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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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Läraranvisning 

Titel: Idrott och hälsa 1 & 2 

Författare:  Johan Paulsson, Daniel Svalner  

ISBN: 978-91-86691-11-0 

Innehåll 
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Pedagogiska tips ........................................................................................ 10 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 11 

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. 

 Många tabeller har skrivits om för bättre läsbarhet i punktskrift och på 
punktskriftsskärm.  

 De flesta bilder har bildbeskrivningar men behöver ändå förklaras mer ingående för 
elev med synnedsättning.  

 Taktila svällpappersbilder av skelettet, musklerna och de inre organen finns att 
köpa från SPSM 020-23 23 00 
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Sidspecifika förändringar 

Sid 4 

Hela sidan med ”bokinformation” har flyttats till slutet av boken 

18 

Tabell har fått ändrad uppställning.  

1. Handledens flexorer 

 Ursprung: radius, ulna 

 Fäste: manus 

 Rörelse: flexion i handleden 

2. Handledens extensorer 

 Ursprung: radius, ulna 

 Fäste: manus 

 Rörelse: extension i handleden 

3. Biceps = tvåhövdade armböjaren 

 Ursprung: scapula 

 Fäste: ulna 

 Rörelse: flexion och supination i armbågsleden 

… osv  

27 

Bildtext är ändrad.  

En människokropp som visar det centrala nervsystemet som består av hjärnan och 
ryggmärgen. Det perifera nervsystemet består av antal nerver som utgår från centrala 
nervsystemet och når ut i hela kroppen.  

47 

Tabell är ändrad.  

Beräkna din maxpuls 

Alternativ 1 

Män 220 minus ålder 

Kvinnor 226 minus ålder 

Alternativ 2 

210 minus (0,5 x ålder) 
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49 

Bildtext är ändrad. 

Pulszoner i relation till intensitet(i procent) 

 1 50-60  

 2 61-70 

 3 71-80 

 4 81-90 

 5 91-100 

50 

Tabell ”intervallarbete” är ändrad. 

 Intervallarbete inom aerob träning 

 Långintervall: arbete 1-2 minuter, vila 1-6 minuter 

 Kortintervall: arbete 15-70 sekunder, vila 5-60 sekunder 

51 

Tabell är ändrad.  

Förklaring:  

Pulszon, intensitet i % 

a. aerob träning (obs nivåerna överlappar varandra och gränserna är inte exakta). 

b. Effekter och användningsområde 

pulszon 5, 91-100 % 

a. högintensiv, pulszon 5, oftast intervallarbete 

b. optimal intensitet för konditionsförbättring  

pulszon 4, 81-90% 

pulszon 3, 71-80% 

a. medelintensiv, pulszon 3-4, kontinuerliga arbete eller intervallarbete 

b. uthållighetsträning, träna rörelsemönster, förbättring av musklernas 
syreupptagning, förbättrar tåligheten i senor, skelett och leder 

pulszon 2, 61-70 % 

pulszon 1, 51-60 % 

a. medelintensiv, pulszon 4-5, kontinuerliga arbete eller intervallarbete 

b. uthållighetsträning, träna rörelsemönster, förbättring av musklernas 
syreupptagning, förbättrar tåligheten i senor, skelett och leder 
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54 

Ändrad uppställning:  

 Repetitioner: Hur många gånger i rad du ska utföra rörelsen 

 Belastning: det motstånd du utsätter muskeln för i den valda rörelsen 

 Set: hur många omgångar du ska göra det valda antalet repetitioner. 

65 

Bildtext under ”Uträkning av BMR hos en 17 årig pojke” 

Denna text har skrivits in i boken.  

Vikt 65 kg x 17,5 = 1140 kcal 

65 

Tabell BMR har ändrats. 

Uträkning av BMR 

Aktivitet eller specifik situation: 

a. Stillasittande arbete med begränsad fysisk aktivitet på fritiden 

b. Tungt kroppsarbete eller hög fritidsaktivitet 

PAL-faktor (genomsnitt för dagen vid en viss aktivitet: 

a. 1,6 

b. 2,4 

Resultat (BMR mulitplicerat med PAL-faktorn:  

a. a.11400 x 1,6 = 1824 

b. 11400 x 2,4 = 2736 

65 

Tabell socker, stärkelse, kostfibrer har ändrats. 

Socker 

Förekommer… (osv) 

Stärkelse 

De flesta kolhydra…(osv) 

Kostfibrer 

Viktiga för …(osv) 

67 

Tabell ”Indelning av kolhydrater” har ändrats. 

Monosackarider 
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1 sockermolekyl 

Glukos, frukos, galaktos  

Disackarider 

2 hoplänkade sockermolekyler  (…Osv) 

65 

Denna text har skrivits in i boken direkt under bilden. 

48 x 38 -: 100 = 18,28 

71 

Tabell har ändrats.  

Animaliska livsmedel 

Fisk (… osv) 

Vegetabiliska livsmedel 

Ärtor (... osv) 

74 

Tabell ”fettlösliga vitaminer” är ändrad. 

