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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! 
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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 eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

• Många av uppgifterna har blivit anpassade, se nedan under ”Sidspecifika 
förändringar”. 

• Layout: Rutor av olika slag är oftast inte markerade. 
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Sidspecifika förändringar 

2 Uppg. 1 a 

a) Här är fem påståenden som har med natur att göra. 

Skriv ja för det du håller med om och nej för det du inte håller med om. 

osv 

2 uppg. 2 a 

Skriv något som tillhör naturen. 

2 uppg. 2 b 

Skriv något som inte tillhör naturen. 

3 uppg. 2 

Vilka kan para sig med varandra och få ungar eller frön? 

Skriv r (rätt) eller f (fel). 

  a Gråtrut och skrattmås --- 

  b En man och en kvinna --- 

  c Tussilago och vitsippa --- 

  d Räv och rådjur --- 

  e Hane och hona av gråsparv --- 

3 uppg 4 

Para ihop 1-4 med a-d. 

1 Svampar 

2 Djur 

3 Bakterier 

4 Växter 

 

  a Föder levande ungar. 

  b Kan göra sin egen näring. 

  c Är varken växt eller djur. 

  d Mycket små och kan vara nyttiga eller farliga. 

4 uppg. 1 

Nedan finns namnen på olika naturtyper i Sverige. Skriv en växt och ett djur som trivs i 
naturtyperna. 
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Naturtyp: 

  a Städer --- --- 

  b Odlingslandskap --- ---  

  c Barrskogar --- --- 

  d Lövskogar --- ---  

  e Sötvatten --- ---  

  f Hav --- ---  

  g Fjäll --- --- 

4 uppg. 2 OBS taktil bild från grundboken s. 12 

Var i världen finns de olika naturtyperna? Ge exempel. Använd Norra vändkretsen, 
Ekvatorn och Södra vändkretsen som referenspunkter. 

  a Regnskog 

  b Savann 

  c Öken 

  d Stäpp 

  e Tundra 

  f Bergsområde 

  g Lövskog och barrskog 

5 uppg. 3 

Beskriv en näringskedja. Skriv namn på växten och djuren. 

Välj bland de arter som finns i näringsväven på sidan 15 i grundboken (huggorm, gräs, 
pärluggla, åkersork, räv). 

  Växt --- 

  Växtätare --- 

  Rovdjur --- 

6 uppg. 2 

Vad vet du om insekter? 

Skriv r (rätt) eller f (fel). 

  a Alla har fyra vingar. --- 

  b Alla har bakkropp. --- 

  c Alla har fasettögon. --- 

  d Alla är puppor någon gång. --- 
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  d Alla tillhör leddjuren. --- 

6 uppg. 3 

Taktil bild med markeringar a-g. 

Facit: 

  a antenn 

  b huvudet 

  c fasettögat 

  d mellankroppen 

  e ben 

  f vingar 

  g bakkropp 

6 uppg. 4 

Skriv rätt ord framför förklaringen a-f. 

  Näringsväv 

  Biologisk mångfald 

  Naturtyp 

  Nedbrytare 

  Ekosystem 

  Näringskedja 

 

  a --- beskriver hur landskapet ser ut i ett område. 

  b --- är ett stycke natur med allt som finns där. 

  c --- visar hur energi från solen går vidare i det levande. 

  d --- visar hur flera näringskedjor hänger ihop. 

  e --- äter döda växter och djur. 

  f --- beskriver variation och mängden av liv i ett område. 

7 Uppg 2 

Para ihop arterna 1-4 med beskrivningarna a-d. 

1 Gråsparv 

2 Tornfalk 

3 Tamduva 
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4 Tornseglare 

 

  a Bor gärna i kyrktorn. 

  b Bygger bo under tegelpannor. 

  c En brun och grå småfågel. 

  d Är släkt med klippduvan. 

7 uppg 3, 4 bilder 

De här växterna är vanliga i staden. Skriv deras namn. 

  a Litet gräs med korta blad i en tät tuva. --- 

  b Gul blomma med massor av smala kronblad som liknar strålar runt om. Inga blad 
syns. --- 

  c Långa stjälkar med lila blommor i en lång pyramidformad klase som bildar topp, 
smala spetsiga blad runt stjälken under blomklasen. --- 

  d Stängel med små glesa rosa blommor. --- 

8 uppg 6 

I våra hus trivs många olika djur. 

