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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.

 Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilderna i boken.

 Det finns även svällpappersbilder, parallellt med bildbeskrivningarna.

 Bilderna på ekorren har tagits bort. När ekorren säger något så står det ”Ekorre: …”
i texten.
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Sidspecifika förändringar 

3 

Inledningstexten ändrad till: 

I den här boken kommer du att få läsa och lära dig mycket om biologi, fysik och kemi. Vid 
kapitelrubrikerna finns orden Biologi, Fysik och Kemi. Dessa talar om vilket ämne kapitlen 
hör till. 

Varje kapitel börjar med lite inledande text och några frågor som visar vad kapitlet 
kommer att handla om. Under rubriken Mål står vad du ska kunna när du arbetat klart med 
kapitlet. 

Sist i varje kapitel finns faktaord och frågor där du kan testa om du kan det som kapitlet 
handlar om. 

På några ställen finns rutor med rubriken Förr och nu. Här jämförs något som beskrivs i 
texten, till exempel vindkraft. I en annan typ av rutor förklaras olika begrepp, som till 
exempel rom eller plankton. 

… 

Här och där finns en ekorre med frågor. Där kan du fundera och försöka gissa svaret! 

Exempel: 

Ekorre: Vad finns det i din skola som kommer från skogen? 
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Till läsaren 

Det finns bildbeskrivningar till nästan alla bilder i boken. De flesta bilder är färgfoton och 
om det inte är ett foto står det i bildbeskrivningen. 

Det finns även några svällpappersbilder som går att använda parallellt med 
bildbeskrivningarna. 
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Pedagogiska tips 

 Eleven behöver tillgång till ritmuff.  Den som ritar på ritmuffen ska förenkla bilden 
så mycket som möjligt.  Rita t ex  årsringar, olika blad och blomformer, 
fröställningar mm.  Nu 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 filmer på YouTube om hur den används. Sökord på YouTube: Sensational 
blackboard. 

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

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

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

 Berätta mer om bilderna som förekommer i boken, t ex s. 68 vattnets kretslopp. 
Bildbeskrivningar eller svällpappersbilder täcker inte helt in vad bilden visar. 
Bildbeskrivningar kan aldrig ge exakt samma information som de seende eleverna 
får genom att titta på bilderna. Samtala om bilderna och ge den extra information 
som eleven med synnedsättningen kan ha nytta av för att få samma förståelse som 
de seende eleverna. Förtydliga genom enkla skisser på ritmuff. 

 Handled eleven då han eller hon tittar på en svällpappersbild, berätta vad bilden 
visar osv. 

 Visa med riktigt material t ex s. 50 olika mätare, även frön, växter, svampar och löv 
om det finns tillgång. Modell av vattenmolekyl s. 65 kan visas med t ex flörtkulor. 
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Bildbeskrivningar 

6 

En gles barrskog med stenar och mossa på marken. I en glänta sitter en person på huk och 
plockar svamp i en korg. 

8 

Sverigekarta. Växtregioner, ungefärliga gränser. 

Barrskog: Norrland, utom fjällområdet, samt Dalarna och norra Värmland. 

Blandskog: Svealand och Götaland utom Halland, Skåne och Blekinge. 

Lövskog: Halland, Skåne och Blekinge. 

8 

Färgfoto av en tallskog. På marken växer mossor och ris. 

9 

Tvärsnitt av en stock. I mitten finns en mörk punkt. Den omges av större och större ringar. 

9 

Skiss av två olika slags trädrötter. 

Ytliga rötter: flera grova rötter letar sig ut åt sidorna från stambasen. De når inte så djupt 
ner i marken. 

Pålrot: liknar en tjock morot som sträcker sig djupt ner i marken. Mindre rötter utgår från 
den och söker sig åt sidorna. 

11 

Skiss av hattsvampar: 

Gul kantarell med en enbärskvist. Gul svamp som liknar en tratt. 

Karljohansvamp vid några ekollon. Svampen har en rundad brun hatt på en knubbig vit fot. 

Vit flugsvamp och röd flugsvamp vid blåbärsris. Båda svamparna har en rundad hatt, den 
första helt vit och den andra röd med vita fläckar. Båda har vita, höga och smala fötter med 
en kraftig vit ring, likt en kjol, runt den övre delen. 

Foten är nertill knubbigt rundad och fjällig. 

11 

Skiss av en trädrot med hattsvampar som växer på marken intill. Svampens trådlika mycel 
växer ner i marken och lindar sig kring trädroten. 

12 

Skiss av blåbärsris i en granskog. 
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12 

Skiss av lingonris bland lavarna i en gles tallskog. 

13 

Två bilder. 

Färgfoto av en myrstack som omger en granstam. Den är betydligt högre på ena sidan om 
stammen. 

Skiss av en myrstack i genomskärning. Den visar att gångsystemen sträcker sig långt ner i 
marken. Stacken har större utrymme i marken än den del som syns ovan jord. 

