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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 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. 

• Uppgifterna är numrerade så att det blir lättare att hålla reda på svaren och för att 
underlätta rättning av uppgifterna. 

• Understrukna ord är skrivna inom parentes. 

• Kursiv- och fetmarkering av ord eller hela meningar utgår. 

• Rubriker skrivna med versaler skrivs med gemena bokstäver (med inledande 
versal). 

• Tabeller är omarbetade till vanlig text. 

• Uppgifter där eleven ska ringa in sitt svar uppmanas eleven att markera sitt svar. 

• Ordflätorna har omarbetats. Eleven får det sökta ordets antal bokstäver inom 
parentes. 
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• Det finns bildbeskrivningar till de bilder som behövs för att eleven ska kunna lösa 
uppgifterna. 

• Informationstexten som inleds med det röda klotet markeras med full 
punktskriftscell i vänster marginal följt av eventuell ”spirabildstext”. 

• Dataikonen ersätts med ett punktskrifts s i vänster marginal. 

• Bokens Ordbank markeras med p4,5,6 i vänster marginal. 
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Sidspecifika förändringar 

1 

Klass 4b 

Bildbeskrivningen ger endast information om hur många flickor respektive pojkar som finns 
i klassen. Inga individuella beskrivningar av eleverna då bildbeskrivningen skulle ha blivit 
allt för omfattande. 

Samtala därför om bilden och gör en gemensam genomgång och berätta hur de olika 
eleverna ser ut då eleven endast har elevernas namn. 

7 

Uppgift 2 

Bilderna utgår. Gör klart för eleven att det är helt OK att fantisera. Det viktiga är att eleven 
vet hur man formulerar en fråga, uppmanar en person etc. Eleven har fått nedanstående 
text: 

a) En elev frågar sin kompis om något. ---? 

b) En kille bär en hög böcker på armen. Han uppmanar sin kompis att göra något. ---! 

c) En kille erbjuder sin kompis att smaka på lite godis. ---. 

12/13 

Talstreck – dialog. 

De olika skrivsätten har fått rubriken Exempel 1 och 2. 

Exempel 1 

Repliken först, sedan vem som sa repliken. … 

Exempel 2 

Personen först och ett kolon. … 

12 

Bildtext 

Eleven har fått en kort bildinformation som gärna kan kompletteras med mera fakta om så 
skulle behövas. 

Dialog mellan Carlos och Sofia. Carlos håller i en fotboll. Carlos börjar prata. 

Vill du spela fotboll? 

Nej det vill jag verkligen inte! Osv. 

13 

Uppgift 3 
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Eleven har fått en kort bildinformation som vanlig text, men det kan vara på sin plats att 
påpeka att det är OK att använda sin fantasi när eleven skriver dialogen. 

Irina och Moa äter på var sin frukt, ett äpple respektive en banan, samtidigt som de pratar 
med varandra. 

Skriv en dialog mellan Irina och Moa, enligt något av exemplen. --- 

14 

High five! 

Kolla så att eleven har full koll på vad ”High five” betyder och hur man hälsar. Man ska inte 
ta för givet att en elev med svår synnedsättning har full koll på detta. 

18 

Uppgift 2 

Uppgiften har fått följande utseende: 

I texten "Födelsedagen" finns sex olika egennamn. Skriv dem på rätt plats i ordflätan. 

Du får namnens antal bokstäver. En bokstav i varje namn är markerad med (-). Dessa 
bokstäver bildar också ett egennamn. 

1 ----(-)-- (7) 

2 ----(-)- (6) 

3 --(-)-- (5) 

4 -----(-)-- (8) 

5 -(-)-- (4) 

6 -(-)- (3) 

18 

Uppgift 3 

Uppgiften har ändrats på följande sätt. 

Vilket egennamn på 6 bokstäver fick du i uppgiften ovan? --- 

19 

Uppgift 1 

Här kan man spara tid genom att eleven får texten kopierad till sin dator och då endast 
behöver fylla i de utelämnade orden. Informera om att ”flicka 1” innebär att det är samma 
namn som återkommer i texten. 