Läs beskrivningarna a-e nedan och skriv vad djuren heter och var i huset de kan finnas. 

  a djur som hänger uppochner i fötterna insvept i sina vingar, huvudet är pälsklätt med 
spetsiga öron och platt nos. 

  b gnagare med runda öron och grå päls, svansen är nästan kal. 

  c svart skalbagge med ett brett brunt band på övre delen av täckvingarna och korta 
framåtriktade antenner. Larven har segmenterad kropp med borst både på sidorna 
och bakåt. 

  d ljusgrå insekt utan vingar. Den liknar en segmenterad larv och har långa antenner på 
huvudet och tre spröt vid bakänden. 

  e helt svart skalbagge, täckvingarna har en längsgående randig struktur. Larven har 
ljusgul segmenterad kropp. 

8 uppg 7 

Vad heter växterna och djuren i parken? 

Para ihop arterna 1–10 med rätt beskrivning a-j. 

1 Stare 

2 Smörblomma 

3 Klöver 
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4 Talgoxe 

5 Svartvit flugsnappare 

6 Kattuggla 

7 Blåklocka 

8 Prästkrage 

9 Trollslända 

10 Humla 

 

  a blomma med långa vita kronblad som strålar ut från den gula mitten. 

  b gul blomma med fem kronblad. 

  c liten fågel med svart huvud och vit kindfläck. Ryggen är grön, vingarna blåaktiga och 
bröstet gult. 

  d brun uggla med ljusare fläckar. 

  e tvärrandig insekt med tjock kropp. 

  f svart fågel med ljusa fläckar på kroppen och kort stjärt. Näbben är gul. 

  g röd blomma och treflikiga blad. 

  h blå klocklik blomma med smal stjälk. 

  i insekt med fyra genomskinliga avlånga vingar och långsmal kropp. 

  j liten fågel med svart huvud och stjärt. Vingarna är svarta med ljusare tvärstreck. 

9 uppg. 1 

Vad vet du om fåglar? 

Skriv r (rätt) eller f (fel). 

  a Alla fåglar har fjädrar. --- 

  b Alla fåglar kan flyga. --- 

  c Alla fåglar lägger ägg. --- 

  d Alla fåglar har fem tår med klor. --- 

  e Ugglor är rovfåglar. --- 

  f En struts kan bli 2,5 meter hög. --- 

  g Strandskatan har simhud mellan tårna. --- 

9 uppg. 2 

Ordfläta. Siffror inom parentes anger antal bokstäver i ordet. 

Vågrätt: 
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1 Fångar insekter i luften (8). 

2 Blommar tidigt på våren (9). 

3 Staden är ett exempel på detta (9). 

4 Finns även i New York (5). 

5 Har fåglar närmast kroppen (3). 

6 Blir över i staden (5). 

Lodrätt: 

  7 Djur som ofta finns inomhus (6). (ordet börjar på samma bokstav som 1 och slutar på 
samma bokstav som 6 börjar med). 

10 uppg. 2 b 

Beskriv var lederna på ett gräs sitter. 

11 uppg 1 

Vilka växter och djur finns på åkerholmen? 

Skriv namnen på arterna som avses i beskrivningarna 1-10. 

1 Gul fjäril med en prick mitt på varje vinge. --- 

2 Ödla med mörk strimma längs ryggraden. --- 

3 Liten gråbrun fågel med ljusare undersida. --- 

4 Grå orm med sicksackmönster längs ryggen. --- 

5 Buske med blå runda bär. --- 

6 Växt med upprätt stjälk och gula blommor samlade i klase i toppen. --- 

7 Buske med blå bär som liknar hallon till formen. --- 

8 Växt med upprätt stjälk och vita blommor samlade i klase i toppen. --- 

9 Buske med röda avlånga skenfrukter. --- 

10 Smalt mårddjur med brun päls förutom undersidan som är vit och svanstippen som 
är svart. --- 

12 uppg. 2 

Hur skaffar de här djuren sin mat? Para ihop arterna 1-5 med beskrivningarna a-e. 

1 Gam 

2 Lejon 

3 Gnu 

4 Hyena 

5 Gepard 
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  a Smyger sig på sitt byte. 

  b Tröttar ut sitt byte. 

  c Äter as. 

  d Äter gräs. 

  e Springer ikapp sitt byte. 

