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Läraranvisning punktskrift 
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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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

 I boken finns inte versalmarkering. 

 Texter som Lovis säger har orden: lovis säger: framför sig. 

 Bilderna i boken har bildbeskrivningar eller svällpappersbilder. (Bilder som bara är 
för utsmyckning är strukna.) Du kan läsa bildbeskrivningarna under rubriken: 
Bildbeskrivningar. Om eleven har svårt att läsa, läs då gärna bildbeskrivningarna 
högt för eleven. Bilder behöver kommenteras mer än vad som står i beskrivningen 
(som är relativt kort). Säkerställ att eleven förstår de ord som står i beskrivningen. I 
punktskriften står alltid Bildbeskrivning innan texten kommer. Notera att det inte 
står om det är en teckning eller foto som visas, förklara om eleven undrar.  

 Till ett urval av bilderna finns svällpappersbiler. Observera att svällpappersbilder 
generellt är svåra att känna av taktilt, speciellt för en ung elev. Bilderna ska alltid 
kännas på tillsammans med en seende pedagog. På de här bilderna finns ingen text 



2 

 

förutom rubriken. Det är du som pedagog som förklarar vad eleven har under 
händerna. Komplettera gärna bilder och text med konkret material såsom 
leksaksdjur, upplevelser av riktiga djur, riktiga växter osv. Flera bilder såsom de av 
djur och växter kan sättas upp på väggen så att eleven får en taktil upplevelse i sin 
närhet. 
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Sidspecifika förändringar 

Insida omslag 

Det finns bildbeskrivningar till bilderna. Flygplanet i origami finns inte beskrivet. Vik två 
upplagor av flygplanet. Låt eleven känna på det första. Veckla upp det andra flygplanet och 
låt sedan eleven tillsammans med dig vika ett eget plan. 

9 

Här finns det två svällpappersbilder till eleven.  

Första bilden visar att planeterna går runt solen. Det är det som de streckade linjerna visar. 
(Om eleven är solen så kan du visa med en boll hur en planet går runt solen/eleven. Eleven 
sträcker ut armen och känner bollen.) 

Den andra bilden visar planeterna och att de är olika stora. Berätta att detta är planeterna, 
närmast solen och ut: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, 
Neptunus, Pluto 

13 

Tabellen skrivs så här i den anpassade boken: 

Här finns fyra listor som beskriver olika saker:  

• tröja 

 material: tyg 

 används till: kläder, täcken, strumpor 

 egenskap: mjukt och varmt, går att färga 

 kommer från: tyg av bomull och lin kommer från växter 

 och sedan? soporna sorteras eller eldas 

• leksaksbil 

 material: trä 

 används till: möbler, pennor 

 egenskap: hårt, starkt och lätt att forma 

 kommer från: olika träd 

 och sedan? soporna sorteras eller eldas 

osv 

16 

Här finns en svällpappersbild av en älg. Komplettera gärna bilden med leksaksälgar och om 
du kan få tag på riktiga älghorn. Lyssna gärna på ljudfiler av älgläten, sök på internet.  
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18 

Här finns en svällpappersbild av en björn. Komplettera gärna bilden med leksaksbjörna och 
om du kan få tag på torkat björnkött. Lyssna gärna på ljudfiler av björnvrål, sök på internet. 

32 

Här finns en svällpappersbild av vattnets kretslopp. Förklara för eleven de olika rastrens 
betydelse, ett raster är vatten och ett raster är berg. Visa att molnet rör sig upp över 
berget. Om du vill kan ni använda en bit bomull eller något annat som eleven gillar att hålla 
i som kan vara molnet. I bilden finns inte solen inritad. Lägg till den med t.ex. en tennisboll 
om du vill förtydliga för eleven. 

36 

Här finns en svällpappersbild av en termometer.  

45 

Här har texten tillägg så eleven vet vem som säger vad: 

 lovis säger: kan … 

 astronauten säger: i rymden … 

 fallskärmshopparen säger: luften …  

 sjömannan säger när det blåser storm: luften …  

 en elev i kina säger: luften …  

 en tant som solar säger: jag tycker … 

 en kille som skottar snö säger: jag … 

50 

Här finns flera svällpappersbilder till bilden av barrskogen: gran, tall, uggla, talgoxe, räv, 
myra, lingon, blåbär och kantarell. 
Komplettera bilderna med taktilt material som bark, barr, kottar, rävpäls, fjädrar, riktiga 
myror, bär och svampar. Leta gärna filer på internet av fågelljuden. Låt eleven känna, lukta, 
lyssna och smaka. 