14 

Två rådjur letar mat under snön. Rådjuren är korthåriga, bruna med vitt på rumpana. 
Ansiktet är långsmalt och öronen står rakt upp.  

14 

Skiss. Fyra fläckiga ägg ligger mjukt mitt i ett runt fågelbo. 

15 

Kattugglan har ett stort huvud. Ögonen sitter på framsidan av det platta huvudet. Näbben 
är liten och pekar nedåt. Kroppen är kompakt och brun med mörka fläckar. På bilden sitter 
ugglan och vilar på en grankvist nära stammen.  

15 

Näringskedja: björklöv äts av en mätarlarv (fjärilslarv) som i sin tur blir näring åt en blåmes 
(liten fågel). En hök (rovfågel) äter sedan blåmesen. 

16 

Kraftigt kattdjur med fläckig päls. Den har tofsar på öronen och kort trubbig svans. 

17 

Haren har kort, brun päls. Öronen är långa och ögonen är placerade på var sin sida av det 
smala huvudet. På bilden sitter haren i gräset. Den tittar uppmärksamt åt höger. 

17 

Räven är brunröd med vit mage och nos. Tassarna är svarta. Den har en yvig svans och ett 
hundliknande huvud. Öronen är stora och står rakt upp. På bilden diar ungarna sin 
mamma. Hon står upp och tittar rakt in i kameran med intensiva ögon. 

18 

En skogstraktor med lyftkran och släp samlar ihop fällda trädstammar från ett hygge. 

18 

Två färgfoton. 
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Vänster: barrskog med tall och gran. Träden står ojämnt utspridda och har olika 
ålder/storlek. 

Höger: tät tallskog med alla träd i ungefär samma ålder och storlek. 

19 

En kvinna och två barn tältar under en stor ek i en hage. 

19 

Svartvitt foto av två män vid en kolmila. Den är byggd som en kulle med branta sidor och är 
mer än manshög. En stege leder till toppen. En av männen står på marken vid milans fot, 
den andre står nästan överst på milan nära stegen. 

20 

Teckning. En vit blomma på en tunn stjälk. Den har sju kronblad som bildar en stjärna runt 
ståndarna i mitten. Tre stora gröna blad sitter i rosett längre ner på stjälken. De är bredast 
på mitten och har trubbiga spetsar längst ut. Ytterligare två fast mindre blad sitter ännu 
längre ner. 

20 

Teckning. Ekorrbäret har flera (på bilden ca 10) småblommor i ett ax i toppen av den smala 
stjälken. Längre ner sitter två hjärtformade blad på olika höjd. 

20 

Teckning. Linnean har två små vitrosa klockformade blommor som hänger från toppen av 
en tunn stängel. Längs marken slingrar stammen som ibland grenar sig. Den är strödd med 
små ovala blad. 

20 

Teckning. Från en flikig jordstam kommer tre bladskaft och två blomstjälkar. Harsyrans 
blomma har fem vitaktiga rundade kronblad med strimmor av rosa. Blomman sitter på en 
smal stängel utan blad. Bladen liknar klöverblad. De är uppbyggda av tre hjärtlika småblad i 
toppen av ett bladskaft. 

20 

Teckning. Från en jordstam kommer två ormbunksblad. De är uppbyggda av avlånga 
småblad som sitter parvis efter bladskaftet. Ormbunksbladet är bredast på mitten 
(småbladen är längre här). Längst ut bildar ett enkelt småblad en spets. På undersidan av 
bladen sitter runda bruna sporgömmen. 

20 

Teckning. Fyra rangliga stjälkar vitmossa klädda med tunna smala småblad. De översta 
bildar en stjärna i toppen. 
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20 

Teckning. Renlaven liknar en kal liten buske med tunna grenar ytterst. 

20 

Teckning. Sju raka stjälkar björnmossa klädda med tunna smala småblad. Från toppen på 
fyra av dem utgår en kal stängel med ett sporhus i toppen. Sporhuset liknar ett hopfällt 
paraply. 

22 

En flock fåglar flyger över ett gulnat sädesfält vid havet. Några gårdar syns i bakgrunden. 

24 

Skiss av ett träd med kronan full av gröna löv. Det tar upp vatten från marken genom 
rötterna. Vatten avges till luften genom löven. 

24 

Skiss av ett träd med kronan full av gröna löv. Det tar upp vatten från marken genom 
rötterna. Vatten avges till luften genom löven. 

24 

Skiss av ett träd med kal krona. I övre delen av marken är det tjäle så det kan inte ta upp 
vatten genom rötterna. Det har inga löv som avger vatten till luften. 

25 

Tecknat alkvist med tre äggrunda löv med urnupen spets. På kvisten finns även tre 
långsmala hängen och fyra runda små kottar. 

25 

Närbild på ett rött lönnlöv på marken. 