Fettlösliga vitaminer 

 A: bra för synen, huden, slemhinnorna och tillväxten. Finns i mjölkprodukter, fet 
fisk, margarin, äggula, grönkål, paprika, morötter 

 D: hjälper kroppen ta upp kalcium och fosfor. Finns i (osv)  

Vattenlösliga vitaminer 

 B: omsättning av kolhydrater(osv) 

 C: antioxidant, hjälper kroppen..  (osv) 

75 

Tabell ”Mineral” har ändrats 

81 

Tabell ”överbelastninsskador” har ändrats. Kolumnerna är placerade under varandra.  

Yttre faktorer 

 För tung belastning eller intensitet 

 För många upprepningar(osv) 

Inre faktorer 

 Bristande rehabilitering av tidigare skador 

 Anatomiska felställningar (osv) 
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85 

Denna text har skrivits in i boken. 

Kompression  

Lägg ett tryckförband på det skadade området. Se till att det sitter tillräckligt hårt och låt 
det vara kvar i cirka 20 minuter. Lägg därefter ett nytt förband med ett lättare tryck och 
behåll det på i ytterligare 20 minuter. 

Högläge  

Försätt det skadade området i högläge. Se till att det inte blir alltför högt – cirkulationen i 
det skadade området får inte minska för mycket. 

Vila  

Avbryt alltid aktivitet om du misstänker skada i muskel eller i led. Fortsatt aktivitet direkt 
kan förvärra skadan. 

166 

Tabell har ändrats. 

Kunskap  

 Lär dig simma i tidig ålder 

 Lär dig hjärt- och lungräddning 

 Lär dig grundläggande första hjälpen 

 Repetera dina kunskaper med jämna mellanrum 

Sällskap  

 Var aldrig ensam när du vistas i, vid eller på vatten 

 Var aldrig fler än angivet antal, när du vistas på båt 

Utrustning  

 Se till att ha nödvändig utrustning tillhanda, beroende på din utomhusaktivitet 

 Om du inte själv äger nödvändig utrustning, se till att det finns i närheten av 
exempelvis din valda badplats, isbelagda sjö eller pimpelplats. 

173 

Tabell har ändrats.  

Beteende, vanor: 

 Kraftiga humörsvängningar 

 Minskat intresse för t.ex. skola, idrott, och arbete 

 Ändrad kompiskrets 

 Nedsatt aptit 
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 Dålig hygien, smutsiga kläder 

Kroppsliga tecken och störningar: 

 Stickmärken eller ärr efter injektioner 

 Skrap- eller rivmärken 

 Röda ögonvitor 

 Kraftig viktminskning 

 Oförklarlig trötthet eller rastlöshet 

Sociala störningar 

 Disciplinproblem 

 Osociala beteenden 

 Konfliktvilja 

 Lögner, svikna löften 

 Snatterier, stöld, våld och andra brott 

Påkommen missbruksutrustning: 

 Oförklarliga blodfläckar på kläderna 

 Böjda skedar, bomullstussar, kanyler eller sprutor 

 Olika former av pipor 

 Dofter av skarp rök eller bränd metall i hemmet 

175 

Tabellen är delad och kolumnerna har placerats under varandra.  

Första kolumnen presenterar några av de kemiska ämnena som finns i cigaretter. 
Sjukdomar som rökning kan orsaka hittar du i andra kolumnen nedanför.    

Kemiska ämnen i cigaretter 

 kolmonoxid (bilavgaser) 

 arsenik (dödligt gift.. osv) 

Sjukdomar 

 Hjärtinfarkt 

 Åderförkalkning 

176 

Tabellen har ändrats så att kolumnerna är placerats under varandra.  

178 

Tabell har ändrats.  
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Kroppsliga skador som missbruk kan orsaka: 

 håravfall 

 kraftig acne 

 kvinnobröst hos män 

 åderförkalkning (osv).  

Psykiska skador som missbruk kan orsaka:  

 Personlighetsförändringar 

 Aggressivitet (osv) 
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Till läsaren 

Till denna bok finns ingen separat bildbilaga.  

De flesta bilder är beskrivna i text.  

Ha gärna en modell av skelettet till hands.  

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 En modell av människokroppen behövs. 

 En modell av hjärtat att känna på och förklara cirkulationen behövs. 
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Bildbeskrivningar 

10 

Schematisk bild som visar hur uppbyggnad, funktion och effekter vid träning påverkar de 
fem områdena: Skelett och led, Muskel, Nervsystem, Cirkulationssystem, Energisystem 

11 

Schematisk bild av en led med synovialmembran, ligament, ledhuvud, ledyta, ledpanna 
samt en schematisk bild av ett rörben med  

epifys, metafys, benhinna, diafys/skaft, metafys, epifys 

12 

Schematisk bild av knäledens anatomi med menisk, inre ledband, fibula (vadben), femur 
(lårben), korsband, yttre ledband samt tibia (skenben. 

13 

Muskel i genomskärning med muskelfibrer, muskelbunt, muskelbuk och myofibrill. 

