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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! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

• Plocka upp 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. 

• Lärarens sida och baksidestext utgår. 

• Kunskapsöversikt, sid 56, finns under separat flik liksom innehåll, bildbeskrivning 
och läraranvisning. 

• Ord skrivna med versaler exv. rubriker eller namn har endast begynnelsebokstaven 
skriven med versal. 

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

• Rutmarkering av text utgår. 

• De bilder som behövs för att kunna lösa uppgifterna har fått bildbeskrivning. Ibland 
är bildinformation inkluderad i texten. 

• Den gula rutan med tummen ersätts med rubriken ”Tummen upp!”. 
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• Bokens ikoner ersätts med ikonens text placerade före aktuell uppgift alternativt 
efter inledande rubrik. 



3 
 

Sidspecifika förändringar 

2 

Växter och djur 

Uppgiften kan kräva förberedelser då bilderna utgår. 

Man kan naturligtvis även använda uppstoppade djur och verkliga blommor om man har 
tillgång till detta. Om detta inte är fallet finns möjligheten att använda taktila bilder. Det 
förutsätter dock att eleven har arbetat med motsvarande bilderna tidigare. 

Ett annat sätt är att man låter eleven få lite fakta om aktuellt djur eller växt. 

Uppgiften har därför fått följande utseende: 

a) Vårt största vilda hunddjur --- 

b) Grå och vit måsfågel med svarta vingspetsar --- 

c) Stor vit fågel med lång hals. --- 

d) Klok, gråsvart fågel som man sjunger om i barnvisan Prästens lilla --- 

e) Insekt med röda vingar och svarta prickar ---- 

f) Svartgulrandig liten insekt som kan stickas --- 

g) Svart och vit fågel som sägs vara tjuvaktig. --- 

h) Liten stannfågel med svart huvud och gul undersida. --- 

i) Lövträd som kan bli tusen år gamla och vars frö kallas ollon. 

j) Solgul blomma som växer på ängar, backar och dikesrenar. Finns i hela Sverige. 

k) Gul vårblomma som även kallas hästhov. 

l) Sommarblomma med blåa klockliknade blommor. --- 

2 

Uppgift 2 

Uppgiften kräver förberedelser. 

För att eleven ska kunna lösa denna uppgift behöver eleven antingen riktiga blommor eller 
en ritmuffsbild. 

2 

Uppgift 3 

Bilderna ersätts med motsvarande ord. 

Sortera djuren på två olika sätt nedan. 

huggorm, ko, björn, fisk, hare, människa, smal avlång vatteninsekt, rovfågel, talgoxe, mus, 
mask och älg 

Ett sätt att sortera: --- 
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Ett annat sätt att sortera: --- 

3 

Uppgift 4 

Om det är möjligt använd riktiga växter etc. Rita annars gärna enkla ritmuffsbilder. 

Uppgiften har dock fått motsvarande ord. 

Sortera växterna på två olika sätt. 

brännässlor, sädesax, tulpan, blåbär, morot, björk, gran, maskros, tall, potatis, vitsippa och 
gräs 

Ett sätt att sortera: --- 

Ett annat sätt att sortera: --- 

4 

Uppgift 7 och 8 

Om eleven inte är förtjust i att rita så kan eleven enbart skriva sitt svar. 

5 

Uppgift 11 

Bilderna ersätts med ord. Samtal med eleven om de olika fåglarnas utseende. Den seende 
eleven får information från bilderna som eleven med synnedsättning missar exv. att 
hägern har långa ben och lång näbb. 

a) talgoxen --- 

b) häger --- 

c) havsörn --- 

5 

Uppgift 14 

Bilden utgår. Ge gärna eleven en taktil bild på en fjäril. 

En fjäril sitter på en orangefärgad blomma. Fjärilens vingar har orange bottenfärg med 
gula och svarta markeringar. 

a) Var lever djuret ovan? --- osv. 