25 

En person bär en korg full med höstlöv vid en sjö. Bilden är skuren så att bara korgen, en 
arm och ett ben syns. I bakgrunden finns höstfärgade träd som speglar sig i sjön. 

26 

Två svampar sticker upp sina hattar mellan bruna torra löv på marken. 

26 

Lövet liknar ett oregelbundet nät eftersom nästan bara bladnerverna finns kvar. 

26 

Skiss av marken i genomskärning. På marken, mellan växterna, ligger nedfallna höstlöv. En 
daggmask sticker upp ena änden ur en smal gång i jorden och hämtar ett löv. Mellan 
växternas rötter, och strax under, är det fullt av småkryp. 
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27 

Färgfoto av två daggmaskar som ligger tätt ihop. Den ena har tjockaste delen något mot 
höger, den andra mot vänster. 

27 

Två kupade händer håller fram brun mulljord. 

27 

Teckning av en kvinna och sju barn vid en kompostlåda av trä. De lägger i t ex ett filter med 
kaffesump, bananskal, kvistar, vissnad blombukett, äppelskrutt och köksavfall från en hink. 
Ett av barnen håller för näsan. 

28 

Teckningar av olika frukter. 

 Blåbär: ett tvärsnitt visar rader av små frön på var sida om mitten. 

 Hasselnöt: ett tvärsnitt visar den bruna kärnan innanför skalet. 

 Körsbär: en oval kärna bredvid ett körsbär. Kärnan är bara lite mindre än bäret (ca 
1/4). 

 Nypon: platta små ljusa frön ligger spridda bredvid ett nypon. 

 Gran: tre frön bredvid en avlång kotte. Fröna är små och sitter fast på varsin avlång 
vinge. 

 Lönn: två runda frön sitter ihop. De bär varsin vinge som spretar snett utåt. 

28 

Närbild på fröställningen. Den liknar en pinne som sitter fast vid foderbladens mitt. 
Pinnens spets omges av fyra hoprullade sidospröt. 

28 

Färgfoto av en algren vid en frusen sjö. Den har kottar och hängen, men inga löv. 

29 

En flicka blåser iväg maskrosfrön. 

29 

Hundkäxets höga fröställningar i silhuett mot en dimmig bakgrund. Fröna sitter på små 
skaft som sitter ihop i knippen. 

30 

Teckning. En vit hare skuttar i snön. På dess rygg har det fastnat tre små runda kardborrar. 
I förgrunden finns en vissnad kardborre med fyra runda borstiga frösamlingar. 



10 

 

31 

Tecknad nötskrika i flykten. Den har tappat en hasselnöt. 

31 

Grobladet har runda blad som bildar en rosett vid marken. Fröställningarna liknar långa 
smala kolvar som sticker upp ovanför bladen. En myra släpar på ett frö. 

32 

Skiss med jordglob och fem fåglar. Deras flyttrutter från Sverige är markerade på kartan. 

 Gök: via Spanien ner till Afrika söder om Sahara. 

 Sädesärla: över Östersjön, genom Östeuropa och Turkiet till norra Egypten. 

 Svartvit flugsnappare: över Östersjön, genom Östeuropa och Turkiet till Indien. 

 Silvertärna: över England, sedan följer den västra Afrikas kustlinje söderut till 
Antarktis. 

 Hussvala: över Östersjön, genom Östeuropa och Turkiet. Sedan söderut till södra 
Afrika. 

33 

Tolv svalor sitter uppradade på några parallella telefonledningar. 

34 

Liten insekt med långa antenner och tvära rader av borst på ryggen. 

34 

Oval skalbagge med glänsande svart skal. 

34 

Dödgrävaren ligger med huvudet nergrävt i en djurpäls. Bakkroppen har breda tvärgående 
ränder i svart och orange. 

34 

En insekt med långsmal kroppsform. Längst bak på stjärten finns en "kniptång" som består 
av två smala skänklar. 

34 

En gulaktig larv utan ben. Den är tjock i ena änden. Den andra änden smalnar av till en 
tunn spets. 

34 

Dubbelfotingens rörformade kropp är uppbyggt av smala tvärgående segment. Den har 
antenner på huvudet och massor av små ben längs hela kroppen. 
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36 

En pojke står på en ramp utomhus. Han håller ett paraply med båda händerna. Det har 
vänts ut och in av den hårda blåsten. 

38 

Tre ormar slingrar om varandra på en solbelyst sten. 

39 

En villa med solcellspaneler på taket. 

40 

En pojke halsar ur en petflaska. 

41 

En flicka värmer händerna över elden i en braskorg. 

41 

Trängsel vid dörren i en spårvagn. 

42 

En stekpanna på en brasa. Den har skaft av metall. 

