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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. 

 Det finns många bildbeskrivningar till boken. Bilder som inte har någon bärande 
information eller som redan är omtalade i texten finns inte med bland 
bildbeskrivningarna. 

 Svällpappersbilder: skolan måste beställa basbilder från SPSM:s hemsida 
www.spsm.se. Där finns bl. a. olika växter, svampar och djur, grodans och fjärilens 
utveckling, skelett, muskler och olika kroppsorgan, ögats och örats uppbyggnad, 
mm. 

 Ibland är bildtexten ”inbakad” i bildbeskrivningen, som t.ex. sidan 80-81 

http://www.spsm.se/
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Till läsaren 

Det finns svällpappersbilder till boken. 
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Pedagogiska tips 

 Det är bra att använda konkret material t.ex. kvistar och löv från olika träd, kottar, 
svampar och växter, material till experiment på s. 37, grönsaker mm. 

 Använd modeller för att visa t.ex. planeternas inbördes placering och storlek i 
förhållande till solen, dag och natt samt årstiderna s. 15. 

 Även om det finns bildbeskrivningar är det bra att förtydliga på ritmuff t.ex. 
Stjärnbilder, månens olika faser, former på löv och svampar, snöflinga, djurspår och 
spillning, spindelnät mm. Gör bilderna så enkla som möjligt. 

 Läs mer om hur text återges i olika format för elever med synnedsättning/blindhet 
på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida, www.spsm.se. 

 Handledningar i svensk punktskrift beställs från Punktskriftsnämnden, 
www.punktskriftsnamnden.se. 

http://www.spsm.se/
http://www.punktskriftsnamnden.se/
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Bildbeskrivningar 

11 

Fem bilder på månen i olika faser. Från vänster; 

Nymåne: månskära med rundningen mot höger. 

Halvmåne: med rundningen mot höger. 

Fullmåne: hela runda månen syns.  

Halvmåne: med rundningen mot vänster. 

Nedan: månskära med rundningen mot vänster. 

11 

Aldrin är helt täckt av den tjocka rymddräkten. Inte ens ansiktet syns eftersom glaset i 
hjälmen speglar omgivningen. På den öde månytan syns randiga fotspår. 

14 

Solen lyser över Nord- och Sydamerika samt Västafrika. Där är det dag. Europa, Asien och 
övriga Afrika ligger i skuggan och har natt. 

15 

Solen omgiven av jordklotet vid olika årstider. Jordaxeln lutar på bilden snett upp mot 
höger. 

Sommar: Jorden befinner sig till vänster om solen och nordpolen lutar något mot solen. 
Den högra halvan av den synliga jordytan är solbelyst. 

Vår: Jorden befinner sig bakom solen och hela den synliga jordytan är solbelyst. 

Vinter: Jorden befinner sig till höger om solen och nordpolen lutar något från solen. Den 
vänstra halvan av den synliga jordytan är solbelyst. 

Höst: Jorden befinner sig framför solen och hela den synliga ytan är skuggad. 

17 

I en skogsbacke bredvid ett torp står ett rådjur. Björkarna har gula höstlöv. I en tall med ett 
hål på stammen sitter en ekorre och på en gran finns en uggla. En plogformation med 
änder flyger i bakgrunden. På marken ligger löv på det gulnande gräset. Där växer röd 
flugsvamp och Karljohansvamp. Vid tallens fot finns en myrstack. 

19 

I komposten finns fem lager. Längst ner ligger grovt material, t.ex. kvistar. I nästa lager 
ligger morötter och annat hushållsavfall. Ovanför det finns ett lager som ser ut som jord, 
därefter ett lager som liknar färskt gräsklipp. Överst ligger ett lager med torra löv.  
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23 

Stolt fjällskivling med fjällig något toppig hatt. Hatten har skivor på undersidan. På den 
smala höga foten finns en fnasig ring långt upp. Vid basen finns en strumpa, som klär in 
foten. Från den breder svamptrådarna (mycelet) ut sig i marken. En grön glad ”Smiley” 
visar att den är ätlig. 

