättre 
för punktskriftsläsande elever.

• Ersätter ikoner, figurer eller pratbubblor med text.

• Ersätter bilder som är svåra att förklara med text med 
svällpappersbilder. 

• Tar bort bilder eller färgade rutor som bara har ett de-
korativt syfte.

I lärarhandledningen finns beskrivningar av hur föränd-
ringarna är gjorda, till exempel hur en övning är ändrad. 
Där finns också alla bildbeskrivningar och en lista i svart-
skrift över de svällpappersbilder som följer med läromedlet. 
Ibland kan handledningen innehålla förslag på hur du kan 
förbereda en uppgift och vilket material du själv kan produ-
cera. Du får även pedagogiska och metodiska förslag på hur 
du kan arbeta med eleven med de olika uppgifterna i boken.
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Information till eleven

Eleven kan också behöva information om anpassningarna. 
Därför finns en text i läromedlet som riktar sig direkt till 
eleven. Där kan det till exempel stå om det finns delar i 
boken som skiljer sig väsentligt från originalboken och om 
det finns svällpappersbilder till boken. Det är bra om du 
som lärare läser den texten tillsammans med eleven. Då lär 
sig eleven att hitta informationen och ni kan prata om vad 
den innebär.

BESTÄLL ELLER ANSÖK OM ANPASSADE LÄROMEDEL  

I GOD TID

När du har bestämt vilket läromedel du ska använda i klassen kan 
du söka i SPSM:s webbutik för att se om det redan finns pedago
giskt anpassat. SPSM har många titlar med tryckt punktskrift, sväll
papper och i digitala format. Om läromedlet finns färdigproducerat 
gör du en beställning. Sedan tar det cirka tre veckor att få det. 

Om det aktuella läromedlet inte finns färdigt behöver du göra 
en ansökan om att få det pedagogiskt anpassat och tillgängligt 
i punktskrift eller som ebok. Produktionstiden blir då betydligt 
längre. Ett nytt läromedel tar flera månader att producera. Mate
matikböcker har den längsta produktionstiden. Tänk därför på att 
vara ute i god tid med din beställning eller ansökan. 

SPSM har några kriterier att ta hänsyn till när beslut tas om att 
ett nytt läromedel ska produceras i anpassad form. Beslutskriterier 
är bland annat att boken ska följa rådande läroplaner, att inne
hållet är möjligt att anpassa för punktskriftsläsning och att det 
inte finns en likvärdig bok anpassad sedan tidigare. Läs mer på 
www.spsm.se

http://www.spsm.se
http://www.spsm.se
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ABAKUS

Räkneramen abakus är ett centralt lärverktyg i matematik 

för elever med blindhet. Den är ett alternativ till papper 

och penna vid uträkningar och erbjuder ett lärande med 

flera sinnen. Vid arbete med abakus känner eleven hur 

talen ser ut och räkneramen stöttar taluppfattning, för

ståelse för positionssystemet och huvudräkning. Abakus 

fungerar bra att använda tillsammans i klassrummet 

då den främjar den matematiska förståelsen både hos 

seende elever och hos elever med blindhet. 

Abakus utformning

 
Mellan långsidorna på en abakus finns ett antal lodräta 
stavar. På stavarna sitter nio kulor som går att skjuta upp 
och ner. Stavarna representerar platsvärdet: ental, tiotal, 
hundratal och så vidare från höger till vänster. Tvärs över 
stavarna löper en vågrätt bom. Vid beräkningar med heltal 
har kulorna under bommen, på första staven från höger, 
var och en värdet 1. Den övre kulan på första staven har 
värdet 5. På tiotalsraden blir motsvarande värde 10 res-
pektive 50, på hundratalsraden 100 respektive 500 och 
så vidare. För att kunna göra beräkningar med decimaltal 
finns markeringar på bommen för att visa decimaltecknets 
läge. Abakus uppbyggnad gör att eleverna tidigt kan träna 
upp en grundläggande taluppfattning. Ahlberg (2001) och 
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McIntosh (2008) är två av flera forskare som menar att en 
god taluppfattning har stor betydelse för förståelsen för 
hela matematikämnet. 

 En rekommendation är att låta eleverna använda abakus 
tidigt och även när de kan göra uträkningar i huvudet. 
Genom att använda abakus ofta får de yngre eleverna 
in vanan. De lär sig strategier steg för steg och utvecklar 
och bibehåller sina kunskaper till dess att uppgifterna blir 
svårare. 

Fingersättning

Nybörjare flyttar gärna en kula i taget men för att få upp has-
tigheten vid beräkningar behöver eleverna flytta flera kulor 
samtidigt med tummen, eller med både tumme och pekfinger.

Det senare kallas för pincettgreppet, se bild. Det finns 
regler för fingersättning på abakus. Här följer några exempel: 

Flytta kulor MOT bommen: 
Höger tumme flyttar de kulor som är under bommen.
Höger pekfinger flyttar de kulorna som är över bommen.

Flytta kulor FRÅN bommen: 
Höger pekfinger flyttar både kulorna som är under och över 
bommen.

Multiplikation och division:
Både höger och vänster hand flyttar kulor. 

Algoritmräkning på abakus

Vid algoritmräkning på abakus förekommer övergångar 
som liknar de växlingar som elever gör vid algoritmräk-
ning med papper och penna. Det händer när kulorna inte 
räcker till. Då behöver eleven växla, ibland över flera rader. 
Växling på abakus kallas för femövergång eller tioöver-
gång. Det kan också förekomma komplicerad övergång 
som innebär att man gör både en femövergång och en tio-
övergång i samma räkneoperation. För att kunna utföra väx-
lingarna måste eleven vara säker på uppdelningen av talen 
fem och tio. Var uppmärksam på att även enkla additions- 
och subtraktionsuppgifter kan kräva övergång. 

 En vanlig lärobok i matematik i svartskrift tar inte 
hänsyn till de olika övergångar som uppkommer vid algoritm-
räkning på abakus. Därför kan den stegvisa inlärningsgång-
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en behöva ändras jämfört med den vanliga läroboken. I 
Räkna med abakus – övningsbok är uppgifterna skapade i 
en viss ordning för att underlätta inlärningen. Eleverna kan 
använda antingen algoritmräkning, eller skriftlig huvudräk-
ning, för att lösa uppgifterna i övningsboken.

Skriftlig huvudräkning på abakus

Vid skriftlig huvudräkning kan eleverna välja att räkna talsort-
erna för sig. Vid subtraktion kan de till exempel räkna uppåt 
från det minsta talet till det högsta. På abakus sätter eleverna 
upp svaren på sina deluträkningar under räkningens gång.

 Till skillnad från algoritmräkning på abakus gör den 
skriftliga huvudräkningen det möjligt för eleven att visa sin 
tankegång genom att skriva ned mellanleden på datorn. I 
de lägre årskurserna räcker det ofta att eleven med blindhet 
enbart skriver svaret, utan att redovisa mellanleden. I de 
senare årskurserna då uppgifterna blir mer avancerade ökar 
kraven på redovisning. Många elever som har tränat upp sin 
förmåga i skriftlig huvudräkning väljer att endast skriva ner 
mellanleden på datorn och göra beräkningarna utan abakus. 

När uppgifterna blir mer avancerade och tar lång tid att 
beräkna på abakus, eller med skriftlig huvudräkning på dator, 
använder elever med blindhet ofta talande miniräknare.

RÄKNA MED ABAKUS

SPSM har gett ut en handledning som beskriver hur man använder 
den japanska abakusen Soroban. ”Räkna med mig – handledning” 
ger grundläggande kunskaper i abakus räkning. Till materialet finns 
också en övningsbok som alla elever i klassen kan använda. Den finns 
med både punktskrift och svartskrift. Beställ från www.spsm.se
Foto på tre böcker i abakusserien; Räkna med Abakus handled
ning, övningsbok och punktskriftsbok.

http://www.spsm.se
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TALUPPFATTNING OCH 
TALS ANVÄNDNING

Det här kapitlet berör matematikområdet taluppfatt

ning och tals användning. Det handlar om talupp

fattning, sifferinlärning, de fyra räknesätten och 

bråkräkning. En rekommendation är att låta eleverna 

använda både laborativa material och abakus. I SPSM:s 

handledning ”Räkna med abakus” finns instruktioner 

för hur eleverna kan göra beräkningar på abakus.

Taluppfattning

Att ha en god taluppfattning är grundläggande för den fort s-
atta matematikinlärningen. Den som saknar förståelse för talen 
och dess olika värden får svårt att operera och räkna med tal 
(Ahlberg, 2001 och McIntosh, 2008). Genom att kontinuerligt 
bedöma elevernas kunskaper går det att upptäcka om en elev 
har bristande taluppfattning. Behöver du bedömningsstöd för 
punktskriftsläsande elever kan du kontakta Skolverket.

 Tips! I kapitel 10 finns exempel på spel och lekar som hjälper 
eleven att träna taluppfattning.

Räkna, sortera och gruppera

Seende elever använder ofta fingrarna som stöd när de lär 
sig att räkna och hålla reda på antal. Elever med blindhet 
gör sällan så spontant (Ahlberg & Csocsán, 1999). Som 
ett alternativ till att räkna på fingrarna kan eleverna arbeta 
med laborativa material. Du kan också låta en serie ljud  
representera en antalsmängd.

 Eleverna i klassen kan räkna, sortera och gruppera saker 
som finns i omgivningen. En uppgift kan vara att sortera 
saker utifrån hur de känns: de kan vara skrovliga, lena, 
mjuka eller hårda. Det går också att räkna och sortera 
utifrån hur saker låter, luktar eller smakar. 

 Det är viktigt att eleven med blindhet har överblick 
över materialet som han eller hon ska räkna, sortera och 
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gruppera. Arbeta därför systematiskt. Räkna alltid från 
vänster till höger både när det gäller fasta och lösa föremål. 
Börja med få sorteringskriterier och ett lågt antal av varje 
för att sedan öka svårighetsgraden successivt. För att 
underlätta det systematiska arbetssättet kan ni använda 
sorteringsfack, en vanlig muffinsplåt, en tom bricka för 
stora vattenfärgskakor eller liknande.

Taktil tallinje

Området taluppfattning inbegriper tallinjen. Om matematik-
boken innehåller tallinjer finns de i svällpapper i bokens bild-
bilaga. Du kan även tillverka en taktil tallinje genom att:

• Klippa isär ett ploppark och tejpa ihop bitarna till en 
lång tallinje. Eleverna kan markera olika tal på tallinjen 
genom att trycka ned motsvarande ploppar.

• Sätta en ritmuff i punktskriftsmaskinen och skriva 
siffror på den. Du kan också skriva siffrorna på dator 
och skriva ut dem med hjälp av punktskriftsskrivare. 
Markera sedan tallinjen och tvärlinjer på baksidan av 
ritmuffen, eller punktskriftpappret, med hjälp av en 
sporre för tyg. 

• Framställa en tallinje på svällpapper om du har en sväll-
pappersmaskin.

Om eleven tycker att det är svårt att avläsa tallinjen kan han 
eller hon få extra taktilt stöd av vaxsnören eller märkpasta.

 Eleverna kan arbeta med tallinjen genom att använda 
uppmärkta rep, hundra- och tusenkedja, taktila linjaler, 
taktila måttband eller en taktil analog 
termometer. Det går att köpa analoga 
övningstermometrar i trä men du 
behöver anpassa dem genom att 
markera siffrorna taktilt. Du kan också 
tillverka en egen modell:

• Använd punktskriftspapper och 
markera grader på baksidan av 
pappret med hjälp av en sporre för 
tyg eller häftklamrar. Skriv gradtalet 
med hjälp av en punkt skrifts maskin. 
Gör vätskepelaren genom att sy ihop 
två band med olika struktur, se bild. 
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Sifferinlärning 

En blivande punktskriftsläsare har i mindre utsträckning än 
sina seende klasskamrater träffat på siffror före skolstart. 
Därför kan elever med blindhet behöva längre tid och mer 
övning för att förstå att siffror är symboler för tal. (Ahlberg & 
Csocsán, 1999; Csocán, Klingenberg, Koskinen, & Sjöstedt, 
2002). I arbetet med sifferinlärning kan det också vara bra 
att känna till att vissa siffror i punktskrift lätt förväxlas med 
varandra. Det gäller siffrorna 0, 4, 6 och 8 som alla skrivs på 
ett likartat sätt. Även siffrorna 5 och 9 är lätta att förväxla.