26 

Substantiv – bild 
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Ge eleven extra tid till att läsa igenom bildbeskrivningen och gör sedan en genomgång och 
fyll på med information om bilden. Gör klart för eleven med synnedsättning att alla bildens 
substantiv inte finns med för då skulle bildbeskrivningen bli alltför lång utan det viktiga är 
att eleven vet vad ett substantiv är och skriver så många som eleven kan komma på, även 
ord som inte finns direkt angivna i bildbeskrivningen exv. olika klädesplagg. 

 Det är även bra om eleven får reda på hur många substantiv eleven bör skriva för att 
kunna känna att nu har jag gjort klart den här uppgiften. 

27 

Uppgift 3 

Eleven har bokens exempel men kan sedan skriva de olika formerna löpande enligt 
exemplet nedan. 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Skriv substantiven du hittade i uppgift 2 i de olika formerna.. 

singular obestämd form (en/ett): boll osv. 

… plural bestämd form (de): bollarna 

Du kan skriva de olika formerna så här: 

boll, bollen, bollar, bollarna 

--- --- --- --- 

28 

Uppgift 1 

Eleven har fått det sökta ordets antal bokstäver skrivna inom parentes. Gör en genomgång 
med eleven om hur man löser ordflätan. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Lös ordflätan 

Du får hjälp med det sökta ordets antal bokstäver. I nio av orden finns det en eller två 
bokstäver som är markerade med (-). Dessa bokstäver bildar ett nytt ord. 

1 Här tillagas pirogerna i 200 grader --(-) (3) 

2 Mat som ofta äts i bröd ---- (4) 

3 Äter du med sked ----(-) (5) osv. 

28 

Uppgift 2 

Uppgiften har förtydligats på följande sätt: 

De markerade bokstäverna i ordflätan bildar namnet på ett redskap som ofta används vid 
matlagning – vilket? Ett ord på nio bokstäver. --- 
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29 

Uppgift 1 

Kan kräva förberedelser. 

För att spara tid kan det vara bra att leta fram lite exempel på reklam från tidningar och 
internet. Det viktiga är ju inte själva letandet efter artiklar med reklam utan att eleven kan 
avgöra vad som är reklam eller inte. 

29 

Uppgift 2 

Informera eleven med synnedsättning om hur bilden förstärker reklamtexten. Det är viktigt 
att eleven blir medveten om hur mycket en bild kan förmedla och påverka den som ser 
bilden. 

32 

Verb - bild 

Även här behöver eleven tid till att läsa igenom bildbeskrivningen som sedan behöver 
kompletteras med ett samtal kring bilden. 

Tala om för eleven hur många verb som han/hon bör skriva för att uppgiften ska anses 
klar. 

33 

Uppgift 1 

Originalbokens uppställning utgår. 

Eleven skriver tidsformerna på följande sätt: 

… Futurum (kommer att): leka 

Du kan skriva de olika formerna så här: 

leker, lekte, lekt, leka 

--- --- --- --- 

34 

Uppgift 2 

Vilka egenskaper behöver dessa två idrottare, en ryttare – en innebandyspelare? --- 

35 

Uppgift 1 

Kan kräva förberedelser. 

Var medveten om att det tar mycket längre tid för en elev med synnedsättning att hitta 
böcker att läsa så det kan vara bra att förbereda och kopiera några berättelsers slut så kan 
eleven koncentrera sig på själva uppgiften. 
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38 

Bildbeskrivning 

Eleven har fått flickans påståenden som vanlig text och sedan hänvisning till 
bildbeskrivningen. Ta tillfället i akt och samtala med klassen om hur deras hund skulle ha 
sett ut om de enbart fått flickans beskrivning och fråga även eleven med synnedsättning 
hur han/hon tror att hunden ser ut. Gör eleverna medvetna om att vi tolkar ord olika och 
om man inte ser är det ännu viktigare att få en tydligare beskrivning. Ibland kan en person 
med synnedsättning behöva få en taktilupplevelse eller en förtydligande ritmuffsbild, MEN 
det blir ändå inte samma bild som de seendes. 

40 

Ordfläta 

Lös ordflätan 

Orden hittar du i Ordbanken men du får även hjälp med det sökta ordets antal bokstäver 
inom parentes. 

