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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. 

• Förstoringsglaset/symbolen med texten ”Ta reda på” ersätts med rubriken Ta reda 
på. 

• Förstoringsglaset/symbolen med texten ”Fundera” har ersatts med rubriken 
Fundera. 

• Förstoringsglaset/symbolen med texten ”Experiment” ersätts med rubriken 
Experiment. 

• Då de seende eleverna ”dra streck” markerar eleven svaren eller para ihop olika ord 
och meningar med varandra. 

• I korsorden får eleven det utelämnade ordets antal bokstäver inom parentes. 

• En del bilder har fått en bildtext eller bildbeskrivning, men vissa bilder exempelvis 
bildillustrationer till experimenten saknar bildbeskrivning då det är bättre att 
eleven får de angivna föremålen och individuell information. 
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• Till vissa uppgifter medföljer svällpappersbilder (detta står angivet i sidspecifika 
förändringar nedan). Använd dem parallellt med bilderna som hör till grundboken. 
Svällpappersbilderna som hör till arbetsboken är utan nycklar och text, medan 
svällpappersbilderna som hör till grundboken innehåller både nycklar och text. I 
flera av svällpappersbilderna finns tydliga punkter utmärkta för att eleven, enligt 
uppgiften, ska placera ut något i bilden. 

• Några uppgifter är omarbetade se specifika förändringar. 
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Sidspecifika förändringar 

2 

Uppgift 3 

Eleven har fått en alternativ lösning på uppgiften. Man kan naturligtvis rita bilden på en 
ritmuff och då kan eleven lösa uppgiften precis som de andra eleverna. 

Uppgiftens utseende: 

Skriv fjällets tre växtzoner med början från fjällets topp och ned. 

a) --- 

b) --- 

c) --- 

2 

Uppgift 4 

Beskriv och rita gärna växterna på elevens ritmuff. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Var på fjället (vilken växtzon) kan du hitta följande sex arter? 

gran, fjällglimm, videbuske, kråkbär, fjällbjörk, kvanne 

a) kalfjället: --- 

b) fjällbjörkskog: --- 

c) fjällnära barrskog: --- 

3 

Uppgift 8 

Djurbilder finns att beställas från SPSM Läromedel. Men glöm inte bort att berätta för 
eleven hur de olika djuren ser ut, speciella kännetecken etc. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Para ihop nedanstående fyra djur med rätt påstående. 

ripa, fjällräv, fjälluggla och fjällämmel 

1. Jag kan bli mat åt många andra djur. --- 

2. Mina släktingar söderut är rödbruna. --- 

3. Jag är stor och vit och flyger över stora områden. --- 

4. Mitt läte låter som ett spöklikt skratt! --- 

4 

Uppgift 9 
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Eleven skriver sin näringskedja, men om eleven gillar att rita bilder kan han/hon göra detta 
på en ritmuff. Uppgiften kräver då vissa förberedelser. 

4 

Uppgift 11 

Eleven kan skriva sin jämförelse i ett separat dokument på datorn. 

5 

Uppgift 12 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Se till att eleven får hjälp med att få tag på kottar och barr. Men visa eleven även andra 
saker som är typiska för de olika träden. Svällpappersbilder medföljer. 

5 

Uppgift 13 

Eleven uppmanas ta hjälp av en kartbok. Här är det bra om ni har tillgång till en taktil karta 
över Sverige och märker ut nationalparker och naturreservat med taktilt material som till 
exempel vaxsnöre. 

En taktil Sverigekarta finns att beställa från SPSM Läromedel. 

6 

Uppgift 14 

Förtydliga uppgiften då den har fått följande utseende: 

Fjällen har stora naturtillgångar. ... Skriv också om det finns något man kan göra för att 
minska påverkan. 

hotellbyggen, skidbackar, skotrar och fyrhjulingar, 

helikoptrar, jakt, fiske, vindkraft, ... osv. 

1 Hur människan använder fjällen: hotellbyggen 
Hur fjällens natur kan påverkas: --- 
Förslag på hur man kan minska påverkan: --- 

2 Hur människan använder fjällen: --- 
Hur fjällens natur kan påverkas: --- 
Förslag på hur man kan minska påverkan: --- 

3 Hur människan använder fjällen: --- 
Hur fjällens natur kan påverkas: --- 
Förslag på hur man kan minska påverkan: --- osv. 