  0  4 6 8 5 9
⠼j ⠼d ⠼f ⠼h    ⠼e ⠼i

RÄKNA MED PUNKT

SPSM ger ut ett nybörjarmaterial inom matematik som omfattar 
sifferinlärning och övningar inom talområdet 0–10. 

Det finns ett komplement till materialet som bygger på ljud. 
Det går att använda fristående i arbetet med taluppfattning. 
Ljudillustrationerna kan fungera som ersättning för uppgifter där 
eleverna ska räkna antal med hjälp av bilder. De ljudillustrerade 
övningarna kan med fördel användas av hela klassen.

Beställ från www.spsm.se

Addition och subtraktion

När du introducerar addition och subtraktion kan du göra 
ett eget material av pärlor och snören. Materialet fungerar 
bra då eleverna ska arbeta med talkamraterna och ad-
ditions- och subtraktionstabeller. Du trär pärlor på ett 
snöre eller en piprensare. Det ska gå lite trögt att flytta på 
pärlorna. Gör ett snöre för varje tal, ett snöre med en pärla, 
nästa med två pärlor och så vidare, upp till tio. För att illu-
strera till exempel 5 = 3 + ”---”  kan du låta eleven räkna 
pärlorna på ”femsnöret”. Sedan gömmer du två av pärlorna 
i din hand. Eleven får räkna de pärlor som är kvar på snöret 
och lista ut hur många du har i handen. 

http://www.spsm.se
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Tal kan också representeras med ljud. Detta fungerar bra 
vid inlärning av talen 1–10. Ta till exempel sex pärlor och 
släpp ner dem en och en i en burk. Under tiden blundar 
eleverna och räknar hur många ljud de hör. Plocka upp 
pärlorna och släpp ner några av dem, till exempel fyra 
stycken. Sedan frågar du eleverna om de vet hur många 
pärlor du har i handen.

 TIPS! I kapitel 12 finns förslag på material och spel som låter 
eleverna träna på att gruppera tal, addition och subtraktion.

Eleven räknar pärlorna  
på ”femsnöret”. 

Läraren gömmer två av pärlorna i 
handen och eleven räknar igen. 
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Siffror och matematiska tecken i punktskrift: 
addition och subtraktion

Här följer ett avsnitt som visar hur tal med addition och 
subtraktion kan skrivas med sexpunktsskrift respektive 
åttapunktsskrift. 

Mellanslag vid operatorer har ingen matematiskt betydelse. 
Det gäller alla fyra räknesätten. Använd det skrivsätt som 
eleven föredrar. 

E X E M P E L

1 + 2 = 3

Sexpunktsskrift 

⠼a+⠼b=⠼c
eller

⠼a⠀+⠀⠼b⠀=⠀⠼c

Åttapunktsskrift 

1+2=3 eller   1⠀+⠀2⠀=⠀3 

I kommande exempel visas uttrycken utan mellanslag.

ADDITION 

2 + 3 = 5

Sexpunktsskrift 

⠼b+⠼c=⠼e
Åttapunktsskrift

2+3=5  

SUBTRAKTION 

7 - 4 = 3

Sexpunktsskrift

⠼g-⠼d=⠼c
Åttapunktsskrift

7-4=3 
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Multiplikation och division

I svartskriftsböcker är det vanligt att illustrera multiplika-
tion och division med hjälp av en bild på area eller grup-
perade objekt. Målet är att konkretisera multiplikativa 
mönster. Du kan ersätta sådana bilduppgifter med labora-
tivt material. Eleverna kan till exempel få äggkartonger i 
olika storlekar och använda dem för att lägga kulor som 
ett mönster för en multiplikation. Till exempel kan de lägga 
talet 2 x 3 genom att lägga tre kulor i två rader. Det finns 
även laborativa material att köpa:

• PLOPPARK (10 X 10 ARK). Låt eleverna trycka ned plop-
parna till den gällande multiplikationen. 

• BYGGBARA KUBER MED BOTTENPLATTA. 

• RUTNÄT PÅ SVÄLLPAPPER. 



 R Ä K N A  M E D  M I G  45

 

Siffror och matematiska tecken i punktskrift: 
multiplikation och division 

Här följer ett avsnitt som visar hur tal med multiplikation 
och division kan skrivas med sexpunktsskrift respektive åtta-
punktsskrift.

MULTIPLIKATION

3 · 4 = 12 

Sexpunktsskrift 
För att kunna skilja på 3.4 och 3 · 4 består multiplikationstecknet av 
två tecken där det första är ett förtecken. Det ser ut så här:

 .⠼  
⠼c.⠼d=⠼ab
Åttapunktsskrift

I ASCIIMath används  asterisk ( * ) som multiplikations tecken.

På datorns bildskärm ser talet ut så här i ASCIIMath: 3*4
På punktskriftsskärmen visas det så här: 

*
3*4=12

VÅGRÄTT DIVISIONSTECKEN 

12 = 4

Sexpunktsskrift
I tryckt punktskrift ser det vågrätta divisionstecknet ut så här:

 ü
⠼abü⠼c=⠼d
Åttapunktsskrift

I ASCIIMath används  ett snedstreck ( / ) som vågrätt  

divisionstecken. 

På datorns bildskärm ser talet ut så här i ASCIIMath: 12/3 = 4 
 På punktskriftsskärmen visas det så här:

/
12/3=4

3 
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 SNETT DIVISIONSTECKEN

12/3 = 4 

Sexpunktsskrift
I tryckt punktskrift ser det sneda divisionstecknet ut så här:

 /
⠼ab/⠼c=⠼d 
Åttapunktsskrift

I ASCIIMath används två snedstreck ( // ) som snett  

divisionstecken. 

På datorns bildskärm ser talet ut så här i ASCIIMath: 12//3 = 4
På punktskriftsskärmen visas det så här: 

//
12//3=4
För att förenkla kan du och eleven komma överens om att inte 
skilja på vågrätt och snett divisionstecken utan alltid skriva med 
ett snett divisionstecken. Samma sak gäller vid bråkräkning. 

 
Beräkningsstrategier
Att behärska olika beräkningsstrategier – som överslagsräk-
ning, huvudräkning, abakusräkning och skriftlig huvudräk-
ning – underlättar vardagen och skolarbetet för eleverna. 
Metoderna för de här beräkningsstrategierna är samma för 
elever som ser, och för elever med blindhet. Precis som för 
seende elever är miniräknaren ett alternativ.

Tal i bråkform
När du introducerar tal i bråkform behöver eleverna ha 
förståelse för begreppen dela, dela lika, dubbelt och hälften. 
För att befästa begreppen och konkretisera bråk kan klassen 
arbeta laborativt med kända material som till exempel 
äpplen eller rutknäcke. Elever med blindhet kan behöva 
arbeta konkret många gånger för att få förståelse för vad 
bråk innebär. Senare kommer det abstrakta skrivandet av tal 
i bråk- och decimalform. Här följer exempel på material som 
du kan köpa för att kunna konkretisera tal i bråkform:

• BRÅKCIRKLAR ELLER BRÅKKVADRATER. Det är en fördel 
om de är magnetiska. Då fungerar de tillsammans med en 
liten whiteboardtavla som håller materialet på plats.
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• BRÅKTAVLA. Köp gärna en bråktavla med spår för varje 
bråkdel. 

• PLOPPARK. Om eleverna får i uppgift att svara på 
frågan ”Hur stor del av figuren är markerad?” kan du 
ta ett ploppark och trycka ned ett antal ploppar för att 
markera andelen. 

 Bråkcirklar Bråktavla Ploppark 

Siffror och matematiska tecken i punktskrift: 
tal i bråkform 
Här följer ett avsnitt som visar hur tal i bråkform ser ut i 
sexpunktsskrift respektive åttapunktsskrift. I slutet av hand-
ledningen finns en tabell med matematiska tecken och hur 
de ser ut, både i tryckt punktskrift och på dator.

VÅGRÄTT BRÅKSTRECK

3
8

  = 0,375 

Sexpunktsskrift
I tryckt punktskrift ser det vågräta bråkstrecket ut så här:

ü
⠼cü⠼h=⠼j,cge
Åttapunktsskrift

I ASCIIMath används  ett snedstreck ( / ) som vågrätt  

bråkstreck.

På datorns bildskärm ser talet ut så här i ASCIIMath: 3/8 = 0,375
På punktskriftsskärmen visas det så här: 

/
3/8=0,375
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SNETT BRÅKSTRECK  

9/3 = 3 
Sexpunktsskrift
I tryckt punktskrift skriver man snett bråkstreck så här   

/
⠼i/⠼c=⠼c
Åttapunktsskrift

I ASCIIMath används två snedstreck ( // ) som snett bråkstreck.

På datorns bildskärm ser talet ut så här i ASCIIMath: 9//3 = 3
På punktskriftsskärmen visas det så här:

//
9//3=3

BLANDAD FORM  

1  3 

Sexpunktsskrift

⠼a⠼aü⠼d+⠼b⠼cü⠼d
Åttapunktsskrift
På datorns bildskärm ser talet ut så här i ASCIIMath:  1 1/4 + 2 3/4 
På punktskriftsskärmen visas det så här: 

1⠀1/4+2⠀3/4

HUVUDBRÅKSTRECK  

3⁄4 
7⁄3 
Sexpunktsskrift
För skriva ett huvudbråkstreck i sexpunktsskrift används dubbla 
bråkstreck.

 üü
I mer komplicerade bråk ska man också använda bråksammanhållare.

Det innebär att man i början av bråket skriver    é(
och vid slutet av bråket skriver:    é)
é(⠼c/⠼düü⠼g/⠼cé)

1   + 2  
 4    4
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Åttapunktsskrift

I ASCIIMath finns inte huvudbråkstreck och bråksammanhål-

lare. Man använder istället parenteser för att gruppera talen. 

Parentes ser ut så här i åttapunktsskrift:

( och   )
På datorns bildskärm ser talet ut så här i ASCIIMath: (3//4)/(7//3)
På punktskriftsskärmen visas det så här: 

(3//4)/(7//3) 

EXEMPEL PÅ AVANCERAD BRÅKUPPGIFT 

x + 3 x - 3 1
=

5x + 4y 5x - 4y 3

Sexpunktsskrift

é(x+⠼cü⠼ex+⠼dyé)//é(
x-⠼cü⠼ex-⠼dyé)=⠼aü⠼c 
Åttapunktsskrift
På datorns bildskärm ser talet ut så här i ASCIIMath:  
((x + 3)/(5x + 4y))//((x  3)/(5x   4y)) = 1//3  

På punktskriftsskärmen visas det så här: 

((x+3)/(5x+ y))//
((x-3)/(5x-4y))=1//3

SKRIVA IN VISSA TECKEN PÅ DATORN FÖR SEXPUNKTSSKRIFT

Om du som lärare behöver skriva in komplicerade bråkuttryck i 
sexpunktsskrift på datorns tangentbord till din elev använder du 
speciella tecken. För att skriva:

– bråksammanhållare använder du: é(   é(respektive é)   é)
– ett vågrätt bråkstreck använder du: ü    ü

Beräkningar med bråktal
I punktskrift går det inte att manipulera genom att stryka 
siffror som man gör i svartskrift. Eleven kan istället 
förkorta talet genom att skriva förkortningen som mellan-
led. På dator kan eleven välja att kopiera och klistra in hela 
det sista ledet och därefter ändra direkt i talet.
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ALGEBRA

Det här kapitlet berör matematikområdet algebra och 

tar främst upp arbetssätt kring algebraiska uttryck och 

ekvationer. En rekommendation är att låta eleverna 

använda laborativa material när de arbetar med detta. 

Mönster i talföljder

Talföljder är en del av algebran. När läroböckerna innehåll-
er bilder på talföljder kan eleverna också få arbeta med 
konkret material. Du kan köpa:

• PLOPPARK. Du kan presentera talserien genom att trycka 
ned plopparna på arket. Eleverna kan sedan fortsätta 
bygga vidare på mönstret. 

• BYGGBARA KUBER. Du kan presentera en talföljd med 
hjälp av kuberna. Eleverna kan sedan fortsätta på 
mönstret, se bild.

Konkretisera ekvationer

I läroböcker får ofta en balansvåg symbolisera en ekvation. 
Den ena vågskålen representerar vänsterledet och den andra 
vågskålen representerar högerledet. Mellan vågskålarna 
finns ett tänkt likhetstecken. För elever med blindhet, och 
även andra elever, kan det vara bra att ha tillgång till en 
sådan balansvåg på riktigt. Den gör det möjligt att känna 
hur en förändring i den vänstra vågskålen påverkar den 
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högra. För att få jämvikt måste eleverna göra förändringar i 
båda vågskålarna. 