Ordbank 

golfbana, hobby, blogg 

skritt, band, kontroll osv. 

Vågrätt 

2. Kan fritidssysselsättning kallas --- (5) 

3. Musikgrupp --- (4) osv. 

Lodrätt 

1 Kan blåsa straff --- (6) 

41 

Uppgift 1 

Eleven har nedanstående kort bildinformation. Samtal om bilderna. 

… Skriv stödord. 

a) flicka, långt brunt rakt hår --- 

b) man, kort brunt hår, glasögon --- 

c) flicka, rödbrunt hår, lugg, flätor --- 

d) kille, halvlångt, mörkt hår --- 

42 

Substantiv/verb/adjektiv 

Eftersom de olika formerna är skrivna löpande på egen rad räcker det att eleven skriver det 
första ordet i direkt anslutning till uppställningen. De övriga orden kan eleven skriva efter 
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varandra på det sätt som eleven gjort i de tidigare övningarna i boken och där fått 
markeringen --- --- --- ---. 

Exempel substantiv 

Tre av orden nedan är substantiv. Markera dem. 

  tjejer, hoppar, vacker, osv. 

  singular: obestämd form (en/ett) --- 

  singular: bestämd form (den/det) --- 

  plural: obestämd form (flera) --- 

  plural: bestämd form (de) --- 

 --- --- --- --- 

46/47 

Bilder 

Rymdvarelsens bilder har fått sina bildbeskrivningar placerade tillsammans så att eleven 
kan jämföra orden surr och sur. 

46 

Uppgift 2 

Bilderna utgår och ersätts av motsvarande ord. 

Skriv flera rimord till varje ord. 

Exempel: sil kil krokodil bil pil profil 

a) baka --- 

b) backa --- osv. 

48 

Uppgift 1 

Bilderna utgår ersätts enligt nedan. 

a) tåg --- 

b) flygplan --- 

c) fiskebåt --- 

48 

Ordfläta 

Ordflätan har fått följande utseende. 

Lös ordflätan. 
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Du får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes samt ibland även någon bokstav. En 
eller två bokstäver kan vara markerade med (-) i orden. Dessa bokstäver bildar ett nytt ord. 

1 Visar vem du är när du reser utomlands. p-(-)- (4) 

2 Här bor man ofta när man reser. ----l- (6) osv. 

48 

Uppgift 2 

De markerade bokstäverna bildar ett ord på åtta bokstäver som har med resor att göra – 
vilket? --- 

49 

Uppgift 1 

Eleven får bildbeskrivningen som löpande text. 

Vad tror du Stanimir skrev i sin resedagbok om den här händelsen? 

Stanimir simmade under vattnet och mötte en stor bläckfisk. --- 

52 

Uppgift 1 

Bilderna utgår. Förtydliga därför orden så att eleven förstår vad de korta bildförklaringarna 
betyder. 

Skriv vad bildorden förställer. Skriv en mening där orden finns med. 

a) (heter vårt land) S--- --- 

b) (fyra sådana finns på en bil) d--- --- 

c) (stoppar du ditt brev inuti) k--- --- 

d) (13) t--- --- 

e) (klocka med ringsignal) v--- --- 

f) (mynt och sedlar) p--- --- 

g) (håller upp din kropp) s--- --- 

h) (två knytnävar) h--- --- 

54 

Uppgift 2 

Gör gärna en individuell genomgång av bilden och påpeka att eleven får fantisera om vad 
som kan ha hänt William. 

59 

Uppgift 3 
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Uppgiften saknar det sökta ordets antal bokstäver eftersom Uppgift 4 sökta bokstäver 
markeras med siffra inom parentes. Det kan därför vara bra att informera eleven om detta 
och ge tipset att skriva 1 = --- , 2 = --- , 3 = --- osv. och fyll på med varje siffras bokstav så 
blir det lättare att lösa uppgift 4. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Skriv ord som passar. I alla ord ingår bokstaven m eller n. En bokstav är ibland markerad 
med en siffra inom parentes dessa bokstäver bildar svaret på frågorna i uppgifterna 4 och 
5. 

a) Man hälsar med höger (1)---. 

b) ----(2)- är en populär person på julafton. 

c) Tio gånger tio är -----(3). Osv. 