Du kan montera bilderna på väggen och hänga upp det taktila materialet i snören från 
bilderna. 

51 

Här finns flera svällpappersbilder till bilden av lövskog: björk, ek, igelkott, daggmask, 
tusenfoting, snäcka, vitsippa och blåsippa. 
Komplettera bilderna med taktilt material som näver, blad, ekollon, leksakdjur, riktiga 
maskar och riktiga blommor. Leta gärna filer på internet av igelkottsljud. Låt eleven känna, 
lyssna och lukta. 
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Du kan montera bilderna på väggen och hänga upp det taktila materialet i snören från 
bilderna. 

52 

Här finns flera svällpappersbilder till bilden av ängen: en, snok, gräshoppa, nyckelpiga, 
blåklocka och rödklöver. 

Komplettera bilderna med taktilt material som eneträ, barr, leksaksdjur, riktiga 
nyckelpigor, ljud av gräshoppor från naturen eller nätet och riktiga blommor. Leta gärna 
filer på internet av fågelljuden. Låt eleven känna, lukta och lyssna. 

Du kan montera bilderna på väggen och hänga upp det taktila materialet i snören från 
bilderna. 

53 

Här finns flera svällpappersbilder till bilden av kust och hav: havsörn, fiskmås, gråsäl, sill, 
torsk, blåmussla, krabba och vass. 

Komplettera bilderna med taktilt material som sälskinn, riktiga fiskar, musselskal och vass. 
Leta gärna filer på internet av fågelljuden. Låt eleven känna, lukta och lyssna. 

Du kan montera bilderna på väggen och hänga upp det taktila materialet i snören från 
bilderna. 

56 

Här finns en svällpappersbild av en blomma. Komplettera bilden med riktiga blommor så 
eleven får uppleva lukt och känsel av växterna.  

62 

Här finns tillagd text efter …  de nya fröna: 
det blir ett äpple. kärnorna i äpplet är frön. 

63 

Här finns tillagd text i slutet av mening nr 4: 
vi är tillbaka där vi började! 

64 

Här finns en svällpappersbild av fjärilens livscykel. Berätta om de olika stadierna för eleven. 
I svällpappersbilden finns inte pilarna. Visa gärna fjärilar i andra material för eleven såsom i 
tyg eller papper. 

64 

Här finns tillagd text: 

1. grodorna parar sig. den ena grodan sitter på den andra grodans rygg. 

2. hanens mjölke befruktar romkornen. romkornen är små runda ägg. mjölken ser ut 
som mjölk. 
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Här finns också en svällpappersbild av grodans livscykel.  Berätta om de olika stadierna för 
eleven. Gå gärna till en sjö och plocka upp grodägg så att eleven kan få känna på dem. 

65 

Här finns tillagd text: 

1. fåglarna parar sig. den ena fågeln sitter på den andra fågelns rygg. 

2. fågeln lägger ägg som den ruvar. fågeln ligger på äggen i ett bo. 

3. äggen kläcks och ut kommer en fågelunge. fåglarna matar fågelungen. de lägger 
mask i ungens näbb. 

4. ungen blir stor och flyger iväg. 

65 

Här finns tillagd text: 

1. ett barn blir till och växer inuti mamman. en spermie går in i ett ägg. mamman får en 
stor mage. 

66 

Här finns tillagd text: 

näringskedja: växt – sork – orm – ormvråk (fågel) 

69-75 

Här finns bilder som visar kroppens delar. Visa konkret på elevens kropp så att eleven kan 
minnas haptiskt.  
Ni kan också rita av eleven på en stor bit kartong så det blir en stor docka. Här kan sedan 
kroppens olika delar byggas på med olika taktila material.  Blodomlopp och nerver kan 
visas med garn i olika kvaliteter. Matsmältningens olika organ kan göras i papp med olika 
tyger. Tarmarna kan vara i rep. Lungorna kan vara uppblåsa plastpåsar. Mer inspiration 
finns i boken Bild och form so för lärare som undervisar barn och elever med synskada av 
Lena Löwenhielm sidan 22. 

70 

Här finns en svällpappersbild med kroppens skelett. De små benen i handen och foten 
kommer eleven inte att kunna urskilja taktilt. Förklara att det finns många små ben i 
händer och fötter.  