12 uppg. 3 

Beskriv en näringskedja som kan finnas på savannen. 

13 uppg. 1 

Para ihop orden 1-9 med beskrivningarna a-i. 

1 Åker 

2 Stäpp 

3 Åkerholme 

4 Våtmark 

5 Betesmark 

6 Savann 

7 Asätare 

8 Husdjur 

9 Bi 

 

  a Lever av djur som redan är döda. 

  b Mark med mycket vatten. 

  c Torra områden där gräsen växer i tuvor. 

  d Mark där man odlar till exempel säd eller potatis. 

  e Insekt som hjälper till att befrukta blommor. 

  f En ö i en åker där vilda djur och blommor trivs. 

  g Slättområden i jordens varmaste områden. 

  h Mark med gräs som får och kor kan beta på. 

  i Djur som är tama. 

13 uppg. 2 

Taktila bilder med markeringar a-h. 

Facit: 
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  a pistill 

  b ståndare 

  c foderblad 

  d kronblad 

  e blomma 

  f blad 

  g stam 

  h rot 

14 uppg. 1 b 

Skriv namnet på ett barrträd och ett lövträd som finns i de olika skogsområdena. I 
fjällområdet räcker det med ett lövträd. 

  a Lövskogsområdet --- ---  

  b Södra barrskogsområdet --- --- 

  c Norra barrskogsområdet --- --- 

  d Fjällområdet -- 

14 uppg 2 

Vad skiljer träden åt? Skriv namn på olika träd som stämmer med beskrivningen a-d. 
Beskriv hur träden ser ut. 

  a Vill ha mycket näring i marken --- 

  b Har rötter långt ner i marken --- 

  c Växer på torr och sandig mark --- 

  d Växer på fuktigare mark --- 

15 uppg. 3 

I vilket skikt trivs växterna och djuren? Skriv rätt bokstav för varje art nedan. 

  t=trädskiktet (tre arter) 

  b=buskskiktet (en art) 

  f=fältskiktet (tre arter) 

  m=markskiktet (två arter) 

 

1 blåbärsris --- 

2 pärluggla --- 

3 kantarell --- 



10 
 

4 örnbräken --- 

5 tofsmes --- 

6 talgoxe --- 

7 skogshare --- 

8 sparvuggla --- 

9 björnmossa --- 

15 uppg. 4 

Vad vet du om träd? Skriv r (rätt) eller f (fel). 

  a Alla träd har hård stam/ved. --- 

  b Alla träd är minst 10 meter höga. --- 

  c Årsringarna i en stubbe talar om hur gammalt trädet är. --- 

  d Gran och tall har lika långa barr. --- 

  e Alla löv är skyddade med ett tjockt lager vax. --- 

16 uppg 1 

Lägg till a-e före artnamnen. Ex: a Huggorm 

16 uppg. 3 a 

Vilka växter och djur finns i barrskogen på våren? Skriv namnen på arterna som avses i 
beskrivningarna 1-8. 

1 Brunt däggdjur med tofsar på öronen och lång yvig svans. Den sitter på bakbenen, 
frambenen är små och hålls framför bröstet. --- 

2 Gråbrun rovfågel som har vitt bröst med tvärband av mörka fläckar. --- 

3 Svart hackspett med röd hätta och kraftig näbb. --- 

4 Däggdjur med grå päls och långa upprätta öron som är svarta längst ut. --- 

5 Något större uggla, mörkbrun med vita prickar. --- 

6 Liten gråbrun fågel med mörka ben. --- 

7 Liten fågel med gult band mitt uppe på huvudet. --- 

8 Liten brun gnagare i blåbärsriset. --- 

17 uppg. 3 

Skriv till vilka träd bladen i beskrivningarna a-c hör. Beskriv hur frukterna ser ut. 

  a Nästan trekantigt blad med tandad kant. --- 

  b Bladet är sammansatt av småblad som sitter i par efter bladskaftet och ett småblad 
längst ut. --- 
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  c Ovalt blad med runda flikar runt om kanten. --- 

19 uppg. 1 

Till vilken grupp hör svamparna? Para ihop svamparna 1-5 med rätt grupp a-e. 