59 

Uppgift 4 

Uppgiften har ändrats på följande sätt. 

Ersätt de numrerade siffrorna med motsvarande bokstäverna från uppgift 3 så får du 
svaret. 

1 3 4 6 5 9 8 2 7 --- 

60 

Ordflätan 

Ordflätan har fått följande sätt: 

Lös ordflätan. Välj bland orden i Ordbanken. Du får hjälp med det sökta ordets antal 
bokstäver inom parentes. I varje ord finns en bokstav markerad med (-). Dessa bildar ett 
nytt ord som är svaret till uppgift 2. 

Ordbank 

manet, kobbe, tång, hummer, osv. 

1. Stort kräftdjur i havet (-)----- (6) 

2. Liten, kal ö -(-)--- (5) osv. 

60 

Uppgift 2 

Följande förändring har gjorts. 

Vilket ord bildade de markerade bokstäverna i ordflätan? Skriv ordet i en mening. --- 

65 

Uppgift 1 

Eleven numrerar själv sin namnlista. Följande förändring har gjorts. 
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1 Skriv klart klasslistan i alfabetisk ordning. Utgå från elevernas efternamn. Numrera 
namnet 1-21. 

Att fundera på: Hur gör du när två personer har samma efternamn? 

1 Andersson, Sofia 

66 

Använda ordlista 

Tänk på att det tar tid att läsa och hitta i ordlistan då eleven inte har samma överblick som 
de seende. 

Gör en individuell genomgång hur man hittar och avläser ordlistan. 

Följande tillägg har gjorts. 

En ordlista är bra att använda när man ska ta reda på: 

- hur ett ord stavas (dov) 

- hur ett ord böjs (-er -ar) 

- vad en förkortning betyder 

- vad ett ord betyder (långvarig, väl tilltagen, högfärdig) 

- hur ett ord uttalas (dåktrín) 

Ledbokstaven (här: d) och ledorden (här: doktorera- durkslag) är till för att du snabbt ska 
kunna hitta det ord du söker. 

70-72 

Utgår. 
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Till läsaren 

• I boken finns en tecknad grön rymdvarelse som dyker upp här och var. Han kan 
komma med kommentarer eller förklaringar till texten. I ”Att prat om” är det alltid 
Rymdvarelsen som funderar eller ställer en fråga som ni sedan kan samtal om. 

• Det finns bildbeskrivningar som ofta förstärker bokens texter eller som behövs för att 
du ska kunna lösa uppgifterna. 

• Uppgifterna är numrerade så att det blir lättare att hålla reda på svaren och för att 
underlätta rättning av uppgifterna. 

• Understrukna ord är skrivna inom parentes. 

• Kursiv- och fetmarkering av ord eller hela meningar utgår. 

• Uppgifter där du ska ringa in ditt svar markerar du direkt i punktskriftsboken med 
häftmassa eller på annat sätt som du kommer överens om med din mentor. 

•  Ordflätorna har omarbetats. Du får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

• Kapitlens inledande Informationstext markeras med full punktskriftscell i vänster 
marginal. 

• Bokens Ordbank markeras med p4,5,6 i vänster marginal. 
• Svartskriftens bild på en dator har ersatts med ett punktskrifts s i vänster marginal 

samt rubriken Skriva. 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

• Eleven svarar på uppgifterna på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. 
Den mappen ska ligga i en mapp för svenska. På så vis skapas en trädstruktur i 
datorn som gör att eleven själv kan hitta. 

• I Läraranvisningen har förändringar av en uppgifts text kursiverats. 

• Bokens tecknade Rymd-maskot återkommer och har oftast fått korta 
bildbeskrivningar. Rita gärna en enkel bild på elevens ritmuff eller Blackboard så att 
även eleven med synnedsättning får en bild av hur figuren ser ut. 

• Bildbeskrivningarna kan aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför gärna om bilderna och ge den 
extra information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma 
förståelse som de seende eleverna. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder t.ex. Rymdvarelsen. Rita 
en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan även göra det enkelt för 
sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom att kopiera den i 
skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden i ritmuffen. 
Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv sedan den text som 
eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens Perkinsmaskin. 