7 

Uppgift 15 
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Eleven uppmanas ta hjälp av en kartbok. Här är det bra om ni har tillgång till en taktil karta 
över Europa och märker ut Alperna med taktilt material som till exempel vaxsnöre. 

En taktil Europakarta finns att beställa från SPSM Läromedel. 

7 

Uppgift 17 

Uppgiften har förändrats på följande sätt: 

Vilken bergskedja passar orden till? 

Skriv de nio orden vid rätt bergskedja. Kanske passar vissa till båda bergskedjorna? 

polarull, varg, lärkträd, björkskog osv. 

a) Alperna: --- 

b) Skandinaviska fjällkedjan: --- 

11 

Uppgift 4 

Eleven skriver eller ritar sin näringskedja. 

12 

Uppgift 1 

Eleven behöver använda svällpappersbilden som medföljer. Allra bäst är om man använder 
en taktil uppsättning av de olika delarna som eleven kan känna på. Om det inte finns på 
den egna skolan kanske man kan låna. Eleven skriver sitt svar. 

Uppgiften har fått följande förändring: 

Skriv och förklara vad som händer när maten passerar de nio olika kroppsdelarna på sin 
färd från munnen. 

a) tänder: --- 

b) tunga: --- 

c) matstrupe: --- 

d) övre magmun: --- 

e) osv. 

13 

Uppgift 2 

har fått följande utseende: 

Para ihop rätt förklaring med nedanstående fyra ämnen. 

Vi behöver: 

1 kalk --- 
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2 kolhydrater --- 

3 järn --- 

4 protein --- 

 

a) för att blodet ska kunna ta upp syre 

b) för att växa och byta ut celler 

c) för att få energi 

d) för att bygga upp skelettet 

13 

Ta reda på - Uppgift 4 

Rita tallriken på en ritmuff om eleven gillar att rita, annars skriver eleven enbart sitt svar. 

15 

Uppgift 12 

Eleven behöver använda svällpappersbilden som hör till uppgiften, för att kunna lösa 
uppgiften på samma vis som sina seende kamrater. Men eleven kan ju även visa taktilt var 
de olika "orden" är placerade i kroppen. 

Uppgiftens utseende: 

Skriv eller visa var nedanstående sex ord finns i din kropp. 

mun, luftrör, struphuvud, 

lungor, näsa, luftstrupe 

17 

Uppgiften 21 

Uppgiften har förändrats på följande sätt: 

Para ihop nedanstående fem ord (1-5) med rätt förklaring (a-e). 

1 kapillärer --- 
2 ven --- 
3 artär --- 
4 hemoglobin --- 
5 var --- 

a) Rött färgämne i blodet. 

b) Blodkärl som går ut i kroppen. 

c) Blodkärl som leder blodet tillbaka till hjärtat. 

d) Små tunna blodkärl. 
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e) Döda vita blodkroppar som stupat i kampen mot bakterier. 

18 

Uppgift 24 

Svällpappersbilder medföljer. 

Uppgiften har omarbetats på följande sätt: 

Läs beskrivningarna av organen och para ihop dem med nedanstående fem organ: 

lever, njurar, lungor, tarmar, och urinblåsa 

1 Här renas blodet från gifter. --- 

2 Vi har två stycken och genom dem filtreras blodet. Farliga ämnen sorteras bort från 
blodet. Härifrån rinner de bortsorterade ämnena med urin ner till urinblåsan. --- 

3 I denna "påse" samlas urin. När den är full är det dags att kissa. --- 

osv. 

Eleven kan naturligtvis även markera de olika organen på en ritmuffsbild och ta hjälp av 
den svällpappersbild som medföljer läromedlet. 

20/21 

Uppgift 32, 38 

Eleven har fått svällpappersbilder som hör till dessa uppgifter. 

22 

Uppgift 39 

Svällpappersbilder medföljer. Uppgiften har förändrats på så sätt att eleven får de olika 
skelettdelarna och sedan skriver var i kroppen de finns. 

