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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
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Läraranvisning 

Titel: Framåt B Textbok 

Författare: Bruzewits 

ISBN: 978-91-27-43313-7 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 3 

Till läsaren .................................................................................................. 12 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 13 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 14 

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. 

• Bokens baksidetext samt Till läraren utgår. 

• Innehåll, text, bildbeskrivningar, grammatik (sid 168-175) samt läraranvisning är 
placerade under egna flikar. 

• Inga onödiga versaler i exv. rubriker. 
Exempel: 
sid 8 Första steget 
sid 9 Övningsboken s. 

• Bokens ikon för hörövning markeras med ett h efter rubriken 

• Markeringen --- är skriven i direkt anslutning ord, fråga etc. 

• Boken har svällpappersbilder. 
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• Svartskriftsbokens blåa rutor på sid 12, 14, 15, 18, 20, 21- datum, 23, 24, 25, 27, 31, 
59, 70, 71, 83, 95, 126, 149, 151, 153 markeras som textruta. Övriga rutmarkeringar 
utgår. 

• De bilder som belyser texterna har fått bildbeskrivning. Övriga bilder utgår. Ibland 
kan bildinformation vara inkluderad i texten. 

• Diagrammen är omarbetade till vanlig text. 

• De blå texterna i innehållsförteckningen har lyfts ut och placerats i fliken 
Kapitelbeskrivning. Eleven kan här få en överblick över respektive kapitels innehåll. 
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Sidspecifika förändringar 

9 

Alfabetet 

Lär eleven punkskriftstecknet för stor bokstav (p6). Och om det kommer flera versaler i 
följd skrivs två tecken (p6p6) . 

10 

Skriv alfabetet 

Uppmärksamma eleven på att man skriver från vänster till höger. 

Eleven har fått en svällpappersbild som visar svartskriftens stora bokstäver. Det kan vara 
bra om eleven åtminstone lär sig hur man skriver svartskriftsalfabetets versaler så att 
han/hon kan skriva ett enkelt meddelande. 

Om eleven vill se hur de gemena bokstäverna ser ut så skriv dem på elevens ritmuff. 

Här får man kanske välj vad man vill lägga tyngdpunkten på beroendet på om eleven är en 
duktig punktskriftsläsare eller ej. Eleven bör dock känna till hur vi skriver våra 
svartskriftsbokstäver, men man kanske måste ta det i omgångar. 

14 

Dyrt och billigt 

Bilderna utgår men ersätts av motsvarande text. 

Ett block – 29 kr 

- Vad kostar blocket? 

- Det kostar 29 kr. 

En jacka – 349 kr … 

En ring – 10000 kr … 

Ett par skor – 499 kr … 

Ett par strumpor – 59 kr 3 för 99 kr … 

15 

Vad är klockan? 

Om eleven har en egen taktil klocka använd den. Använder eleven mobilens 
klockfunktioner så komplettera med en taktil klocka med rörliga visare. Att taktilt känna 
vad klockan är med fingrarna förstärker inlärningen. 

16/17 

Bilder 



4 
 

Bilderna utgår. Bildernas innehåll finns i stora drag beskrivet i texten och då är det bättre 
att eleven läser bokens texter noggrant. Man kan dock samtala om bilderna och på så sätt 
ge eleven eventuell ytterligare information om man tycker att det skulle behövas. 

Eleven har fått följande text som komplement till tiderna. 

1 06:00 Klockan är sex. 
Raman går upp. 

2 07:30 Klockan är halv åtta. 
Raman tar bussen till skolan. 

3 08:15 Klockan är kvart över åtta. 
Nadja promenerar till jobbet. 

17 

1 18:00 Klockan är sex på kvällen. 
De äter. 

2 22:00 Klockan är tio på kvällen. 
De tittar på teve. 

3 23:00 Klockan är elva på kvällen. 
De går och lägger sig. 

18 

En vecka 

Samtal om veckans dagar och idag, igår osv. Uppställningen har fått följande utseende: 

Veckans dagar 

- vardagar: 

  måndag 

  tisdag osv. 

- helgdagar: 

  lördag 

  söndag 
 

April 

  lördag 1 

  söndag 2 

  måndag 3 - i förrgår 

  tisdag 4 - i går 

  onsdag 5 – i dag 

  torsdag 6 – i morgon 
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  fredag 7 – i övermorgon osv. 

21 

Datum 

Samtala om att varje dag i den svenska almanacka även har namnsdagar. 

26 

Karta 

Använd elevens Nordenkarta. Det är viktigt att eleven befäster sina kunskaper om var 
Sverige är beläget i förhållande till övriga världen. 