• I dag finns även Blackboard (bestnr: 10326). Det är en ritplatta där man snabbt och 
enkelt kan framställa taktila bilder. Man beställer den hos SPSM. Det finns två filer 
på You Tube om hur den används. Sökord på You Tube: Sensational blackboard. 

• Uppgifterna är numrerade så att det blir lättare att hålla reda på svaren och för att 
underlätta rättning av uppgifterna. 

• Glöm inte bort att ge eleven feedback och att kolla att uppgifterna har lösts rätt. 

• Tabelluppställningar är omarbetade till vanlig text. 

• Bokens ordflätor är omarbetade till vanlig text. Eleven får det sökta ordets antal 
bokstäver skrivna inom parentes. 
Exempel sid 18 
I texten "Födelsedagen" finns sex olika egennamn. Skriv dem på rätt plats i 
ordflätan. 
Du får namnens antal bokstäver. En bokstav i namnen är markerad med (-). Dessa 
bokstäver bildar också ett egennamn. 

1 ----(-)-- (7) 

2 ----(-)- (6) 

3 --(-)- (4) 

• När det i svartskriftsboken står att eleven ska ringa in ord etc. kan eleven markera 
med häftmassa direkt i punktskriftsboken eller med markering som ni kommer 
överens om i texten på datorn. 
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• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
texterna och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid. 

• Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

• Påminn eleven om att läsa igenom ”Till läsaren” då eleven på så sätt får lite 
förhandsinformation om bokens upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

1 

En tecknad bild som visar klass 4b. Klassen består av 21 elever, 11 flickor och 10 pojkar. 
Deras fröken Anna är också med på bilden. 

4 

Erik står i dörröppningen till sitt nya klassrum. Hans skolväskan hänger över axeln. 
Klasskamraterna kollar nyfiket på sin nya klasskamrat. 

5 

I boken finns en grön rymdvarelse som har fyra armar. Han kommenterar bokens texter 
eller frågor, undrar om olika saker. Han hör även ihop med rubriken, Att prata om. I "Att 
prata om" ger han förslag på vad ni kan diskutera och prata om. 

Här funderar han på: 

Positivt med ny skola? 

6 

Den gröna rymdvarelsen berättar lite mera om sig själv: 

- Undrar du varifrån jag kommer? 

- Min planet ligger 19 000 ljusår bort. 

- Men du och jag bor ändå i samma galax! 

8 

I skolmatsalen. Eric står ensam och håller i sin matbricka. Klasskompisarna sitter vid två 
bord bakom honom. 

9 

Eleverna i klass 4b står och kollar mot himlen. Där kommer ett runt, grått rymdskepp på 
väg ner mot jorden. 

10 

Erik sitter längst bak i klassrummet. På ena sidan sitter Jonas som viskar något till honom 
och på andra sidan sitter två tjejer, Moa och Sofia. Bakom eleverna ser man skåp där det 
står blommor, pärmar och lådor. På en bokhylla sitter bokens gröna lilla rymdvarelse. 

11 

Att prata om 

Två gröna rymdvarelser med huvudena tätt intill varandra. 

- Den bästa kompisen i världen 

- Och rymden! 
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14 

Den gröna rymdvarelsen ser två kompisar som hälsa på varandra genom att göra "High 
five!" Rymdvarelsen kliar sig på kinden och funderar på vad det betyder. 

16 

Klockan är tjugo minuter i sju på morgonen. Jonas sitter i sin säng där lillasyster räcker 
fram en teckning med en glad streckgubbe, mamma håller i en jordgubbstårta med tio 
brinnande ljus och pappa står bredvid sängen och tar kort på födelsedagsbarnet. 

17 

Att prata om 

Rymdvarelsen funderar på födelsedagen vi minns. 

18 

Rymdvarelsen håller i ett koppel, en liten, blå, rund figur med flaxande vingar, fyra ben och 
svans. 

Rymdvarelsen säger: 

- Den här lilla krumeluren heter Astro och kallas Asse. 

19 

En tjej och en pappa sitter på en brygga och metar. 

20 

Bokens gröna rymdvarelse har fått besök av fler rymdvarelser alla har olika färger. 

En av dem säger: 

- Kul att vi kunde ses "hela tjocka släkten"! 

