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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i
marginalen är hanterade.

 Sidspecifika förändringar
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats
eller en bild som flyttats.

 Till läsaren
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven.
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text
tillsammans med eleven!

 Pedagogiska tips
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt.

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

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

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

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

 Innehåll, text/uppgifter, bildbeskrivningar och läraranvisning finns under separata
flikar.

 Endast de bilder som behövs för att lösa bokens uppgifter har fått bildbeskrivning.
Övriga bilder utgår. Ibland kan bildförtydligande finns inkluderat i uppgiftens
anvisningar.

 Då det i elevens bok står att han/hon ska ”stryka under/över” eller ”ringa in” så
markera eller skriver eleven sitt svar.

 Rutmarkeringarna ersätts med ---.

 Uppgifterna är numrerade.

 I uppgifter där eleven ska markera rätt eller fel svar markerar eleven endast de
rätta svaren eller r vid rätt svar och f vid fel svar.

 Onödiga versaler utgår exv. i rubriker.

 Kursiv- och fetmarkering av ord eller hela meningar utgår.

 Understrukna ord markeras med parentes.

 Tabeller är omarbetade till vanlig text.

 Tecknen » … « Ersätt med: ” … ”
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Sidspecifika förändringar 

6 

Uppgift E 

Uppgiften har ändrats till: 

Sortera in orden till det djur som de passar in på. Observera att flera ord passar till flera 
djur. 

 Hund: --- 

 Orm: --- 

 Fågel: --- 

 Groda: --- 

Ord: nos, huvud, öron, svans, ben, päls, tänder, osv. 

7 

Uppgift G 

Uppgiften har förändrats på följande sätt: 

Bilda meningar genom att para ihop djuren med rätt nedanstående alternativ. 

1 Duvan ---  

2 Hunden --- osv. 
a) lägger rom och fångar insekter. 
b) lägger ägg och flyger. osv. 

7 

Uppgift A – Lejonet ett däggdjur  

I boken förekommer många uppgifter med liknande utformning. Ta tid och förklara hur 
uppgiften ska lösas. Eleven skriver siffran där markeringen --- står, men ibland kanske man 
vill befästa kunskaperna mera konkret och då kan eleven skriva hela svaret. 

Koppla ihop frågor och svar. 

Frågor: 

1 Var lever lejonen? 

2 Hur ser lejonet ut? … osv. 

Svar: 

--- Det betyder att det jagar tillsammans med andra lejon. osv. 

8 

Uppgift D 
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I uppgiften uppmanas eleven att markera ordet som inte passar in med en parentes, men 
eleven kan naturligtvis välja det sätt som han/hon själv gillar bäst. 

Vilket ord passar inte in i ordgruppen? Markera ordet med en parentes ordet. 

Exempel: gul (vinge) blå 

1 tänder,  flock,  näbb 

2 klo,  savann,  päls osv.  

9 

Uppgift F  

Uppgiften har fått följande utseende: 

Kombinera orden nedan med de numrerade orden. 

Exempel: stor (flock) 

Ord: näbb, flock, klo, savann, tänder, hona, fena, vinge 

1 vass ---  

2 stor --- osv.  

9 

Ruttext 

Texten med ordförklaringarna är placerad före uppgift G. 

9 

Arapapegojan Uppgift A 

Eleven har fått följande nedanstående förändring av uppgiften: 

Rätt eller fel? Skriv r om svaret är rätt svar och f om svaret är fel. 

1. Arapapegojan är ett rovdjur. --- 

2. Arapapegojan använder näbben när den klättrar. --- 

3. Det finns regnskog i Sydamerika. ---  

17 

Uppgift D 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Skriv in orden nedan i meningarna. 

dödar, lyssnar på, tänker på, får, anfaller 

Exempel: Eleverna (lyssnar på) läraren. 

1 Barnen --- presenter. 

2 Soldaterna --- staden. osv. 
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18 

Uppgift C 

Tabellen utgår och ersätts med: 

… Gör som i exemplet. 