Om skolan har tillgång till ett skelett så låt eleven undersöka detta tillsammans med dig. 
Du kan också använda ett ”halloween skelett” som kan ge bättre översikt för eleven. 

Berätta att eleven kan känna sitt skelett genom huden.  
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70 

Här finns en svällpappersbild med kroppens muskler. Förklara för eleven att de små 
strecken är musklerna i kroppen. Jämför med elevens egna muskler. Dessa muskler finns 
markerade: 

Framsida, uppifrån och ner: 

 Mimiska muskler (runt ögonen) 

 Tuggmuskler 

 Stora nickmuskeln 

 Stora bröstmuskeln 

 Deltamuskeln (axeln) 

 Tvåhövdade överarmsmuskeln  

 Raka magmuskler 

 Sneda magmuskler 

 Fingrarnas böjarmuskler 

 Fyrhövdade lårmuskeln 

 Knäskålsbandet 

 Tibialis anterior 

 Tårnas sträckmuskler 

Baksida, uppifrån och ner: 

 Stora nickmuskeln 

 Kappmuskeln 

 Deltamuskeln 

 Trihövdade överarmsmuskeln 

 Breda ryggmuskeln 

 Stora sätesmuskeln 

 Handens och fingrarnas sträckarmuskler 

 Lårets bakre muskelgrupp 

 Trehövdade vadmuskeln 

 Akillessenan 
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73 

Här finns en svällpappersbild med kroppens matsmältning. Berätta för eleven hur maten 
går via munnen ner i matstrupen till magsäcken och vidare till tunntarm och tjocktarm. 
Visa på elevens kropp var i kroppen organen sitter. 

73 

Här finns en svällpappersbild med kroppens blodomlopp. Berätta och visa för eleven var 
hjärtat är i kroppen. Berätta att det finns många fler blodkärl i kroppen än vad som visas på 
bilden. De heldragna linjerna är artärer och de streckade är nerver. Berätta det för eleven 
om han/hon är intresserad. 

73 

Här finns en svällpappersbild med kroppens lungor. Förklara för eleven var i kroppen 
lungorna sitter. 

76 

Här finns en svällpappersbild med kroppens nerver.  Den streckade linjen i bilden är 
ryggmärgen.  
Förklara för eleven att det finns flera nervtrådar än vad bilden visar som fyller hela 
kroppen. 

83 

Här finns en svällpappersbild av örat. Det som bilden visar är ytterörat och från det: 
hörselgången, trumhinnan, stigbygeln, snäckan. Från snäckan går hörselnerven och över 
snäckan finns båggångar. Berätta för eleven att örats delar finns inuti huvudet. 

87 

Märk upp de röda och vita delarna på magneten med punktskriftstecknen för + och minus. 
Skriv t.ex. med en punktskriftsdymo. 

104 

Rita strecken på brödet med garn eller stora gummiband. 

110 

Här finns en svällpappersbild med månens olika faser. Förklara för eleven att månen är ett 
klot. Solen lyser på jorden och månen. Då visar sig månen på olika sätt: nymåne, halvmåne, 
fullmåne, halvmåne och nedan. 

111 

Här finns en svällpappersbild med månen som går runt jorden. Berätta för eleven att mitt i 
bilden finns jorden. Runt jorden går månen. Om eleven har bilden framför sig så är magen 
solen! Solens strålar går mot jorden och månen.  
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Förklara för eleven att jorden och månen båda är klot. Låt eleven föra en boll runt en 
jordglob så han/hon får ett haptiskt minne. Berätta att om eleven är solen så kommer 
ljuset göra att månen ser olika ut.  

Månen överst i bilden är en fullmåne, månen till vänster är halvmåne, månen längst ner är 
nymåne och månen till höger är en halvmåne. 

112 

Här finns en svällpappersbild med stjärnbilden svanen. Berätta för eleven att här finns 
jorden som går i en cirkel runt solen. På sommaren ser vi stjärnbilden svanen. Stjärnorna 
och jorden är på samma sida om jorden. 

112 

Här finns en svällpappersbild med stjärnbilden Orions bälte. Berätta för eleven att här finns 
jorden som går i en cirkel runt solen. På vintern ser vi stjärnbilden Orions bälte. Stjärnorna 
och jorden är på samma sida om jorden. 

113 

Här finns en svällpappersbild med stjärnbilden hunden. Berätta för eleven att på 
stjärnhimlen syns bara stjärnorna som är de stora prickarna i bilden. Runt stjärnorna har en 
hund ritats. Berätta var nos, rygg, ben osv. är. 