24 

Moa har precis öppnat ugnsluckan och svart rök väller ut ur ugnen. Hon har ugnsvantar på 
händer, som hon förskräckt håller upp i luften. Några klasskamrater kollar nyfiket på vad 
som händer. En klasskompis håller i en plåt med piroger. 

25 

Att prata om 

Den gröna rymdvarelsen funderar: 

Ledarrollen ... 

26 

Lucas, Erik, Moa och Ramona sitter tillsammans med sin fröken Anna vid ett bord och äter 
mat i hemkunskapens kök. Anna säger att det smakar: Jättegott! 
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På bordet står det en vas med tulpaner, ett tänt stearinljus i en röd ljusstake, en 
tillbringare med gul citronsaft samt en bok och ovanpå den ett par glasögon. 

Ovanpå bänken bakom barnen ser man en röd skål med citroner, ett grönt äpple och en 
blå och vitrandig blomvas med röda blommor. Det finns ett skåp med många lådor. Man 
ser även två spisar, på båda spisarna står det kastruller. 

I fönstren finns det blomkrukor. 

På väggarna hänger det två planscher, en med en fisk och den andra med olika grönsaker. 
Det hänger vispar i olika storlekar på krokar på en bräda på väggen. En rund klocka visar 
tiden halv två. 

27 

Rymdvarelsen har picknick. Ur en korg har han plockat fram en saftflaska och tar precis 
upp något gulbrunt och tänker: En pirog! 

27 

Rymdvarelsen har ätit upp pirogen och tänker: Mmmm ... Den pirogen var god! 

29 

En affisch med en bild på en flicka som håller i en snöskyffel. 

Affischen har följande text: 

- Trött i ryggen? 

Skottar-Josefin gör jobbet! 

Ring så kommer jag! 

(Bild på en mobil) 

30 

Tjejfotbollslaget sitter på rad. De har blå matchkläder. Deras lagledare Monica står bakom 
dem med en svart och vit fotboll under armen. Ramona knyter sina skosnören. 

31 

Att prata om 

Rymdvarelsen funderar: 

Vinna eller förlora spelar det någon roll? 

32 

Rymdvarelsen tuggar tuggummi. 

32 

Fotbollsmatch 
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Strålkastarna lyser ner på fotbollsplanen. En av fotbollsspelarna sparkar i väg fotbollen som 
studsar på en motståndsspelars armbåge. Bollen far i väg högt upp i luften. En av spelarna i 
motståndarlaget hoppar högt för att försöka nicka ner bollen. En annan springer efter 
bollen. En spelare faller omkull. Runt fotbollsplanen står det massor av folk som applåderar 
och ropar: Heja! 

En kille läser i en bok en annan viskar något till sin kompis. En tjej kollar på sin mobil. En 
flicka fryser. Bredvid henne står en kille som håller i en mugg med lock och flickan bredvid 
pojken äter korv. 

33 

Rymdvarelsen har blåst en stor tuggummibubbla. Han tänker: Nu har jag tuggat klart! 

34 

Rymdvarelsen har klätt på sig en blå träningsdräkt med texten: Space Champion. 

Han håller upp sina fyra armar i luften och spänner sina små muskler. 

34 

Två idrottare sitter med ryggen mot varandra. 

Ryttaren har grå hjälm på huvudet och svarta stövlar. Hon äter banan. 

Innebandyspelaren har svettband runt huvudet och gympaskor på fötterna. 
Innebandyklubban ligger i hans knä och han dricker ur en flaska. 

35 

Höstlöven singlar ner utanför fönstret. Tre kompisar sitter respektive ligger på golvet 
omgivna av stora kuddar. Den ena läser högt ur en bok: 

... och han vänder sig långsamt om och sade "Aldrig älskling, aldrig!" 

36 

Det här gör eleverna i 4b allra helst på sin fritid. 

  Fotboll: 7 elever (4 pojkar, 3 flickor) 

  Ridning: 2 flickor 

  Simning: 1 tjej 

  TV-spel: 1 tjej, 3 killar 

  Innebandy: 3 killar 

  Data: 2 killar 

  Läsa böcker: 2 flickor. 