I kapitel 5, under rubriken ”Addition och subtraktion” 
finns en beskrivning av hur du kan skapa ett material av 
pärlor och snören. Det materialet fungerar bra för att illu-
strera obekanta x. Låt eleven räkna pärlorna på snöret 
och göm sedan några i handen. Eleven får räkna de pärlor 
som syns på snöret och lista ut hur många du har gömda i 
handen. De gömda pärlorna representerar obekanta x.

Ett konkret sätt att sedan presentera ekvationer är att 
använda tändstickor och tändsticksaskar. Eleverna får i 
uppgift att lista ut hur många tändstickor det finns i varje 
ask. Det obekanta = antal tändstickor i asken. 

Ekvationen 2x + 3 = x + 5 kan illustreras genom:
2 tändsticksaskar + 3 tändstickor = 1 tändsticksask + 5 
tändstickor, se bild.  Löser man ekvationen blir svaret x = 2 
vilket är det antal tändstickor som ligger i varje tändsticksask. 
Eleverna kan arbeta med denna uppgift självständigt eller 
tillsammans med andra. 

Lösa ekvationer

När punktskriftsläsande elever ska lösa ekvationer arbetar 
de nästan alltid på dator. Vid enkla ekvationer med få tecken 
föredrar många att skriva mellanleden efter varandra, 
istället för under varandra. Det underlättar överblicken och 
eleven slipper flytta ner markören rad för rad på punkt-
skriftsskärmen. För att särskilja mellanleden kan mellanrum 
eller semikolon användas. Det är viktigt vid valet av redo-
visningssätt att det blir tydligt för både elev och lärare.
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E X E M P E L  1  Lös ekvationen   x + 1 = 3  

Redovisning: 
x + 1 = 3  x = 3  1  x = 2  

eller med semikolon 

x + 1 = 3;  x = 3  1;  x = 2

E X E M P E L  2  Lös ekvationen   2x + 3x + 8 = 16 + 7

För vissa elever kan det underlätta att förenkla vänsterledet för sig 
och högerledet för sig:

Redovisning: 
VL: 2x + 3x + 8 = 5x + 8 
HL: 16 + 7 = 23  

5x + 8 = 23   8 Här har eleven noterat att 8 ska  
  subtraheras från båda sidorna.

5x = 15 /5 Här har eleven noterat att båda sidorna  
  ska divideras med 5 
x = 3 

A LT E R N AT I V T  Lös ekvationen   2x + 3x + 8 = 16 + 7

En användbar strategi är att kopiera hela uttrycket och klistra 
in det på raden under. Eleven kan sedan göra förenklingar där 
genom att radera och lägga till tecken. Han eller hon kan sedan 
upprepa proceduren i nästa steg. Eleven behöver kunna redovisa 
tydligt så att han eller hon kan hitta tillbaka och följa varje steg. 

Redovisning: 
2x + 3x  + 8 = 16 + 7 Kopiera, flytta ner och klistra in. 
2x + 3x  + 8 = 16 + 7 Gör därefter ändringar i det här ledet   
  genom att radera och skriva till.    
  Då kommer det istället att se ut så här:

5x + 8 = 23  Kopiera ledet och klistra in på raden under. 
5x + 8 = 23  Gör ändringar i ledet genom att tänka   
   8 på båda sidor. 

5x = 15  Då får du resultatet. Tänk att du dividerar  
  båda leden med 5. 
x = 3  Skriv svaret på ny rad. 
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Längre uttryck

Uttryck och ekvationer som skrivs linjärt består ofta av fler 
tecken än punktskriftsskärmen kan visa. Punktskriftslä-
sande elever avläser därför bara en del av uppgiften i taget. 
Det gör att det tar tid att få överblick, skriva och kontroll-
räkna. I den följande ekvationen skulle eleven först avläsa 
de tecken som är till vänster om den röda pilen. För att 
läsa fortsättningen behöver eleven byta till nästa läsrad på 
punktskriftsskärmen.

8(x + 3)  (5 + 3x)  2(4x + 3) = 18(2 x  5)  15(2x  3)  3x

Många elever med blindhet upplever att den ”mekaniska” 
hanteringen av ekvationer är en större utmaning än att lösa 
det matematiska i uppgiften (Cahill & Linehan, 1996).

 Eftersom långa uttryck inte får plats på en rad på punkt-
skriftsskärmen har elever med blindhet svårt att lösa ekva-
tioner på samma sätt som seende elever gärna gör. Seende 
elever skriver ofta olika mellanled under varandra, och 
dessutom med likhetstecknen under varandra, för att få 
överblick av delstegen. Punktskriftsläsande elever behöver 
andra lösningsstrategier. Ofta kan flera steg ersättas med 
huvudräkning för att spara på elevens tid och kraft. 

Konkretisera ekvationssystem 

För att konkretisera ekvationssystem kan du till exempel 
använda skruvar, muttrar och brickor. Skruvarna får sym-
bolisera variabeln x, muttrarna får symbolisera y och 
brickorna symboliserar z. Låt eleverna väga de olika kom-
binationerna. I exemplet blir resultatet ”skruv + 3 muttrar 
= 130 gram” och ”skruv + 1 mutter = 110 gram”. Med tre 
ekvationer och tre obekanta kan eleven sedan lösa ekva-
tionssystemet med vedertagna lösningsstrategier.  

x + 3y = 130 gram
x + 2y + 2z = 130 gram
x + y = 110 gram
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Skriva ekvationssystem

Här följer ett exempel på hur ekvationssystem uttrycks i 
svartskrift respektive ASCIIMath och på punktskriftsskärm. 
 

EKVATIONSSYSTEM

9x  + y = 45  
4x   3y  = 51

Åttapunktsskrift

I ASCIIMath inleds ekvationssystem med en klammerparen-

tes och avslutas med ett kolon och en klammerparentes.

På datorns bildskärm ser talet ut så här i ASCIIMath:

{(9x + y = 45), (4x  3y = 51):}  

På punktskriftsskärmen visas det så här:

{(9x+y=45),(4x 
-3y=51):}

Lösa ekvationssystem

Det går att lösa ekvationssystem antingen med algebraisk 
metod eller med grafisk metod. I den grafiska metoden 
måste eleven identifiera skärningspunkten mellan två grafer. 
Det är ofta tidsödande och svårt för elever med blindhet. 
För att få en förståelse för grafer kan det ändå vara bra 
att eleven får lära sig att lösa några enkla ekvationssystem 
grafiskt. Så gott som alla punktskriftsläsande elever föredrar 
emellertid att lösa ekvationssystem algebraiskt. De flesta 
använder substitutionsmetoden då den är linjär, till skillnad 
från additionsmetoden.

Exempel på algebraisk lösning med substitutionsmetoden:

Seende elever benämner ofta de ingående ekvationerna för 
(1) och (2). För att punktskriftsläsande elever inte ska råka 
se de siffrorna som en del av ekvationen kan eleverna låta 
bli att skriva ut (1) och (2). Istället håller eleven i minnet att 
den första ekvationen är 1 och den andra är 2. 
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Lös ekvationssystemet  {(y = x  7), (2x + y = 8):}

{(y = x  7), (2x + y = 8):}
 2x + (x  7) = 8 ; 1 sätts in i  2   
 3x  7 = 8
 3x = 15  
 x = 5
 y = 5  7 ; x = 5 sätts in i  1
 y = 2   

Svar: Lösningen är x = 5; y = 2

Alternativt skriver eleven de olika leden efter varandra och separerar 
med mellanrum eller semikolon.

Eleven använder endast siffrorna 1 och 2  för att förtydliga 

redovisningen.

Eleven använder endast 
siffrorna 1 och 2  för att 
förtydliga redovisningen.
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GEOMETRI

Det här kapitlet berör matematikområdet geometri. 

Det beskriver ett arbetssätt där elever får utforska 

geometri i sin närmiljö och använda kroppen som 

referens. När eleverna har lärt sig att känna igen  

och benämna geometri i närmiljön kan de jämföra 

verkligheten med laborativa material. Laborativa 

material och modeller är till stor nytta för elever  

med blindhet långt upp i åldrarna. Att ha en grundad 

förståelse för geometriska former gynnar förståelse  

för avbildningar på svällpapper eller ritmuff.

 Kapitlet omfattar symmetri och att mäta, jämföra 

och uppskatta sträckor, volym, massa, tid och vinklar. 

Det innehåller också instruktioner för hur eleverna 

själva ska kunna konstruera och avbilda till exempel 

fyrhörningar, trianglar och cirklar.

Grundläggande begrepp

I boken Bra matematik för alla (1999) har Gudrun Malmer 
skapat en matematikordlista. Den innehåller grundläggan-
de matematiska begrepp som till exempel vikt, längd, höjd, 
bredd och storlek. Listan finns längst bak i den här handled-
ningen. Utgå gärna från den och säkerställ att eleverna förstår 
innebörden av samtliga begrepp. Även högre upp i åldrarna 
behöver du som lärare arbeta med begreppsbildning. Detta 
är särskilt viktigt för elever med blindhet som ofta behöver 
många konkreta erfarenheter för att kunna befästa begreppen.

Två- och tredimensionella geometriska objekt

Utgå från föremål som eleven känner till när ni ska arbeta 
med grundformerna. Ta till exempel skolbänken för att visa 
en rektangel eller en kvadrat, botten på ett glas eller en tallrik 
för att visa en cirkel och en knäckebrödsbit för att visa en 
triangel. Du kan sedan låta eleverna arbeta med laborativa 
material. Du kan till exempel köpa: 
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• GEOBRÄDE. Det består av ett plastbräde och gummi-
band. Brädet har spikar med spikhuvuden så att gummi-
banden inte åker av, se bild. 

Presentera gärna objekt och modeller i olika storlekar. Det 
gör det lättare för eleven att generalisera begreppen och 
undersöka förhållanden mellan dem. Eleven behöver till 
exempel förstå att formen heter triangel oavsett hur stor eller 
liten den är, eller hur den är vänd. Tänk på att allt labora-
tivt material måste vara lätt att urskilja taktilt. Modeller får 
inte vara för små eller för stora. Eleven bör kunna omsluta 
hela formen med sina händer. Du kan klippa ut modeller 
av cirklar, fyrhörningar och trianglar i kartong eller papper. 
Genom att vika modellerna kan du visa begrepp som 
diagonal, diameter, radie och höjd. Låt gärna alla modeller 
ha samma ytstruktur så blir det lättare att fokusera på 
formen. Använd också de svällpappersbilder på grundformer 
som finns i anpassade läromedel. Tänk på att eleven kan 
behöva extra taktilt stöd, som vaxsnören och märkduttar, för 
att kunna avläsa svällpappersbilderna. Du kan också köpa: 

• ROTOGRAPH som består av fyra träbrickor. I varje 
bricka finns en utskuren figur – en triangel, en kvadrat, 
en halvcirkel och en rektangel. Det finns en pinne att 
rotera brickorna kring. Eleven kan använda figurerna 
som mallar och rita formerna på ritmuff. Materialet kan 
hjälpa till att skapa förståelse för rotation och att figurer-
na behåller sin form oavsett hur de är vända, se bild.
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Även i rymdgeometri kan du utgå från former som finns i 
elevens närmiljö. Ta till exempel en mjölkförpackning för 
att visa rätblock, en bakpulverburk för att visa en cylinder 
och en glasstrut för att visa en kon. Du kan låta eleverna 
konstruera egna tredimensionella figurer med hjälp av lera, 
lego, sugrör eller bygga med tandpetare i blötlagda ärtor. 
Längst bak i handledningen finns kopieringsunderlag för att 
bygga kub, kon och pyramid. Nedan följer exempel på tre-
dimensionella modeller som du kan köpa: 

• PLASTMODELLER i form av cylinder, kon, prisma och 
pyramid. Många modeller går att fylla med vatten så att 
eleverna kan jämföra volymen mellan de olika kroppar-
na. I vissa modeller ingår uttagbara begränsningsytor i 
plast, se bild.

• MODELLER i form av en liter, deciliter, centiliter, millili-
ter, kubikdecimeter och kubikcentimeter. De konkretise-
rar förhållandet mellan till exempel en kubikdecimeter 
och en liter. 