35 

Gazali – bildbeskrivning 

Bilderna utgår. En kort beskrivning av samtliga bilderna är placerad direkt efter textens 
rubrik. 

43 

Cirkeldiagram 

Cirkeldiagrammen utgår och ersätts av motsvarande text. Rita gärna diagrammen på 
elevens ritmuff och samtala om hur man på olika sätt kan redovisa uppgifter. 

Barn som är 2 år 

  89 procent - barn som går i förskola 

  11 procent - barn som inte går i förskola 

Barn som är 5 år 

  95 procent - barn som går i förskola 

  procent - barn som inte går i förskola 

45 

 Skolan 

 Uppställningen över svensk skola har skrivits tvärt om eftersom en elev med 
synnedsättning inte har samma överblick som seende. 

Förskoleklass 

Grundskolan: 

- årskurs (åk) 1 

- årskurs (åk) 2 osv. 
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Gymnasiet: 

- årskurs (åk) 1 … 

Universitet eller arbeta 

46 

Schema 

Schema har skrivits som vanligt löpande text: 

Schema 

Måndag 

  8.15 - 9.00 svenska 

  9.00 – 9.45 matematik 

Rast 

  9.50 – 10.45 musik 

  10.45 – 11.30 lunch 

  11.30 – 12.15 rast 

  12.15 – 13.15 idrott och hälsa osv. 

50 

Brev från fritids 

Brevet från fritids har ändrats på följande sätt: 

(x) Mitt barn Selma kommer att vara på fritids … 

(---) Mitt barn --- kommer inte att … 

70 

Roger handlar mat 

Bild utgår. Följande tillägg har gjorts. 

… Han har skrivit en lista på sin mobil med vad han ska köpa. 

Handla … 

74/75 

Anslagstavlan 

Här får eleven texten först sedan annonserna och frågorna. 

Visa gärna taktilt hur man kan riva av och ta med sig annonsörens telefonnummer. 

För att spara utrymme finns endast tre exempel på personens namn och telefonnummer. 

Annonserna är numrerade. 
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78 

Grönsaker 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Bilderna utgår och för att få rätt förståelse kan man ta med motsvarande grönsaker så att 
eleven får en taktil känsla för orden/grönsaken eller varför inte göra ett besök i närmaste 
livsmedelsbutik och där kombinera ihop ord och grönsak. Det är alltid viktigt att försöka ge 
en elev med synnedsättning möjligheten att kombinera nya ord till ljud, smak, hörsel och 
känsel. 

88 

Kläder 

Bilder utgår. Bildinformationen är anpassad så att eleven även skall kunna besvara 
övningsbokens uppgifter. 

1. Se till att ha riktiga kläder så att orden får en taktil upplevelse. 

2. en randig skjorta 
- en rutig skjorta 
- en prickig skjorta 
Två flickor kollar på en ställning med blusar. Där hänger en randig skjorta, en rutig 
skjorta, en svart blus med vita prickar och en vit blus med svarta prickar. Den ena 
flickan pekar på en ljusblå skjorta. 

3. En grå kostym 

4. En blå kjol fladdrar i vinden. 

5. En blommig tröja 

6. Ett par röda stövlar med vita prickar. 

7. Ett par högklackade svarta skor. 

8. Ett par gula vinterkängor. 

89 

Bilder 8-13 

Bilderna utgår, men har fått en kortare bildbeskrivning. Eleven måste få extra tid till att 
läsa igenom texten. Bilderna är anpassade till övningsbokens uppgifter. Kolla så att eleven 
förstår texten. 

  8 Ett litet barn klädd i blåvitrandig klänning och gula gummistövlar. Flickan kollar 
på en gul anka. 

  9 En flicka klädd i blommig klänning. Hon håller i en bukett med sommarblommor. 

  10 En baby klädd i röd vinteroverall och stickad mössa sitter i snön. 

  11 Två kvinnor klädda i tunika, jeans och hijab. 
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  12 En flicka klädd i blå jacka, grå sticka mössa, stickad halsduk samt vantar. 

  13 En kvinna klädd i jeans, röd blus och gul, tunn jacka. 

97 

Basket 

Kolla så att eleven verkligen vet hur en basketboll/basketkorg ser ut. Använd taktila 
föremål eller rita på elevens ritmuff. 

104 

Fyra fotbollsspelare 

Använd elevens svällpapperskarta och markera de olika spelarnas hemland. Ländernas 
flaggor kan beställas från SPSM Läromedel eller så ritar man en enkel karta på elevens 
ritmuff alternativt Blackboard. En kortare beskrivning av flaggorna finns som 
bildbeskrivning. 