23 

Uppgift 40 

Svällpappersbilder medföljer. Utgå från svällpappersbilden men komplettera gärna med en 
taktil modell av en tand. 

23 

Fundera - Uppgift 43 

Svällpappersbilder medföljer, men glöm inte bort att även ge individuell beskrivning av de 
olika fågelfötterna. 

24 

Ta reda på - Uppgift 46 

Tabellen har fått följande utseende: 

1 världsdel: --- 
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  land: --- medellivslängd: --- 

  land: --- medellivslängd: --- 

  land: --- medellivslängd: --- 

2 världsdel: --- 

  land: --- medellivslängd: --- 

  land: --- medellivslängd: --- 

  land: --- medellivslängd: --- 

osv. 

26 

Uppgift 1 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Avsluta de sju meningarna genom att para ihop var och en av meningarna med rätt 
nedanstående begrepp. 

1. Alla växter och djur är uppbyggda av ... 

2. Muskler sitter fast i skelettet med ... 

3. När kolhydrater förbränns i kroppen får vi ... 

4.  osv... 

a) energi 

b) naglar 

c) muskler 

d) osv ... 

26 

Uppgift 2 b) 

Eleven har ingen bild, därför har uppgiften ändrats på följande sätt: 

b) Var i kroppen finns dina lungor? --- 

28 

Uppgift 4 a, b 

Uppgiften har delvis omarbetats för att kunna besvaras utan bild, men ge eleven den 
information som eleven behöver för att lösa uppgiften. Visa ögats delar på ett konstgjort 
öga, som brukar finns bland skolans NO-material. På så sätt kan eleven känna vilka delar 
som kan "ses" och vilka delar som är "osynliga". Svällpappersbild medföljer också 
uppgiften. 
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Uppgiften har följande utseende: 

Du har följande tio ögon-ord: 

gula fläcken, glaskropp, linsen, pupill, iris, hornhinnan, senhinnan, näthinnan, blinda 
fläcken, synnerven. 

Välj bland orden ovan när du besvarar frågorna. 

a) Vilka delar av ögat kan du se i en spegel? --- 

b) Vilka fem delar av ögat kan du inte se i spegeln? --- 

29 

Uppgift 5 a, b 

Rita bilderna på elevens ritmuff. 

29/30 

Uppgift 7-10 

Experimentuppgifterna kan eleven med synnedsättning göra tillsammans med läraren eller 
en klasskamrat. Det gäller dock att få eleven att känna sig delaktig även om eleven inte kan 
se vad som händer. Eleven kanske kan ha som uppgift att plocka fram det som behövs för 
att utföra experimentet eller vara den som skriver ner vad som händer. 

Berätta händelseförloppet gärna med hjälp av en taktil bild. Om eleven har synrester 
utnyttja dem genom att förstärka de områden där eleven kan ha hjälp av sin syn. 

Rita bilderna på elevens ritmuff. 

31 

Uppgift 14 

Svällpappersbilder medföljer. Eleven kan visa på den var örats olika delar finns i örat. 

35 

Uppgift 26 

Gör en individuell genomgång av handalfabetet så att eleven med synnedsättning får klart 
för sig hur bokstäverna ser ut. 

36 

Uppgift 27 

Svällpappersbilder medföljer. Eleven har fått de sökta orden som ska skrivas vid rätt 
påstående. Rita gärna en bild på elevens ritmuff. 

37 

Uppgift 31 

Svällpappersbilder medföljer. 
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Eleven har fått följande instruktion: 
Läs de nio orden nedan och visa sedan din mentor var orden är placerade på en taktil bild 
som visar huden i genomskärning. 

1.  hårstrå 

2.  nerv 

3.  svettkörtel osv. 

38 

Uppgift 35 

Tabellen har fått följande utseende: 

1 Rygg: 

  Kork nr: --- Gissning: --- 

  Kork nr: --- Gissning: --- 

  Kork nr: --- Gissning: --- 

  Kork nr: --- Gissning: --- 

2 Huvud: --- 

  Kork nr: --- Gissning: --- 

  Kork nr: --- Gissning: --- 

osv. 