15 

Schematisk bild som visar fiberrekrytering vid rörelse. De svaga muskelfibrerna typ 1 
rekryteras först, därefter typ 2A, sist de snabba muskelfibrerna typ 2X. 

20 

Anatomi. Arm i genomskärning.   

 Ursprung-fäste 

 koncentrisk kontraktion 

 excentrisk kontraktion 

 isometrisk kontraktion 

21 

Engagemang vid en muskels kontraktion (förkortning) 

 muskelfibrer 

 myofibrill 

 z-band 

 sarkomer 

 aktin 

 myosin 
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 22 

Kroppens rörelser:  pronation, abduktion, extension, adduktion, supination, flexion, lateral 
rotation, medial rotation 

25 

Diagram över mängd fibertyp 1 respektive fibertyp 2 för olika idrottsutövare. 

 Tyngdlyftare: 45 %, 55 %   

 Simmare: 50 %, 50 %   

 Långdistanslöpare: 55 %, 45 %   

 Längdskidåkare: 65 %, 35 %  

26 

Nervcellen. En cellkropp med utlöpare som kallas axoner och dendriter. Runt axonet finns 
myelin. 

28 

Nervsystemet  

Autonoma nervsystemet – hjärtslag, matsmältning  

Somatiska nervsystemet - motorisk kontroll  

29 

Schematisk bild av en motorisk enhet. Nervcellen står i kontakt med ett antal muskelfibrer.  

30 

Pilar visar att vid en planerad rörelse skickas information genom feedforward- systemet 
och när rörelsen är genomförd skickas information tillbaka via feedback-systemet.  

49 

Diagram som med ett uppåtgående diagonalt streck visar hur arbetspulsen ökar vid ökad 
arbetsintensitet. Man kan också utläsa ”Steady State” som ligger under maxpuls. 

54 

Faktorer som styr styrketräning:  

Intensitet: Hur tung belastningen ska vara (% av maximal kraftansträngning) 

Volym: Vilken mängd eller hur mycket som ska tränas i ett pass (antal muskelgrupper) 

Frekvens: Hur ofta träningen genomförs, till exempel antal pass per vecka 

55 

Koncentrisk fas – när du böjer armen uppåt med hanteln i handen(biceps arbetar) 

Excentrisk fas – när du sträcker ut/ner armen med hanteln i handen (triceps arbetar) 
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56 

Två killar gör höga akrobatiska hopp från räcket på en trappavsats. 

57 

Teknikträning: observera, imitera, repetera 

58 

KAT metoden  

 Kontraktion – muskeln förlängs försiktigt till ytterläge med hjälp av kamraten. 
Sedan ska muskeln kontraheras genom att kamraten håller emot när utövaren 
pressar. 

 Avslappning – efter kontraktionen slappnar utövaren av och kamraten följer efter. 
Muskeln ska vara helt avslappnad. 

 Töjning – när muskeln är helt avslappnad drar kamraten ut muskeln i ytterläge igen 
och håller positionen i cirka 15–20 sekunder. 

67 

a. Sackarider sönderdelas i munnen eller i tunntarmen  

b. Frisätts ut i blodcirkulationen 

c. Lagras som glykogen i lever och muskler eller omsätts direkt till energi 

82 

Rotatorkuffens muskler består av 4 muskler: subscapularis (placerad under skulderbladet), 
supraspinatus, infraspinatus och teres minor. 

109 

Ljud mäts i decibel, nivå vid olika aktiviteter. 

 140 db I närheten av startande jetplan  

 120 db Smärtgräns 

 120 db Rockkonsert  

 60 db Samtal  

 0 db Hörtröskel  

120 

Folkdansare kring en midsommarstång. 

122 

Unga killar dansar breakdance. 
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124 

En balettdansös. 

134 

Fryspunkter: huvudet, halsen, ljumskarna, handlederna, anklarna 

137 

Detaljerad översiktskarta.  

149 

Två flickor hjälps åt. En flicka ligger i vattnet under fören/aktern, med händerna och benen 
runt sittbrunnen för att stabilisera. Den andra flickan försöker häva sig upp över kanten till 
kanoten. Det är viktigt at hålla en låg tyngdpunkt. Den som kommit upp i kanoten sätter sig 
lågt ner på huk för att stabilisera, när näste man ska ta sig upp.  

150 

Utrustning för långfärdsskridskor: 

 Isdubbar, rätt placerade under hakan 

 Ryggsäck, minst 45 liter, med höftbälte och grenrem och med komplett ombyte i 
vattentäta påsar 

 Ispik och extrastav  

 Livlina/räddningslina 

 Visselpipa 

164 

Högläge  

Håll det skadade området ovanför hjärtat 

Tryck  

Stoppa blödningen med fingertryck eller med handen 

Förband  

Linda direkt över det skadade området och dra åt 

182 

Schematisk bild. En cirkel med texten ”identitet” i mitten. Pilar visar hur självbilden 
påverkas av omgivningen. 

 "Jag" – med familj 

 "Jag" – med vänner 

 ”Jag" – i skolan 
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 ”Jag" – på träningen 

 ”Jag" – på fest 

 ”Jag" – på jobbet 

 "Jag" – ensam 
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