23 

Tre teckningar av hattsvampar. Alla har svamptrådar i marken. En grön glad ”Smiley” visar 
att de är ätliga. 

Kantarell: Helt gul svamp som liknar en trumpet med smal fot och bred trattlik hatt med 
ojämn kant. 

Karljohan: Tjock beige fot och brun rundad hatt som har gul undersida. 

Champinjon: Svamp med smal vit fot och rundad hatt som är vit med bruna skivor under. 
På en liten svamp intill är hatten klotformad. 

23 

Björkticka som växer på lodrät björkstam. Den är ljust gråbrun. Överdelen är rundad men 
undersidan är slät. En gul sur ”Smiley” visar att den är oätlig. 

23 

Tre teckningar av hattsvampar. Alla har svamptrådar i marken. En röd sur ”Smiley” med 
kryssögon visar att de är giftiga. 

Spetstoppig spindelskivling: Helt ljusbrun svamp. På den smala höga foten finns en något 
toppig bred hatt. Den har skivor på undersidan. 

Röd flugsvamp: Vit smal fot med strumpa nertill och ring i övre delen. Hatten är nästan 
platt och röd på ovansidan med vita fläckar. På hattens undersida finns vita skivor. På en 
liten svamp intill är hatten klotformad. 

Vit flugsvamp: Vit smal fot med strumpa nertill och ring i övre delen. Hatten är  rundad och 
vit med vita skivor under. 

28 

En fisk med silverblanka fjäll och röda fenor, sedd från sidan. Kroppen är hög och 
avsmalnande både framåt och bakåt. Bakom huvudet syns gäl-locket som en böjd springa. 

34 

En sjö i genomskärning och en bit av stranden. I vattnet närmast stranden finns en zon 
med kaveldun och lite längre ut vass. Ännu djupare växer gul näckros, sedan vit näckros. 
Längst ut finns växter med långa smala blad på bottnen. De når inte över ytan. Bland 
näckrosorna simmar gädda och abborre. Närmare land finns en groda. På stranden 
närmast vattnet finns en växt med gul blomma i toppen. Här sitter en groda. Längre upp 
finns gräs och sedan en al. Under alen sitter en hare. 
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37 

En pojke har en våg tillverkad av en vågrät pinne som balanseras med ett snöre precis på 
mitten. I båda ändar av pinnen finns en ballong fastknuten. Den ena (röd) är fylld och den 
på andra sidan (gul) är tom. Pinnen pekar lite nedåt vid den fyllda ballongen. 

38-39 

En pojke och en flicka i badkläder på stranden. Olika kroppsdelar är markerade på dem. 
Pojken har utrustning för att snorkla. På honom är nacke, axel, bröst, svank, mage, vad och 
smalben markerade. 

Flickan snurrar en volleyboll på ena pekfingret. På henne är huvud, ansikte, midja, armhåla, 
armbåge, handled, fingrar, lår, knä, ankel, vrist och tår utmärkta. 

40 

Skelettet av en människa med olika delar markerade: kranium, nyckelben, skulderblad, 
överarmsben, armbågsben, strålben, ryggrad, revben, höftben, lårben, knäskål, vadben, 
skenben. 

44 

Matvaror: Fjärilsmakaroner, päron, ägg, hallon, ost, tomat, skivad skinka, glass, ett 
sallatshuvud samt en smörgås med gravad lax, dill och gräddfil. 

55 

I en snöig skogsbacke bredvid ett torp sitter en hare. En vessla springer förbi en översnöad 
myrstack. Både haren och vesslan har vit vinterpäls. Haren har svart tippar på öronen och 
vesslan på svansen. Björkarna är kala, utan löv. I en tall med ett hål på stammen sitter en 
domherre, och på en gran finns ännu en. Bakom granen skymtar en rävsvans.  

58 

 Rävens fem trampdynor bildar en ring i snön. Från de fyra främre trampdynorna syns 
spetsiga avtryck av klorna. Spåren ligger växelvis till höger och vänster. 

Rävens spillning är avlång, korvig och avsmalnande åt ena änden. Det ser ut att vara 
pälshår i den. 

58 

Älgens klövar ger spår som består av två avlånga böjar som ligger intill varandra. 

