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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. 

 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. 

 Inga omfattande förändringar har gjorts i denna bok. 

 Tabeller har i vissa fall redigerats om för att bli mer läsbara. Horisontellt 
orienterade tabeller har vänts så att de blir vertikalt orienterade istället. Långa 
kolumnrubriker har förkortats. Inga tabellnycklar har använts, utan förkortade 
rubriker som ändå blir tydliga genom sitt sammanhang. Enstaka tabeller har 
redigerats om till listor. 

 Ett stort antal av bokens bilder finns som svällpappersbilder. 

 Bokens övningsuppgifter är anpassade så att eleven ska kunna lösa dem på egen 
hand, förutom eventuellt att få hjälp att läsa av svällpappersbilder. 
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Till läsaren 

Ett stort antal av bokens bilder finns som svällpappersbilder. 

I exempel och övningsuppgifter finns hänvisningar till svällpappersbilder infogade i texten 
när det är aktuellt. 
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Pedagogiska tips 

 Tänk på att elever med synnedsättning behöver få mer tid och måste ges möjlighet 
till att få en förförståelse för uppgifter som ska lösas eller laborationer. T.ex. måste 
eleven få tid att studera svällpappersbilder när det är nödvändigt. Även vid prov 
behöver eleven få tillräckligt med tid på sig. 

 Vid laborationer måste en elev med synnedsättning få tid att undersöka 
laborationshjälpmedel i förväg. 

 Eftersom boken innehåller många komplicerade bilder och många av dessa är 
gjorda som svällpappersbilder behöver kan eleven behöva stöd i att läsa av och 
förstå bilderna. 

 Använd gärna laborativt material när det är möjligt, t.ex. atommodeller, riktiga 
magneter etc. 
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Bildbeskrivningar 

13 

En seriestripp med 5 bilder. 

1. Två personer (P1 och P2) står vid en flaggstång. 
P1: Hur hög är den! stången? 
P2: Vi kan klättra upp med ett måttband. 

2. P2 har klättrat en tredjedel upp men tappar då måttbandet: Ååhhshittt! 

3. En tredje person (P3): Behöver ni hjälp? 

4. Stången är fälld och mätt: Sådärja, den är 8,23 m. 

5. P3 har gått och stången är rest igen. P1: Jaha, vi ville veta höjden men han gav oss 
längden!? 
P2: Typiskt fysiker! 

15 

Ett svart-vitt fotografi av en vacker kvinna i hatt och ett kvinnoporträtt i kubistisk stil av 
Picasso.  

20 

Teckning på ett hus om kvällen: Pratbubbla: Mamma, hur länge var jag inte född? Hur långt 
är livet då? Men hur länge kommer jag att vara död? 

20 

En tidsskala visar ett år indelat i de tolv månaderna. Följande händelser är utplacerade 
längs skalan: 
1 jan Big Bang 
31 jan Vintergatan och andra galaxer 
1 sep Solsystemet blir till 
31 dec Här händer allt! 

24 

En tyngdlyftare lyfter en skivstång med vikter så tunga att stången böjer sig. 

25 

En kvinna har en överfull kundvagn som hon med stor ansträngning skjuter framför sig. 

26 

Aerogel som ser ut som en liten genomskinlig fyrkantig isbit. 

29 

Figuren består av en linje med två rektanglar i var sin ände: ”skola” respektive ”hem”. I 
mitten av linjen finns en röd prick ”Här är du” 
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46 

Utförsåkare där hastighetsmätning sker vid portarna a-f 

 a: s=0 m, t=0 s 

 b: s=18 m, t=0,7 s 

 c: s=27 m, t=1,1 s 

 d: s=32 m, t=1,3 s 

 e: s=42 m, t=1,7 s 

 f: s=61 m, t=2,6 s 

47 

En snowboardåkare svänger så det sprutar lös snö bakom honom. 

54 

Från en hög stålställning hoppar någon ett bungyjump. Nedanför finns en tjock vadderad 
madrass att landa i.  

55 

Astronaut svävar i rymden.  

63 

En tennisspelare jonglerar med 11 bollar samtidigt.  

67 

Några människor står nära en gejser. På bilden kastas vattnet upp 6,5 cm, medan 
människorna är 6-7 mm långa. 

67 

Fyra flickor i finishen i ett 100-meterslopp. Segraren skär mållinjen cirka 50 cm före tvåan. 
Trean och fyran är cirka en meter efter segraren. 

70 

En liten pojke håller emot en tung och stor sumobrottare. 

73 

Tre flickor med en get på en strand. Barnen har ett koppel om getens hals och försöker dra 
den mot vattnet, samtidigt som en av dem skjuter på geten bakifrån. 

79 

En leopard vilande på en gren med fötterna och svansen hängandes rakt ner. Den syns som 
en svart siluett i starkt motljus från solen. 
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79 

En fallskärmshoppare under fritt fall. Huvudet är nedåt och han sträcker ut armar och ben. 
På marken under syns landningsbanor på ett flygfält. 