113 

Här finns en svällpappersbild med stjärnbilden örnen. Berätta för eleven att på 
stjärnhimlen syns bara stjärnorna som är de stora prickarna i bilden. Runt stjärnorna har en 
örn ritats. Berätta var näbb, vingar och stjärt är. 

114 

Svällpappersbild av årstiderna 

Bilderna visar jorden under de olika årstiderna. Berätta för eleven att han/hon är solen och 
lyser på jorden på pappret. Berätta att jorden går runt solen (du kan visa med en boll som 
du rör runt eleven.) Beskriv jordens lutning. 

Berätta för eleven att bilderna är markerade med v för vinter, vå för vår, s för sommar och 
h för höst. Sverige är markerat med ett kryss. De olika pilarna visar var solen strålar träffar 
jorden först. 
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Till läsaren 

hej! 

i boken får du träffa lovis. det är ett tecknat lodjur med tofsar på öronen. hon säger saker. 
då står det: lovis säger…  

nästan alla bilder i boken har bildbeskrivningar. några bilder finns också som 
svällpappersbilder. 

lycka till med no:n! 
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Pedagogiska tips 

 För mer inspiration om hur taktilt material tillverkas rekommenderas häftet Bild 
och form för lärare som undervisar barn och elever med synskada av Lena 
Löwenhielm. 

 Spara alla taktila bilder för att kunna använda dem längre fram i elevens skolgång. 



12 

 

Bildbeskrivningar 

omslag 

lokatten lovis åker skateboard. skateboard är en oval platta med hjul. hon har en 
blomkruka på hjälmen. i ena handen håller hon en ballong. på skateboarden står en hink 
med vatten. 

1 

lokatten lovis. lokatter är en stor katt. de har tofsar på öronen.  

pärmsidor 

1. ett hårstrå i närbild. det ser ut som en pinne. 

2. en skruv i närbild. den ser ut som en stor spiral. 

3. ett papper i närbild. det ser ut att vara gjort av växter. 

pärmsidor 

en böna växer. först växer en liten stjälk ut ur bönan. stjälken får rötter. där bönan varit 
växer blad ut. 

pärmsidor 

en blomma får solenergi från solen. roten får vatten. bladen får koldioxid från luften. 
bladen ger syre till luften. 

pärmsidor 

en flicka simmar under vattnet. hon blåser ut luften i en snorkel. fiskarna tittar på henne. 

pärmsidor 

vårt solsystem med nio planeter. från solen är de: merkurius, venus, jorden, mars, jupiter, 
saturnus, uranus, neptunus och pluto. 

pärmsidor 

årstiderna: vår, sommar, höst och vinter. jorden går runt solen. jorden lutar. när det är 
sommar lutar jorden så att norra delen får mer sol. när det är vinter lutar jorden så att 
södra delen får mer sol. vår och höst får norra och södra delarna av jorden lika mycket sol. 

pärmsidor 

symbol. en trekant med pilar. den betyder återvinning. 

pärmsidor 

vatten finns i tre former:  

 is = fast 

 rinnande = flytande 
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 ånga = gas 

5 

fyra människor tittar upp mot himlen. 

 en stenåldersman tänker att stjärnorna är bilder av olika djur. 

 en grek tänker att solen och månen går runt jorden.  

 galileo har en stor kikare. han tänker att solen är universums mitt. planeter och 
stjärnor går runt solen. 

 en forskare tänker på big bang.  

9 

galaxen vintergatan ser ut som en boll som snurrar runt i rymden. runt den finns fler 
stjärnor och planeter som också snurrar. 

9 

här finns vårt solsystem med nio planeter. de är alla klot i olika storlekar. planeterna 
snurrar runt solen. de är olika långt ifrån solen. från solen sett är planeterna: merkurius, 
venus, jorden, mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunus och pluto. 

9 

jorden är en planet. den har formen som ett klot. på ytan finns det mest vatten. 

10 

hud. huden har ett nät av små skåror. i ett litet hål växer ett hårstrå. 

11 

förstoring av celler i huden. här syns att huden har små runda plättar. 

11 

en atom och en molekyl. 

atomen är ritad som ett klot. 

en molekyl är flera atomer som sitter ihop. 

12 

ett rum. här finns en säng och en bokhylla. det är grejer över allt, mobil, spelkonsol, 
bordtennisrack och kläder. 