Spillningen består av ovala kulor med grov struktur. 

59 

Hare i vinterdräkt. Haren har vit päls utom tipparna på öronen som är svarta. Den lämnar 
efter sig två runda spår på rad (framtassarna och sedan två avlånga spår i bredd 
(baktassarna). Spillningen består av runda kulor. 
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59 

Åkersork. Dess spår är nästan stjärnformade när tårna spretar. På bilden har vartannat 
fotavtryck fyra tår och vartannat fem tår. Spåren ligger på rad lite i sicksack, med två 
fotspår åt gången.  

Spillningen liknar små avlånga pinnar som är rundade i båda ändarna.  

60 

Vargspår som har breda nästan trekantiga trampdynor baktill. Framtill ligger fyra runda 
trampdynor med klorna som pekar framåt. 

62 

Flera barn som leker i ett snöigt landskap. Två av barnen bygger en snögubbe invid en 
husvägg. De lyfter gubbens huvud och säger: Oj, vad tungt!” Snön hänger från taket på 
huset. En flicka som går förbi säger ”Se upp! Snart faller snön ner”. En person går på vägen 
och bär skidor och stavar. I bakgrunden kastar en flicka snöbollar rakt upp i luften och 
säger ”Hjälp, jag får snö i nacken!”. I en backe till vänster åker två flickor skidor. Den ena 
säger ”Varför stannar skidorna?”. Hon lyfter ena skidan och det sitter fast snö under den. 
Den andra flickan säger ”Vilket glid!” och åker nerför backen. Två pojkar åker bob och en 
flicka åker pulka. Det ser ut att gå fort. Nedanför backen finns en sjö med is. Där står en 
flicka med hjälm och hockeyklubba. Hon står stadigt på isen och har skor på fötterna. Hon 
spelar pucken mot en pojke bredvid som har hjälm och skridskor på sig. Han tappar 
balansen och spretar med händerna, klubban och ena benet. Pucken passerar honom på 
isen. 

64 

En pojke och en flicka i ett kök. Pojken sitter vid ett bord och tittar på en konservburk. På 
bordet finns en radio, en kastrull, tre bestick, en plastskål, en badanka och en petflaska. 
Stolarna är bruna men har gröna sitsar av annat material. På golvet intill finns en matta och 
en kasse full med tidningar. Flickan kör en leksaksbåt och en petflaska i en badbalja på 
golvet. De flyter på vattnet. Bredvid henne står en badanka, en fylld flaska och en sten. Där 
ligger också papper och penna. Bakom henne står en krukväxt i ett fönster med gardiner.  

I förgrunden finns en elvisp och en tekanna med två muggar på en bänk. I vattnet i diskhon 
intill flyter en plåtkastrull bredvid en fylld flaska som står på botten av diskhon. 

I bakgrunden finns kyl och frys. Där sitter vykort och en teckning fast med 
kylskåpsmagneter. På bänken intill står flaskor och burkar och en vas med blommor. Under 
bänken är en rad skåpdörrar. 

69 

I en skogsbacke bredvid ett torp  ligger en orm och solar på en sten. Björkarna har skira löv. 
I en tall med ett hål på stammen sitter en sjungande bofink. En citronfjäril fladdrar över 
vitsipporna på marken. Myrorna går på led genom det gröna gräset mot myrstacken vid 
tallens fot. I förgrunden sitter en sädesärla på en sten invid några blåsippor. 
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75 

Fjäril med ögonliknande fläckar vid ytterkanten både på de främre och bakre vingarna. 

76 

Blåsippa, en tuva med sex blommor och tre blad. Blommorna är vända uppåt, har sex blå 
kronblad och sitter en och en i toppen på var sin stjälk. Bakom kronbladen finns små 
foderblad. Bladen har tre flikar och sitter vid basen på växten. 

76 

Vitsippa. Blommorna är vända uppåt, har sex vita kronblad och sitter en och en i toppen på 
var sin stjälk. Bladen är djupt flikiga. Det sitter tre blad vid mitten på varje stjälk. 