• METERSTAVAR för att bygga en kubikmeter utan väggar. 
Om du vill skapa väggar kan du använda tygstycken eller 
papper som ni fäster med målartejp. Prova till exempel 
hur många elever som får plats inne i en kubikmeter. 

Perspektivbilder

I matematikböcker med svartskrift finns perspektivbilder 
på rymdgeometriska kroppar som seende personer upplever 
som tredimensionella figurer. Sådana bilder är ofta mycket 
svåra att tolka taktilt. De behöver kompletteras med en 
muntlig beskrivning och en konkret modell. 
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Symmetri

Symmetri har en central plats i den grundläggande geome-
triundervisningen. För att eleven ska kunna förstå symmetri 
kan du klippa ut en symmetrisk figur i papper och vika den 
på mitten. Låt eleven känna på den raka linjen och den ut-
klippta formen. Vik sedan upp pappret och lägg det på en 
antihalkduk och låt eleven följa figurens form med båda 
händerna parallellt åt var sitt håll. Ni kan också undersöka 
vilka bokstäver i punktskrift som är symmetriska. Symmetri 
går även att hitta i kroppen, i geometriska figurer och i 
trädens löv. Du kan köpa: 

• BYGGBARA KUBER eller lego med tillhörande byggplattor. 
Markera symmetrilinjen med ett vaxsnöre mitt på plattan 
och bygg den ena halvan av figuren. Sedan får eleverna 
bygga den andra halvan så att figuren blir symmetrisk.  
Kuberna och lego går även att använda till att bygga sym-
metriska tredimensionella föremål, se bild. 

• SYMMETROGRAPH. Det är ett material med geometriska 
former utskurna i trä som man viker ut för att påvisa 
symmetri, se bild.
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Mäta, jämföra och uppskatta sträckor

När eleven ska mäta korta sträckor behöver han eller hon ha 
en taktil linjal. Du kan köpa: 

• ANPASSADE LINJALER MED PUNKTMARKERINGAR. Sådana 
linjaler har två olika typer av märkning. På ena sidan 
finns små hack för varje centimeter och på den andra 
sidan upphöjda streck för hel och halv centimeter. Fem- 
och tiocentimetersintervaller är uppmärkta på båda 
sidorna. En elev som har övat på att använda en sådan 
linjal kan ofta mäta med en noggrannhet på 0,5–1 cm. 

När eleven ska lära sig att mäta korta sträckor kan du göra 
egna mätövningar på ritmuff. Markera sträckans början 
med ett lodrätt streck över hela arket. Du kan förstärka det 
med vaxsnöre eller dekorgummi. Markera sedan sträckans 
slut med ett tvärstreck. Instruera eleven att lägga linjalens 
kortsida mot det långa lodräta strecket, se bild. 

Det lodräta strecket gör det lättare att hitta början och får 
linjalen att ligga rakt. Ni kan sätta häftmassa på linjalens 
undersida för att få den att ligga stilla. Om eleven ska mäta 
sträckor som är längre än linjalen kan han eller hon sätta 
häftmassa eller en kartnål vid linjalens slut, flytta linjalen och 
fortsätta mätningen. När eleven ska mäta längre sträckor 
kan du köpa:  

• TUMSTOCK MED TAKTIL MARKERING. De finns i både 
plast och trä. Minsta mätenhet är centimeter. 
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• MÅTTBAND MED TAKTILA MARKERINGAR. Minsta 
mätenhet är centimeter. 
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• TALANDE MÅTTBAND. De har taktila markeringar och  
kan läsa upp det angivna måttet med en noggrannhet  
av en millimeter.

• METERHJUL MED KNÄPPLJUD. För varje meter som hjulet 
snurrar avger det ett knäppljud. Hjulet går att använda 
för att till exempel mäta hur lång en korridor eller ett 
klassrum är. Låt eleven följa en vägg för att hålla rikt-
ningen. Innan ni använder meterhjulet är det bra att låta 
eleverna vara med och mäta omkretsen på meterhjulet 
med måttband. 

För att mäta längre sträckor kan ni spänna ett snöre från 
den ena mätpunkten till den andra och sedan mäta snörets 
längd med måttband. Ett annat sätt är att låta eleverna 
i klassen stega sträckan och sedan kontrollmäta med till 
exempel ett meterhjul.

 För att uppskatta kortare sträckor kan ni utgå från hur 
långt en meter når på kroppen, var på handen eleverna hittar 
måtten decimeter, centimeter och millimeter. Till exempel 
kan eleverna upptäcka att en meter är när de sträcker ut sina 
armar framåt och snett utåt. En halvmeter är ungefär under-
armens längd och en decimeter är avståndet mellan tummen 
och pekfingret. En centimeter är bredden på pekfingret och 
millimeter är tumnagelns tjocklek. 

 När ni ska uppskatta längre sträckor kan ni utgå från 
förhållanden i elevernas närmiljö. Till exempel kan ni prata 
om en välkänd sträcka som eleverna kan relatera till. Till 
exempel är det kanske 200 meter mellan skolan och buss-
hållplatsen eller skogsdungen. Du kan ge en uppfattning om 
avståndet mellan städer genom att prata om hur lång tid det 
tar att åka mellan dem. Låt gärna eleverna använda olika 
sinnen för att få en uppfattning om avstånden. Undersök 
till exempel på hur långt håll ni kan höra ett samtal – fem 
meter, tio meter, hundra meter eller två hundra meter? 
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Mäta, jämföra och uppskatta höjder

Höjder är också en typ av sträcka. För att få förståelse för 
begreppet höjd kan ni börja med att mäta elevernas längd, 
först stående och sedan liggande. Genom att klättra upp 
på en trappstege och nudda taket kan eleven med blindhet 
upptäcka hur högt rummet är. Eleven kan också använda 
den vita käppen eller något annat långt för att nå upp till 
taket. För att förstå avståndet mellan fönstret och marken 
kan ni fästa en tyngd i ena änden av ett rep. Låt repet glida 
ut genom fönstret tills ni hör eller känner att tyngden har 
nått marken. Gör en markering på repet och lägg sedan 
ut det på skolgården eller i en korridor. Stega upp längden 
eller mät repet med meterhjul.

 Om någon har fällt ett träd i skolans närhet kan du ta med 
dig eleverna dit för att mäta hur högt ett träd är. Stega trädets 
längd tillsammans, mät med hjälp av meterhjul, måttband eller 
med ett snöre. Mät även trädets omkrets på olika höjd.

Vid uppskattning av höjder kan du utgå från en höjd 
som är välkänd för eleverna och relatera till den när du 
beskriver andra höjder. Det kan till exempel vara elevens 
längd, höjden på en stege eller höjden på ett hus som 
eleverna känner till.

Mäta, jämföra och uppskatta vinklar

För att befästa begreppet vinkel är det bra att presentera 
flera olika exempel på vinklar. Du kan börja med att utgå 
från kroppen och visa vinkeln mellan två fingrar, armbågens 
vinkel och hur man kan ställa fötterna i 90 graders vinkel. 
Du kan också visa vinklar som finns i omgivningen som till 
exempel bordshörnet och vinkeln mellan dörr och vägg. 
Använd en sax och öka och minska öppningen för att visa 
att vinklar kan bli större och mindre. Låt eleverna undersö-
ka avståndet mellan visarna på en analog klocka. Du kan 
även böja till en piprensare i olika vinklar eller konstruera 
en modell i papper, se bilder.
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För att eleven ska kunna mäta vinklar behöver du förklara 
hur man mäter och ge eleven tillgång till taktila verktyg. Du 
kan köpa: 

• TAKTIL GRADSKIVA. Den har punktmarkeringar på var 
tionde grad. Dessutom är 45, 90 och 135 grader marke-
rade, se bild. På grund av gradskivans utformning är det 
svårt att mäta exakt. Genom att öva lär sig många elever 
att mäta med fem graders noggrannhet.

För att kunna mäta en vinkel på ritmuff behöver eleven en 
taktil gradskiva, kartnålar, en platta av poröst material och 
en ritmuff. Trä ritmuffen över plattan eller fäst den med 
kartnålar på plattan. Låt eleven sätta en nål i vinkelspetsen 
och en annan nål på det ena vinkelbenet. Han eller hon 
ska placera jacket som finns mitt på gradskivans långsida, 
mot nålen i vinkelspetsen och vrida gradskivan mot nålen 
på vinkelbenet. Sedan ska eleven hålla fast gradskivan mot 
underlaget med ena handen och följa det andra vinkelbenet 
med andra handens pekfinger fram till gradskivans kant. 
Där kan eleven avläsa mot skalan, se bild. 

Klipp ut två cirklar som är cirka 10 cm i 
diameter. Klä den ena cirkeln med ett 
strävt tyg. Klipp en radie i varje cirkel 
och trä dem i varandra.  

 
Så här kan du 
förtydliga begreppet 
trubbig vinkel. 

Så här kan du 
förtydliga begreppet 
spetsig vinkel. 
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Mäta, jämföra och uppskatta volym

Ordet volym kan förekomma i många olika sammanhang. 
Det kan handla om ljudstyrka, bokband, omfång eller 
rymd. Därför är det bra att klargöra vad volym innebär 
inom området geometri. Du kan till exempel använda mått 
och begrepp från matlagning eller bakning för att öka 
elevens förståelse. Om det finns tillfälle kan eleverna få 
använda måtten deciliter, matsked, tesked och kryddmått i 
samband med bakning och därigenom få stöd i begrepps-
bildningen. Använd mått som har en taktil skala på insidan 
för de är lättare att avläsa.

 När eleverna ska jämföra och uppskatta volymer är det 
bra att referera till sådant som eleven känner igen. Jämför 
till exempel en okänd volym med volymer som eleven är 
bekant med. Det kan vara en mjölkförpackning på en liter 
eller en läskburk på 33 centiliter. Ni kan också ta reda på 
hur många liter ett badkar rymmer och sedan jämföra det 
måttet med större okända volymer. 

 Det går att bestämma volymen genom att utgå från 
vikten. Eleverna kan till exempel hälla vatten i ett kärl 
på en talande våg. Utifrån vattnets vikt kan de bestämma 
volymen.

Mäta, jämföra och uppskatta tid

Ett sätt att förklara begreppet tid är att relatera till sådant 
som eleverna ofta gör. Till exempel kan du låta dem 
mäta hur lång tid det tar att andas ett andetag, att borsta 
tänderna, att äta lunch eller ha rast. Klassen kan också få 
sitta tyst en minut. Ni kan ta tid under en promenad på en 
viss sträcka och ställa en timer på ett bestämt tidsintervall. 
För att mäta tid kan ni använda talande tidtagarur eller tid-
tagaruret som finns i mobiltelefoner. Det fungerar ofta med 
talsyntes. När ni ska arbeta med tid behöver eleven också 
tillgång till en taktil övningsklocka. Sådana finns att köpa:

• ANALOG TAKTIL ÖVNINGSKLOCKA med siffror i relief 
och punktskrift.
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Du kan även anpassa de analoga övningsklockor som finns 
på skolan genom att märka ut siffrorna i punktskrift. Skriv 
på dymotejp eller på papper och fäst på klockan. När 
eleven är säker på siffrornas olika lägen kan du ersätta siff-
rorna med taktila markeringar. Då ser klockorna ut som 
”riktiga” taktila klockor som saknar siffror. Du kan även 
tillverka en egen klocka av baksidan på en pappersassiett, 
kartong eller plast. Tänk bara på att klockan bör vara högst 
tio cm i diameter. Detta för att eleven ska kunna känna hela 
klockan med handen. 

Det är vanligt att man börjar undervisningen med att 
lära ut hela timmar. Därefter får eleverna lära sig halvtim-
mar och kvart i och kvart över. En del elever med blindhet 
tycker att det är lättare att börja med hela timmar och 
sedan lära sig fem minuter över, fem minuter i, tio minuter 
över och tio minuter i och så vidare. Det beror på att det är 
lättare att avläsa klockan om avståndet mellan visarna är 
mindre. Med hjälp av märkduttar kan du markera det som 
eleven ska öva på som till exempel kvartar, halvtimmar eller 
hur många minuter det är mellan varje siffermarkering.