14 

två stenåldersbarn leker med skelettbitar och snören. de drar i ett snöre som de båda vill 
ha. 
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14 

en kinesisk tjej står framför kinesiska muren. 

här finns också raketer på himlen, ett solur, en spegel, en vagn och en väldigt fint keramik-
kärl. 

15 

en vikingafamilj. de står framför sitt långhus. pappan har en pilbåge och mamman har 
nycklar i bältet. pappan är klädd i tunika, mantel och en mössa. mamman har en 
underklänning och över den en hängsleklänning. en pojke sitter och läser i en tidning.  

15 

en kille och en tjej är utanför sitt hus. tjejen surfar på sin ipad. killen tvättar bilen med en 
högtryckstvätt. här finns också en soptunna, leksaker och en grill. 

16-17 

sommar på landet. trädens löv är gröna. på en äng blommar ängsblommor. här finns en 
sjö. på en brygga sitter en tjej som fiskar. en kille äter jordgubbar. på stenar runt sjön sitter 
en groda och en huggorm solar sig. en igelkott är ute och går. myror kryper på en myrstack. 
lokatten, lovis tittar på myrorna. i trädet finns en fågelbo. hungriga fågelungar får mask av 
en fågelförälder. vid en skog står en älgko med sin kalv. längre bort syns en bondgård. här 
finns åkrar med säd. på ett fält kör bonden sin traktor. 

18 

höst på landet. trädens löv är gula och röda. på marken finns löv och svampar. vid sjön 
sitter en ekorre som samlar ekollon. fåglar flyger i fågelstreck på himlen. en björn går in i 
sitt ide. vid skogen syns en älgtjur och en älgko. vid bondgården plockar bönderna äpplen 
från träden.  

20 

vinter på landet. lövträdens grenar är bara. barrträden är täckta av snö. på marken ligger 
snö. under snön finns gångar där möss kryper. en räv jagar en mus. men musen kryper ner 
i ett hål i snön! i ett träd sitter en uggla. vid sjön pilkar (fiskar) en tjej ur ett hål i isen. en 
kille bygger en snögubbe. en ekorre samlar ekollon. en älgtjur har tappat sitt ena horn. i ett 
ide ligger en björn och sover.  

här finns också en pil med texten: här sitter en hare. men den är vit nu så den syns inte. 

22 

vår på landet. lövträdens grenar har små blad. på marken syns torrt, gammalt gräs. här 
finns lite snö kvar och vårblommor. björnen och igelkotten har vaknat och gått ut ur sina 
iden. på åkern sår bonden med sin traktor och såmaskin. 
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26 

 fjärilshåv: en pinne med en nätpåse 

 fjäril: en insekt med stora vingar  

 vargspindel: en spindel med åtta ben 

 gräshoppa: en insekt med långa bakben som kan hoppa 

27 

 trollsländenymf. en insekt med huvud, mellankropp med sex ben och en bakkropp 

 ryggsimmare. det är en insekt som simmar på rygg (med magen uppåt). den har en 
oval kropp med sex ben. benen längst bak är mycket längre än de andra. 

 massor av mygglarver under vattenytan. de ser ut som små maskar med huvuden. 

29 

två skräddarinsekter parar sig. insekterna har en oval kropp. de har sex långa smala ben. de 
står på vattnet. när de parar sig är den ena insekten över den andra. 

37 

ett isberg flyter i vattnet. en liten del av isen är över vattenytan. en stor del av isen finns 
under vattenytan. 

43 

sjövatten kommer till kökskranen så här: 

vid en sjö finns ett vattenverk. vattenverket är ett stort hus med tankar. i tankarna renas 
vattnet. från vattenverket går vattenrör till ett vattentorn. från vattentornet går 
vattenrören till kökskranen. då är vattnet nyttigt och gott att dricka. 

avloppsvattnet från ett hus blir till rent vatten så här: 

i huset rinner vattnet ut genom avlopp från duschar, toastolar och diskhoar. 
avloppsvattnet rinner i rör till ett avloppsreningsverk. reningsverket har flera olika 
bassänger med filter. här renas vattnet i flera steg innan det släpps ut. 

46 

en maskros. den har bara frön. varje frö har små strån. stråna blir till en liten fallskärm. 