42 

Två små barn sitter ute, lutade mot en trädstam. De sitter tätt tillsammans på ett 
liggunderlag i snön och dricker ur varsin plastmugg. De är klädda i tjocka overaller, mössor, 
vantar och rejäla vinterkängor. 

43 

Fyrkantiga sjok av isoleringsmaterial (liknar gul vadd) har placerats mellan reglarna i golvet 
innan själva golvet läggs på. 

44 

En liten öppen motorbåt ligger förtöjd vid en brygga. Vågorna går höga. Båten är delvis 
fylld med vatten. Två personer på bryggan försöker ösa ur den med hjälp av varsin hink. 

45 

De flesta träden ligger på marken i samma riktning. En del spridda stammar står upp men 
deras kronor har brutits av. Några träd har ramlat mot varandra och kilats ihop i topparna. 

45 

Skiss med text, som visar hur vindarna snurrar mellan två högtryck (ett till höger, ett till 
vänster) och ett lågtryck (mitten). Till vänster finns ett hav, till höger land. I bilden finns två 
likadana, men spegelvända, cirklar. I den vänstra snurrar luften moturs, i den högra 
medurs. Nedan beskrivs den vänstra cirkeln. 
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I mitten, vid kusten, stiger varm luft uppåt och det bildas ett lågtryck vid marken. När den 
varma luften kommit högre upp kyls den av och vänder utåt mot vänster. När luften blivit 
kall sjunker den igen och det bildas ett högtryck vid marken. Luften går från högtrycket till 
vänster in mot lågtrycket i mitten. Det blåser från vänster (från havet mot land). I den 
högra cirkeln blir det tvärtom. Här blåser vinden mot vänster, från inlandet mot kusten. 

46 

Två färgfoton som visar moln på himlen. 

Vänster: små fluffiga vita moln utspridda på en blå himmel. Några är utdragna till streck. 

Höger: grå nästan heltäckande moln. Från en del regnar det. 

47 

En krokig blixt slår ner vid en stad. 

47 

Dimma i en hamn. En lång brygga till vänster kan bara anas i diset medan en båt till höger 
syns bättre, där dimman lättat något. I övre kanten skymtar blå himmel ovanför dimman. 

48 

Väderkartan visar temperatur och olika väderförhållanden t ex soligt, växlande molnighet, 
mulet, nederbörd. Vid kusten framgår även vindriktning och vindhastighet. I väster är det 
molnigt, i mitten finns ett stråk med växlande molnighet och närmast kusten i öster är det 
molnigt. 

Temperaturen sträcker sig från -4 grader C i Söderhamn och Gävle vid kusten, till som 
kallast -11 grader C i västra delarna t ex Idre, Älvdalen och Mora. 

49 

En regnklädd cyklist drar upp fötterna på en översvämmad väg. Vattnet når upp till cykelns 
nav. 

49 

En person skottar en gång genom djup snö vid några översnöade bilar. Snön når nästan 
upp till bilrutorna. 

49 

En gammal väderkvarn i trä med två moderna vindkraftverk i bakgrunden. De senare 
består av en enorm propeller i toppen av en hög stång. 

50 

Ett graderat plaströr med vidare öppning. Röret är placerat i ett stativ. 

50 

Digital termometer som visar -22,0 grader C. 
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50 

Ett instrument med en rund tavla som är graderad från 970-1050 hPa. I mitten finns en 
visare som hålls av en spiralfjäder. 

Runt kanten finns även text. 

 Regn, vid ca. 980 hPa. 

 Ostadigt, vid ca 1010 hPa. 

 Vackert, vid ca 1030 hPa. 

50 

I toppen av en stång finns en trearmad snurra med skopor som fångar vinden. 

50 

En avlång tygstrut överst på en stång fångar vinden i strutens breda öppning så att strutens 
spets pekar i vindriktningen. Den är tvärrandig i vitt och rött. 

51 

Runda iskorn, hagel på en gräsmatta. 

52 

En kanin hopkurad i snön. Snöflingor täcker dess huvud och rygg. 

54 

Iskristall med sex symmetriskt förgrenade armar. Den liknar en stjärna. 

54 

En bäck som omges av snöklädda buskar och vasstrån. Marken är vit av snö. 

56 

Skiss. En rönn växer ovanför sorkens gångar. I toppen på den sitter en sidensvans (fågel 
med tofs på huvudet). 

56 

Skiss. Ormarna ligger hopslingrade i en håla under ett stenröse. En smal gång leder upp till 
markytan. 

57 

En svart fågel med gul näbb burrar upp sig i ett snöigt äppelträd. 

58 

Skiss. Grävlingen sover på en bädd av gräs i den trånga hålan. 
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59 

En ekorre sitter på en tallgren och gnager på en kotte. 

61 

En rödbröstad domherre (fågel) sitter på en snöig kvist. 

62 

En flicka med cyklopögon simmar under vattnet. En ström av bubblor omger hennes 
huvud. 