Mäta, jämföra och uppskatta massa

Eleverna kan utveckla en förståelse för massa och viktmått 
genom att lära sig vad vardagsföremål väger. Ett mjölk-
paket fyllt med vatten kan utgöra referens till viktmåttet 
kilogram. Andra referensobjekt kan vara ett jästpaket som 
väger 50 gram eller ett häftstift som väger 1 gram. För att 
väga kan eleverna använda talande våg. Därutöver kan det 
vara bra att ha en balansvåg – eller gungbräda – som kan ge 
förståelse för vikt och jämvikt. 
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Rita linjer och sträckor

Det finns olika metoder för att eleven själv ska kunna rita 
linjer och sträckor med taktil linjal på ritmuff eller Black-
board. Yngre elever använder ofta den sida på linjalen som 
har ett hack för varje centimeter. Hacken kan vara vända 
antingen uppåt eller nedåt. Låt eleven välja det som känns 
bäst. Genom att mäta med linjalens streckade sida går det 
att få en noggrannhet på en halv centimeter.

METOD 1
1. Låt eleven använda ritmuff. Sätt en stödlinje 

av dekorgummi på ritmuffen. 
2. Eleven placerar linjalen med nollan mot de

korgummit och räknar rätt antal centimeter 
på linjalens streckade sida. 

3. Eleven sätter ned pennan vid rätt antal centi
meter och ritar sedan sträckan mot nollan vid 
dekorgummit.

Rita och konstruera geometriska figurer

Eleven kan rita geometriska figurer på ritmuff eller Black-
board, eller konstruera figurerna med hjälp av till exempel 
rutnät på svällpapper eller vaxsnören. 

 När elever med blindhet ska rita geometriska former är 
det enklast att använda en mall. Eleven ritar då inuti mallen. 
I och med att formen är sluten glider pennan inte iväg. Att 
rita runt om, utanpå en mall, är mycket svårare. Mallar kan 
du tillverka själv i kartong eller köpa färdiga i plast. 

 Även om det är enklast att använda mallar behöver eleven 
också lära sig att rita geometriska figurer utan mallar. Det 
är bra om eleven har hunnit träna på detta innan lektionen 
börjar, för att kunna vara delaktig i den ordinarie undervis-
ningen. Du som lärare kan behöva prioritera bland elevens 
uppgifter eftersom det tar lång tid att rita taktila bilder.

METOD 2
1. Eleven placerar linjalen så att han eller hon 

kan rita längs sidan med hack. 
2. Ena handen håller i linjalen. 
3. Andra handen ritar sedan linjen med pennan. 

Eleven räknar de hack som pennan passerar. 
Varje hack motsvarar en centimeter.
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Rita rektanglar

När eleven ska rita en rektangel, utan mall, börjar han eller 
hon med att rita baslinjen och håller sedan kvar pennan 
vid linjens ändpunkt. Eleven snurrar på ritmuffen ett kvarts 
varv och flyttar linjalen så att dess kortsida ligger mot den 
ritade linjen. Sedan ritar han eller hon nästa linje och så 
vidare. Med det här arbetssättet går det inte att kräva att 
vinklarna ska vara exakt 90 grader.

Rita trianglar

Det går oftast bra att rita trianglar utan mall om de saknar 
givna mått. Det är svårare om längderna och vinklarna är 
givna. Vid sådana uppgifter är det centrala att eleven förstår 
principen. Inte att alla längder och vinklar blir exakta. För 
att eleven ska kunna rita trianglar behöver han eller hon 
tillgängliga verktyg. Du kan köpa: 

• VINKELHAKE MED PUNKTMARKERING. Det finns även 
kombinerad gradskiva och vinkelhake med taktila mar-
keringar.

När eleven ska mäta ut triangelns höjd placerar han eller 
hon vinkelhaken så att den följer baslinjen och går exakt 
genom motstående vinkelspets. Detta är ett svårt moment 
när man inte ser. Eleven behöver oftast stöd av dig som är 
lärare för att göra detta. Om du ritar in triangelns höjd eller 
andra hjälplinjer på bilden måste du göra dem som streck-
ade linjer. Rita inte heldragna linjer eftersom de då kan för-
växlas med triangelns sidor. 

Rita cirklar

Låt gärna eleven börja med att rita cirklar inuti en mall. 
Nästa steg kan vara att rita runt till exempel ett glas eller 
en tejprulle. Därefter kan eleven börja rita med passare på 
ritmuff. Du kan köpa: 

• EN PASSARE som fungerar tillsammans med bläckpenna. 
Blyertspennor fungerar inte på ritmuff.

Eleven kan använda passaren på två olika sätt. Eleven 
placerar passarens vassa spets på ritmuffen så att den sitter 
fast. Han eller hon håller passaren lite snett. Ni får prova er 
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fram till den bästa lutningen. Eleven snurrar sedan ritmuf-
fen med andra handen, se bild 1.

Det andra sättet innebär att eleven sätter ned passaren 
på ritmuffen och håller fast passarbenet i cirkelns mitt. Det 
brukar gå bäst om eleven tar tag långt ned på passarbenet 
med ena handen och håller det stadigt. Sedan tar han eller 
hon det andra passarbenet med den andra handen och för 
det runt, se bild 2.

Rita vinklar

För att eleven ska kunna rita vinklar behöver du köpa: 

• GRADSKIVA MED PUNKTMARKERING. 

Eleven börjar med att rita en linje som visar det första vin-
kelbenet. Han eller hon sätter sedan en kartnål i linjens 
ände och en annan kartnål på linjen. Därefter lägger eleven 
gradskivan så att kartnålen i linjens ände är placerad i den 
markerade mittpunkten på gradskivans nedre del. Den andra 
kartnålen på linjen stöttar grad skivan så att den inte rör på 
sig under arbetets gång. Eleven följer graderingen uppåt på 
gradskivan till rätt gradantal och gör en markering. Han eller 
hon tar sedan bort gradskivan och sammanbinder vinkelspet-
sen med vinkelmarkeringen. 

Bild 1 Bild 2
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Skala

Avbildning och geometriska konstruktioner bidrar till 
att skapa förståelse för geometri och gör skalbegreppet 
centralt. Szubeilska och Marek (2015) visar i sin forskning 
att barn som fötts med blindhet ofta har svårt att förstå 
förhållandet mellan ett föremål och dess avbildning i skala. 
Svårigheten handlar om att få en korrekt mental bild utifrån 
en modell. För att underlätta elevens förståelse är det bra 
att börja med att visa ett föremål och dess avbildning i 
naturlig storlek. Eleverna kan till exempel rita av en tejprul-
le eller en bok i naturlig storlek. När föremålen blir för 
stora för att rita av kan ni hjälpas åt att göra en förminskad 
bild av föremålet på ritmuffen. Därefter kan ni ta ett litet 
föremål som till exempel ett suddgummi eller en nyckel och 
göra en förstorad avbildning på ritmuffen. I arbetet med 
skala kan ni också prata om kartor. Arbeta med avbildning-
ar i elevens närmiljö. Börja till exempel med att lägga några 
saker på elevens bänk och rita av dem ur fågelperspektiv. 
Sedan kan ni avbilda klassrummet och skolgården. Förutom 
att rita kan ni också bygga avbildningarna med lera eller lego. 
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SANNOLIKHET  
OCH STATISTIK

Det här kapitlet berör matematikområdet sannolikhet 

och statistik. Det handlar om hur punktskriftsläsande 

elever kan skapa och avläsa tabeller, diagram och grafer.

Skapa frekvenstabeller

Ett sätt att introducera statistik i de lägre årskurserna är att 
låta eleverna göra enkla frekvenstabeller. Klassen kan till 
exempel få i uppgift att undersöka hur många elever som 
föredrar olika sorters glass. Den punktskriftsläsande eleven 
kan använda knappar eller andra föremål för att illustrera 
svaren. Till exempel kan en stor rund knappsort illustrera 
jordgubbsglass och en kantig knapp kan illustrera choklad-
glass. Utifrån det insamlade underlaget får eleverna sedan 
sammanställa varsin frekvenstabell. Den punktskriftsläsan-
de eleven skriver då på punktskriftsmaskin eller dator. Det 
går lättast om eleven gör tabellen vågrätt och markerar med 
fulla punktskriftsceller. Noteringen blir så här: 

JG = jordgubbsglass
CG = chokladglass

JG F F F

CG F F F F F 

Ett annat alternativ är att skriva siffran 1 för den första 
markeringen i tabellen, siffran 2 för den andra och så 
vidare. Den sista siffran som eleven skriver är det slutgiltiga 
resultatet för gruppen. Gör ett mellanslag mellan varje siffra 
så blir det lättare att avläsa. Noteringen blir så här: 

JG 1 2 3 
CG 1 2 3 4 5
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Skapa stapeldiagram 

För att skapa enkla stapeldiagram kan eleven använda ”ringar 
på pinnar” eller bygga staplar med lego. 

För att skapa enkla stapeldiagram kan eleven använda "ringar på 
pinnar". 

Du kan också köpa: 

• PLOPPARK. Låt varje lodrät rad på plopparket repre-
sentera en stapel i diagrammet. Eleven trycker ned rätt 
antal ploppar per kategori och rad. Om raden inte 
räcker får eleven fortsätta på nästa rad och markera 
svaret i två staplar. Det går att sätta plopparket i 
punktskriftsmaskin och skriva korta kommentarer 
direkt på arket. Ett annat alternativ är att skriva på 
punktskriftsmaskin och sedan klistra in kommentarerna 
på diagrammet.

• RUTNÄT PÅ SVÄLLPAPPER. Eleven markerar rutorna med 
hjälp av märkduttar eller häftmassa och skapar på så vis 
staplar.

Eleven kan också skapa stapeldiagram på ritmuff. Du 
behöver förbereda detta genom att rita rutor på ritmuffen. 
Sedan kan eleven använda en kulspetspenna och streckmar-
kera de rutor som ska utgöra staplarna i diagrammet.

 Ett annat alternativ är att eleven gör stapeldiagram 
på punktskriftsmaskin. Det är enklast om han eller hon 
gör vågräta diagram, på samma sätt som beskrivits under 
skapandet av frekvenstabeller. Eleven skriver då fulla 
punktskriftsceller som motsvarar antalet i varje kategori. 
Även på dator är det enklast att konstruera, och avläsa, 
vågräta stapeldiagram. De kan se ut så här: 

Hund F F F F
Katt F F F F F
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För att eleven ska kunna jämföra längden på de olika 
staplarna flyttar han eller hon uppåt eller neråt i doku-
mentet och känner då skillnaden på punktskriftsskärmen. 
Ett lodrät stapeldiagram skulle tvinga eleven att flytta 
markören många gånger och det är svårare att få överblick. 

  F 

 F F 

 F F 

 F F 

 F F

Hund Katt

Skapa träddiagram

Ett sätt att konkretisera beräkningar av sannolikhet är att 
skapa träddiagram. Ni kan rita träddiagram på ritmuff eller 
Blackboard. Det går också att konstruera taktila träddia-
gram med hjälp av en liten whiteboardtavla, magneter och 
vaxsnören, se bild. 

Skapa grafer

Det tar ofta lång tid för punktskriftsläsande elever att skapa 
egna grafer. Välj därför ut ett begränsat antal sådana arbets-
uppgifter som innehåller centrala moment. För att kunna 
skapa grafer behöver eleven arbeta med koordinatsystem. 
(Kapitel 9 beskriver hur koordinatsystem kan bli tillgängli-
ga för elever med blindhet.)

 Eleven kan tillverka en graf själv. Han eller hon börjar 
med att välja minst tre x-värden och räknar sedan ut tillhö-
rande y-värden. När eleven har fört in resultaten i en värde-
tabell kan han eller hon markera punkterna med kartnålar i 
ett taktilt koordinatsystem. Sedan kan eleven sammanbinda 
punkterna med vaxsnöre eller en blompinne, se bild. 
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Avläsa tabeller, diagram och grafer
För seende elever kan tabeller, diagram och grafer snabbt ge 
översikt och visa på mönster och sammanhang. För elever 
med blindhet, som avläser taktilt, tar det längre tid att få 
samma information. De taktila bilder som finns till anpas-
sade matematikböcker är ofta förstorade och förenklade för 
att vara lättare att avläsa. På cirkeldiagram har sektorerna 
olika strukturer för att eleven ska kunna skilja dem från 
varandra. I kapitlet om läromedel kan du läsa mer om hur 
SPSM anpassar tabeller.

