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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. 

 Tabeller har ibland skrivits som löpande text när detta bedömts vara lämpligt. 

 Tabeller har omarbetats på sidorna: 113, 150-153 och 238. 
De har följande uppställning: 
 
Tabell över virustyper:  
Huvudgrupp:  
1. Dubbelsträngat DNA 
Grupp: adenovirus  
Hölje: nej 
Exempel på sjukdomar: i andningsvägarna, tumörer hos djur  
… 
2. Enkelsträngat DNA 
… osv 
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 Till boken medföljer en bildbilaga med taktila svällpappersbilder som eleven 
behöver för att tillgodogöra sig bokens innehåll. 

 Det finns många bilder i boken av betydande karaktär. Många medföljer som taktila 
svällpappersbilder men eleven behöver hjälp med att tyda de taktila bilderna. 

 Många bilder är utelämnade. En del av dem förklaras i bokens text eller med en 
bildbeskrivning i anslutning till bilden. Det finns dock ett stort antal bilder som är så 
komplicerade att de inte har bedömts möjliga att illustrera med svällpappersbilder 
eller en bildbeskrivning. Oftast finns en bildtext som avslöjat var sådana bilder finns 
i boken. 

 Vissa bilder som saknar betydelse för förståelsen har ändå beskrivits eftersom de 
kan vara av allmänt intresse. Dessa beskrivningar finns i en särskild bildflik. 

 Text i bild återges om texten är förståelig och användbar utan beskrivande text. 
Dessa inleds med ”Text i bild. …”. Det gäller framförallt mer komplicerade bilder.” 
Ingen övrig beskrivning görs för dessa bilder. 

 För Textview gäller 
Fotnoter anges med (not 1), (not 2) osv. Förklaringen till fotnoten finns i särskild 
flik. 

   



3 

 

Till läsaren 

 En bilaga med många svällpappersbilder medföljer som ska användas tillsammans 
med läroboken. 

 En hel del bilder är utelämnade. Några av dem förklaras i bokens text eller med en 
bildbeskrivning i anslutning till bilden. Det finns dock ett stort antal bilder som är så 
komplicerade att de inte har bedömts möjliga att illustrera med svällpappersbilder 
eller en bildbeskrivning. Oftast finns en bildtext som avslöjat var sådana bilder finns 
i boken. Din lärare får ge dig en utförlig beskrivning när du stöter på dessa bilder. 

 Fotnoter anges med (not 1), (not 2) osv. Förklaringen till fotnoten finns i särskild 
flik. 

 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 I boken finns många strukturformler. Arbeta med molekylbyggsatser för att 
underlätta för elev med blindhet. 

 De bilder som är så komplexa att det inte är någon vits med att göra dem taktila, 
kräver en utförlig förklaring av läraren. 

 Gå igenom varje enskild taktil svällpapperbild, som medföljer boken, med eleven 
när den ska användas. Det är omöjligt för eleven med svår synnedsättning/blindhet 
att själv tyda innehållet utan stöd av en seende. 
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Bildbeskrivningar 

7 

De olika temperamenten 

En person är uppdelad i fyra fält. I varje fält står en beteckning på ett temperament 
nämligen: flegmat, sangvin, melanc och coleric. 

11 

Nyckel: 

hon = honliga könsceller 

han = hanliga könsceller 

 

Möjliga kombinationer i korsningsschemat: 

 hon: MR/han: MR = MMRR 
hon: Mr/han: MR = MMRr 
hon: mR/han: MR = MmRR 
hon: mr/han: MR = MmRr 

 hon: MR/han: Mr = MMRr 
hon: Mr/han: Mr = MMrr 
hon: mR/han: Mr = MmRr 
hon: mr/han: Mr = Mmrr 

 hon: MR/han: mR = MmRR 
hon: Mr/han: mR = MmRr 
hon: mR/han: mR = mmRR 
hon: mr/han: mR = mmRr 

 hon: MR/han: mr = MmRr 
hon: Mr/han: mr = Mmrr 
hon: mR/han: mr = mmRr 
hon: mr/han: mr = mmrr 

16 

Ett växthus är format som en stor glasglob. Inuti finns sex cirkelrunda våningsplan med 
plats för planteringar. 