6 

Uppgift 1 

Bilderna utgår och därför behöver eleven individuell förtydligande av bilderna. Kolla så att 
eleven verkligen vet hur de olika djuren ser ut. Samtala därför om bilderna och rita gärna 
en enkel skiss som visar djurens konturer. 

Vilket djur tycker du hör hemma var? Para ihop. 
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uggla, vinbärssnäcka, gräshoppa, strandskata 

1.  Ängen: --- 

2.  Barrskogen: --- 

3.  Stranden: --- 

4.  Lövskogen: --- 

6 

Uppgift 4 

Bilderna utgår ersätts med motsvarande bildord. Om man anser det viktigt att eleven utgår 
från en bild, rita då djurens etc. konturer på elevens ritmuff/Blackboard. 

… Ge två exempel. 

a) älg --- --- 

b) ädelfisk --- --- 

c) näckros --- --- 

d) tall --- --- 

8 

Bildinformation 

Eleven får en kort bildinfo inom parentes, men komplettera gärna med en enkel bild på 
elevens ritmuff/Blackboard. 

I nummer 1 har fröna planterats i jord, som har vattnats och fått stå ljust. 

(Små gröna växtstjälkar med gröna blad har kommit upp ur jorden.) 

Nummer 2 har fått stå i mörker. Ett frö planterades i jord som har vattnats. 

(En lång vit stjälk med ljusa blad.) 

I nummer 3 har ett frö planterats i blött hushållspapper istället för jord. Krukan har stått 
ljust. 

(En kort stjälk med ljusgröna blad sticker upp ur krukan.) 

I kruka 4 har fröna som stått ljust, planterats i snustorr jord, utan vatten. 

(Här syns ingen växt.) 

8 

Uppgift 11 

Pratbubblornas markering utgår. Uppgiften har följande utseende: 

Vad tror du? Kommentera de tre texterna och skriv din egen åsikt nedan. 

Utdöda djur 

1. Jag tror att det fanns människor som jagade mammutar. 
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2. Jag tror att det … osv. 

4. Du: --- 

9 

Tulpanbilder 

Bilderna har fått nedanstående tillägg. 

Två tulpaner 

Båda tulpanerna var vita från början. 

Den ena tulpanen har stått i en vas med rödfärgat vatten. Själva blomman har blivit rosa. 

Så här ser det ut inuti stjälkarna. Den ena stjälken är grönvit och den andra har blivit 
rosafärgad. 

9 

Uppgift 14 – bildtext 

Bild utgår, men har fått följande bildinformation. 

En bild visar två glasburkar med lock och två äpplen. 

Det ena är ett färskt äkta äpple, medan det andra är gjort av trä. 

11 

Uppgift 1 

Svällpappersbild finns. Eleven behöver vaxsnören för att med dessa markera de olika 
ordens placering i kroppen. 

Om eleven tycker att det är svårt att placera de olika organen på rätt ställe kan det var bra 
att göra uppgiften individuellt. Eleven visar då på sin egen kropp var de olika organen är 
placerade. 

12 

Pulstest 

Svällpappersbild finns. Kolla så att eleven vet hur han/hon ska tolka bilden. 

13 

Svartvit bild 

Samtala om bilden. 

14 

Uppgift 11 

Uppgiften har fått följande förändring: 

Para ihop varje ord med rätt förklaring. 
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1. klorofyll --- 

2. rening av vatten --- 

3. pollinering --- osv. 

a) Tillverkningen av socker i växternas blad. 

b) Allt levande och annat som finns inom ett visst område. 

c) När döda växter, svampar och djur osv. 

14 

Uppgift 12 

Eleven skriver sitt svar. 

… Skriv vid rätt rubrik nedan var de olika bildorden hör hemma. 

ärtor, ägg, sten, stol, vattendroppe, nallebjörn, löv, hallon, godis 

Levande: --- 

Inte levande: --- 

15 

Magneter – kök 

Bildbeskrivningen ger inte likvärdig information till eleven med synnedsättning som de 
seende får så samtala om bilden. Kolla t.ex. om eleven är medveten om att 
köksskåpsdörrarna hålls stängda med hjälp av magneter. 