37 

Klassens lärare håller i en svart hjälm. 
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Hon säger: 

- Och jag, Anna, älskar att köra min Honda på fritiden! 

37 

Att prata om 

Rymdvarelsens huvud sticker upp ur vattnet. Han har rödprickig badmössa och cyklop. 

- Vad betyder fritid? Är den fri? 

38 

En flicka beskriver sin hund med ord för en kille som tolkar hennes beskrivning på sitt sätt. 

- Min hund är brun. 

Pojken tror att det är en liten, brun hund. 

- Min stora hund är brun. 

Pojken tänker att det är en stor släthårig hund. 

- Min stora, lurviga, glada hund är brun. 

Pojkens hund, en långhårig, lurvig hund med hängande tunga. 

38 

Rymdvarelsen håller sin blå kompis som han beskriver på följande sätt: 

Min "hund" är liten, blå och kan flyga. 

39 

Tre rymdvarelser. 

Den första har lite snö på huvudet, den andra lite mera och den tredje har mest snö på 
huvudet. 

Figur 1 är glad, nummer två gladare och den tredje rymdvarelsen är gladast. 

44 

Stanimir och hans pappa ligger på var sin rosa luftmadrass med fiskmönster. I bakgrunden 
ser man folk som solar eller promenerar på sandstranden framför hotellen. Bakom 
hotellen ser man gråbruna berg. 

45 

Att prata om 

Vart vill vi resa? undrar rymdvarelsen, som äter glass och har satt på sig solhatt och 
solglasögon. 

46 

Bild 1 
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Rymdvarelsen äter citron och tänker: 

Åh vad surr! 

Bild 2 

Nu håller rymdvarelsen i en bukett med röda blommor. Det kommer ett bi flygande. 
Rymdvarelsen säger: 

- Du surar! 

Biet: ? 

49 

En kille sitter och skriver i en bok. 

Han tänker: 

- Jag missade bussen fast jag sprang efter bussen och vinkade. 

- Vi spelade innebandy. 

- Jag fick köttbullar och mos till lunch. 

50 

Isabell är på sjukhuset. Hon ligger i en säng med sin gipsade arm. En sjuksköterska kommer 
med en bricka med mat. Det ligger en pojke i sängen bredvid och en man håller på och 
städar rummet. 

51 

Att prata om 

Rymdvarelsen har fått bandage runt hela huvudet. Man ser enbart hans ögon och näsa. 

Han tänker: På sjukhus 

53 

Rymdvarelsen ser undrande på en flygande älva klädd i vit lång klänning. Han har satt på 
sig vingar och håller i en skylt med texten: elva. 

Älvan svarar rymdvarelsen: 

- Nej, det heter älva. Inte elva. 

54 

En olycka har hänt. Ambulansen är på plats. William ligger fastspänd på en bår. Tre 
sjukvårdare håller på och sätter dropp. 

55 

Två killar och en tjej spelar fia. 

Pojke 1: 

- Va?! Man måste väl slå en sexa först. 
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Pojke 2: 

- Nähä! 

Flickan: ? 

56 

NO-lektion på stranden 

Klass 4b:s elever jobbar tillsammans i grupper när de samlar in olika växter och djur. 
Eleverna kollar under stenar, på stranden och nere i vattnet. Deras fröken sitter på en sten 
vid några träd. Där ligger även elevernas ryggsäckar. 

57 

Att prata om 

Rymdvarelsen har hittat en sjöstjärna och tänker: 

Vad vi har sett i skog och sjö. 

61 

En liten gubbe med långt, vitt skägg. Gubben har en blå luva, röd tröja, gröna byxor. 

61 

En kille klädd i rödvit T-shirt och blå byxor. Han är barfota och sitter på en brygga och håller 
i ett metspö. En stor fisk tittar upp ur vattnet. I en tankebubbla ovanför fisken står det: Hej 
... 

68 

Rymdvarelsen tänker: 

Vad vacuum betyder? Jag hade det nyss i huvudet! 

69 

Rymdvarelsen skriver på sin mobil: 

Hej Mam. 

Jag kmr hem nu. Lngtr mkt eft er. Asse oxå. 

Ses snart! 

Krm! 
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