64 

Illustration. Ett jordklot med Stilla havet mot betraktaren. Klotet visar nästan bara vatten. 
Av större landmassor är det bara Nya Zeeland, östra Australien, delar av Antarktis och en 
smal kant av Amerikas västkust som syns. 

64 

En man med vattenkanna, vattnar blommor i ett växthus. 

65 

Två färgfoton. Myran dricker från en droppe på ett löv. Svanen doppar näbben i vattnet 
framför sig. 

65 

Fyra skisser. 

Vattenglas med förstoring av tätt packade vattenmolekyler. 

Vattenmolekyl H_2O (kulmodell): två små väteatomer sitter fast på ytan av en större 
syreatom. Molekylen är böjd. 

Väteatom H: vit liten kulformad atom. 

Syreatom O: röd större kulformad atom. 

66 

Skiss som visar vattnets olika former och övergångar mellan formerna. 

 Fast form, is: vattenmolekylerna är tätt packade. 

 Flytande form, vatten: vattenmolekylerna ligger nära varandra, men inte lika tätt 
packade. 

 Gasform, ånga: vattenmolekylerna har längre avstånd mellan sig. De rör sig 
oberoende av varandra. 

 Smälter: går från fast form (is) till flytande form (vatten). 

 Avdunstar: går från flytande form (vatten) till gasform (ånga). 

 Kondenserar: går från gasform (ånga) till flytande form (vatten). 
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 Fryser: går från flytande form (vatten) till fast form (is). 

67 

Små vattendroppar, imma, på en fönsterruta. 

67 

Dropparna får spindeltrådarna att likna pärlhalsband. 

68 

Skiss av en bergssluttning vid havet, med förklarande text. Bildbeskrivning inom parentes. 

Avdunstning: När solen lyser på vattenytan (havet och en sjö på sluttningen) avdunstar 
vattnet i gasform, vattenånga. Saltet i havsvattnet stannar kvar. 

Från växter och djur avdunstar också vatten. 

Kondensering: När vattenångan stiger högt upp kyls den av, eftersom lufttemperaturen 
sjunker ju högre upp man kommer. Ångan kondenseras och det bildas moln. Vindar kan 
föra moln långt bort. (Molnen blåser in över land och stiger längs sluttningen). 

Nederbörd: Vindar för molnen vidare. När ångan har kondenserats och vattendropparna 
blir för stora börjar det regna. 

Är det kallt i luften fryser vattendropparna och det bildas snö eller hagel istället för regn. Is 
och snö är vatten i fast form. (Det regnar och snöar uppe på kalfjället). 

Vatten samlas i bäckar och åar som rinner ut i sjöar och hav. 

En del vatten rinner genom marken ut i sjöar och hav, och en del samlas som grundvatten. 
(En brunn vid ett hus på sluttningen når ner till grundvattnet som rinner i sprickor djupt 
ner i marken). 

Vattnets kretslopp går också genom växter och djur, som dricker och svettas och kissar ut 
vatten. 

70 

Skiss av fabriker, med bolmande höga skorstenar, i närheten av ett naturområde med skog 
vid en sjö. Mellan dem går en trafikerad väg. Föroreningarna från skorstenarna förs av 
vindar in över naturområdet. När det regnar följer föroreningarna med ner till sjöns vatten. 

71 

Skiss. Blommande växt som tar upp näring och vatten via rötterna. Samtidigt avges vatten 
från bladen till luften. 

71 

En idrottsman som använder sin tröja för att torka svetten från ansiktet. 

72 

Skiss. Vattnets väg till och från våra bostäder. 
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Vattnet tas från en vattentäkt (sjö/hav) till ett vattenverk. Därifrån pumpas dricksvatten 
upp till ett vattentorn på en höjd. Vattnet i tornet är betydligt högre upp än översta 
våningen på ett hus nedanför. Tornet har rörledningar till husen. 

Avloppsvatten förs via andra rör från husen till ett reningsverk nära stranden. Sedan förs 
det renade vattnet tillbaka till naturen (sjö/hav). 

Vattenånga dunstar från sjöns/havets yta. 

74 

Teckning av en flicka som verkar prata med en krukväxt. 

74 

Färgfoto av en flicka som blåser upp en ballong. 

75 

Teckning av en pojke som häller bubblande dryck från en flaska, i ett glas. 

75 

Två färgfoton. 

Betande kor i en hage vid havet. 

Tallrik med köttfärsbiffar, stekt ägg, sallad och grönsaker. 

76 

Atmosfären med en höjdskala. Den är i indelad i olika skikt och utgår från havsnivån. 

Troposfären 0-11 km. 

Stratosfären 11-55 km. 

Mesosfären 55-85 km. 

Termosfären 85-600 km. 

Exosfären >600 km. 

Det finns några bilder inlagda i skalan. Siffrorna avser höjd över havet och är uppskattade. 

Fågel 2 km. 