15 

Uppgift 2 – bild 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Plocka fram riktiga magneter då bildinformationen inom parentes inte ger likvärdig 
information som de seende får genom att kolla på bilden. 

På en bild ser du tre olika magneter. (En mindre cylinderformad magnet, en större 
rektangulär magnet och en lite större rund magnet.) 

Hur tar du reda på vilken av magneterna som är starkast? 

16 

Uppgift 3 – bild 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Plocka fram två stavmagneter som är uppmärkta så att eleven vet hur han/hon ska rita 
magneterna på ritmuffen/Blackboarden. 
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17 

Uppgift 1 

Bildbeskrivning finns, men samtala om bilden så att eleven får kompletterande information 
om bilden. 

18 

Uppgift 3 

Bilderna utgår och ersätts med bildord. Ta gärna fram taktila föremål. 

Den här leksakskycklingen med två sladdar kan användas för att testa vilka föremål som 
leder ström, eftersom det finns ett batteri inuti den. 

… Leder föremålet ström så piper kycklingen. 

sax, kakform i metall, sedel, kopparkittel, plasttraktor, mynt, träkloss, tidning 

Gör en tabell/uppställning och redovisa resultatet … 

19 

Uppgift 5, 6 

Man ska vara medveten om att det inte är lika självklart för en elev med synnedsättning att 
rita sina svar på en ritmuff eller Blackboard så utgå från eleven och låt han/hon redovisa 
sitt svar på det sätt som passar eleven bäst, exv. kan man använda taktila föremål och så 
förklarar eleven sitt svar skriftligt eller muntligt. 

19 

Uppgift 7 

Pratbubblorna utgår. 

Vad tror du? Kommentera de tre texterna och skriv din egen åsikt nedan. 

1. Jag tror att lampan lyser starkare om man kopplar ihop fler batterier. 

2. Jag tror att lampan går sönder om man kopplar ihop för många batterier. 

3. Jag tror att det lyser starkare med större batterier. 

4.  Du: --- 

20 

Uppgift 8 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Bilderna utgår. Ge eleven taktila elsladdar. 

Varför har elsladden plast utanpå och metall inuti? --- 

21 

Uppgift 1 
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Ett av rummen i familjen Ströms hus är väldigt bullrigt. (Se bildbeskrivning sid 17.) 

Markera eller skriv de saker som skulle fungera bra att använda för att ljudisolera rummet. 

21 

Uppgift 2 

Bild utgår och ersätts av kort bildinfo som bör kompletteras med en enkel ritmuffsbild. 

En kille är ute och orienterar då han möter en arg iller. 

Rita eller skriv och förklara hur det ser ut i luften … 

21 

Uppgift 3 

Om eleven inte har kommit i kontakt med ”pappersmuggstelefonen” tidigare så kan det 
vara bra att visa hur den är konstruerad. 

22 

Uppgift 1 

Uppgiften har utgått. Förklara gärna för eleven hur skuggor uppstår och faller med hjälp av 
konkret material i klassrummet och utför uppgiften muntligt. 

Eleven har följande text i sin bok: 

Ljus 

Beskriv och förklara 

1. Den här uppgiften har utgått. Din lärare förklarar och visar för dig. 

23 

Uppgift 4 

Pratbubblorna utgår. Uppgiften har fått följande förändringar: 

Vad tror du? Kommentera de tre texterna och skriv din egen åsikt nedan. 

Mörkt rum 

1. Det blir mörkare och mörkare ju längre tid man är inne i det mörka rummet. Osv. 

4. Du: --- 

23 

Uppgift 5 

Eleven behöver en ritmuff eller Blackboard. En del elever tycker att det är svårt att rita och 
få sina bilder förstådda så här kan man exv. låta eleven enbart skriva sitt svar. 

25 

Uppgift 2 och 3 
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Även här kan man låta eleven enbart besvara frågan skriftligt. 

… Rita eller skriv och förklara vilka material i kläderna du väljer en dag med denna vädertyp 
och varför. 