39 

Svällpappersbilder medföljer läromedlet. 

Uppgiften har följande utseende: 

Para ihop nedanstående fem ord med rätt påstående. 

hjärnstammen, storhjärnan, ryggmärgen, lillhjärnan, nerver 

1 Här finns hjärnbarken. --- 

2 Härifrån styrs balansen. --- 

3 Här bestäms om du är vaken eller sover. --- 

4 Ett nervknippe som finns inuti ryggraden. --- 

5 Små tunna trådar som kan gå både till och från hjärnan. --- 

40 

Uppgift 45 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Para ihop förklaringarna med rätt nedanstående fem ord. 
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1 Man får syrebrist och förlorar medvetandet. --- 
2 När nerverna i ryggmärgen inte fungerar och hjärnan inte kan styra kroppens 

rörelser. --- 
3 Ett medel som tar bort känseln. --- 
4 När man ska opereras och måste ligga stilla. --- 
5 Slag mot huvudet kan ge detta. --- 

a) hjärnskakning 

b) bedövning 

c) nedsövd 

d) förlamning 

e) svimma 

44 

Uppgift 1 

Uppgiften har följande utseende: 
Para ihop de fyra orden med rätt förklaring. 

smaklökar, luktceller, örat, känselsinnet 

a) Vi kan avgöra om det är kallt eller varmt med detta sinne. --- 

b) Finns i näsan, här fastnar doftämnen. --- 

c) Sitter på tungan. --- 

d) Här sitter balanssinnet. ---- 

45 

Uppgift 3d 

Eleven har följande uppgift: En bordslampa lyser på en skål. Be en kompis eller din lärare 
att beskriva hur skuggan faller. 

Visa på en ritmuff hur skuggan kan ses. 

48 

Uppgift 9 

Uppgiften har följande utseende: 
Vad ger apparaterna? Kombinera de fem sakerna med rätt energiform. 

mobil, moped, strykjärn, spis, bordlampa 
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1 ljus: --- 

2 ljud: --- 

3 värme: --- 

4 rörelse: --- 

49 

Uppgift 10/11 

Ge eleven den extra information som eleven behöver för att lösa uppgiften. Visa eleven 
hur man kan rita ett kopplingsschema på ritmuffen. 

51 

Uppgift 16 

Visa eleven hur tråden ska lindas runt spiken. 

52 

Uppgift 17 

Har fått följande utseende: 

Vi använder olika energikällor för att få värme och elektricitet. 

Välj bland de sju orden nedan och skriv dem vid rätt rubrik. 

vattenkraft, kolkraft, vindkraft, solceller, olja, bergvärme, kärnkraft 

1 Förnybar energi: --- 

2 Icke förnybar energi: --- 

52 

Uppgift 18 

Eleven har fått det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

53 

Uppgift 19 

Gör uppgiften tillsammans med eleven. Rita gärna bilderna på elvensritmuff. 

56 

Uppgift 1 

Para ihop de sju orden med rätt förklaring. 

jorden, metaller, spannmål, osv. 

a) Växter gör om solens energi och lagrar den. --- 

b) Odlade växter som till exempel ris, majs och vete. --- 

c) Den slutna kretsen är bruten och strömmen kommer inte fram. --- 



13 
 

osv. 

57 

Uppgift 6 

Har de elmotor eller generator? 

Markera el för elmotor och g för generator. 

1 vindkraftverk: --- 

2 elvisp: --- 

3 dammsugare: --- 

4 vattenkraftverk: --- 

57 

Uppgift 7 

Svällpappersbilder medföljer. 

Visa hur solens värme strålar från solen och att atmosfären gaser håller kvar värmen. 