 1 vass: en vass penna, --- 

 2 bred: en bred gata, --- 

 3 kort: en kort svans, --- 

19 

Uppgift B 

Uppgiften har fått följande förtydligande: 

Bilda hela meningar. Skriv siffrorna nedan vid rätt slut på meningarna. 

Meningarnas början: 

1 Om ormen blir rädd  

2 När man har fått ett ormbett  

Meningarnas slut: 

--- sover ormen under en lövhög. 

--- tycker den om att sola. 

--- slingrar den iväg. osv. 

21 

Uppgift C 

Skriv rubrik till varje grupp av ord. 

 1 ---  
Sverige, Turkiet, Irak, Somalia 

 2 --- 
mage, bröst, svans, tänder 

 3 --- 
gul, grönaktig, blå, röd  

23 

Uppgift C 

Svarsalternativen har numrerats enligt nedan. 

 1 (bra) Kaffe trivs --- (a) i temperaturer på 15-25 grader C än i temperaturer på 25-
30 grader C. Bladen torkar om det är mycket varmt. Det är inte --- (b) med för 
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mycket vind heller. Kaffebusken trivs alltså allra --- (c) bäst i ett lagom varmt 
klimat… osv. 

 2 (dålig) buskarna växer inte i --- (a) jord. De blir små och kaffet smakar --- (b) än 
det kaffe som växer på bra jordar. osv. 

24 

Uppgift A 

Tabellen utgår. Ersätts med orden verb/substantiv för att på så sätt förstärka inlärningen 
av dessa ord och dess betydelse. 

Läs texten på sidan 20 och fyll i orden som fattas här nedan. 

 1 Verb: --- Substantiv: mat 

 2 Verb: --- Substantiv: en odling 

 3 Verb: planterar Substantiv: --- osv. 

27 

Uppgift D Tabell 

Uppgiften innehåller troligen ett tryckfel då båda ristabellerna har samma årtal 2005. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Titta på tabellerna och svara på frågorna. 

Produktion av vete och ris i 1000-tals ton. De största producenterna. 

Veteproduktion 2005  

 (Land/1000-tals ton) 

- Land: Indien 

  Produktion: 65129 

- Land: Frankrike 

  Produktion: 30582 osv. 

Hela världen: 610700 

28 

Uppgift D 

Tabellen utgår.  

 1 substantiv: --- adjektiv: kall 

 2 substantiv: --- adjektiv: varm 

 3 substantiv: fukt adjektiv: --- 

 4 substantiv: längd adjektiv: --- 
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29 

Uppgift A 

Bild utgår. Men man kan naturligtvis rita planeterna på elevens ritmuff/Blackboard. 

Uppgiften fått följande utseende: 

Runt solen kretsar åtta planeter. Läs meningarna 1-8 och skriv planeternas två första 
bokstäver. Utgå från solen. 

Solen 

 1 --- 

 2 ---  

 3 --- osv. 

30 

Uppgift B 

Tabell utgår och ersätts på följande sätt:  

Nyckel: 

 namn: Planetens namn 

 avstånd: Avstånd till solen i miljoner km 

 tid: Omloppstid 

 

 1 avstånd: 58   namn: --- tid: --- 

 2 avstånd: 108  namn: --- tid: --- 

 3 avstånd: 150  namn: --- tid: --- 

 4 avstånd: 228  namn: --- tid: --- osv. 

32 

Uppgift C 

Uppgiften här omarbetas på följande sätt: 

Para ihop grundämnenas namn med rätt formel. 

Formel: O, Ca, N, H, C 

 1 väte = --- 

 2 syre = --- 

 3 kol = --- 

 4 kväve = --- 

 5 kalcium = ---  
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34  

Kartkunskap och klimat 

Kolla igenom vilka övningar som är relevanta för eleven med synnedsättning. Beroende på 
elevens kunskapsnivå kan det vara bra att fundera över hur man bäst använder tiden. 
Svällpapperskartorna har ju inte samma skalenhet och kan inte förmedla likvärdig 
information som de seende elevernas kartor. Detta måste man ta med i beräkningen när 
man kollar igenom uppgifterna.  Tänk efter vad du som pedagog vill att eleven ska kunna 
efter genomgånget avsnitt samt vad som är viktigt att eleven kan och vet om kartor.  