76 

Snödroppar, en tuva med åtta blommor och avlånga blad från basen som liknar grässtrån. 
Blommorna är vita och böjer sig nedåt. De liknar klockor med tre kronblad. 

80 

Barn som leker i en lekpark. I bilden finns frågor. 

En pojke gungar. Han är längst fram i svängen. ”Hur ska pojken göra för att gungan ska 
fortsätta att svänga bakåt och framåt?” 

Två flickor sitter på var sin sida på en gungbräda. Brädan väger ner där den större flickan 
sitter. ”Hur ska de göra för att det ska bli jämvikt?” 

En flicka hoppar hage på ett ben. ”Det blir svårare att hålla balansen när du står på ett ben. 
Varför?” 

En katt, en flicka och en pojke går balansgång på en liggande stolpe. Katten går först, 
smidigt med svansen i vädret. Sedan kommer flickan, hon balanserar med armarna rakt ut 
från kroppen. Pojken ser ut att ramla bakåt, han har ett ben i luften och viftar med båda 
armarna. ”Vem av de här tre har bäst balans, tror du? Varför?”. 

83 

I en skogsbacke bredvid ett torp   står ett räv bakom en sten. Björkarna är frodigt gröna. På 
en tall sitter en hackspett och matar en unge i ett hål i stammen. Bakom en gran passerar 
en älg. Vid skogsbrynet växer bl. a. prästkragar och rödklöver i det gröna gräset. Där flyger 
också en sorgmantelfjäril. En sädesärla matar en stor unge med en insekt framför en 
myrstack. I förgrunden växer röda bär. 

85 

Utvecklingen från ägg till groda i fem steg. 

Grodägg: Två genomskinliga runda ägg med svarta prickar i mitten. Den ena svarta pricken 
har börjat få svans. 



9 

 

Grodyngel, 3 veckor: liknar en svart klump med ögon och mun fram och svans där bak. 
Svansen är platt från sidorna och lite längre än kroppen. Vid svansroten finns små 
utbuktningar. 

6 veckor: som ovan men grodynglets bakben syns tydligt. 

8 veckor: som ovan men bakbenen har blivit kraftigare och lederna syns tydligt. 

16 veckor: grodan är fullt utvecklad med huvud, fram- och bakben. Baken är fortfarande 
spetsig där svansen håller på att tillbakabildas. Nu kan den kravla sig upp på land. 

89 

Getingens bo är runt och byggt i flera tunna lager. Det liknar papper och hänger från taket 
med ingången nertill. 

89 

Stor skalbagge. Dess överkäkar är kraftiga och liknar horn som sticker ut fram på huvudet. 

90 

Tre sorters bin. 

Drottning: nästan dubbelt så stor som övriga, små ögon. Bakkroppen är betydligt längre än 
vingarna. 

Drönare: tjockt bi med stora runda ögon. Bakkroppen är lika lång som vingarna.  

Arbetsbi: smalt bi med små ögon. Bakkroppen är lika lång som vingarna.  

92 

Två spindlar. 

Korsspindel: Litet huvud och tjock bakkropp med ett ljust korsformat mönster i mitten 
omgivet av två vågade längsgående linjer. Benen är tvärrandiga. 

Husspindel: Huvud och bakkropp är ungefär lika stora och långsmala. Den är enfärgad och 
benen är långa. 

95 

Tre koraser. 

Låglandsboskap: Korthårig ko som har vit grundfärg med stora svarta oregelbundna fält på 
kroppen. 

Hereford: Kraftig tjur med lite yvigare päls. Den är vit på huvudet, bringan och magen samt 
vid klövarna, resten är brunt. 

Fjällko: Vit ko med svarta öron och bruna prickar på kroppen. 

95 

Två helbruna kalvar diar på en ko som är vit- och brunfläckig.  
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96 

Två grisraser. 

Lantras: beige gris utan synliga hår. 

Pigham: Hårig gris med svart grundfärg. Pälsen är vit på frambenen och i ett brett band 
över ryggen ovanför frambenen. 

97 

Fem hönor med olika färg (två bruna, en ljusbrun och två vita)letar mat på marken. 16 gula 
kycklingar springer också omkring. 
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