59 

Uppgift 6 

Para ihop nedanstående tre begrepp med rätt förklaring. 

grundämne, kemisk förening, molekyl 

1 Två eller fler atomer som sitter ihop. --- 
2 Ett ämne som består av endast ett slags atomer. --- 
3 Ett ämne som har olika slags atomer. --- 

59 

Uppgift 7 

Visa eleven bokens bilder på samma sätt som de är illustrerade i boken. 

a) syre(grundämne) + väte (grundämne) = kemisk förening (---) 
--- + --- = --- 

b) kol (grundämne) + syre (grundämne) = kemisk förening (---) 
--- + --- = --- 

60 

Uppgift 10 

Svällpappersbilder medföljer. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Använd de sju begreppen nedan och beskriv "vattnets kretslopp" eller så placerar du 
begreppen på en taktil bild. 
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frysning, avdunstning, kondensering, smältning, 

flytande form, gasform, fast form 

För att eleven ska kunna lösa uppgiften som de seende eleverna behöver läraren visa på 
svällpappersbilden var de olika begreppen hör hemma. För att uppgiften inte ska ta allt för 
lång tid att göra kan man då exempelvis skriva begreppen på små lappar som eleven kan 
placera på den taktila bilden med hjälp av häftmassa eller så kan man låta eleven visa 
"begrepp" direkt på bilden. 

64 

Uppgift 16 

Eleven har följande "tabell" att fylla i. 

1. Ämne: --- 

- varmt vatten 

löser sig: --- löser sig inte: ---- 

- kallt vatten 

löser sig: --- löser sig inte: --- 

osv. 

65 

Uppgift 20 

Uppgiften har följande sätt: 

Skriv de nio orden nedan vid rätt rubrik. 

1 Syra: --- 

2 Bas: --- 

magsyra, bikarbonat, bilbatterivätska, läsk, 

ättika, tvättmedel, apelsin, bakpulver, tvål 

65 

Uppgift 21 

Rita märkena på en ritmuff. 

Uppgiften har följande utseende: 

Vad varnar märkena för? Para ihop de tre varningsmärkena med rätt text. 

1 Mycket brandfarliga varor: --- 

2 Mycket giftig/Giftig: --- 

3 Starkt frätande/Frätande: --- 
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a) Giftig produkt som kan ge skador om man andas in eller får det på huden. 

b) Varnar för att produkten kan fräta och ge sår. 

c) Brandfarlig och kan lätt antändas om man har eld i närheten. 

66 

Uppgift 22 

Uppgiften har förändrats på följande sätt: 

Sortera skräpet i påsen! Skriv dem vid rätt återvinningsrubrik, där de borde ha hamnat. 

1 farligt avfall --- 

2 kompost --- 

3 pappers/tidningsåtervinning --- 

4 glasåtervinning --- 

5 plastflaskor/burkåtervinning --- 

6 batterier 

Skräppåsens innehåll: 

tidning, glödlampa, äppelskrutt, glasburk, aluminiumburk, plastflaska med klorin, 
vattenflaska i plast, färgburk, mjölkförpackning, bananskal, målarpensel, pappkartong, 
batteri, plast/metalltub 

67 

Uppgift 24 

Svällpappersbilder medföljer. 

Gör en individuell genomgång så att eleven vet hur de olika miljömärkningarna ser ut. Visa 
och beskriv svällpappersbilderna. 

Tabellen har fått följande utseende: 

1 Vara: tvättmedel 

  Svanen märkt: --- 

  KRAV märkt: --- 

  Bra Miljöval: --- 

  EU Ecolabel: --- 

  Återvinning: --- 

2 Vara: batteri 

  Svanen märkt: --- 

  KRAV märkt: --- 

  Bra Miljöval: --- 
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  EU Ecolabel: --- 

  Återvinning: --- 

3 Vara: --- 

  Svanen märkt: --- 

  KRAV märkt: --- 

  Bra Miljöval: --- 

  EU Ecolabel: --- 

  Återvinning: --- 

68 

Uppgift 27 

Se till att eleven får den information om bilden som han/hon behöver för att kunna lösa 
uppgifterna. 

71 

Uppgift 1 

Eleven markerar endast de rätta svaren. 

Stämmer följande påståenden? 

Markera de alternativ som stämmer: 

a) Alla ämnen är uppbyggda av atomer.: --- 
b) Luft är ett grundämne.: --- 
c) Järn är en metall.: --- 
d) Kemi är läran om gifter.: --- 
e) Glas kan återvinnas flera gånger.: --- 

72 

Uppgift 2 

Eleven parar ihop orden med rätt beskrivning. 