21 

En förenklad beskrivning av stamträdet: 

Om man vandrar från ”roten” i stamträdet och uppåt kommer man till ett antal 
förgreningar. Dessa betecknas f1, f2 osv. Efter varje förgrening anges hur många nya 
förgreningar som finns på aktuell gren, huvudgruppens namn samt namnen på grenens 
organismer. Ett bindestreck anger en ny ”kvist” från huvudgrenen. (I denna beskrivning har 
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vi inte kunnat ange siffror som anger procentuell skillnad i proteinets sammansättning av 
aminosyror jämfört med hur det är vid förgreningspunkterna). 

Stamträdsbeskrivning: 

 f1 (4) SVAMPAR: -Humicola (mjukrötesvamp)- Neurospora-Candida-Saccharomyces 
(vanlig jäst). 

 f2 (6) VÄXTER: -ris-gingko-vete-sesam-spenat-solros 

 f3 (4) LEDDJUR: -mal, svärmare-honungsbi-fluga-hummer. 

 f4 (1) RINGMASKAR: daggmask. 

 f5 (1) TAGGHUDINGAR: sjöstjärna. 

 f6 (1) AMFIBIER: oxgroda. 

 f7 (2) BROSKFISKAR: -nejonöga-pigghaj. 

 f8 (2) BENFISKAR: -karp-tonfisk. 

 f9 (8) FÅGLAR och FISKAR: -anka-skallerorm-duva-sköldpadda-pingvin- kyckling, 
kalkon-emu-struts. 

 f10 (8) DÄGGDJUR: -flodhäst-hund, säl, fladdermus-häst, gris, ko, får-mus-kanin-
känguru-apa-chimpans, människa. 

26 

En griskulting och en tigerunge diar på en sugga. 

38 

Tre personer, klädda för vinterkyla, ligger och slappar i samma hängmatta, två åt ett håll 
och en skavfötters med dem. 

41 

En schematisk bild visar sex olika tillstånd hos ett enzym under en reaktion. 

Tillstånden går från 1 till 6 och tillbaks till 1. 

Tillstånden är: 

 

 1 (aktiv yta, enzym) 

 2 enzym-A-komplex (substrat A binder) 

 3 enzym-A-B-komplex (substrat B binder) 

 4 övergångstillstånd 

 5 enzym-C-D-komplex 

 6 enzym-D-komplex 
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53 

Flödet i arbetsgången är: 

 1 screening: att hitta rätt mikroorganism att göra jobbet 

 2 laboratorieskala 

 3 pilotanläggning 

 4 jäsning: (medium: näring och energi, luft), (processkontroll: mätning och 
registrering, t.ex. ph, temperatur, näring.) 

 5 separation: t.ex. filtrering eller centrifugering 

 6 isolering &amp; rening: av produkt 

 7 förpackning, förvaring, försäljning 

58 

Länder med bristsjukdomar pga.  
A-vitaminbrist: 

Klinisk: Stora delar av mellersta och södra Afrika, Irak, Sydjemen, Indien, Indonesien, Nya 
Guinea, Filippinerna. 

Allvarlig subklinisk: Brasilien, Colombia, Peru, Mexico, Nicaragua, Guatemala Egypten, 
Angola, Namibia, Zambia, Botswana, Rhodesia, Pakistan, Afghanistan, Burma, Vietnam 
m.fl. 

81 

Tolv personer i vita rockar står i en rad ute i det grunda vattnet och håller upp varsitt 
vattenprov. På stranden sitter en person och analyserar prover i ett mikroskop. 

86 

Två personer med skyddsmask och skyddande vit klädsel som täcker hela kroppen springer 
fram över ett område där marken är täckt av rök. De har varsitt automatvapen. 