50 

en barrskog. här finns växter och djur. 

 fåglar: kattuggla, hackspett, kråka, blåmes, talgoxe 

 däggdjur: rödräv, grävling 

 smådjur: myror, skogssnigel 

 träd: gran, tall 
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 växter: mossa, ormbunke 

 bär: lingon, blåbär 

 svamp: kantarell, lavar 

51 

en lövskog. här finns växter och djur. 

 fågel: svartvit flugsnappare 

 däggdjur: rödräv, igelkott 

 smådjur: vinbergssnäcka, tusenfotingar, groda, daggmaskar, gråsuggor 

 insekt: ekoxe,  

 träd: asp, rönn, lind, lönn, alm, björk, ek 

 blommor: vitsippor, blåsippor 

52 

en äng. här finns växter och djur. 

 fågel: ormvråk 

 däggdjur: mullvad 

 fjärilar: amiralfjäril, blåvinge, 

 insekter: trollslända, gräshoppa, nyckelpiga, honungsbi 

 smådjur: snok 

 träd: en, ek 

 blommor: blåklocka, prästkrage, rödklöver 

 bär: smultron 

 växter: gräs 

53 

klippor och vatten. här finns växter och djur. 

 fåglar: fisktärna, havsörn, strandskata, fiskmås, ejder 

 däggdjur: gråsäl 

 fiskar: torsk, sill 

 skaldjur: strandkrabba, räka, blåmussla 

 smådjur: sjöstjärnor 

 alger: grönslick, fingertång, blåstång 

 blomma: strandaster 
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 växter: vass 

55 

en vitsippa. det är en blomma. den har sex vita blomblad. blombladen sitter i en ring. i 
mitten finns gula ståndare och pistiller. 

55 

en näckros. det är en blomma med 28 vita blomblad. de sitter i flera ringar. i mitten finns 
gula ståndare och pistiller. blomman ligger på ett stort blad i vattnet. 

55 

äppelblommor. de växer på en gren. blommorna har fem vita blomblad. de sitter i en ring. i 
mitten finns gula ståndare och pistiller. 

57 

maskrosor. de har många gula blomblad. de sitter i flera ringar. 

57 

brännässla. den har en stjälk med blad. bladen är sågade i kanterna. 

57 

lingon. det är röda bär. bären är klotrunda och ca 5 mm stora. 

56 

en vitsippa. det är en blomma. den har sex vita blomblad. blombladen sitter i en ring. i 
mitten finns gula ståndare och pistiller. 

57 

en gran. det är ett högt barrträd. granen har formen som en kon. den har grenar längs hela 
stammen. vid marken är grenarna längre än i toppen. på grenarna finns barr.  

58 

ett släktträd har två grenar. ett för ryggradslösa djur och ett för ryggradsdjur. på grenen för 
ryggradslösa djur finns: svampdjur, tagghudingar (sjöstärnor), maneter och nässeldjur, 
maskar, blötdjur, mångfotingar, kräftdjur, spindeldjur och insekter. 

på grenen för ryggradsdjur finns: fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar, däggdjur (här finns också 
människor). 

59 

ett lejon ligger på ett isflak. han fryser! 

59 

ett korallrev med en clownfisk. en orange fisk simmar bland växer. växterna ser ut som 
fingrar. 
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59 

en räv med vit ullig päls. räven ser ut som en hund med yvig svans. 

59 

en skorpion. de kan vara från 1 cm till 23 cm stor. kroppen har en framkropp och en 
bakkropp. längst ut på svansen finns en giftig tagg. på framkroppen finns ögon, mun, två 
gripklor och åtta ben.  

60 

världskarta här finns djur på olika ställen på jorden. 

 nordamerika: grizzlybjörn, skallerorm 

 sydamerika: havsleguan, ozelot, pilgiftsgroda, kondor, jättebläckfisk 

 europa: späckhuggare, myskoxe 

 afrika: karettsköldpadda, termiter, noshörning tiger, makak 

 asien: snöleopard, panda 

 antarktis: kejsarpingvin 

 oceanien: drakfisk, näbbdjur 

61 

här beskrivs djuren: 

 grizzlybjörn – björnen har en stor kropp, fyra korta ben, brett huvud och en kort 
svans. 

 skallerorm – ormen har formen som en slang. i ena änden finns ett huvud och i den 
andra en liten skallra. kroppen har små fjäll och är mönstrad. 

 karettsköldpadda – sköldpaddan har en sköld. den är oval. under den finns 
sköldpaddans kropp. sköldpaddan har huvud, fyra korta simfötter och en svans. 

 havsleguan – leguanen är en slags ödla. kroppen är avlång. den har fyra korta ben 
och en lång svans. den har fjäll över hela kroppen och taggar på ryggen.  