27 

Uppgift 1 b) 

Eleven behöver en ritmuff eller Blackboard. 

28 

Uppgift 2/3 

Eleven har svällpappersbilder. Men eleven kan även här skriva sitt svar. 

30 

Uppgift 1 

Uppgiften kräver förberedelser. 

För att eleven ska kunna rita direkt på en bild är det enklast att göra en ritmuffsbild. 

Men eleven kan naturligtvis även besvara uppgiften med ord eller visa med hjälp av bollar 
eller andra föremål. 

31 

Fotografi 

Kolla så att eleven vet hur en rymddräkt ser ut, hur marken på månen är osv. 

32 

Uppgift 7 

Följande förtydligande av uppgiften har gjorts: 

Para ihop varje ord med rätt förklaring. 

1. ultraljud --- 

2. långkalsonger --- 

3. vakuum --- osv. 

a) Enhet som mäter hur starkt ett ljud är. 

b) En magnet som går att sätta på och stänga av med hjälp av elektricitet. Osv. 

33 

Uppgift 8 

Bilderna utgår. Uppgiften har fått följande ersättning för bilderna: 
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Välj ut en av upptäckterna: röntgen, hjulet, batteriet eller datorn. Berätta när du använder 
dig av upptäckten. 

33 

Uppgift 9 a) 

Bilderna utgår. Samtala gärna om hur personerna ser ut. 

Vem passar ihop med vad? 

1. Galileo Galilei --- 

2. Isaac Newton --- osv. 

a) att jorden snurrar runt solen 

b) gravitationskraften osv. 

34 

Uppgift 1 

Tabellen utgår och ersätts med löpande text. 

  Vad? --- 

  Färg: grå 

  Form i rumstemperatur: fast form 

  Ledningsförmåga: ja 

  Brännbarhet: nej 

  Löslighet i vatten: nej 

  Magnetisk: ja 

  Används till: --- 

Osv. 

34 

Uppgift 2 

Eleven behöver en ritmuff eller Blackboard att rita på samt taktilt material att jobba med. 
Visa gärna en egen modell gjorde av flirtkulor. 

35 

Uppgift 3 

Bilderna utgår och ersätts med nedanstående ord. 

Hur ska du sortera på återvinningsstationen? 

Para ihop föremålen med rätt skylt. 
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stol i trä, glasburk, elvisp, plastflaska, handduk, cykel, tidningar, böcker, kylskåp, batterier, 
papplåda, filt 

1. Färg --- 

2. Batterier --- 

3. Elektronik --- osv. 

37 

Bild 

Bildinfo enligt nedan. 

Vilken förpackning: papper, plast eller glas tycker du att man ska välja? Sök mera fakta. 

37 

Uppgift 10 

Svällpappersbild finns. Eleven kan par ihop bild och ord genom att använda vaxsnören. 

Uppgiften har dock fått följande utseende. 

Para ihop nedanstående produkter med de tre varningssymbolerna: 

kaustiksoda, diskmedelstablett, hårspray 

Tre varningssymboler: 

  Brandfara: --- 

  Frätande: --- 

  Skadlig: --- 

38 

Uppgift 1 

Bild utgår. Eleven parar ihop ord och behållare. 

… Para ihop orden till den behållare/form nedan som stämmer när det är rumstemperatur. 

örhänge av guld, luft, koldioxid, filmjölk, syre, vatten, järnspik, cykeldäck, salt, ketchup 

  Fast form: --- 

  Flytande form: --- 

  Gasform: --- 

38 

Uppgift 2 

Svällpappersbild finns. Bilderna och orden är numrerade och eleven skriver sina svar eller 
markerar på svällpappersbilden med vaxsnören. 

Kolla på svällpappersbilden. 
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Para ihop rätt svällpappersbild med orden nedan som bäst beskriver hur atomerna rör sig 
när ett ämne är i 

1. gasform --- 

2. flytande form --- 

3. fast form --- 

38 

Uppgift 3 

Bild utgår. Uppgiften är omskriven på följande sätt: 

Para ihop orden 1-4 med rätt beskrivning a-d. 