 Eleven kan behöva extra taktilt stöd, som kartnålar och 
vaxsnören, för att kunna avläsa tabeller, diagram och grafer. 
Om en elev till exempel ska avläsa ett taktilt stapeldiagram 
kan du lägga diagrammet på en koordinatplatta av kork 
och sedan markera staplarnas höjd med kartnålar. Grafer, 
som generellt är svåra att avläsa taktilt, går att förtydliga 
med kartnålar och vaxsnören. Kom ihåg att också ge en 
muntlig tolkning av tabellen, diagrammet eller grafen.

Tydliggöra grafer
Ibland arbetar seende elever med grafritande miniräknare 
eller program på dator. Då har elever med blindhet ingen 
möjlighet att ta till sig informationen taktilt. I sådana si-
tuationer kan du som lärare beskriva vad som visas på 
skärmen, rita upp det på en ritmuff eller ha förberett ut-
skrifter på svällpapper. 

 Till datorer finns program där grafens lutning 
åskådliggörs med ljud. Det kallas för auditiv graf. För vissa 
elever ökar det förståelsen för hur grafen ser ut. 
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SAMBAND OCH  
FÖRÄNDRING

Det här kapitlet berör matematikområdet samband och 

förändring. Texten handlar främst om hur punktskrifts

läsande elever kan skapa och avläsa taktila koordinat

system. Det beskriver också ett sätt att tillgängliggöra 

funktioner.

Arbeta med koordinatsystem

För att den punktskriftsläsande eleven ska kunna arbeta 
med koordinatsystem kan du köpa: 

• KOORDINATPLATTA AV KORK OCH KOORDINATSYSTEM 

PÅ SVÄLLPAPPER. Koordinatsystemet består av ett taktilt 
rutsystem med heldragna axlar och markerad axel-
riktning. Varje punkt på axlarna är markerad med ett 
litet tvärstreck. Var femte punkt är markerad med ett 
lite längre streck. Koordinatsystem på svällpapper ska 
användas tillsammans med ett underlag av kork. 

• RUTNÄT PÅ SVÄLLPAPPER. Rutnätet är en svällpappers-
bild med taktila rutor. Det går att köpa papper med 
rutor i olika storlekar. Eleven kan öva på att avläsa och 
sätta ut koordinater i rutnätet.

Eleven kan även arbeta med koordinatsystem på ritmuff 
eller Blackboard. Du behöver förbereda detta genom att rita 
heldragna axlar och markera axelriktningen. Markera varje 
punkt på axlarna med ett litet tvärstreck och var femte 
punkt med ett lite längre streck. Undvik att sätta ut siffror 
eftersom det är lättare att avläsa utan siffror.  
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Extra stöd vid taktil avläsning

För att underlätta avläsningen kan du markera punkterna i 
koordinatsystemet med hjälp av häftmassa eller kartnålar. 
Du kan också förstärka vissa linjer med vaxsnören. Om du 
vill ange koordinaten kan du skriva ned den på punktskrift 
och fästa lappen vid markeringen. En linjal eller vinkelha-
ke tillsammans med vaxsnöre kan underlätta för eleven att 
bestämma koordinaterna för en punkt. Ett sätt att träna 
avläsning i koordinatsystem är att spela Sänka skepp (se 
kapitel som handlar om spel och lekar).

Funktioner

På högstadiet ska eleverna få förståelse för räta linjens 
ekvation och hur lutning och skärningspunkt generellt för-
ändras med k- och m-värdet. Den punktskriftsläsande eleven 
kan använda ett taktilt koordinatsystem och låta en pinne 
symbolisera linjen. Ni kan lägga pinnen på olika sätt och 
prata om hur k- och m-värde påverkar läget på den. 
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PROBLEMLÖSNING

Det här kapitlet berör problemlösning. Det är inget 

eget område inom matematiken utan ett arbetssätt 

som genomsyrar hela matematikundervisningen. Texten 

handlar om hur du som lärare kan skapa förutsättningar 

för delaktighet och inkludering vid problemlösning.

Kommunicera matematik

Eleverna ska kunna formulera matematiska problem och 
reflektera över sitt matematiska arbete. De ska också kunna 
förklara och argumentera för resultat, slutsatser och lösa 
problem. För att utveckla dessa förmågor behöver eleverna 
träna. Det gör de vid problemlösningen för då måste de 
kommunicera matematik. Oltenau (2016) menar att det 
matematiska samtalet medför en utveckling av förmågan att 
kommunicera och fördjupar det matematiska tänkandet.
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Elevsamarbete

Vid problemlösning arbetar eleverna med uppgifter som inte 
är av rutinkaraktär. Det innebär att de måste prova olika 
strategier för att ta sig an och lösa uppgifterna. Eleverna 
utvecklar sina kommunikativa förmågor när de arbetar till-
sammans och lär av varandra (Bergqvist, o.a., 2009, Boaler, 
1998). Därför är det viktigt att alla kan vara med.

 För att skapa förutsättningar för delaktighet kan du 
välja uppgifter som går att lösa på flera olika sätt. Minst 
ett av sätten bör vara med konkret material. Till exempel 
kan eleverna få en enkel taktil bild att arbeta utifrån eller 
tillgång till laborativt material som lego eller byggbara 
kuber. Förslag på uppgifter som går att lösa på flera olika 
sätt finns i boken Rika matematiska problem – inspiration 
till variation (Hagaland, Hederén och Taflin, 2005). När 
klasskamraterna beskriver vad de gör, och hur de tänker, 
blir det en form av syntolkning, samtidigt som de övar på 
de förmågor som de ska utveckla. Det går emellertid inte att 
lägga hela ansvaret på syntolkningen på klasskamraterna. 
Du som lärare behöver finnas i närheten för att kunna ge 
den punktskriftsläsande eleven kompletterande information 
om vad som händer.

Träna vid annat tillfälle

I det problemlösande arbetet använder eleverna många 
olika tekniker och kunskaper. De kan behöva läsa och 
skriva, mäta, läsa av och konstruera egna bilder, tabeller 
och diagram, ha en funktionell räknemetod samt använda 
miniräknare. Att lära sig det tar tid. Försök hitta tillfällen 
då eleven kan träna på detta. Under problemlösningslektio-
nerna behöver eleven fokusera på själva matematikproble-
met och interaktionen med sina klasskamrater. 
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SPEL OCH LEKAR

Det här kapitlet handlar om spel och lekar där eleverna 

tränar matematiska förmågor. Vissa av spelen går att 

köpa hos återförsäljare (sök på namnet på internet). 

Andra kan du tillverka själv. För att kunna spela behöver 

eleverna bland annat ha tillgång till taktila tärningar. 

 Eleven med blindhet måste kunna hitta de material som 
spelen och lekarna innehåller. För att hålla ordning på 
tärningarna kan eleven slå dem på en begränsad yta som 
en bricka eller i locket av en kartong. En del uppskattar 
när det ligger filttyg på brickan, eller i locket, som dämpar 
ljudet. När eleven ska räkna antal – det kan vara till 
exempel pärlor eller ringar – kan han eller hon ha nytta av 
en skål. Om spelet innehåller text kan ni märka det med 
punktskrift så att texten blir tillgänglig. 

Kommunikation och övning

 Genom att samtala under spelets gång, om hur många kulor 
eller klädnypor man har kvar, vem som har flest och vem 
som har minst så kan elevernas taluppfattning utvecklas. 
Många klassiska spel där eleverna övar matematik och 
logiskt tänkande – som till exempel fyra i rad, schack, 
Yatzy, Othello och Uno – finns att köpa i anpassade format.
 Den punktskriftsläsande eleven behöver få lära sig spelen 
innan han eller hon spelar med kamraterna.

Nivå 1: Spel för de yngsta

Addera och subtrahera med klädnypor – tärningsspel
I det här spelet tränar eleverna på talområdet 1–10, att 
addera och subtrahera. Ni behöver en papplåda som ni har 
klätt invändigt med fyra olika taktila material. Det ska vara 
ett material för varje sida. Ni behöver också klädnypor och 
två taktila tärningar. Två till fyra elever kan vara med. De 
väljer var sin sida av lådan. Eleverna slår tärningen i turord-
ning och får sätta upp så många klädnypor som tärningen 
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visar, på sin sida av lådan. Den som först får tio klädnypor 
på sin sida har vunnit.

alternativ: Använd samma material som ovan men öva 
på subtraktion istället. Börja med att sätta upp tio klädny-
por på varje sida och ta bort så många som tärningen visar. 
Den som först har slut på sina klädnypor vinner. Ni kan 
också använda en tärning med talen 1–3 eller slå med två 
tärningar och använda skillnaden mellan tärningarna. 

Brospelet
I det här spelet tränar eleverna på antalsuppfattning. Spelet 
finns att köpa hos olika återförsäljare. 

Två eller tre kan spela tillsammans. Varje spelare får två eller 
fler pjäser. Alla börjar från samma håll och turas om att slå 
tärningen för att därefter flytta någon av sina pjäser. Om en 
pjäs landar i ett hål, trillar pjäsen igenom och måste börja 
om. En pjäs kan inte heller landa på en plats där det redan 
står en pjäs. Den som först kommit över bron med alla sina 
pjäser vinner. 

alternativ: Om man är två som spelar kan man sitta mitt 
emot varandra och börja från var sitt håll men i övrigt spela 
på samma sätt. Den som först har fått över sina pjäser på 
andra sidan bron vinner. 

Byggspelet
I det här spelet tränar eleverna taluppfattning. Ni behöver 
en taktil tärning med prickar och en skål med byggbara 
klossar som går att sätta ihop. Bestäm i förväg antalet tär-
ningskast som varje elev ska göra totalt, till exempel tio 
kast. Kasta tärningen i turordning. Den som har kastat tar 
det antal klossar som tärningen visar och bygger ett torn. 
När det är slut på klossar har den med högst torn vunnit. 

alternativ: Samma regler som ovan men varje spelare har 
20 klossar var. Den som först har lyckats använda alla sina 
klossar – och alltså har ett 20 klossar högt torn – har vunnit.
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Diamanterna – kortspel  
För att kunna spela behöver ni köpa kortspelet Diamanter-
na. Det är en taktil kortlek som gör det möjligt för eleverna 
att öva på tal, sifferinlärning och tiokamraterna. Varje kort 
visar ett antal diamanter, både taktilt och visuellt, och målet 
är att hitta par som ger summan tio. Dela ut minst fyra kort 
till varje spelare och gör en hög av resten. Den första spelaren 
frågar någon annan om en siffra som han eller hon behöver 
för att kunna få ett par med summan tio. Om den tillfrågade 
spelaren har den siffran på sin hand får den frågande ta det 
kortet. Om han eller hon inte har siffran får den som frågade 
plocka upp ett kort ur högen. Den som får par får fortsätta 
annars går turen över till nästa spelare. Spelet tar slut när 
korten i högen tar slut och den som då har flest par vinner.

alternativ: Spelarna får lägga ihop fler kort än två för att 
komma upp till summan tio. Det går också bra att använda 
kortspelet som ett laborativt material utan att använda det 
som ett spel. Eleverna kan då enskilt, eller tillsammans, öva 
på att lägga ihop flera kort som tillsammans bildar talet tio. 
De kan också bygga tal med hjälp av additionstecknet, sub-
traktionstecknet och likhetstecknet. Kortleken kan också 
fungera som ett Memory-spel. 

Först i mål – ett taktilt brädspel
Spelet tränar taluppfattning och finns att köpa hos återförsäl-
jare. Det består av en taktil spelplan, fyra spelpjäser och en 
taktil tärning. Varje deltagare väljer en spelpjäs och placerar 
den på start. I tur och ordning slår varje spelar med tärningen 
och flyttar rätt antal steg på spelrutorna. Den som hamnar på 
en ruta med taktil markering får undersöka vad den betyder. 
Förklaringar till vad de olika taktila märkningarna i spelru-
torna betyder står med punktskrift på spelplanen. Den som 
först kommer till mål vinner.

Ingen träff tack – kortspel
I det här spelet övar eleverna på att avläsa siffrorna från 
1–10 i punktskrift. Alla spelare ska ha varsin punktskrifts-
uppmärkt kortlek. Ta bort de klädda korten och låt ess stå 
för ett. På så sätt får ni en kortlek som går från ett till tio. 
Varje spelare lägger sin kortlek uppochned framför sig på 
bordet. En del elever tycker att det är lättare att hålla ordning 
på korten om högen ligger i en ask eller låda. Den som börjar 
vänder upp sitt översta kort och säger ”ett” och avläser 
sedan spelkortet. Nästa person vänder det översta kortet i sin 
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hög och säger också ”ett” eftersom det är första kortet även 
för honom eller henne, och läser sedan sitt spelkort. När alla 
har vänt sitt första kort fortsätter spelarna på samma sätt. 
De vänder då upp nästa kort i sina högar och säger ”två”. 
Spelet fortsätter på detta sätt tills alla kommer till varv ”tio”. 
Då börjar rundorna om från ”ett”. När någon har oturen att 
säga samma tal som spelkortet visar åker den personen ut. 
Den som klarar sig kvar längst har vunnit. 