108/109 

Utflykten – Tipsrad 

Bilderna utgår. Om övriga elever samtalar om bilderna ge eleven med synnedsättning 
motsvarande information. 

Rita en tipsrad på elevens ritmuff alternativt Blackboard och skriv dit siffror och bokstav 
genom att sätta in tipsraden i elevens perkinsmaskin. 

120 

Kroppen – ansiktet 

Eleven har svällpappersbilder och även kroppsdelarna skrivna som vanlig text. Kolla så att 
eleven vet var de olika kroppsdelarna sitter på sin egen kropp. 

137 

Huvudfoting – bild 

Illustrera gärna bilden på elevens ritmuff. Förklara varför man kallar figuren för en 
huvudfoting. 

Ta tillvara på alla tillfällen där man kan illustrera ordens betydelse genom att eleven visar 
med sin egen kropp exv. att gå balansgång, hoppa jämfota. 

138 

Krister mår inte bra 

Bilderna utgår. Samtala om bilderna och att dialogerna är numrerade. 

Följande förtydligande har gjorts: 

Ett äldre par, Ulla och Krister sitter i soffan och dricker kaffe. 
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143 

Samtala - Fyra fotografier. 

Eleven har bildbeskrivning, men samtala om bilderna och låt de övriga eleverna delge 
eleven med synnedsättning vad de ser. En bildbeskrivning ger aldrig lika mycket 
information som de seende får genom att enbart se på bilden. 

149 

Yrken 

Staplarna utgår. Dessa kan enkel ritas på elevens ritmuff. 

152 

Snabel-a @ 

Kolla så att eleven kan punktskriftstecknet för @ - (p4, 5p1,2,3, 5, 6) 

161/163 

Sverigekarta 

Använd elevens svällpappersbild. Visa på kartan hur stort Sverige är och var olika 
naturtyper finns i Sverige. 

169 

Substantiv 

Tabellen utgår och ersätts med nedanstående uppställning. Gör en tydlig genomgång och 
förklara att substantiv kan stå i obestämd form respektive bestämd form både i singular 
och plural. 

en, ett (singular) – flera (plural) 

obestämd form – bestämd form 

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

en kvinna, kvinnan – kvinnor, kvinnorna 

en skola, skolan – skolor, kvinnor 

en penna, pennan – pennor, pennorna osv. 

170/171 

Tabell 

Här finns några enkla tabeller. Lär eleven hur man avläser dess tabeller. 

Den sista tabellen har omarbetats till vanlig text av utrymmesskäl. 

jag - min bok, mitt papper, mina böcker 

du - din bok, ditt papper, dina böcker osv. 
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172 

Tabell – Adjektiv 

Tabellen är skriven som vanlig text. 

1 Bilden är stor. 

  Obestämd form: en stor bild. 

  Bestämd form: den stora bilden 

2 Texten är svart. 

  Obestämd form: en svart text 

  Bestämd form: den svarta texten osv. 

173 

Verb – tabell 

Tabellen är omarbetad på följande sätt: 

Nu - Vad gör du? 

Förut - Vad gjorde du? 

Förut - Vad har/hade du gjort? 

Sedan - Vad ska du göra? 
 

nu – förut – förut – sedan 

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

1 tittar - tittade - tittat - titta 

pratar – pratade – pratat - prata 

talar – talade – talat – tala osv. 

2 läser – läste – läst – läsa osv. 

174 

Ordföljd 

Tabellerna utgår och skrivs löpande. 

Verben markeras med parentes. 

Hon (läser). 

Hon (sover) inte. 
 

Hon (läser) en bok. 

Hon (läser) inte en bok. osv. 
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176 

Till Läraren 

Utgår. 
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Till läsaren 
• Bildbeskrivningar finns till de bilder du behöver för att förstå texterna. Ibland kan 

en bildbeskrivning vara infogad i själva texten. 

• Det finns ett antal svällpappersbilder. Ha svällpapperskartorna lätt till hands så att 
du exempelvis snabbt kan kolla var olika länder och platser är belägna. 

• Svartskriftsbokens blåa rutor är markerad som textruta. Här får du exempel på bra 
fraser att kunna eller så får du veta lite mera om innehållet i texten. 

• Hörövning markeras med ett h efter textens rubrik. 

• Läs alltid igenom hela texten innan du börjar samtala eller lösa eventuella 
uppgifter. 

• Om du undrar över något tveka aldrig utan fråga din mentor. 