1. stelnar 

2. smälter 

3. kondenserar 

4. avdunstar 

a) låg temperatur: vatten i flytande form (droppar) blir till fast form (is) 

b) låg temperatur: vatten i fast form (is) blir till flytande form (droppar) 

c) hög temperatur: vatten i flytande form (droppar) blir till gasform (vattenånga) 

d) hög temperatur: vatten i gasform (vattenånga) blir till flytande form (droppar) 

39 

Uppgift 5 och 6 

Bilderna utgår. Bildtexten är skriven som vanligt löpande text och inkluderade i respektive 
uppgifter. 

40 

Bilden utgår. Bildtexten skrivs som vanlig text. 

För att förtydliga kan man ta fram motsvarande material så att eleven med synnedsätt får 
en taktil känsla och lättare förstå uppgiften. 

41 

Papperet i glaset 

Bilden utgår. Visa gärna bilden taktilt. 

Bilden visar ett glas med en papperstuss och ett litermått fyllt med vatten. 

Om glaset doppas ned i vattnet upp och ner, vad händer då med papperstussen i glaset? --- 
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42 

Uppgift 10 

Eleven skriver om uppgiften är rätt eller fel och sedan sin förklaring. 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Läs påståendena. Skriv r om svaret är rätt och f om svaret är fel. 

Besvara sedan frågan: 

Varför är det rätt eller fel? 

1. Med riktigt höga skorstenar kan man få luftföroreningarna att försvinna helt. --- --- osv. 

4. Träden i storstädernas parker bidrar till att rena luften. --- --- 

43 

Uppgift 1 + bild 

Bilden utgår. Uppgiften har i stället fått en kort bildinformation. 

Två litermått fyllda med vatten. 

I det ena litermåttet ligger en potatis på glasets botten. 

I det andra litermåttet flyter potatisen. 

1 Vad kan det vara som gör att potatisen flyter … 

43 

Uppgift 2 + bild 

Bilderna utgår. Uppgiften har fått följande utseende: 

Bilden visar saker som används när två personer ska testa vem som kan lösa saltet 
snabbast ... 

- Varmt vatten, finkornigt salt 

- Kallt vatten, grovkornigt salt 

Hur bör man göra testet så att det blir rättvist? --- 

44 

Uppgift 4 

Eleven har fått de olika sockersorternas namn, men man ska inte ta för givet att en elev 
med synnedsättning vet att det finns så många olika sockersorter. Låt därför eleven få 
känna på olika sorters socker. 

a) Gör ett eget test som visar vilken typ av sockerbit som löser sig snabbast i vatten. 
Du har följande Dan Sukkersorter: 
ekologiskt bitsocker, snabbitsocker, bitsocker, mockabitsocker, minibitsocker 

b) Beskriv det troliga resultatet. Osv. 
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45 

Uppgift 1 

Eleven markerar eller skriver NO-orden. 

46 

Uppgift 4 + bilder. 

Bilderna utgår. Eleven har fått nedanstående tillägg: 

Med hjälp av rödkålsspad kan man testa om ämnen är sura eller basiska. 

En bild visar två fat. Det första fatet innehåller rödkålspad, som är lila till färgen. I det 
andra fatet har någon hällt i ett surt ämne och ett basiskt ämne i spadet. 

Då har spadet ändrat färg till gult och rosa. Det gula visar baskiska ämnen och det rosa 
visar på sura ämnen. 

47 

Uppgift 1 + bilder 

Bilderna utgår. Visa gärna taktilt vad bilderna visar. 

Tre bilder som visar vad som händer när man värmer metallen tenn och häller den i en 
gjutform. 

1. Tenn uppvärms i en ministekpanna. 

2. Det smälta tennet hälls i en gjutform. 

3. Smältformen öppnas och man ser en liten tennhäst. 

47 

Uppgift 2 + bilder 

Bilderna utgår. Visa gärna taktilt vad bilderna visar. 