85 

Två bisonoxar stångas panna mot panna. 

93 

I en gummisnodd hängs en plastkopp med vikter. En meterstav som står på golvet används 
för att mäta gummibandets förlängning.  

97 

Resultant a-h 

 a: 2 N + 4 N till höger 

 b: 4 N till vänster, 2 N till höger 

 c: 2 N till vänster, 4 N till höger  

 d: 4 N till vänster, 4 N till höger 

 e: 3 N till vänster, 2 N + 6 N till höger 

 f: 6 N till vänster, 2 N + 3 N till höger 

 g: 4 N uppåt, 4 N nedåt 

 h: 4 N uppåt, 4 N nedåt, 2 N till vänster 

119 

Klättraren på bergväggen har händerna talkade för bättre grepp.  

120 

Kålle åker med ett flygplan på 11000 meters höjd. Han har ramlat från flygstolen ner på 
golvet. 

120 

Två bilder. En tecknad bild visar en pendel som svänger fram och tillbaka för att slutligen 
stanna med kulan hängande rakt ned. 

Den andra bilden visar ett fotografi av högspänningsledningar som hänger i bågar mellan 
stolparna. Mängder av fåglar sitter längs ledningarna. 

124 

Sergei Bubka, stavhoppare, på väg upp över ribban. 

132 

En vägbana med svarta bromsspår. 
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140 

Ett energischema visar följande process: 
Kemisk energi i mat omvandlas av kroppens muskler till antingen termisk energi till 
omgivningen eller till lägesenergi och rörelseenergi. 

156 

Elin och Per står med skridskorna på sig mitt emot varandra. Elin knuffar Per till vänster, 
vilket visas med en pil F till vänster. Hon knuffas därmed med en lika stor motkraft till 
höger, vilket visas med en pil F* till höger. 

167 

Vagn a till vänster väger 0,3 kg och vagn b till höger väger 0,2 kg. 

1. Före: vagn a och vagn b står stilla med en hopptryckt spiralfjäder mellan sig. 
Efter: vagn a har hastigheten 2 m/s åt vänster och vagn b har hastigheten v m/s. 

2. Före: vagn a har hastigheten 2 m/s till höger (i riktning mot vagn b) och vagn b står 
stilla. 
Efter: vagn a och vagn b sitter ihop och har hastigheten v m/s. 

3. Före: vagn a har hastigheten 2 m/s till höger (i riktning mot vagn b) och vagn b står 
stilla. 
Efter: vagn a har hastigheten 1 m/s till höger och vagn b har hastigheten v m/s. 

174 

En luftballong i startögonblicket. Luften i ballonghöljet värms med hjälp av en 
gasolbrännare monterad ovanför korgen.  

181 

En kvinna flyter på rygg i Döda havet, samtidigt som hon läser en tidning.  

184 

Tre små apor badar i en varm källa. Klimatet i övrigt är kallt och aporna har rimfrost i 
pälsen på sina huvuden.  

184 

En plåt fylld med småkakor tas ut ur ugnen.  

195 

Is  

195 

Vatten 

195 

Rök från fabriksskorstenar 
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195 

Närbild på solen 

196 

En eld. Pilar visar hur värme strålar ut.  

En kokplatta. Pilar visar hur värme leds. 

En brännare. Vattnet cirkulerar i ett kärl och visar hur värme leds genom strömning.  Pila. 
Det varma vattnet stiger och det kalla vattnet sjunker för att värmas upp av brännaren. 

197 

En hand är bredvid glödlampan och en hand är ovanför glödlampan.  

206 

Pratbubblor:  

- Städa på rummet! 

- Men mamma då ökar universums oordning!!! Vill du att jag ska bidra till 
universums värmedöd eller?!? 

222 

Ett ljusspektrum med regnbågens färger. Synligt ljus har våglängder från 400 nm för violett 
ljus till 700 nm för rött ljus. Grönt ljus har våglängder kring 500 nm och orange ljus har 
våglängder kring 600 nm. Våglängder mindre än 400 nm är UV-ljus och våglängder högre 
än 700 nm är IR-ljus. 

233 

Klassificering av moln i olika molnslag 

a. Låga moln under 2000 m: 

 Stratus - dimmoln 

 Nimbostratus – regnmoln 

 Stratocumulus – valkmoln 

 Cumulus – stackmoln 

b. Mellanhöga moln under 7000 m:  

 Altostratus – skiktmoln 

 Altocumulus – böljemoln 

c. Höga moln:  

 Cirrocumulus – makrillmoln 

 Cirrostratus – slöjmoln 
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 Cirrus – fjädermoln 

d. Utsträckta moln, från under 2000 m till över 7000 m: 

 Cumulonimbus – bymoln 

236 

En schematisk bild visar vad som händer när en kallfront passerar en varmfront. 