1 Blodriska 

2 Gul fingersvamp 

3 Karljohanssvamp 

4 Blek taggsvamp 

5 Röksvamp 

 

  a Buksvamp 

  b Skivsvamp 

  c Fingersvamp 

  d Rörsvamp 

  e Taggsvamp 

19 uppg. 3 

Beskriv en röd flugsvamp och hur den blir till. --- 

20 uppg 3 

Tankekarta - Vad kan skogen ge oss: 

a träd 

--- 

--- 

b mat 

--- 

--- 

c --- 

21 uppg. 1 

Fyll i meningarna a-f. Välj bland orden: 

  kretslopp 

  vattenånga 

  floder 

  havet 
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  regna 

  solen 

  vinden 

  sumpmarker 

  sjöar 

  molnen 

 

  a --- värmer havsytan så att det bildas ---. 

  b Högt uppe i luften blir vattenångan till vattendroppar i ---. 

  c De följer med --- in över land där det kan börja ---. 

  d Vattnet samlas i bäckar, åar och ---. 

  e Ofta passerar vattnet --- och --- på sin väg ut mot ---. 

  f Sedan kan allt detta börja om igen i det som kallas vattnets ---. 

22 uppg 1 a 

Skriv vilken sjö som passar bäst, slätt (vanlig i slättsjö) eller skog (vanlig i skogssjö). 

  a Vit näckros --- 

  b Knölsvan --- 

  c Gädda --- 

  d Abborre --- 

  e Bladvass --- 

  f Gräsand --- 

  g Mört --- 

  h Braxen --- 

22 uppg. 1 b 

Vad heter växten eller djuret? Para ihop rätt namn a-h med rätt beskrivning 1-8. 

  a Vit näckros 

  b Knölsvan 

  c Gädda 

  d Abborre 

  e Bladvass 

  f Gräsand 
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  g Mört 

  h Braxen 

 

1 Silverfärgad liten fisk med röda ögon och orangea fenor. 

2 Stor vit simfågel med en svart knöl överst på den gula näbben. 

3 Grön fisk med orangea fenor och mörka tvärstreck på ryggen. 

4 Brun fisk som är hög över ryggen. 

5 Stort långt gräs med yvig brun vippa. 

6 Vattenväxt med grov stjälk från botten upp till den flytande stora blomman med 
vita kronblad. 

7 Gråbrun andfågel med bred gul näbb, grönt huvud och brunt bröst. 

8 Avlång grön fisk med stor utdragen mun. 

24 uppg. 5 

Beskriv två vattenlevande djur som du tycker verkar intressanta, ett som finns i Sverige och 
ett som finns någon annanstans i världen. 

  Sverige --- 

  Världen --- 

26 uppg. 1 

Vad vet du om groddjur? Skriv r (rätt) eller f (fel). 

  a Alla groddjur har tunn, fuktig hud. --- 

  b Paddor tillhör inte groddjuren. --- 

  c På vintern ligger grodor i dvala. --- 

  d Vattensalamandern kan bara leva i vatten. --- 

  e Hos grodyngel utvecklas frambenen före bakbenen. --- 

  f Grodor har simhud mellan tårna. --- 

26 uppg. 2 

Skriv rätt ord framför förklaringen. 

  Plankton 

  Avlopp 

  Syre 

  Groddjur 

  Gälar 
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Övergödning 

  a --- är mycket små växter eller djur som driver omkring i vattnet. 

  b --- är en gas som finns i luft och vatten. 

  c --- tar upp syre ur vatten hos fiskar. 

  d --- är smutsigt vatten som släpps ut från industrier och hushåll. 

  e --- orsakas av att för mycket näringsämnen släpps ut i vattnet. 

  f --- är djur där de flesta kan ha ett liv både på land och i vatten. 

26 uppg. 3 

Krokodilen och flodhästen är inte släkt, men har ändå anpassat sig till ett liv i vatten. 
Beskriv på vilket sätt. --- 

28 uppg. 4 a 

Beskriv näringsväven på bilden. 

28 uppg. 5 

Vilka växter och djur finns vid en klippa i västerhavet? 

Skriv namn på några du kan. Tag hjälp av beskrivningarna nedan. 

1 Röd manet med långa bränntrådar under klockan. 

2 Brun tång med ca åtta smala och långa böljande blad samlade i toppen på en liten 
stjälk. 

3 Genomskinlig manet med fyra vita ringar samlade mitt på klockan och korta 
bränntrådar runt kanten på klockan. 

4 Brunfläckig fisk med skäggtöm under käken. 

5 Två arter; 

- röd alg som liknar trassel. 