Eleven har följande tillägg: 

Tre bilder visar hur det ser ut när en tändsticka brinner. 

1. En tändsticka ligger på ett fat. 

2. En tändsticka brinner. 

3. En svart utbränd tändsticka. 

47 

Uppgift 3 

Bilden utgår. Visa motsvarande bild taktilt. Eleven har fått följande bildinformation: 

Ett värmeljus står framför var och ett av tre olika stora glasburkar. 

3. Vad kommer att hända när … 
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49 

Cykelbild 

Eleven har fått nedanstående info. 

En rostig cykel med en petflaska på pakethållaren. 

50 

Uppgift 7 

Uppgiften är omskriven på följande sätt: 

Fotosyntes och förbränning 

Beskriv och förklara 

7. 

a) Fotosyntes. 

Para ihop rätt orden 1-4 med rätt beskrivning a-d. 

1. solenergi 

2. vatten 

3. syre 

4. koldioxid 

a) kommer från solen till ett träd 

b) kommer till trädet från luften 

c) kommer från trädet till luften 

d) kommer till trädet från marken 

*** 

b) Förbränning. 

Para ihop rätt orden 1-4 med rätt beskrivning a-d. 

1. värme och ljus 

2. vatten 

3. syre 

4. koldioxid 

a) kommer till bränslet i en brasa från luften 

b) kommer från bränslet i en brasa till luften 

c) kommer från flammorna, åt flera håll 
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d) kommer från elden, upp i luften 

50 

Uppgift 8 

Pilen har utgått och ersatts med = så det kan vara bra att informera om att de seende 
eleverna har en pil. 

druvsocker + syre = koldioxid + vatten + energi 

50 

Uppgift 10 

Uppgiften har fått följande förändring. 

Vad tror du? Kommentera de två texterna och skriv din egen åsikt nedan. 

1. Köttätare: Du som är vegetarian gör ju så att vi får mindre syre i luften. Växterna 
dör ju! 

2. Vegetarian: Du som äter massor med kött gör ju så att vi får syrebrist för djuren 
måste ju äta ännu mera växter. 

3. Du: --- 

51 

Uppgift 11 

Bilder utgår. Ersätts av nedanstående tillägg: 

Tre tallrikar med mat. 

1. ris --- 

2. pasta, skinksås och ost --- 

3. gurka, tomater sallad, ost och skinka --- 

Det kurrar i magen och det är dags att äta. Men varför ska man välja den ena eller den 
andra tallriken? Lägg till och förändra tallrikarna så att de innehåller en allsidig kost. 

54 

Uppgift 18 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Para ihop varje ord med rätt förklaring. 

Ord 

1. förnybara energikällor --- 

2. kemisk reaktion --- 

3. fossila energikällor --- osv. 

Förklaring 
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a) När ett ämne omvandlas från flytande till gas. 

b) När flera ämnen reagerar med varandra och bildar nya ämnen med andra 
egenskaper än ämnena hade från början. Osv. 

55 

Lärarens sida utgår. 

56 

Kunskapsöversikt 

Finns under egen flik. 
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Till läsaren 

• Bildbeskrivningar finns till de bilder du behöver för att kunna lösa uppgifterna. 
Ibland kan en bildbeskrivning vara infogad i själva uppgiften. 

• Det finns ett antal svällpappersbilder. 

• Läs alltid igenom hela uppgiften innan du börjar lösa uppgiften. 

• Svartskriftsbokens ikoner har ersatts med nedanstående rubriker: 

- Beskriv och förklara 

- Undersök 

- Granska och motivera 

Rubrikerna ger information om vilka förmågor som uppgiften kommer att bedömas 
efter. 

• Använd din ritmuff eller Blackboard när du ska rita dina svar. 

• Om du behöver få något förtydligat tveka aldrig utan fråga din mentor. 

• Kunskapsöversikt, Tummen upp! NO på sid 56 finns under egen flik. 