Kulbanken 
I det här spelet tränar eleverna på taluppfattning och att 
känna igen siffror i skrift och på tärning. Spelet finns att 
köpa hos flera återförsäljare. Ni kan anpassa det genom att 
sätta siffor i punktskrift över de färgade prickarna. 

För att kunna spela behöver eleverna också en taktil tärning. 
Varje spelare har förslagsvis fem kulor var när spelet startar. 
Den första spelaren slår tärningen och lägger en kula i gropen 
vid siffran, om gropen är tom. Ligger det redan en kula där 
får spelaren ta upp den. Slår spelaren en tvåa åker kulan 
ned i lådan och försvinner. Den spelare som först har slut på 
kulor vinner. 

Musikcirkel
I den här leken tränar eleverna antalsuppfattning med 
hjälp av ljud. Alla elever som deltar ska sitta i en cirkel 
och göra ett ljud var med hjälp av ett instrument. Eller 
med kroppen, som till exempel klappa händerna eller 
knäppa med fingrarna. Leken börjar med att en elev säger 
en siffra, till exempel fem. Sedan gör eleverna ett ljud i 
taget i ordning tills de har gjort fem ljud. Den som spelar 
det sista ljudet säger ett nytt tal.
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Räkna rätt – tärningsspel
I det här spelet tränar eleverna taluppfattning. Ni behöver 
en taktil tärning, en skål med pärlor och varje spelare ska 
ha sex piprensare var. Målet är att få en piprensare med en 
pärla, en piprensare med två pärlor, en piprensare med tre 
pärlor och så vidare. Kasta tärningen i turordning. När en 
spelare får två på tärningen sätter han eller hon två pärlor 
på en av sina piprensare. Om spelaren får två ytterligare en 
gång får han eller hon inte trä upp några nya pärlor utan 
måste vänta till tärningen visare ett antal som spelaren ännu 
inte har på sina piprensare. Den som först fått rätt antal på 
alla sina sex piprensare har vunnit.  

alternativ: Samma regler som ovan men eleven måste 
följa nummerordningen. Hon måste först slå en etta för att 
få sätta en pärla på sin första piprensare och därefter slå en 
tvåa, sen en trea och så vidare. 

Skaklådan – dela upp tal
I det här spelet tränar eleverna på talkombinationer inom 
talområdet 1–10. Ni behöver flirtkulor och en låda, till 
exempel en skokartong, med lock. Sätt fast en mellanvägg 
i lådan så att det blir två lika stora fack. Väggen ska inte 
gå hela vägen upp till kanten. Om ni klär facken med olika 
material blir det olika ljud när flirtkulorna hamnar i de 
olika facken.

Eleverna ska skaka på lådan och sedan lyfta på locket och 
undersöka hur kulorna har fördelat sig. På detta sätt kan 
ni arbeta med till exempel uppdelning av talet fem. Lägg 
i så fall fem flirtkulor i lådan, sätt på locket och skaka. 
Låt eleverna ta av locket och känna efter hur kulorna har 
fördelat sig. Det kanske blev 2 + 3 eller 1 + 4. Lägg på 
locket och skaka igen och se om det blir en ny fördelning. 
Övningen passar att göra två och två. Eleverna kan gissa 
resultatet och sedan se om de hade rätt. 
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Nivå 2: Mer avancerade spel

Matteormen
I den här leken tränar eleverna på multiplikationstabellen. 
Alla elever behöver ett kort var. På korten ska det stå ett svar 
överst. Under svaret ska det stå en uppgift. Skriv ut detta 
i svartskrift på punktskriftspapper. Sätt sedan pappret i en 
punktskriftsmaskin och skriv ovanpå svartskriften i punkt-
skrift och klipp ut korten. Klipp av det översta högra hörnet 
så att eleven med blindhet vet vad som är uppåt på kortet. 
Utse en elev som ska börja. Han eller hon läser upp sin 
uppgift, till exempel ”4 · 7”. Den elev som har svaret 28 på 
sitt kort säger det. Det blir då hans eller hennes tur att läsa 
uppgiften på sitt kort, och så vidare. Spelet fortsätter så tills 
ormen går i mål med den elev som startade. 

Ni kan även utforma leken så att eleverna tränar på 
andra matematiska färdigheter som de övriga räknesätten, 
bråk, procent, decimalform med mera. 

Multibasspelet 
I det här spelet tränar eleverna tiotalsövergångar och 
befäster positionssystemet. Varje spelare ska ha en egen 
spelplan och tillgång till multibasmaterial i form av entals-
kuber, 10 tiostavar och 1 hundraplatta. Det går att köpa 
spelet som då heter Multibasspel. Det är inte taktilt men går 
att anpassa. Spelarna använder varsin spelplan av papper. 
Du kan tillverka en taktil variant på ritmuff eller på sväll-
papper. Ni behöver också en taktil tärning. 

Spelarna slår tärningen i tur och ordning. Spelet går ut på att 
lägga samma antal entalskuber, som tärningen visar, på de små 
entalsrutorna. Varje gång som de tio små rutorna är fyllda 
”växlar” spelaren till ett tiotal genom att lägga en tiostav på de 
mellanstora rutorna. När de är fyllda ”växlar” spelaren till en 
hundraplatta. Den som först gör det har vunnit.
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Sänka skepp
I det klassiska ”Sänka skepp” tränar eleverna koordinatsys-
tem och avläsning av diagram. För att spela behöver spelarna 
två koordinatsystem var som spelplaner. Ett för att märka 
ut de egna skeppen och ett för att markera anfallen på mot-
ståndarens skepp. Den punktskriftsläsande eleven fäster sina 
spelplaner på ett korkunderlägg. I sina koordinatsystem 
märker eleverna, i hemlighet, ut ett antal skepp i olika storle-
kar med hjälp av kartnålar. Ett större skepp upptar fler rutor 
än ett mindre. Spelarna turas sedan om att skjuta genom 
att ange vilken ruta på motståndarens spelplan som de vill 
bombardera genom att till exempel fråga ”Finns ett skepp på 
B3”. Om eleven får en bom markerar han eller hon den med 
häftmassa. En träff markeras med en kartnål. För att sänka 
ett skepp måste man hitta hela skeppet. Den som först sänkt 
alla motståndarens skepp har vunnit. En liten och en stor 
spelplan finns som kopieringsunderlag sist i boken. Använd 
en svällpappersmaskin för att göra dem taktila. På den lilla 
spelplanen är det lämpligt att placera ut tre skepp med läng-
derna 3, 3 och 2. På den stora spelplanen används fem skepp 
med längderna 5, 4, 3, 3 och 2.

Vippspelet 
I det här spelet tränar eleverna på att lägga ihop och dela 
upp tal inom talområdet 1–9. Spelet finns att köpa med 
punktskrift, men går även att anpassa själv med punktskrift 
på dymotejp och fästa på respektive bricka. 

5
6

7 8 91 2 4
3

Spelet börjar med att en person fäller upp alla brickor och 
sedan slår två tärningar. Fäll ned den eller de brickor som 
motsvarar tärningarnas gemensamma värde. Samma person 
fortsätter att slå och fälla ner brickor tills det inte går 
längre. Om det finns brickor kvar summerar ni deras värde. 
Sedan skickas spelet vidare till nästa person. Den eller de 
som får 0 kvar, alternativt lägst tal, har vunnit.
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VERKTYG  
OCH MATERIAL

På skolor finns ofta material som ska hjälpa till att 

åskådliggöra och förtydliga matematikundervisning

en. Många sådana material går att anpassa för punkt

skriftsläsande elever. Det kan handla om att märka upp 

materialen med punktskrift och det enklaste sättet 

är skriva med punktskrift på dymotejp. Det går också 

att ersätta färgade fält med material som har olika 

struktur som till exempel vlieseline (ett slags textilma

terial) eller sandpapper. En anpassning kan även vara 

att göra taktila markeringar med hjälp av märkduttar.
 
När du gör ett eget material, eller anpassar ett färdigt 
material, är det bra att tänka på några saker. Materialet 
bör inte vara så litet att det är svårt för eleven att få grepp 
om det, eller så stort att det är obekvämt att hålla i handen. 
Saker som rullar iväg kan också vara svåra att arbeta med. 
Använd gärna en bricka eller något underlag som håller 
materialet på plats. En del material avger ljud som eleven 
antingen uppskattar eller upplever som störande. För elever 
som har färgseende kan det vara bra med klara färger och 
tydliga kontraster. 

 Elever uppfattar laborativa material på olika sätt. Du 
och eleven får utforska tillsammans vad som fungerar. Välj 
gärna en sorts klossar och håll er sedan till den sorten. 
Annars behöver eleven lägga tid och energi på att lära 
känna och vänja sig vid olika material, istället för att ägna 
sig åt matematikuppgiften. 

 Kom ihåg att alltid förbereda eleven på vad det är som 
han eller hon ska få känna, lukta, smaka eller lyssna på. 
Beskriv hur saken ser ut – är den stor, liten, tung, kantig 
eller mjuk – innan du lägger den i elevens hand.
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Alternativa verktyg och laborativa material 
som finns nämnda i den här handledningen:

3D-skrivare
En 3D-skrivare är en maskin som framställer fysiska objekt. 
Den skapar tunna lager som läggs på varandra. På så sätt 
bygger den upp en tredimensionell form.

Abakus
En räkneram med kulor på stavar. Den finns i olika utfö-
randen. Genom att flytta på kulorna enligt olika regler kan 
eleven hantera de fyra enkla räknesätten addition, subtrak-
tion, multiplikation och division. I Sverige får elever med 
blindhet undervisning i den japanska abakusen Soroban.

Blackboard
En ritplatta som gör det möjligt att snabbt och enkelt fram-
ställa taktila bilder. Den lämpar sig för att rita egna bilder 
eller reproducera bilder från böcker och studiematerial. 
Man lägger ett vanligt A4-papper på ritplattan och ritar på 
det med en kulspetspenna. 

Bråkcirklar och bråkkvadrater
Material för att konkretisera bråkbegreppen hel, halv, tredje-
del, fjärdedel, sjättedel och åttondel. Det finns magnetiska 
bråkcirklar som går att använda på en liten whiteboardtavla.  
Anpassa genom att fästa dymotejp med punktskrift på 
bråkcirklarna och bråkkvadraterna.

Bråktavla – bråk, procent, decimal
En tavla där eleven lägger stavar som betecknar olika bråk-, 
procent- eller decimaltal.

Byggbara kuber
Laborativt material för mångsidig träning av antal och tal, 
tiotalsövergång och positionssystemet. Kuberna finns i olika 
storlekar och är lätta att sätta ihop och ta isär. Man kan 
använda olika slags plattor som underlag för att bygga med 
kuberna. Exempel på kuber är: 

• Multilink kan användas inom många matematikområ-
den i grundskolan och på gymnasienivå. NCM (Natio-
nellt centrum för matematikutbildning) ger förslag på  
aktiviteter som passar olika åldrar, skilda matematikom-
råden och flera kunskapsnivåer.
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• Centikub består av kuber som går att sätta ihop. Varje 
kub har volymen av en kubikcentimeter och väger ett 
gram. De kan användas för att träna taluppfattning, 
längd-, vikt- och volymbegrepp.

Dekorgummi
Ett mjukt material som det är lätt att klippa och stansa ur. 
Kan användas för att framställa bilder och former.

Dymotejp och hållare för punktskriftsmaskin
Dymotejpen är 12 mm bred. Med hjälp av en särskild 
hållare går det att sätta fast tejpen i en punktskriftsmaskin 
och skriva på tejpen.

Gradskiva och vinkelhake
En kombinerad gradskiva och vinkelhake tillverkad i hård-
plast och försedd med glidskydd på undersidan. Gradskivan 
har ett jack mitt på långsidan.

Geobräde
Geobrädet består av en platta med ett regelbundet kvadra-
tiskt mönster av piggar eller spikar. Eleven arbetar med 
brädet genom att använda gummisnoddar och skapa figurer 
med hjälp av dem. Spikarna eller piggarna har ”huvud” 
som gör att gummisnoddarna inte åker av.