72 

Uppgift 5 

Eleven behöver en ritmuffsbild för att lösa uppgiften eller så skriver eleven svaret. 

73 

Uppgift 8 

Svällpappersbilder medföljer. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

En manet kan se ut på många olika sätt under sitt liv. 
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a) Här har manetens olika stadier hamnat i fel ordning. 

Skriv de fem orden nedan så att stadierna kommer i rätt ordning. 

"tallriks"polyp, larv, polyp, vuxen manet, larv 

1 --- 

2 --- 

3 --- 

4 --- 

5 --- 

b) Hur fångar en manet sin mat? --- 

74 

Uppgift 11: 

Svällpappersbilder medföljer. 

Då man troligen inte har möjlighet att visa de "verkliga" växterna förstärker man genom att 
visa på svällpappersbilden. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Här har du fem strandväxter. 

Para ihop strandväxterna med rätt beskrivning. 

strandråg, strandaster, trift, strandkrypa och gul fetknopp 

1 En liten tjock växt med gula blommor: --- 
2 Vassliknande hög växt: --- 
3 Knubbig växt med rosa-lila blomklockor: --- 
4 En växt som påminner om gräslök: --- 
5 En växt som liknar prästkrage, fast lila: --- 

76 

Uppgift 19 

Uppgiften har förändrats på följande sätt: 

Vilka ord hör till Östersjön och vilka hör till Medelhavet? 
Skriv de åtta orden nedan vid rätt hav. 
1 Östersjön: --- 

2 Medelhavet: --- 

bräckt vatten, Gibraltar, Öresund, 

saltvatten, ejder, bläckfisk, 

torsk, tonfisk 
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79 

Uppgift 2 

Eleven parar ihop orden med rätt förklaring. 
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Till läsaren 
Rubriken "Ta reda på" talar om att du kanske behöver använda en kartbok eller internet. 

Rubriken "Fundera" tala om att du måste fundera lite extra för att komma på svaret. 

Rubriken "Experiment" innebär att du ska utföra ett experiment. 

Uppgifterna är numrerade/bokstaverade så att det ska bli lättare att skriva svaren och att 
rätta uppgifterna. 

Du skriver dina svar på datorn. 

Till vissa uppgifter behöver du taktila bilder eller kartor. 

En del uppgifter kan vara omarbetade. 

Glöm inte bort att läsa grundbokens texter och bildbeskrivningar. 

I korsorden får du hjälp med det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 
• Många uppgifter är kopplade till elevens bilder i grundboken. Tänk då på att de 

bildbeskrivningar som finns i grundboken aldrig kan 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 lösa uppgifterna. 

• Utgå alltid från den enskilde elevens befintliga kunskaper. Försök få eleven att hitta 
egna sätt att hänga upp sina nya kunskaper på. Det hör till allmänbildningen att 
veta hur kroppens skelett och reningsverk fungerar, eller vad som är magnetism. 
Tyvärr är denna information inte lika lättillgänglig för en elev med synnedsättning 
som för de seende eleverna och därför är den individuella genomgången så viktig. 
De seende eleverna får så mycket gratis genom synen som icke seende behöver få 
tillgång till på ett annat sätt.  
En pedagogisk utmaning som också uppskattas mycket av seende elever. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder. 
Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. 
Gör gärna en ”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite mera information 
på ritmuffsbilden. Denna information kan man skriva med hjälp av 
Perkinsmaskinen direkt på ritmuffen. 
Exempel på bilder i boken som man skulle kunna illustrera med en enkel 
ritmuffbild. 

  sid 2 fjällglimm, videbuske, kvanne, kråkbär 
  sid 3 tätört 
  sid 7 Alperna och Skandinaviska fjällkedjan 
  sid 13 tallrik 
  sid 29 horisontella linjer 
  sid 30 lupp 
  sid 30 färgsnurra 
  sid 49 strömbrytare 
  sid 51 elektromagnet 
  sid 53 vattenhjul 
  sid 57 växthuseffekten 
  sid 60 vattnets kretslopp; fast, flytande och gas 
  sid 67 miljömärken 
  sid 68 försurning 
  sid 72 algers växtplats 
  sid 72 manetens "förvandlingsnummer" 
  sid 74 strandväxter 
  sid 75 ejder 
  sid 78 näringspyramid 
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Det finns kartor och andra bilder i boken som man kan beställa från SPSM 
Läromedels Basbilder 
webbshop.spsm.se 
kontakt: order@spsm.se 
Kom dock ihåg att göra dessa beställningar i god tid innan ni börjar med nytt kapitel. 