34 

Uppgift A kräver tillgång till en världskarta och karta över Ryssland och Kina. Dessa finns i 
grundboken. Var medveten om att det tar tid att mäta avståndet samt att elevens 
svällpapperskarta inte har samma skala som de seende har på sin karta. 

Uppgiften är ändrad till: 

A. Lös uppgifterna med hjälp av världskartan med statsgränser i svällpapper. 

1. Jobba med en kompis och markera Sverige, Kuba, Israel och Iran på kartan.  

2. Jobba med en kompis och mät hur långt det är mellan Kinas östkust och Rysslands 
västkust (det är en liten vik). Räkna ut med hjälp av kartans skala hur långt det är i 
verkligheten. (Skalan står längst ner på bilden, en ruta är 1000 km.)  

34 

Uppgift B kräver tillgång till svällpapperskartan över Stockholms stad platser och stadsdel.  
Den finns i grundboken. Denna karta skiljer sig från kartan i grundboken. 

 Uppgiften är ändrad till: 

B. Titta på svällpapperskartan över Stockholms stad platser och stadsdelar.  

1. Vad har svällpappersbilden för skala  

2. Tekniska museet ligger på Gärdet och Waldemarsudde ligger på Djurgården. Ligger 
Tekniska museet norr eller söder om Waldemarsudde? Vad heter stadsdelen där 
Waldemarsudde ligger? 

34-35 

Uppgift C kräver tillgång till svällpapperskartan över Turkiet.  Den finns i grundboken. 
Denna karta skiljer sig från kartan i grundboken. 

 Uppgiften är ändrad till: 

C.  Titta på svällpapperskartan över Turkiet.  

1. Längst österut i Turkiet, på gränsen till Armenien, står det Ararat 5165 på kartan i 
originalboken. Vad tror du det betyder? Markera berget på din svällpapperskarta. 

2. Kartan över Turkiet i originalboken är ritad i skala 1:13 000000. Turkiet är 12 cm 
långt från väst till öst på kartan. Hur långt är Turkiet i verkligheten? (Du kan välja 



8 

 

att mäta och räkna på din svällpapperskarta istället. Skalan på svällpappersbilderna 
står längst ner på kartan.) 

3. Två stora floder, rinner genom Turkiet och Irak. Vad heter de? 

35/36 

Uppgift B 

Uppgifterna 1-5 här kan eleven behöva individuell handledning.  Det viktiga är att eleven 
vet vad breddgrad etc. är, men sedan får man överväga hur mycket tid man vill lägga ner 
på uppgifterna och hur mycket eleven i framtiden kommer att ha användning av dessa 
kunskaper.  

Bredd- och längdgraderkan markeras med snören på en jordglob eller på 
svällpapperskartan av världen. 

Uppgiften har ändrats till: 

B.  Titta på svällpapperskartorna för världen med stadsgränser, ekvatorn och 
vändkretsarna (två kartor). Jobba med en kompis och svara på frågorna.  

1. Skriv tre länder som kräftans vändkrets går genom. 

2. Skriv tre länder som ekvatorn går igenom.  

3. Varifrån kommer du? Markera på kartan. 

39 

Uppgift B 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Bilda hela meningar. Para ihop meningarnas början med deras slut. Skriv siffran vid 
meningens början vid rätt slut. 

Meningens början: 

1. I Japan tillverkar man osv. 

Meningens slut: 

---  den tropiska klimatzonen. osv.  

39 

Uppgift C 

Uppgiften är omarbetad på liknande sätt som uppgift B. 

Bilda meningar. Para ihop meningarnas början med rätt slut. 

Meningens början: 

1 Barrskogen osv. 

Meningens slut: 

--- går mellan Indien och Kina osv. 
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40 

Uppgift E 

Kolla så att eleven har de platser som anges markerade på sin svällpapperskarta. Eventuellt 
kan eleven behöva individuell handledning.  