 ozelot – ozeloten är en katt. den är nästan dubbelt så stort som en vanlig katt. den 
är vit med brun-svarta fläckar. 

 pilgiftsgroda – grodan har en kropp med fyra ben. bakbenen är långa och kan 
hoppa. pilgiftsgrodan har stark färg. 

 kondor – kondoren är en fågel. kroppen är täckt av svarta fjädrar. den har två ben 
och två vingar. huvudet har en näbb och vita fjädrar. 

 jättebläckfisk – bläckfisken har ett stort huvud och tio armar med sugkoppar. 
jättebläckfiskar kan bli upp till 18 meter långa. 
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 späckhuggare – späckhuggaren är en slags delfin. den har en kropp som ser ut som 
en spole. på den finns fenor. 

 myskoxe – myskoxen ser ut som en ko men har mer päls. 

 termiter – termiter är insekter. de ser ut som myror. 

 snöleopard – snöleoparden är en stor katt. den kan bli 1 meter lång. pälsen är 
ljusgul med fläckar. 

 panda – pandan är en björn som har vit och svart päls. 

 noshörning – noshörningen har bredare kropp än en ko. den har ett eller två horn 
på nosen. kroppen är täckt av tjock hud. 

 tiger – tigern är en stor katt. den kan bli tre meter lång. pälsen är gul med svarta 
ränder. 

 makak - makaken är en apa. den har långa armar, ben och svans. kroppen har grå 
päls men ingen päls i ansiktet. 

 kejsarpingvin – pingviner är en slags fågel. kroppen har formen som en kägla. den 
har två ben, näbb och två vingar. vingarna ser ut som fiskfenor.  

 drakfisk - drakfisken är en fisk. den har fenor som ser ut som taggar. kroppen är 
randig. 

 näbbdjur – näbbdjurs kropp har formen som en spole. de har en stor platt svans. 
svansen används som en paddel i vattnet. näbben är bred och platt. på kroppen har 
de tät päls. 

63 

ett kretslopp med nedbrytning. 

1. ett träd och en buske växer.  

2. en hare äter blad.  

3. haren är död och trädet har tappat sina blad. 

4. maskar, gråsuggor och sniglar äter upp haren. haren blir till jord igen. vi är tillbaka 
där vi började!  

63 

molekyler. 

en molekyl är gjord av atomer. en stor molekyl kan bli flera små molekyler. den bryts ned.  

67 

ett träd med blad. bladen fångar upp koldioxiden som du andas ut. de får vatten från 
marken. de får solljus från solen. i bladen bildas syre och druvsocker. 
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69 

en kille och en tjej dansar. 

69 

celler i kroppen. cellerna är runda och ligger tätt bredvid varandra. 

69 

en pelikanfågel i lego. pelikanen har en stor näbb. som en burk med ett lock. 

73 

teckning som visar vad som finns i magen. från munnen går ett rör ner till magsäcken. röret 
kallas matstrupen. från magsäcken går ett rör till levern och ett rör till tunntarmen. 
tunntarmen ligger i en stor hög i magen. tunntarmen blir sen tjockare och kallas till slut 
ändtarmen. ändtarmen slutar vid bajshålet. 

74 

från hjärtat går rör till alla delar i kroppen. rören kallas blodådror. 

75 

från munnen och näsan finns rör ner till lungorna. lungorna finns innanför bröstkorgen. 
lungorna ser ut som två små säckar. 

75 

ta pulsen. håll två fingrar mot insidan av handleden. 

76 

från hjärnan finns trådar/nerver till alla delar i kroppen.  

77 

en tjej äter mat. det verkar smaka illa. 

77 

en person känner värme från handen. nervtrådarna i handen går upp till hjärnan. 

79 

sinnen. 

 smak - en tjej spottar ut mat. 

 syn - en kille ser en orm. han blir jätte rädd! 

 hörsel - någon lyssnar på en mygga. 

 känsel - ett häftstift ligger på en stol. någon sätter sig där! 

 lukt - en hund luktar på en bajshög. 
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 balans - en man går på en lina. 

80 

en gepard springer. geparden är en stor katt. den har gul päls med svarta fläckar. 

81 

en man står på ett berg. han har byggt vingar som han har på ryggen. 

81 

en djuphavsfarkost. den har en stor tank. under tanken finns en kapsel där du kan sitta. en 
fisk tittar in i fönstret på kapseln! 