- röd alg med breda ovala blad. 

6 Litet platt kryp med oval segmenterad kropp. 

7 Brun alg som består av ett upprättstående avlångt blad som liknar ett band. 

8 Gråblå nästan oval mussla. 

9 Litet kräftdjur med böjd kropp. 

10 Liknar en boll med taggar i rader som går från toppen till bottnen. 

11 Grå räka med långa antenner. 

12 Liten brun fisk med smal bakkropp. 

13 Nässeldjur med ett knippe tentakler som sticker upp ur en konformad bas. 

14 Brun krabba med bred ryggsköld och stora knipklor fram. 
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15 Röd art med fem kraftiga armar som spretar utåt från mitten. 

16 Ljusgröna smala blad, växer på grunt vatten. 

17 Små snäckor på klippan alldeles ovanför vågskvalpet. 

18 Grönbrun alg som har platta flikiga grenar med runda blåsor på. 

29 uppg.4 

På sidan 103 i grundboken finns en bild från ett svenskt korallrev. 

Välj en art från bilden och beskriv den (Ögonkorall, sjöpung, krabba, limamussla, 
ormstjärna, kosterpiprensare, fotbollssvamp, sjöborre). 

30 uppg. 1 

Hitta orden i ordflätan. Anteckna numret på den rad ordet finns i. 

  abborre --- 

  gädda --- 

  braxen --- 

  valhaj --- 

  ansjovis --- 

  makrill --- 

  sill --- 

  lax --- 

  torsk --- 

  hälleflundra --- 

  marulk --- 

  krill --- 

 

Ordfläta med bokstäver vågrätt och lodrätt: 

1 gamarulktosbd 

2 ansjovisbbord 

3 tremelvidraes 

4 omakrillramyn 

5 sotramolaxtte 

6 ehälleflundra 

7 omreggisbtoke 

8 bgäddatosfeto 
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9 valhajmkrille 

10 aulkevlimpeog 

11 ikfyrsillilms 

12 noskrbraxenet 

13 abborreytorsk 

30 uppg. 2 

Taktil bild med markeringar a-e. 

Facit: 

  a ryggfena 

  b bröstfena 

  c bukfena 

  d analfena 

  e stjärtfena 

32 uppg. 3 

Vilka växter och djur finns i Östersjön? 

Skriv namn på några du kan. Tag hjälp av beskrivningarna nedan. 

1 Små blanka fiskar i stim. 

2 Brunfläckig fisk med skäggtöm under hakan. 

3 Dykand med svart på hjässan, stjärten och magen och en grön fläck i nacken, resten 
är vitt. 

4 Grön avlång fisk med stor utdragen mun. 

5 Blågrå avlånga nästan ovala musslor, ligger i kolonier på bottnen. 

6 Liten grå fisk med röd buk och taggar framför ryggfenan. 

7 Liknar sladdrigt gräs, bildar bård runt klippan i vattenbrynet. 

8 Grönbrun tång som har platta flikiga grenar med runda blåsor på. 

33 uppg. 1 

Vad vet du om fiskar? Skriv r (rätt) eller f (fel). 

  a Ungefär 20 000 olika arter av fiskar är matfisk. --- 

  b Makrill söker sig mot kusterna för att leka. --- 

  c Ansjovis-fiskar är viktiga för fisket i Sydamerika. --- 

  d Havslax fortplantar sig i sötvatten. --- 

  e Stör fortplantar sig i saltvatten. --- 
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34 uppg. 1 

Fyll i meningarna a-e. Välj bland orden: 

  träd 

  klimatet 

  kallare 

  trädgränsen 

  fjäll 

  naturen 

  kalfjäll 

 

  a Det är --- som bestämmer hur --- ser ut i olika bergsområden. 

  b Ju högre upp desto --- blir det. 

  c De höga bergen i norra Sverige kallas för ---. 

  d På topparna i fjällen växer inga ---. 

  e Gränsen mellan skog och --- kallas ---. 

 

34 uppg. 2 

Skriv vad som kan växa på sluttningen av ett fjäll. 

  a Längst ner i dalen, tät skog med spetsiga mörkgröna träd. 

  b Lite längre upp, gles lövskog. 

  c Kalfjället ovanför trädgränsen, grönt område. 

d Högst upp mot toppen. Här finns klippor och snö. 