Öva väderstrecken: norra, östra, västra och södra i bestämd form. … 

Uppgiften har tillägg av parenteser: 

Exempel: Var ligger Mongoliet (ett land)? I norra Asien. 

norra, östra, västra, södra  

1. Var ligger Ryssland (ett land)? --- Asien.

2. Var ligger Uralbergen? --- Asien.

3. Var ligger Himalaya (ett berg) --- Indien.

4. Var ligger Shanghai (en stad)? --- Kina.

5. Var ligger Calcutta (en stad)? --- Indien.

40/41 

Uppgift F/uppgift C 

Samla tre viktiga ord från texten vid varje rubrik. … 

 1 Natur: --- 

 2 Klimat: --- 

 3 Befolkning: --- 

 4 Näringsliv: --- 

40 

Uppgift A 1 Vilken färg de olika naturtyperna har är inte relevant för en elev med 
synnedsättning. Eleven behöver svällpappersbilderna över Afrika från grundboken för 
uppgiften. Uppgiften är därför ändrad till: 

A Använd svällpapperskartorna för Afrika. 

1. I norra Afrika finns öken. Sök på svällpapperskartan och skriv några länder.

2. I mellersta Afrika finns regnskog. Sök på svällpapperskartan och skriv några länder.

3. I södra Afrika finns savann. Sök på svällpapperskartan och skriv några länder.

41 

Uppgift 3 och 6 har tillägget: (Sök på svällpappersbilden med världskartan.) 

Eleven behöver såldes världskartan från grundboken! 



10 

 

42 

Uppgift C 

För att spara tid har uppgiften kompletterats med aktuell text från grundboken.  

Vad betyder orden? 

 1 Vad betyder (den) i nedanstående text. 
sid 43 i grundboken 
Hela världskartan ligger på norra halvklotet. (Den) består av länderna Kanada, USA 
och Mexico etc. 

 2 Vad betyder (därifrån) i nedanstående text, sid 45 i grundboken. 
I Kalifornien finns modern dataindustri. (Därifrån) exporterar man datorer till hela 
världen.  

 3 Vad betyder (många) i nedanstående text, sid 45 grundboken. 
I Mexico och Mellanamerika är jordbruket inte lika mekaniserat som i norr. (Många) 
arbetar på fälten, men skördarna är mindre i USA. 

43 

Uppgift A 

Eleven behöver en svällpapperskarta (Sydamerika) och eventuellt behöver eleven lite 
individuell handledning. 

Uppgiftsinstruktionen är ändrad till: 

A. Använd svällpapperskartorna för Sydamerikas städer och länder. Leta reda på länderna 
och deras huvudstäder. 

43 

Uppgift D  

Eleven behöver Sverigekartan och världskartan från grundboken. 

Här finns en parentes tillagd:  
(Jobba ihop med en kompis och använd världskartan och Sverige kartan.) 

45 

Uppgift A - Europa 

Kopiera gärna aktuell text i grundboken så kan eleven skriva sina rubriker direkt i texten. 

46 

Uppgift C 

Uppgiften har följande utseende: 

Bilda meningar genom att para ihop ord från de tre nedanstående grupperna. 
Grupp 1:  Befolkningen, Barrskogen, Kärnvapen, Nya Zeeland, Australien, Bönderna 
Grupp 2:  består av, exporterar, sträcker sig, är, odlar, innehåller 
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Grupp 3:  till Uralbergen.  uran.  två öar. olika grödor. nötkött. engelsktalande. 

 1 --- 

 2 ---  

 3 --- osv. 

48 

Uppgift E 

Eleven skriver N eller B efter aktuellt ord. 

Skriv N eller B efter orden.

 1 får ---  

 2 svin --- osv. 

52/53 

Uppgift C 

Tabellen utgår. Den skrivs på samma sätt som i tidigare uppgifter med upprepning av 
orden; substantiv och verb. 

 1 substantiv: --- verb: skyddar 

 2 substantiv: en förändring  verb: --- osv. 