82 

saker som låter: flygplan, fågel, indian som smyger, orkester, katt som spinner, motorcykel, 
bilar, grävskopa och en kyrkklocka. 

83 

örats delar. ytterörat sitter på huvudet. inne i huvudet finns en gång in till trumhinnan, 
hörselbenen och snäckan. från snäckan finns nerver till hjärnan. 

84 

ett öga. i mitten finns en svart prick, pupillen. 

84 

ett litet hus vid en sjö. på marken finns snö. här finns också höga berg med snö. 

85 

lovis lyser med en ficklampa på en äppelskrutt. men skuggan som bildas ser ut som en 
mus! 

86 

ett kylskåp med olika magneter. här syns: snobben, döskallar, en polisbil, en hund, ett 
spöke, en haj en legogubbe, en geting, dinosaurier, en uggla osv.  

90 

en familj i köket. de håller i olika grejer: en hårfön, en elgitarr, hörlurar, en mobil. pappan 
står vid spisen. här syns också en surfplatta, en vattenkokare och en mixer. 

91 

en tjej tar av sig sin mössa. hennes långa hår står rakt upp mot mössan! 

92 

en elsladd. i sladden finns två sladdar. de är gjorda av metalltrådar. runt dem finns 
plaströr. 
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93 

fem dioder. en diod har två metallpinnar. de sitter fast i en liten plastbit.  

93 

från + på batteriet finns en elsladd till lampan. från – på batteriet finns en elsladd till 
lampan. lampan lyser! 

94 

en stad på natten. staden ligger vid en sjö. i sjön slår en stor blixt ner. blixten går som ett 
brinnande rör mellan himlen och vattnet. 

96 

ett nöjesfält. här syns:  

 bergochdalbana  

 lustiga huset  

 bollkastarstånd  

 en vippgunga  

 flygandematta (karusell) 

 ställning för att gå på lina 

här finns också ett kafé med en servitör. han balanserar många glas på en bricka. 

98 

i en tunnel. den har formen som en cylinder. där åker två killar skateboard. de åker upp 
längs tunneln sidor. 

99 

barn står på olika ställen på jordklotet. alla släpper en boll. bollen ramlar mot marken. 

100 

en kille trampar på ett bananskal. han ramlar baklänges! 

100 

en skidåkare åker slalom. i skidbacken finns grus. skidorna stannar med skidåkaren 
fortsätter neråt! 

101 

en bobsleigh är en kälke. den har medar (som skridskor). i kälken finns ett batteri med 
eltrådar som värmer upp medarna. 

102 

kalle cyklar. på pakethållaren finns ett paket med ägg. 
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103 

cykeln stannar men äggen fortsätter framåt över kalles huvud! 

105 

en skidåkare som åker fort ner i backen. han/hon kryper ihop på skidorna. 

105 

en mamma och ett barn gungar på en vippgunga. barnet sitter längst ut på kanten. 
mamman sitter nära mitten av gungan. 

106 

en katapult, det är en kastmaskin. katapulten har en hävarm som kastar stenen. den sitter 
fast i en ställning.  

106 

galileo står högst upp i ett torn och släpper en stor boll och en liten boll. 

108 

jorden. jorden är ett klot. här syns att jorden mest är täckt av vatten. över delar av jorden 
finns moln. 

109 

europa och norra afrika. här kommer natten och europa blir mörkt. lamporna tänds i 
städerna. flest lampor finns vid kusterna. 

110 

en himmel. en skära av månen lyser.  

110 

månens olika stader.  

 nymåne – en liten del av högra delen av månen lyser  

 halvmåne – högra halvan av månen lyser 

 fullmåne – hela månen lyser 

 halvmåne – vänstra delen av månen lyser 

 nedan – en liten del av vänstra delen av månen lyser    

112 

runt solen finns stjärnor. jorden rör sig runt solen. det gör att vi ser olika stjärnor olika tider 
på året. på sommaren syns stjärnbilden svanen. det är 6 stjärnor i ett kors. på vintern syns 
orions bälte som är 3 stjärnor i en rad. 
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113 

stjärnbilden hunden som har fem stjärnor.  

113 

stjärnbilden örnen som har 14 stjärnor.  

114 

här finns årstiderna: vår, sommar, höst och vinter. jorden går runt solen. jorden lutar. när 
det är sommar lutar jorden så att norra delen får mer sol. när det är vinter lutar jorden så 
att södra delen får mer sol. vår och höst får norra och södra delarna av jorden lika mycket 
sol. 
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