35 uppgift 5 

5 Placera djuren klippgrävling, snöleopard och argalifår i rätt världsdel. Skriv något om 
varje djur. 

Världsdel Kort om 
djuret 

--- --- 

--- --- 

--- --- 

36 uppg. 2 

Hur överlever djuren vintern? Para ihop arterna 1-5 med rätt beskrivning a-e. 



18 
 

1 Igelkott 

2 Björn 

3 Renar 

4 Insekter 

5 Fjällripa 

 

  a Är vit bara på vintern. 

  b Kan lukta till sig lavar. 

  c Sover på vintern. 

  d En del kan vara aktiva under snön. 

  e Ligger i dvala. 

37 uppg. 1 

Vad vet du om däggdjur? Skriv r (rätt) eller f (fel). 

  a Däggdjur andas med lungor. --- 

  b Däggdjur har välutvecklad hjärna. --- 

  c Däggdjur diar. --- 

  d Näbbdjur lägger ägg. --- 

  e En blåval kan väga 150 ton. --- 

38 Uppg. 3 

Gör en tankekarta som beskriver tundran. 

Tankekarta - Tundra: 

  a --- 

  b --- 

  c --- 

39 “Bra att veta” uppg. 1 

Vad vet du om polarområden? Skriv r (rätt) eller f (fel). 

  a Precis vid Sydpolen finns inget land, bara ett istäckt hav. --- 

  b Det finns inga fjällrävar i Antarktis. --- 

  c Det växer inga träd på tundran. --- 

  d Fjällämmeln sover vintersömn. --- 

  e Pingviner är fåglar och de föder sina ungar direkt på stranden eller isen. --- 
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  f Isbjörnen är världens största landrovdjur. --- 

41 uppg. 4 

Även djuren har problem med torkan och värmen. Para ihop rätt beskrivning 1-3 med rätt 
art a-c. 

1 Gräver djupa gångar för att klara hettan. 

2 Har förråd av fett på ryggen. 

3 Varje morgon tar den sig långt bort för att dricka. 

 

  a Ökenspringråtta 

  b Flyghöna 

  c Dromedar 

41 uppg. 7 

Vad skiljer en kamel i Afrika från en kamel i Asien? 

Beskriv enkelt de olika kamelernas ryggar. 

42 Uppg. 2 b 

Beskriv huvudet på en snok och en huggorm. 

43 Uppg. 2 

Skriv fotosyntesen som på sidan 143 i grundboken: 

--- + --- + --- ger --- + --- 

43 Uppg. 4 

Var ifrån kommer ämnena i fotosyntesen och vart tar de vägen? 

Para ihop rätt ämne med rätt beskrivning a-d. 

Ämne i fotosyntesen: 

  Vatten 

  Koldioxid 

  Socker 

  Syre 

 

  a kommer från luften 

  b lagras i de gröna bladen 

  c kommer från marken 
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  d släpps ut till luften 

44 uppg. 1 

Skriv förbränningen som på sidan 144 i grundboken: 

--- + --- ger --- + --- + --- 

44 Uppg. 4 

Beskriv en näringskedja med en växt, en växtätare och ett rovdjur. 

Skriv en enkel text om hur energi från växten går vidare i näringskedjan. Börja med 
solenergin. 

46 Uppg. 3 

Hur har de här fåglarna anpassat sig till miljön där de lever? 

  a Trädkrypare --- 

  b Grönbena --- 

  c Storlom --- 

  d Kattuggla --- 

47 Uppg. 1, tabell 

  a Växtätare, pungdjur med kraftiga bakben och lång svans. 
Namn --- 
Världsdel --- 

  b Kattdjur med yvig man runt huvud och hals. 
Namn --- 
Världsdel --- 

  c Hjort, brun växtätare med stora förgrenade horn. 
Namn --- 
Världsdel --- 

  d Kraftigt kattdjur med fläckig päls och lång svans. 
Namn --- 
Världsdel --- 

  e Kattdjur med tvärrandig päls. 
Namn --- 
Världsdel --- 

  f Växtätare, brun antilop med lätt svängda horn och vit svans. 
Namn --- 
Världsdel --- 
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47 uppg. 2 

Här är sex påståenden. Skriv JA efter påståendet om du håller med eller NEJ om du inte 
håller med. 
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Till läsaren 
Det finns svällpappersbilder och bildbeskrivningar till denna bok. 
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Pedagogiska tips 
• Visa på ritmuff t ex tankekartans uppbyggnad på s. 20 

• Låt eleven använda taktila kartan från s. 12 i grundboken ”Världens naturtyper; 
vegetationszoner” för att lösa uppg. 2 på s. 4. 