59 

Uppgift C 

Uppgiften har följande utseende: 

Skriv sju meningar med de verb och substantiv som passar ihop. 

Verb: bilda, betal tull, importera, starta, ha monopol på, tillhöra, kontrollera 

Substantiv: en union, Hansan, en affär, handeln, vid gränsen, varor, en vara 

 1 --- 

 2 --- 

 3 --- osv. 

62 

Uppgift B 

Bilderna utgår och ersätts med text. 

 1 en sko --- 

 2 en sax och en nål --- 

 3 en mur och en murslev --- 

 4 en hammare och en såg --- 
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67 

Uppgift E 

Tabellen utgår.   Ersätts med följande: 

 1 verb: trollar substantiv: en --- 

 2 verb --- substantiv: en smitta osv.  

67 

Uppgift A 

Tabellen utgår. Har fått samma utförande som uppgift E på samma sida. 

68/69 

Uppgift A  

Eleven markera här endast rätt svar.   

Rätt eller fel? Sätt kryss (x) vid rätt svar. 

 1 I slutet av medeltiden var Sverige och Danmark–Norge i förbund med varandra. --
- 

 2 Alla adelsmän i Sverige ville ha en svensk kung. ---  osv.  

78 

Uppgift A 

Eleven markera rätt svar. 

 Rätt eller fel? Sätt kryss (x) vid rätt svar. 

1. Kristina var en svensk drottning. --- 

2. Hon föddes 1632. --- osv. 

83 

Uppgift C 

Uppgiften har följande utseende: 

Kombinera orden så att de bildar hela meningar. 

 Olja  

 Koldioxid  

 Den varma luften  

 Man  

 Sverige 

---------------------------------------- 

lagar, stiger, förbränns, använder, bildas 
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---------------------------------------- 

i motorn.  

mycket olja.  

uppåt.  

vid förbränning av fossila bränslen. 

information på datorn. 

1 ---  

2 --- osv. 

84 

Uppgift D 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Rita ett diagram på elevens ritmuff eller Blackboard så kan eleven rita in staplarna i 
diagrammet. Var dock medveten om att detta tar betydligt mera tid än för de seende 
eleverna. Eleven kan sedan göra en Nyckel och endast skriva in förkortningarna med hjälp 
av Perkinsmaskinen. Man kan naturligtvis spara tid genom att ha skrivit ut lappar med 
ländernas namn som eleven sätter fast med häftmassa.  

Uppgiften har följande utseende: 

För in ländernas namn och siffror på ländernas utsläpp i ett tomt stapeldiagram. Gör en 
stapel för varje land. 

Utsläpp av koldioxid i ton per person (2004) 

 Indien 1,2 

 Tanzania 0,1 

 Kina 3,8 osv. 

85 

Uppgift A 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Rätt eller fel? Sätt kryss (x) vid rätt svar. 

1. Gröna växter behöver bara sol och vatten för att leva. ---

2. Växtens blad tar upp solenergi. --- osv.

88 

Uppgift G 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Välj bland bindeorden nedan. 
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Bindeord: som, när, där, medan, osv. 

 1 Hjärnan är ett organ --- kroppens signaler bearbetas. 

 2 Vi behöver magsyror --- hjälper till att bryta ner maten. 

90 

Uppgift G 

Uppgiften är ändrad till: 

G.  Vad heter organen? 

Se svällpappersbilderna på sidan 104 i grundboken. 

1. Tänker du med: ---
2. Det hårda i kroppen: ---
3. Från munnen ner till magen går:
4. Pumpar i ditt bröst: ---
5. Kroppens största organ: ---
6. Andas du med: ---
7. Tar upp näringen ur maten du äter: ---
8. Rör du dig med: ---

94 

Uppgift F 

Tabellen utgår. Uppgiften har fått följande utseende: 

Läs tabellen om papperskonsumtionen per personen osv. 

Svara sedan på frågorna nedan. 

Papperskonsumtionen i kilo i världen per capita (per person) 

Land – år 2005 – 1995 – 1985 

Sverige: 219 – 231 – 230 

Finland: 324 – 409 – 276 osv. 