Luftballong 5 km. 

Moln 5 km. 

Fjäll 10 km. 

Flygplan 11 km. 

Satellit 600 km. 
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77 

 Vatten från två flygplan har kondenserat och bildat fluffiga molnstreck som korsar 
varandra. 

78 

En häger står på en sten i en fors. Den har långa ben och övervägande grå fjäderdräkt. 
Näbben är lång och vass. 

80 

Teckning. Två silverblanka fiskar, med mörka prickar på sidorna, sticker upp sina huvuden 
ur vattnet. De snappar efter en myggsvärm. 

80 

Kala klipphällar på en blank vattenyta. 

81 

Teckning av vit näckros. De vita stjärnformade blommorna och de ovala bladen flyter på 
ytan. De har förbindelse med jordstammen på bottnen genom varsin lång böjlig stjälk. 

81 

Tecknad älg som står på djupt vatten och mumsar på näckrosor. Det har fastnat stjälkar 
och en blomma på hornen. 

81 

Kanten på en liten skogssjö. Närmast vattnet växer starr, ett halvgräs. På vattenytan nära 
land syns blommor och blad av den vita näckrosen. 

82 

Teckning. Flygande skrattmås med vitgrå fjäderdräkt, mörkt huvud och svarta vingspetsar. 
Den smala vassa näbben och fötterna är röda. 

82 

Skiss av en slättsjö. Kanten är täckt av ett tjockt vassbälte. Där finns sothöna, skäggdopping 
och häger. På vattenytan utanför vassen finns gul näckros och andmat. På bottnen längre 
ut växer nate och kransslinga, vars översta blad precis når vattenytan. Bland 
vattenväxterna gömmer sig mört och löja för gäddan. 

Artbeskrivningar. 

 Vass: högt gräs med vippor i toppen. 

 Gul näckros: Den gula blomman med runda kronblad och de ovala bladen flyter på 
ytan. 

 Andmat: små flytväxter som består av några små blad med rötter i vattnet, inga 
blommor. 
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 Kransslinga: långa böjliga stjälkar med djupt flikiga barrlika blad. 

 Nate: långa böjliga stjälkar med ovala blad. 

 Sothöna: svart vattenlevande fågel med vit näbb och panna. 

 Skäggdopping: brunaktig simfågel med lång hals och vass näbb. Den har tofsar på 
huvudet och en brun halskrage vid kinderna. 

 Häger: vadarfågel med långa ben och övervägande grå fjäderdräkt. Näbben är lång 
och vass. 

 Mört: silverglänsande liten fisk med röda ögon och röda buk- och bröstfenor. Rygg- 
och stjärtfena är grå. 

 Löja: ännu mindre smal silverglänsande fisk. 

 Gädda: grönaktig långsmal stor rovfisk med stort gap. 

83 

Näringskedja: från plankton till fiskgjuse. 

Plankton - mygglarv - trollsländelarv - mört - abborre - gädda – fiskgjuse 

84 

Fem teckningar av vattenlevande insekter. 

 Virvelbagge: oval svart skalbagge. 

 Trollsländelarv: gråaktig larv med långa ben och en långsmal segmenterad 
bakkropp. 

 Mygglarv: långsmal larv som saknar ben. Den har korta borst på den segmenterade 
kroppen och ett rör vid bakänden. 

 Ryggsimmare: insekt som simmar med buken uppåt. Bakbenen är längre än de 
övriga två benparen. 

 Buksimmare: liknar ryggsimmaren men simmar med buken nedåt. De två bakre 
benparen är längre än frambenen. 

84 

Flera skräddare står på vattenytan. De två bakre benen är väldigt långa. Den ser ut att ha 
stora fötter (halva benet står på vattnet).  

85 

Precis under vattenytan simmar två stora svarta skalbaggar, med gul kant på kroppen. 
Benen och undersidan är också gula. De håller varsin larv med käkarna. 

85 

Teckning av en nattslända och tre husmaskar som täckt bakkroppen med olika material. 
Nattsländan är en flygande insekt med bruna tunna vingar och långa antenner. En husmask 
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har byggt med små gruskorn, en har bo i ett vasstrå/pinne, den tredje har ett fint rör av 
små sandkorn. Bara huvudet och benen sticker ut. 

86 

Färgfoto av en vattensalamander i lekdräkt. Buken är orange med svarta fläckar. På ryggen 
syns den uppspända kammen. 

87 

Skiss som visar grodans utveckling från rom till färdig groda. 

Flera romkorn ligger samlade i en klump i vattnet. 

Sedan visas tre simmande yngel i olika utvecklingsstadier. Det första har har en rund kropp 
med lång svans som är platt från sidorna. Den har inga ben. Det andra liknar det första 
men har fått bakben. Det tredje ynglet har både fram- och bakben men svansen har blivit 
kortare. 