• Ordfläta s. 9, hjälp gärna eleven med stödbokstäver. 

• Eleven skriver sina svar på datorn eller på perkinsmaskinen i stället för att t ex rita. 
Det är viktigt att eleven har god ordning på sin dokumentation av svar och liknande 
genom att exempelvis ha en särskild fil på datorn med just denna bok och 
antecknar kapitel/avsnitt och sedan uppgiftsnummer när man svarar. 

• Eleven med synnedsättning behöver mer tid till vissa uppgifter och det har eleven 
rätt till även vid prov. 

• Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom text eller bildbeskrivningar 
eller titta på svällpappersbilden. 

• Berätta mer om bilderna som förekommer i boken. Bildbeskrivningar eller 
svällpappersbilder täcker ofta inte helt in vad bilden visar. Bildbeskrivningar kan 
aldrig ge exakt samma information som de seende eleverna får genom att titta på 
bilderna. Samtala om bilderna och ge den extra information som eleven med 
synnedsättningen kan ha nytta av för att få samma förståelse som de seende 
eleverna. Förtydliga genom enkla skisser på ritmuff. 

• Arbeta med modeller och verkliga föremål. Exempelvis är följande uppgifter svåra 
att lösa endast utifrån bildbeskrivningen som finns i den anpassade boken. Eleven 
behöver en bild eller konkret material eller en kompletterande muntlig beskrivning 
för att kunna lösa uppgifterna. 

  s. 7 uppg. 3 

  s. 17 uppg. 3 

  s. 32 uppg. 3 

  s. 47 uppg. 1 
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Bildbeskrivningar 

18 

Färgfoto. Orangutang. 

20 

Färgfoto. Närbild på en blåmes. Huvudet har vit grundfärg. Den har blå hätta överst på 
huvudet, svart näbb och ett svart streck från näbben som går bakåt över ögat och vidare 
en bit bakom ögat. Bröstet är gult. 

23 

Färgfoto. Bilden är tagen under vattenytan och visar vita näckrosor med stjälkar och blad. 

25 

Färgfoto. Växt med blad i rosett vid marken som omger en blomstängel med runda 
knoppar. Bladen på sileshåret är håriga. Ytterst på håren sitter klibbiga droppar. En fluga 
har landat överst på blomställningen. 

25 

Skiss. Det regnar över de nyplöjda åkrarna vid en bondgård. Från åkerjorden rinner vattnet 
vidare till ett vattendrag som håller på att växa igen. Det ligger mycket slam på bottnen 
och även en död fisk. Ytan är täckt av grönt. 

26 

Skiss. Hona och hane av vattensalamander. De liknar ödlor till formen, långsmala med 
svans och ben som sticker ut åt sidorna. 

27 

Skiss med sjöborre, ormstjärna, sjögurka, sjölilja och sjöstjärna. 

28 

Skiss. Näringsväv i havet. På bilden finns en ejder, en torsk, en knubbsäl, växt- och 
djurplankton, en sill, en räka och en blåmussla. 

31 

Skiss av tre sälhuvuden som sticker upp ur vattnet. Sälen till vänster är minst, sälen i mitten 
är mittemellan och sälen till höger är störst. 

33 

Skiss av olika fiskar. Torsk, makrill, lax, ansjovis och hälleflundra. 

37 

Två bilder. Pojke som äter smörgås. Näbbdjur med tre små ägg vid sidan. 



25 
 

38 

Näringskedja på tundran. I varje steg överförs energi. 

Starr - vitkindad gås – fjällräv. 

39 

Karta över det norra polarområdet, Arktis. 

39 

Karta över det södra polarområdet, Antarktis. 

40 

Färgfoto. Växten bildar en tuva. Bladen är tjocka och runda. De liknar mynt ställda på 
högkant. 

43 

Skiss fotosyntes. Solen lyser på ett träd. Trädets rot tar upp vatten med mineralämnen från 
marken. Bladen tar upp koldioxid från luften och avger syre till luften. I trädet bildas då 
socker. 
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