• Exempel på basbilder från SPSM som kan vara användbara:   

fjällets växtzoner Best. nr. 60004 

fjällräv Best. nr. 60106 

fjällripa Best. nr. 60071 

fjälluggla Best. nr.60072 

fjällämmel Best. nr. 60049 

nässeldjur, polyp, manet, koralldjur Best.nr. 6733 

skelett med text Best. nr. 6828 

hjärnan från sidan 6809 

hjärna i genomskärning Best. nr. 6812 

• För att kunna återvända taktila bilder kan man även här skriva en ”nyckel” med
förkortningar med den information man vill förmedla på bilden och sedan sätta
förkortningarna med häftmassa på den taktila bilden.
Vaxsnören är bra när man vill markera exempelvis pilar, gränser etc. på en taktil
karta. Makraménålar kan också vara användbara om man vill markera olika platser,
men då bör kartan placeras på exv. en tretexskiva.

• Eleven skriver sina svar på datorn. Tänk på samla svaren i en egen mapp.

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att läsa igenom
texterna och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid.

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

• Uppmana eleven att läsa ”Till läsare” så att han/hon får information om bokens
upplägg och utformning.

https://webbshop.spsm.se/
mailto:order@spsm.se
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Bildbeskrivningar 

9 

Ett fotografi på en liten lämmel som tittar fram ur ett hål under några stenar. Lämmeln är 
svart över nosen, huvudet och bakåt, men ljusbrun på undersidan. 

42 

Ett fotografi på en hund som luktar på ett däck. 

43 

Fotografi av en fjäril som sitter på ett blad. Den har stora vackra vingar i en mörkt gul färg. 

46 

Skiss. Solen skiner över en lantlig miljö. 

En traktor drar en vagn. Kor betar i en hage med elstängsel. Ett barn hoppar på en 
studsmatta. Det ryker ur skorstenen på ett hus. Bakom huset finns en ladugård och en 
skogsdunge. En yxa är fastkilad i en huggkubb och det ligger ved på marken bredvid. I 
bakgrunden finns en väg som leder förbi plogade åkrar till en stad. Där kommer rök ur en 
hög skorsten. Intill staden finns två vindkraftverk. 

48 

Ett fotografi på en tjej med långt hår. Hon håller en orangefärgad ballong över huvudet. 
Några hårstrån står rakt upp mot ballongen. 

54 

Ett fotografi på en brasa där det ligger några förkolnade vedträd. 

55 

strålningsenergi (solen) - kemisk energi (skog) - värme (brasa/eld) 

58 

Tecknad tidslinje 

- eld 

- grottmålningar 

- keramik 

- ugnsbakat bröd 

- brons 

- järn 

- krut 

- dynamit 
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- olja - plast 

- penicillin 

60 

En tecknad bild som visar hur vatten i havet avdunstar och stiger in mot land. På högre 
höjder bildas moln där nederbörden faller ned som regn eller snö beroende på höjden. 
Nederbörden samlas i vattendrag och grundvattnet för att sedan åter komma ut i havet. 

65 

Tre fyrkantiga varningsskyltar med bilder: 

- en eld 

- döskalle 

- frätande droppar faller mot bl.a. en hand. Där droppen träffat ser det ut att fräsa. 

68 

Två tecknade bilder 

På den första bilden ser man en stad där rök från fabrikernas skorstenar stiger upp mot 
himlen och tas upp i molnen för att sedan falla ner över bild två:s sjö och skogsområden. 

78 

En tecknad näringskedja i havet 

Näringskedjan har formen av en pyramid. 

Från botten och uppåt: 

  växtplankton 

  djurplankton 

  småfiskar 

  fisk exv. torsk 

  säl 
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