Till slut sitter en vuxen groda på en sten i vattnet. Svansen är borta. Den fångar en fluga 
med sin långa tunga. 

87 

Beige padda med stora oregelbundna gröna fläckar på ovansidan. 

87 

Brun småfläckig padda med knöligt skinn på ryggen. 

88 

Tre skisser som visar fiskens (abborre) uppbyggnad. 

Fiskens inre organ: Under ryggraden ligger simblåsan som liknar en långsmal ballong. Den 
tar upp nästan hälften av bukhålan. Under den finns den avlånga magsäcken med tarmen 
som leder till analöppningen på undersidan av fisken, framför analfenan. Ovanför 
analöppningen finns romsäcken eller mjölkesäcken. Den ligger mellan tarmen och 
simblåsan. Vid fiskens huvud sitter gälarna i en båge. Strax bakom dem finns hjärtat och 
levern, nära bukfenan. 

Närbild på gälar: På en båge sitter tätt med röda flikar, gälar. 

Fiskens fenor: 

 Ryggfena, alla fenor på ryggen (abborren har två). 

 Stjärtfena: bred fena längst bak. 

 Analfena: närmast stjärtfenan på fiskens undersida. 

 Bukfena: vid främre delen av fiskens undersida. 

 Bröstfena: på sidan av fisken strax bakom gälarna. 
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88 

Skiss av en fisk med den avlånga simblåsan markerad mitt i kroppen. 

88 

Skiss av kantiga fiskfjäll som ligger omlott som takpannor. 

89 

Teckning av två abborrar på rad. Honan ligger först och har lämnat en sträng med rom på 
bottnen. Hanen simmar efter och sprutar ett moln av mjölke över rommen. 

89 

De runda romkornen omsluts av en genomskinlig hinna. De svarta ögonen syns tydligt 
innanför hinnan. 

90 

Tre barn som metar i en sjö. 

90 

En helikopter bär med sig en stor behållare över en sjö. Från den sprids ett moln av kalk 
ner på ytan. 

91 

Ytan i en sjö är täckt med en grönbrun sörja. 

91 

En signalkräfta tittar fram bland växter på havsbotten. Den är ljusröd, har långa antenner 
och ögon som ligger utanpå. Kräftan har stora klor som är lite öppna. Benen är tunna.  

92 

Teckning. Stor vit sjöfågel med orange näbb som har en svart knöl längst in på ovansidan. 

92 

Teckning. En stor simfågel. Hanen är svartvit med grönaktigt huvud, honan gråtonad med 
brunt huvud. Honan har en tofs i nacken. 

92 

Teckning. Svart vattenlevande fågel med vit näbb och panna. Benen är gröna med hudflikar 
på tårna istället för "hel" simhud som änderna har. 

92 

Teckning. Stor simand. Hanen har glänsande grönt huvud, brunt bröst, grå kropp och 
svartvit stjärt. Honan har brunspräcklig dräkt. 
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92 

Teckning. Hanen har svart strupe och bröstband samt grönskimrande mörk rygg och vinge. 
Bröstet och buken är vita. Honan har mattare färger. Båda har en lång nacktofs. 

93 

Tätt med gula näckrosor i en sjö. Bladen ligger på vattenytan och de små gula blommorna 
sticker upp en bit ovanför.  

94 

En talgoxe sitter på en björkkvist med små nyutslagna löv och långa hängen. 

96 

Gul blomma med 11 långsmala kronblad. Liknar en smörblomma men bladen är 
hjärtformade. 

96 

Sex gula blomkorgar tittar fram ur snön på fjälliga stjälkar. Blommorna liknar små solar 
med en krans av strålar runt om. 

96 

Teckning. En fjärilslarv kryper mellan bladen på en brännässla. Bladen är hjärtlika med 
sågad kant. Blad och stjälk har tätt med brännhår. Brännässlan har små grönaktiga 
blommor som sitter i axlika blomställningar. 

98 

Skiss som beskriver hur en humla hjälper till vid blommans (smörblomma) förökning. I 
mitten av blomman finns en grupp gröna runda små pistiller. De omges av en ring med 
ståndare som består av en liten knapp på en smal sträng. Ringen omsluts av kronbladen. 
En humla landar i en blomma och en ståndarknapp fastnar på dess ena bakben. Den flyger 
till nästa blomma. Där faller pollen från ståndarknappen ner på blommans pistill. En närbild 
på pistillen i genomskärning visar att ett frö har bildats med en grodd inuti. På sista bilden 
har fröet grott och de första två bladen kommer upp ur jorden. 

98 

Blommande buske. De lila små blommorna sitter i stora klasar. Bladen är spetsigt äggrunda 
och kala. 

99 

Skiss som beskriver hur vinden hjälper till vid björkens förökning. Den visar två björkkvistar 
på våren, med både hanblommor och honblommor. 