I den högra delen rör sig varm luft som driver den kallare luften framför sig. Den varma 
luften rör sig uppåt, luften kyls av och molen tätnar när fronten närmar sig. Nimbostratus-, 
altostratus- och cirrusmoln bildas. Det kan bildas dimma, moln, regn eller åska. 

I den vänstra delen har en kallfront byggts upp. Stackmoln bildas och sedan fler och fler 
bymoln som tätnar och orsakar skurar och blåst. När ovädret passerat ser man böljemoln 
och stackmoln. 

265 

Elektroencefalogram som visar den elektriska aktiviteten för olika tillstånd: uppskruvad, 
avslappnad, dåsig, sömn, djup sömn och koma.  

272 

Ett huvud fotograferat i mörker med en IR kamera. Olika färger på ben, hålrum och 
mjukdelar ger information. I denna bild är benpartier blå eller svarta, medan hjärnan är 
brunröd med mindre ljusblå partier. Bihålorna kring näsan är gula med röda partier. Blått 
svarar mot kallt och rött mot varmt. 

303 

a. Placera lampans sockel mot batteriets pluspol med tråden. 

b. Placera lampans sockel mot batteriets pluspol och tråden mot sockeln på lampan. 
Andra änden av tråden kopplas mot minuspolen på batteriet. 

c. Placera trådens båda ändar mot lampans sockel, sida respektive undersida. Låt 
sedan tråden gå i en båge som kopplas mot batteriets pluspol. 

303 

Placera en tråd mellan batteriets pluspol och glödlampans sockel. Bilda en öppen krets 
genom att placera en tråd från lampans sockel och en bit tråd i batteriets minuspol.  

306 

Bild från sommarsverige i skärgårdsmiljö. En kvinna på en bänk tittar ut över hav, klippor 
och röda stugor med vita knutar. Svenska flaggan vajar i vinden.  

307 

Ett cylinderformat rör är fyllt med förtunnad gas. I ena änden finns en negativ pol och i den 
andra en positiv pol. En katodstråle går från - till +. 
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307 

Kulformad atom med positivt ämne och 5 mindre runda elektroner utspridda som ”russin i 
en bulle”.  

325 

Schematisk bild av atomkärnan uppbyggd av protoner (p) och neutroner (n). Protonerna är 
positivt laddade och neutronerna är neutrala, de har alltså ingen laddning.  

332 

Omvandling av ett grundämne till ett annat.  

En alfapartikel tränger in i kvävekärnan och en instabil mellankärna bildas = en fluorkärna 
med 9 protoner och 9 neutroner. Den skickar ut en proton och kvar blir en syrekärna med 
8 protoner och 9 neutroner.  

333 

En alfapartikel tränger in i berylliumkärnan och en instabil kolkärna bildas. När den gör sig 
av med en neutron omvandlas den till en stabil kolkärna.  

339 

Schematisk bild som visar att alfastrålning stoppas av papper, betastrålning av aluminium 
och gammastrålning av bly.  

346 

Schematisk illustration av kol-14-metoden i sex steg. 

a. En snigel symboliserar att levande organismer tar upp syre. 

b. När snigeln dör börjar mängden C-14 att minska. 

c. Lite av den döda mekanismen bränns, och det frigörs CO2-gas. 

d. Stabilt C-12 och instabilt C-14 

e. C-14 omvandlas till N-14 och en elektron sänds ut 

f. En detektor registrerar antalet elektroner. 

354 

Schematisk bild av en reaktorbyggnad bestående av en reaktortank, bränsleinkapsling, 
bränsleelement, cirkulationspump och kontrollstavar av kadmium eller grafit.   

365 

Olika typer av strålning som påverkar människokroppen.  

a. Kosmisk strålning 0,3 mSv 

b. Berggrund och byggmaterial 0,5 mSv 

c. Matvaror och vår kropp 0,2 mSv 
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d. Radon i hus 2,0 mSv 

e. Medicinsk användning av strålning 0,7 mSv  

393 

Standardmodell av mikrokosmos. 

1. En cell har diametern 10-5 m. Den kan ses i optiskt mikroskop  
(lambda = 5*10-7 m). 

2. Cellen består av molekyler med diametern 10-9 m. Kinetisk energi ≈ 1 eV. Kan ses i 
elektronmikroskop. 

3. Molekylerna består av atomer. Atomen har diametern 10-10 m. Kinetisk energi ≈ 10 
ev. 

4. Atomen har en kärna med diametern 10-14 m. Kinetisk energi ≈ 100 MeV. 
5. I kärnan finns protoner. Protonen har diametern 10-15 m. Kinetisk energi ≈ 1 GeV. 

I protonen finns kvarkar. En kvark har diametern 10-19 m. Kinetisk energi ≈ 100 GeV. 
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