1 I vilket land använder man mest papper per person? osv. 

96 

Uppgift C 

Följande förändringar av uppgiften har gjorts. 

Samla geografiska namn från texten på sidan 113, sortera och skriv dem vid rubrikerna 
nedan. 

 1 hav: --- 

 2 sjöar: --- 

 3 älvar: --- 
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96 

Uppgift D 

Meningen ”Skriv siffrorna i rutorna.” har ersatts med: 

… Skriv sifforna nedan så meningarna blir kompletta.

97 

Uppgift A 

Uppgiften har förtydligats på följande sätt: 

Bilda sammansatta ord. Ta ett ord från vardera ordgrupp nedan. 

Ord 1:  

våt, syd, flod, kalk, berg(s), jord, fjäll, morän 

Ord 2: 

lera, sten, dal, art, trakt, grund, spets, mark 

1 --- 

2 --- osv. 

100 

Uppgift D 

Tabellen utgår och skrivs istället på följande sätt: 

 1620: ca 1 miljon 

 1767: ca 2 miljoner 

 1863: ca 4 miljoner osv. 

104 

Uppgift D 

Tabellen utgår. Rubrikerna upprepas för att på så sätt befästa orden och dess betydelse. 

1 substantiv: en gåva verb: --- osv. 

105 

Uppgift A 

Tabellen utgår. Orden är numrerade. 

 1 vetenskapsman – vetenskap 

 2 astronom  --- 

 3 --- geologi osv. 
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108 

Uppgift E 

Uppmärksamma eleven på ordet intelligent. 

110 

Uppgift A 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Rätt eller fel? Sätt kryss (x) vid rätt påstående. 

1. På 1880-talet arbetade de flesta svenskar inom industrin. ---

2. Många flyttade från landet in till städerna. --- osv.

112 

Uppgift B 

Verben är numrerade. 

Verb: 

1 Man avskaffar  

2 Man kräver osv. 

Substantiv: 

--- förbättringar 

113 

Uppgift C 

Sätt kryss (x) vid rätt påstående. 

1. Lisa var redan med barn när hon och Nils flyttade till Alhamra.  ---

2. Förhållandena på den första arbetsplatsen var sämre än på den andra.  --- osv.

116 

Uppgift C 

Tabellerna utgår. 

Skrivs enligt nedan. 

adjektiv - substantiv 

1 myndig --- 

2 --- en kvinna 

3 --- erotik osv. 

verb – substantiv 

1 förändra --- 
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2 reformera --- 

3 --- en aga osv. 

117 

Uppgift B 

Uppgiften har förtydligats på följande sätt: 

Para ihop verben med substantiven. Sätt verbens siffror framför rätt substantiv. 

Verb:  

1 man anställer 

2 man bildar osv. 

Substantiv: 

--- pengar  

--- varor osv. 

118 

Uppgift E 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Du får hjälp med ordets antal bokstäver inom parentes, samt någon eller några av ordets 
bokstäver. 

1. Alla som arbetar på en arbetsplats =  a-------a (9)

2. Pengar man får när man är 67 år gammal och inte arbetar. =  p-----n (7)

3. Pengar man får om man blir sjuk och inte kan arbeta =  s------------g (14)

4. En förening som samlar anställda =   f----------g (12) 

120 

Uppgift C 

Uppgiften har fått följande utseende: 

… Ändra form där det behövs.

Adjektiv:  

gemensam, offentlig, obligatorisk, ekonomisk, social 

Substantiv: 

1. --- tillväxt

2. --- kris osv.
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Till läsaren 

Hej!  

 Innehåll, text/uppgifter, bildbeskrivningar samt läraranvisning finns under separata 
flikar. 

 Boken har inga svällpappersbilder, men du ska använda de svällpappersbilder som 
finns i grundboken exv. kartor. 

 Uppgifterna är numrerade så att det blir lättare att hålla reda på svaren och för att 
underlätta rättning av uppgifterna. 