Hanblommorna bildar långsmala hängen. Honblommor bildar upprättstående små ax. 
Vinden för med sig ett moln av pollen från hanblommorna på den vänstra björken till 
honblomman på den högra björken. 
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99 

En flicka nyser när hon plockar blommor. 

99 

Färgfoto av två båtar vid en pir. Vattenytan är helt täckt av gult pollen där piren ger lä. 

100 

Tre teckningar av bin. 

Drottning: svart med lång spetsig bakkropp och korta vingar, något böjda antenner. 

Drönare: gulaktig, kompakt kroppsform, med stora ögon och långa vingar, raka antenner. 

Arbetsbi: smalare kroppsbyggnad, små ögon och böjda antenner. 

100 

Bin på väg att landa vid kupans ingång. 

101 

Mannen har en hatt med nät för huvudet. Bina krälar på det gula vaxet i ramen. 

102 

Fjäril med gula vingar på en lila tistel som liknar en rund borste. 

102 

Skiss med text som visar fjärilens utveckling från ägg till vuxen individ. 

 1 Alla fjärilar lägger ägg. De kan ligga på marken eller under blad. När ägget kläcks 
kryper det fram en larv. 

 2 Larven äter blad, växer och blir större. 

 3 När larven är tillräckligt stor omvandlas den till en puppa. Den spinner in sig och 
hänger orörlig. 

 4 Efter en tid kryper det fram en färdig fjäril ur puppan. 

103 

Skiss som visar bärfisens utveckling från ägg till vuxen individ. 

Den nykläckta lilla bärfisen kallas nymf. Förutom storleken och vingarna liknar den en 
vuxen individ. Den växer till eftersom och blir till slut en färdig bärfis. 

103 

Två teckningar. 

 Vänster: grön långsmal kropp med korta ben och huvud i ena änden. 

 Höger: brun långsmal ringlad kropp med båda ändarna spetsigt avsmalnande. Inga 
ben och inget huvud. 
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104 

Skiss som illustrerar fotosyntes samt växtens (smörblomma) uppbyggnad och fröets 
tillväxt. 

Under marken finns roten som liknar ett knippe med tjocka trådar. Från den utgår 
stammen och ett bladskaft. Bladet är djupt flikigt och sitter ensamt på bladskaftet. 
Smörblomman har en upprätt stam (stjälk) som grenar sig i övre delen. I slutet av varje 
stjälk finns en blomma med gula kronblad som omger ståndare och pistiller. Några av 
blommorna är i knopp och en är överblommad och har bildat frön. Ett frö faller mot 
marken. Det liknar i genomskärning en kapsel med ett litet grönt anlag inuti. Ett frö på 
marken har skickat ut en liten rot. Den kallas grodd. Ett annat frö har skickat upp ett första 
bladpar. De kallas hjärtblad. 

Fotosyntes: energi från solljuset gör att bladet kan bilda kolhydrater av koldioxid från 
luften och vatten som roten tagit upp. Bladet avger syre som blivit över till luften. 

105 

En brun kletig blaffa i gräset. 

105 

Teckning av en säck märkt "NPK". 

105 

Illustration av en näringskedja. Solen lyser på en en blommande växt. En växtätare (hare) 
äter på den. Ett rovdjur (räv) smyger i närheten. 

106 

En snäcka, med brunt skal, kryper i gräset. 

106 

Fyra bruna sniglar, utan skal, vid ett blad. Två är stora och två är små. 

107 

Blåmesens kinder är vita och den har ett svart streck över ögat. Den har en blå hätta på 
huvudet och gult bröst med en smal mörk mittstrimma. Ungen är blekare i färgerna. Den 
vuxna fågeln har stoppat in sin näbb långt ner i ungens vidöppna gap. 

108 

Teckning. Färgstark dagfjäril som har orangea vingar med kontrasterande fläckar i gult och 
svart. Längs ytterkanten på vingarna finns ett svart band som innesluter blå fläckar. 

108 

Teckning. Rund skalbagge som har rött skal med svarta prickar. 
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108 

Teckning. Spindel med liten oval kropp och långa trådsmala ben (benen ser ut att vara ca 
5ggr längre än kroppen). 

108 

Teckning. En liten, slank, svartvit fågel med lång, smal stjärt. 

108 

Teckning. En brun kvist med korta borsthår. Några knoppar är spetsiga, några är trubbiga. 
De är bruna. Ur de trubbiga knopparna sticker en liten röd tofs ut. 

108 

Teckning. Gul blomma med 7 långsmala kronblad. Liknar en smörblomma men bladen är 
tjocka och hjärtformade. 

108 

Teckning. Två vita blommor i toppen av varsin stjälk. De har sex ovala kronblad. Bladen är 
djupt flikiga. 

108 

Teckning. En grå kvist. Den yttersta delen är smalare och ljusbrun. De spetsiga bruna 
knopparna har just öppnats och de veckade bladen har börjat synas. 
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