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

spsm.se. 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se


20 
 

Pedagogiska tips 

• Eleven svarar på uppgifterna på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. 
Den mappen ska ligga i en mapp för NO. På så vis skapas en trädstruktur i datorn 
som gör att eleven själv kan hitta. 

• Bildbeskrivningar finns när de behövs för att eleven ska kunna lösa uppgiften. Ett 
bildförtydligande kan även vara infogat som vanlig löpande text. 
Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför om bilderna och ge den extra 
information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma 
förståelse för text/uppgift som de seende eleverna. 

• Det kan vara bra att läsa igenom bildbeskrivningarna innan man läser en uppgift så 
att eleven får lite förhandsinformation. De seende eleverna får ju detta direkt då de 
öppnar boken. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder eller när man vill 
förtydliga något. 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. Gör gärna en ”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite 
mera information på ritmuffsbilden. Man kan naturligtvis lika gärna rita en bild på 
en Blackboard (Best.nr: 10326). 

• Tänk på att taktila bilder inte innehåller lika många detaljer som en vanlig bild, 
därför är samtalet kring bilderna i boken viktiga! 

• Man kan beställa svällpappersbilder från 
SPSM Läromedels Basbilder 
https://webbutiken.spsm.se/ 
order@spsm.se 

• En elev med synnedsättning behöver få tillgång till de möjligheter som finns 
tillgängliga för att taktilt befästa och fördjupa sina kunskaper, men även använda 
andra sinnen som smak eller ljudillustrationer. 

- Kolla i skolans förråd efter uppstoppade djur och taktila modeller. 

- Plocka fram det material som de seende får som bilder. 

Allt som kan förstärkas taktilt fördjupar elevens möjlighet till kunskap och är 
speciellt viktigt för en elev med synnedsättning! 

• Kunskapsöversikten på sid 56 finns i under egen flik. Fyll i den tillsammans med 
eleven. 

https://webbutiken.spsm.se/
mailto:order@spsm.se
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• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
uppgifter och bildbeskrivningar. 

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

• Läs gärna ”Till läsaren” tillsammans med eleven. Där får eleven med synnedsättning 
information om bokens upplägg och utformning och du som pedagog kan 
presentera boken för eleven. 
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Bildbeskrivningar 

7 

Ett landskap som visar en liten sjö där fiskar simmar omkring. Runt sjön finns en åker där 
en traktor med gödselspridare gödslar jorden. På ena sidan sjön ser man en väg där kör en 
bil som släpper ut avgaser. Ett flygplan uppe i luften släpper ut rök och ur husen på marken 
stiger det rök upp ur skorstenarna mot himlen. 

13 

Ett svartvitt fotografi som visar hur man vaccinerade barn förr i tiden. En flicka sitter på en 
stol och får en spruta med vaccin i ena armen. Runt omkring står fyra barn och kollar på 
flickan. 

15 

En tecknad bild som visar ett kök. Man ser ett antal blåa skåp, ett kylskåp, en spis och en 
diskbänk. Några skåpdörrar är öppna. På kylskåpet sitter meddelanden. Några knivar 
hänger på en list under ett av skåpen. På spisen står en kastrull. Nycklar och en osthyvel 
ligger på en bänkskiva. 

17 

Familjen Ströms hus i genomskärning. 

Huset har två våningar. 

På första våningen ser man entrédörren, till höger om dörren finns en toalett där det även 
finns tvättmaskin och torktumlare. På andra sidan entrédörren finns ett arbetsrum med 
skrivbord, dator, bokhylla, lampor och en telefon. 

På andra våningen finns ett vardagsrum och kök. 

I vardagsrummet ser man en soffa, ett bord, lampor och tv. 

I köket finns bord, stolar, spis, mikro, vattenkokare, radio, kylskåp och lampor. På golvet 
står en dammsugare. 

26 

Tre fotografier 

- ett tåg 
- ett flygplan 
- en buss 

29 

Fyra olika sorters tuggummi: 

Bubble Rubblez, Extra spearmint, Juicy Fruit, Twist 
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36 

Återvunnen konst? En elefant gjord av plastflaskor. 
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