96 

En ko står i ett fält med solrosor. 

142 

En blåmes sitter och äter på en hängande talgboll. 

143 

En huggorm ringlar ihop sig. 

146 

Två flodhästar äter av stora mängder utlagd frukt, bl.a. bananer, meloner och äpplen. 
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149 

Tabellnyckel: 

Majs eller andra sädesslag = m 

Böner eller andra grönsaker = g 

Tabell 

 Aminosyra    s och/eller g 

 tryptofan    s 

 metionin     s 

 vallin       s och g 

 treonin      s och g 

 fenylalanin  s och g 

 leucin       s och g 

 isoleucin    g 

 lysin        g 

154 

Ett ungt lejon syns framifrån. Det gapar så att man kan se dess långa hörntänder och dess 
vassa huggtänder och kindtänder. 

163 

En ung kvinna med naturliga kroppsmått ser sig själv i en spegel. Spegelbilden gör att hon 
ser kort och tjock ut. 

163 

På en reklambild syns en naken ung kvinna som är extremt mager (anorexiskt smal). 

164 

Andelen undernärda personer i ett urval av länder: 

 Mer än 34 % undernärda:  
Stora delar av södra Afrika, Afghanistan. 

 20-34 % undernärda:  
Stora delar av mellersta Afrika, Indien, Pakistan, Thailand, Kambodja Mongoliet. 

 5-19 % undernärda:  
Norra delen av Sydamerika, Kina, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan. 

 Mindre än 5 % undernärda: 
Canada, Nordamerika, Ryssland, Större delen av Europa, Australien, Södra delen av 
Sydamerika, Norra delen av Afrika. 
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165 

Andelen undernärda kvinnor med fetma (BMI>30) i ett urval av länder: 

 35-40 %: Saudiarabien 

 30-35 %: USA, Mexico, Alaska, Egypten, Paraguay. 

 25-30 %: Sydafrika, England, Turkiet, Chile 

 20-25 %: Canada, Ryssland, Norge, Tyskland, Österrike, Peru, Guyana, Australien 

 15-20 %: Frankrike, Spanien, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Iran, Island, 
Argentina, Uruguay, Kamerun 

 10-15 %: Brasilien, Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Kongo Zaire, Tanzania, 
Mongoliet 

 5-10 %: Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Thailand, Namibia, Mali, 
Ghana 

 0-5 %: Kina, Indien, Nepal, Japan, Indonesien, Niger, Elfenbenskusten, Guinea, 
Zambia, Etiopien, Yemen 

 Ingen uppgift: Stora delar av Afrika, Madagaskar, delar av norra Sydamerika, 
Ukraina, Vitryssland, Grönland. 

169 

En dykare med full dykarutrustning står på knä på sjöbottnen. Ovanför honom simmar ett 
stort antal hajar. 

185 

Blodets viktigaste delkomponenter och deras huvudsakliga uppgifter. 

Plasma (55 % av blodet) 

Vatten är en lösning för transport av andra ämnen- 

Joner (natrium, kalium, kalcium, magnesium, klorid, vätekarbonat) behövs för osmotisk 
balans, som pH-buffert och för reglering av membrangenomsläpplighet. 

Plasmaproteiner (albumin, fibrinogen och  immunoglobuliner (antikroppar)) behövs för 
osmotisk balans, som pH-buffert, för koagulering och försvar. 

Ämnen som transporteras av blodet är näringsämnen (som glukos, fettsyror och 
vitaminer), avfallsprodukter, gaser i andningssystemet (O_2 och CO_2) samt hormoner. 

 

Celler (45 % av blodet) 

Celltypen röda blodkroppar, 5-6 miljoner per mul (mm^3) blod, transporterar syre och 
koldioxid. 

Celltypen vita blodkroppar, 5000-10000 per mul (mm3) blod, behövs för immunförsvaret. 
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Celltypen blodplättar, 150000-400000 per mul (mm^3) blod, behövs för blodets 
koagulering. 