Geometriska figurer
Tredimensionella figurer som finns i många olika utfö-
randen. Vissa modeller går att bygga med och en del har 
uttagbar begränsningsyta i plast.

Hundra- och tusenkedja 
Hundra- och tusenkedjan är ett montessorimaterial som är 
taktilt. Det fungerar för att arbeta med taluppfattning upp 
till 1000.

Hundraplatta 
Plattan finns i olika utföranden och fungerar tillsammans med 
byggbara kuber som till exempel Centikub och Multilink. 

Häftmassa
En återanvändningsbar massa som fungerar som ersättning för 
tejp, lim, häftstift och magneter. Massan kan formas till små 
kulor och fästas på papper för att markera uppgifter. 
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Klockor
Det finns flera olika varianter av klockor att köpa.

• Taktil klocka med punktskrift för att träna analog tid. 

• Punktmärkta armbandsur, talande armbandsur och 
väckarur i olika utföranden.

• Talande tidtagarur.

Koordinatsystem på svällpapper med koordinatplatta
Koordinatsystemet på svällpapper med ett underlägg av 
kork, en så kallad koordinatplatta. Extra koordinatsystem 
på svällpapper finns att köpa separat.

Kubikmeter
Kubikmetern har decimetergraderade rör och hörnkopp-
lingar. Anpassa materialet genom att fästa väggar av tyg 
eller papper runt om. Det kan göra det lättare för en punkt-
skriftsläsande elev att förstå hur stor kubikmetern är.

Linjal
Taktil linjal som är 20 cm eller 30 cm lång. Linjalen är 
försedd med glidskydd på undersidan. Den har punktmar-
keringar var femte millimeter och siffermarkering utan sif-
fertecken var femte centimeter. Linjalen som är 30 cm har 
dessutom ett hack vid varje centimeter på nederkanten. 

Meterhjul
Meterhjulet är ett hjälpmedel för att mäta längre sträckor. 
Ett distinkt ljud markerar varje meter.

Miniräknare
Det finns talande miniräknare med de fyra räknesätten och 
svensk röst. För mer avancerad räkning finns engelsk röst. 
Mobiltelefonens kalkylator kan fungera med talsyntes och 
kan då vara ett alternativ till talande miniräknare.

Multibas
Multibasmaterial lämpar sig för att visa ental, tiotal, hund-
ratal och tusental.

Måttband
Måttband med taktila markeringar där minsta mätenhet är 
en centimeter. Det finns även talande måttband med taktila 
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markeringar. De kan läsa upp det angivna måttet med en 
noggrannhet av en millimeter.

Märkduttar
Självhäftande ”plastpunkter” som lämpar sig för att till 
exempel markera tangenter på tangentbordet eller annat 
material.

Märkpasta
Finns i tub med munstycke som gör det lätt att åstadkomma 
punkter och reliefstreck. 

Mallar
Mallar för att rita geometriska figurer finns i plast och trä.

Ploppark
Plastark med ploppar. Man trycker ned plopparna för att 
markera svar eller antal. Arken kan användas flera gånger 
då plopparna kan tryckas tillbaka. Materialet finns i flera 
utföranden och kallas ibland för matteploppar. 

Punktskriftspapper
Ett kraftigare papper som går att använda i punktskrifts-
maskin. 

Punktskriftsskärm
En punktskriftsskärm är ett hjälpmedel som visar text som 
punktskrift. Den används alltid i kombination med ett 
skärmläsningsprogram som omvandlar texten till punkt-
skrift. Punktskriftsskärmen kan kopplas till dator, pekplatta 
eller telefon. På så sätt kan användaren läsa mejl, sms eller 
annan text.

Ringar på pinnar
En sorteringsbräda med pinnar som eleven kan trä ringar 
på. Kan användas för att träna antal och ordningstal och 
för att göra enkla frekvenstabeller och stapeldiagram.

Ritmuff
Ett dubbelt plastark vars ena sida har en strukturerad yta. 
Plastarket trär man över en gummiskiva (muffbräde). När 
man ritar på den strukturerade ytan med en kulspetspenna 
eller något annat hårt föremål blir linjerna upphöjda. Kan 
användas för att göra egna taktila bilder, tabeller eller diagram.  
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Rotograph
Träbrickor med utskurna geometriska former, som går att 
vrida runt en pinne. Rotographen tydliggör att formen inte 
förändras trots att positionen ändras.

Rutnät, svällpapper
Taktilt rutnät på svällpapper. Kan användas för att skapa 
stapeldiagram, arbeta med symmetri eller area. 

Sensoriska material 
Sensoriska material som till exempel vliseline, sandpapper 
och filt finns att köpa hos återförsäljare av pedagogiska 
leksaker, byggvaruhus och i tygaffärer. Många känsel, lukt- 
och hörövningar passar att göra i helklass.

Sorteringsmaterial
Material som går att sortera efter storlek, form, tjocklek 
och vikt. Till exempel logiska block, plastdjur, naturmateri-
al, knappar, spikar och nycklar.

Sorteringsfack
Sorteringsfack har ett antal fack som eleven kan använda 
för att sortera, kategorisera och skapa mönster. Facken 
finns i olika utföranden.

Sporre för tyg
En tygsporre, eller mönstersporre, består av ett handtag i 
vars ena ände det sitter ett litet tandat hjul som gör små hål 
när man drar det över ett papper eller ett tyg. Finns i tygaf-
färer och hobbyaffärer. 

Symmetrograph
Geometriska former utskurna i trä. Man viker ut formerna 
för att visa på symmetri. 

Taktila tärningar
Punkterna som markerar siffran är upphöjda och kan 
avläsas taktilt. 

Taktil färg
I hobbyaffärer kan du hitta färg som skapar relief. Till 
exempel glitterfärg. 
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Termometer
Analog termometer i trä. Den röda vätskepelaren går att 
urskilja taktilt och är skjutbar i en skåra. Finns att köpa hos 
förlag med inriktning på pedagogiska lärverktyg.

Tumstock
I plast eller trä med punktskriftsmarkeringar.

Vaxsnören
Snören bestrukna med vax som går att forma på olika 
sätt. De fäster på papper och andra underlag. Fungerar för 
att framställa reliefbilder, markera linjer och märka upp 
föremål. 

Våg – talande hushållsvågar
Anger vikt i gram. Finns i bordsmodell med svenskt tal. 

Whiteboard, liten
Tavlan är magnetisk. Den kan därför fungera bra som 
underlag om eleven vill fästa material med hjälp av 
magneter för att de ska sitta kvar.
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Matematikordlista

Du kan också använda listan som en checklista för att ta reda på elevens 
kunskaper.

Adjektiv
 1.  STORLEK stor större störst liten mindre minst 

 2.  ANTAL många fler flest få färre färst 

 3.  KVANTITET mycket mer(a) mest (volym) litet mindre minst 

 4.  MASSA tung tyngre tyngst (vikt) lätt lättare lättast 

 5.  LÄNGD lång längre längst kort kortare kortast 

 6.  HÖJD hög högre högst låg lägre lägst 

 7.  BREDD bred bredare bredast smal smalare smalast 

 8.  TJOCKLEK tjock tjockare tjockast tunn tunnare tunnast 

 9.  ÅLDER gammal äldre äldst ung yngre yngst 

 10. PRIS dyr dyrare dyrast billig billigare billigast 

Ord som ofta används i kombination med jämförelseord 
 alla – hälften – halv – hälften så mycket 

 dubbelt – dubbelt så mycket 

 ingen – ingenting – knappt – nästan 

 någon – någonting – drygt – ungefär 

 lite mer än – lite mindre än – resten – ringa 

 udda – jämna – full – tom 

Lägesord – var?
 i – framför – utanför 

 på – ovanpå – bakom – innanför 

 över – överst – bredvid – ovanför 

 under – underst – mellan – nedanför

 först – i början – högst upp 

 sist – i slutet – längst ner 

 före – i mitten – nära 

 efter – mitt på – närmast 

 upp – uppåt – fram – framåt – till vänster 

 ner – neråt – bak – bakåt – till höger 

Tidsord – när? 
 nu – i dag – i går – snart 

 då – i morgon – i förrgår – nyss 

 förr – i övermorgon – i fjol – sedan 

 alltid – ständigt – om en stund – strax 

 aldrig – sällan – för en stund – sedan 

 ofta – ibland – länge sedan 

 oftast – emellanåt – varje (varannan) dag

Ordlistan är från boken Bra matematik för alla av G, Malmer, 1999
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Symbol Beskrivning
Sexpunkts-
skrift

Punktskrifts- 
kombination 6p 

Skrivsätt 
– dator 

Åttapunktsskrift
Punktskrifts- 
kombination 8p

+ addition + p256 + + p256

- subtraktion - p36 - - p36

· multiplikation × p12456p3 * * p35

/ Snett divisionsteck-
en, snett bråkstreck / p34 // // p34p34 

—
Vågrätt divisions-
tecken, vågrätt 
bråkstreck

ü p1256 / / p34

= lika med = p2356 = = p2356

\ bakåtriktat sned-
streck (backslash) \ p45p34 \ \ p168

> större än > p3456p135 > > p267

< mindre än < p3456p246 < ⢔ p358

≥ större än, lika med ≥ p3456p135p2356 >= >= p267p2356

≤ mindre än eller  
lika med ≤ p3456p246p2356 <= ⢔= p358p2356

% procent % p1456 % % p4678

‰ promille %% p1456p1456 promille promille  

≈ ungefär lika med ⠘:: p45p25p25 ~~ ~~ p268p268

( vänster rundparentes ( p236 ( ( p236

) höger rundparentes ) p356 ) ) p356

[ vänster hakparentes [ p12356 [ [ p123568

]  höger hakparentes ] p23456 ] ] p234568

{ vänster klammer-
parentes { p6p12356 { { p23678

} höger klammer-
parentes } p6p23456 } } p35678

Vanliga tecken i matematisk punktskrift
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Symbol Beskrivning
Sexpunkts-
skrift

Punktskrifts- 
kombination 6p 

Skrivsätt 
– dator 

Åttapunktsskrift
Punktskrifts- 
kombination 8p

° gradtecken ⠻g p12456p1245 grader grader  

√ rottecken, kvadratrot √ p146 sqrt sqrt  

x1
x med nedsänkt etta 
efter x⠣⠼a p1346p126p3456p1 x_1 x_1 p1346p6p18

x2 x upphöjt till två x§⠼b p1346p346p3456p12 x^2 x^2  p1346p578p128

_ förtecken för nedre 
index ⠣ p126 _ _ p6

 integral ∫ p2346 int int

sin sinus sin p234p24p1345 sin sin
dubbel, högerriktad  
pil (implicerar, 
medför)

=o p2356p135 rArr rArr  

dubbel dubbelriktad 
pil (ekvivalent med) ö=o p246p2356p135 hArr hArr  

 enkel högerriktad pil :o p25p135 rarr rarr  

^ förtecken för expo-
nent eller övre index § p346 ^ ^ p578

|a| absolutbeloppet av a |a| p456p1p456 |a| |a| p4568p1p4568

± plus-minus ⠨+- p46p256p36 +- +- p256p36

∛ kubikroten §⠼c√  p346p3456p14p146 root3 root3  

! fakultet ¡ p235 ! ! p235

≠ ej lika med «= p4p2356 != != p235p2356

 pi "p p56p1234 pi pi  

 oändligheten ⠼é p3456p123456 oo oo p135p135

∑ summatecken "⠠s p56p6p234 sum sum  

λ grekiska bokstaven 
lambda, gemen "l p56p123 lambda lambda  

Λ grekiska bokstaven 
lambda, versal "⠠l p56p6p123 Lambda Lambda  
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Räkna med mig är en handledning om matematik undervisning 
för grundskoleelever som använder punktskrift. Handled ningen 
beskriver hur du som lärare kan skapa en tillgäng lig lärmiljö, 
arbeta med anpassade läromedel och vägleda elever till abstrakt 
matematiskt tänkande från konkreta upplevelser. Texterna är 
utformade för att ge information både till lärare som är nya på 
området och till dem som har viss erfarenhet. Handledningen 
innehåller även förkla ringar av hur matematiska uttryck skrivs 
med punktskrift. I de sista kapitlen finns tips på spel som tränar 
matematisk förmåga, alternativa verktyg och laborativa material. 
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