 I uppgifter där du ska markera rätt eller fel svar markerar du endast de rätta svaren 
eller r för rätt svar och f vid fel svar.  

 Utelämnade ord i en given text har fått numrering i form av bokstäver/siffror inom 
parentes. 

 Ibland ska du para ihop numrerade ord med en förklaring eller en menings början 
med dess slut. Lös uppgiften genom att skriva de givna siffrorna framför rätt 
svarsalternativ.  

 Originalbokens tabeller är omarbetade till vanlig text. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Eleven skriver sina svar på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. Där 
kan eleven ha två filer, en för frågorna i grundboken och en för övningsbokens 
uppgifter. På så vis skapas en trädstruktur i datorn som gör att eleven själv snabbt 
kan hitta uppgifterna. 

 I Läraranvisningen har förändringar av en uppgifts text kursiverats.  

 I de uppgifter där eleven ska ”stryka över/under” markerar eleven ord/mening med 
en parentes.   

 När eleven ska kombinera/para ihop ord och förklaring, en menings början med dess 
slut etc. kan det vara bra att upplysa eleven om att eleven ska skriva siffran före 
svaret. 

 Utelämnade ord i en given text har fått numrering i form av bokstäver/siffror inom 
parentes allt för att underlätta vid rättning av uppgiften. 
Exempel sid 23 uppgift C 
1 (bra) Kaffe trivs --- (a) i temperaturer på 15-25 grader C än i temperaturer på 25-30 
grader C. Bladen torkar om det är mycket varmt. Det är inte --- (b) med för mycket 
vind heller. Kaffebusken trivs alltså allra --- (c) bäst i ett lagom varmt klimat… osv. 
Exempel sid 46, uppgift B 
På södra  --- (1) ligger Oceanien som  --- (2) tusentals öar. Australien är den största av  
--- (3) och Nya Guinea är den  --- (4) största. Eftersom Australien har  --- (5) är det 
mycket torrt. Det kommer knappast någon  --- (6). osv. 

 Vissa uppgifter kräver tillgång till svällpappersbilder exv. kartor. Använd då det 
material som finns till grundboken. 
Var medveten om att eleven kanske behöver individuell handledning mycket 
beroende elevens förkunskaper. 

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. sid 29 uppgift A  
planeter, sid 84 Uppgift D stapeldiagram, sid 86 fotosyntesen.  Rita en enkel skiss. 
Skala bort all onödig information. Man kan även göra det enkelt för sig genom att 
göra en kopia av den bild man vill rita genom att kopiera den i skolans kopiator. 
Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer 
som Du anser behövs för förståelsen och skriv sedan den text som eleven behöver 
genom att sätta in ritmuffen i elevens Perkinsmaskin eller Blackboard (Best.nr: 
10326). 

 Man kan beställa svällpappersbilder från 
SPSM Läromedels Basbilder 

o www.spsm.se/laromedel/webbshop/ 
o order@spsm.se  

 En elev med synnedsättning behöver få tillgång till de möjligheter som finns 
tillgängliga för att taktilt befästa och fördjupa sina kunskaper, men även använda 
andra sinnen som smak eller ljudillustrationer.  Kolla i skolans förråd efter taktila 
modeller, jordglob, universums planeter etc. 

https://www.spsm.se/laromedel/webbshop/
mailto:order@spsm.se
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Allt som kan förstärkas taktilt fördjupar elevens möjlighet till kunskap och är speciellt 
viktigt för en elev med synnedsättning! 

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
text och uppgifter samt att skriva svaren. Att tolka taktila bilder kräver också extra 
tid. 

 Vid prov har eleven med synnedsättning rätt att få mera tid till sitt förfogande. 

 Läs ”Till läsaren” gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning samtidigt som man kan samtala om olika uppgifters 
utformning. 
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Bildbeskrivningar 

86 

Ett tecknat träd som omges av pilar med följande ord: 

 Solenergi: pil från solen mot trädet. 

 Koldioxid: pil mot trädet. 

 Syre: pil från trädet (ut i luften) 

 Vatten: pil ner i marken riktad upp mot trädets stam. 
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