186 

I benmärgen bildas pluripotenta stamceller. Från dessa kan sedan bildas blodplättar, 
monocyter, röda blodkroppar, samt lymfoida stamceller och myeloida stamceller. Ur de 
lymfoida stamcellerna bildas lymfocyter (B-celler och T-celler). 

Ur de myeloida stamcellerna bildas myelocyter (eosinofila granulocyter, basofila 
granulocyter och neutrofila granulocyter). 

211 

En röntgenbild på två händer hos en person med ledgångsreumatism. Fingrarna är krökta 
och flera av lederna är svullna och inflammerade. 

214 

Exempel på Utbredning av hiv. 

Andelen av befolkningen som är smittad: 

 15-28 %: Södra delarna av Afrika 

 5-15 %: Delar av mellersta Afrika 

 1-5 %: Ryssland, Stora delar av mellersta Afrika, Thailand, Nya Guinea 

 0,5-1 %: USA, storas delar av Sydamerika, Spanien, Portugal, Mali, Tchad, Somalia, 
Burma, Nepal, Vietnam 

 0,1-0,5 %: Canada, Mexico, Chile, Ecuador, Grönland, Algeriet, Marocko, Större 
delen av Västeuropa, Kina, Mongoliet, Indien, Pakistan, Iran, Australien, Indonesien. 

 < 0,1 %: Egypten, Libyen, Saudiarabien, Irak, Syrien, Israel, Turkiet, Japan, Nord- och 
Sydkorea. 

220 

Handens fingrar har gångjärnsleder, i armbågen finns en vridled, benen har vid höften en 
kulled och skallbenen hålls ihop med suturer. 

 

231 

PARASYMPATISKA NERVSYSTEMET 
Nedanstående effekter på målorgan är kopplade till de tre översta ryggkotorna och de två 
nedersta ryggkotorna. 

Effekt på målorgan: 

 drar ihop pupillen (översta ryggkotan) 

 stimulerar salivutsöndring (2:a ryggkotan uppifrån) 
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 drar ihop luftrören (3:e ryggkotan) 

 hämmar hjärtverksamheten (3:e ryggkotan) 

 stimulerar magsäck och tarm (3:e ryggkotan) 

 stimulerar aktivitet i bukspottkörteln (3:e ryggkotan) 

 stimulerar gallblåsan (3:e ryggkotan) 

 drar ihop urinblåsan (näst nedersta ryggkotan) 

 erigerar könsorganen (nedersta ryggkotan) 

SYMPATISKA NERVSYSTEMET  
Nedanstående effekter på målorgan är kopplade till olika ryggkotor uppifrån och ned längs 
ryggraden via ansamlingar av nervcellskroppar. 

 

Effekt på målorgan: 

 vidgar pupillerna 

 hämmar salivutsöndring 

 vidgar luftrören 

 ökar hjärtverksamheten 

 hindrar aktiviteter i magsäck och tarm 

 hämmar aktivitet i bukspottkörteln 

 stimulerar glukosfrisättning från levern 

 stimulerar frisättning av adrenalin och noradrenalin 

 utvidgar urinblåsan 

 stimulerar till utlösning samt sammandragningar av vagina 

240 

En person med en munkjacka har somnat med pannan mot ett bord. 

259 

En ung dam sitter vid ett bord med ett schackbräde. Bilden är tagen längs bordsytan så att 
pjäserna blir stora framför hennes ansikte. 

264 

En dam tittar genom en kikare. 

271 

En man och en flicka åker berg- och dalbana. Flickan ser glad ut, mannen lite nervös. 
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276 

En kille sitter och sover på en biograf. I handen håller han en påse chips. Alla andra har 
lämnat biografen. 

277 

Hela kroppen på en man är täckt av bin. För att kunna andas har han ett rör i munnen som 
sticker ut ur bisvärmen. 

283 

En man gör ett bungy-jump. Bilden är tagen uppifrån. Nere på marken ser man ett antal 
människor som små prickar. 
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