• I slutet av boken finns en sammanfattning av bokens grammatik. Den har fått egen 
flik. 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 
• Eleven svarar på eventuella skrivuppgifter på datorn. Skapa en mapp i datorn med 

bokens namn. Den mappen ska ligga i en mapp för svenska. På så vis skapas en 
trädstruktur i datorn som gör att eleven själv kan hitta. 

• I Läraranvisningen har förändringar av en uppgifts text kursiverats. 

• Det finns bildbeskrivningar främst till de bilder som eleven behöver för att förstå 
texterna. 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 som de seende eleverna. Kortare bildbeskrivningar kan vara 
inkluderade i texten. 

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

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

• Tabelluppställningar är oftast omarbetade till vanlig text. Beroende på hur säker 
eleven är på att avläsa tabeller så kan det vara bra att avsätta individuell tid till 
genomgång av dessa. Det finns några tabeller i avsnittet Grammatik. 

• Det finns några svällpappersbilder och även här är det viktigt att eleven vet hur 
han/hon ska avläsa och tolka dessa. Detta tar tid att lära sig och behöver tränas vid 
många tillfällen. ’ 

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

• Bokens grammatikavsnitt är placerad i separat volym så att eleven slipper leta efter 
rätt volym. 

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

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

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

22 

Fyra fotografier 

Vinter – ett snöklätt landskap. 

Vår – vitsipporna blommar. 

Sommar – en sandstrand där folk badar och solar. 

Höst – trädens löv har fått olika färger. 

28 

En balkong med många blommor. Husets väggar är målade i gult. 

30 

Kapitel 1 - Skola 

En flicka och två pojkar springer i väg till skolan. De har ryggsäckar på ryggen. 

35 

Fem tecknade bilder 

1. Gazali är klädd i mönstrad blus och rosa vida byxor. Hon håller i en korg fylld med 
majs. 

2. Gazali sitter och läser i en bok. Bredvid hennes står ett tänt stearinljus. 

3. Gazali pratar med en pojke som är på besök från Sverige. 

4. En bröllopsbild som visar när Gazali och pojken gifter sig. 

5. Gazali som vuxen. Hon sitter och läser i flera böcker. 

39 

En bild som visar hur Gazali har satt upp små papperslappar med ord på olika ställen i sitt 
kök. 

40 

Ett fotografi på en glad familj, en mamma och pappa samt en flicka och en pojke. 

43 

Ett barn leker i en sandlåda. 

44 

Fotografi som visar ryggen på ett antal skolbarn. De flesta av barnen har ryggsäckar i olika 
färger. 
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47 

Ett fotografi från en skolsal. Fröken frågar barnen och barnen räcker upp en hand för att 
visa att de kan svaret. 

56 

Kapitel 2 - Läsa 

En kvinna läser i en bok. 

62 

Ett fotografi från ett bibliotek. Här ser man bokhyllor fyllda med böcker. Vid ett bord finns 
det datorer och det finns fåtöljer där man kan sitta ner och läsa en stund. 

68 

Kapitel 3 - Mat 

En fruktdisk 

Här ser man lådor med olika sorters äpplen. 

82 

Kapitel 4 - Kläder 

Kläder upphängda på galgar. 

84 

En expedit visar en vit kostym. 

85 

Ett brudpar. Man ser endast deras armar och händer. De håller varandra i händerna. 

96 

Kapitel 5 - Sport och fritid 

En suddig bild på en skidåkare. 

100 

Ett fotografi på en röd fåtölj och ett lite bord med en tjock-teve och en äldre telefon och en 
transistorradio. 

103 

Några barn spelar fotboll. De har rosa och mörkblå matchtröjor med siffror på ryggarna. 

105 

Fyra flaggor 
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- Brasiliens flagga är rektangulär med grön bottenfärg. Mitt på flaggan ser man en gul 
romb med en blå cirkel med vita stjärnor. Över cirkel finns ett vitt band med 
landets valspråk. 

- Argentinas flagga är rektangulär indelad i tre vågräta band i ljusblått, vitt och 
ljusblått. På det vita fältet finns en sol. 

- Sveriges flagga är också rektangulär med blå botten och ett gult kors. 

- Portugals flagga är kvadratisk indelad i två lodräta fält i grönt och rött. Flaggan har 
också Portugals statsvapen. 

106 

Ett fotografi på tre fotbollsspelare. Två av spelarna har röda matchtröja och vita shorts. 
Den andre spelaren är klädd i gul matchtröja och blå shorts. Han heter Zlatan Ibrahimovic 
och spelar för det svenska landslaget. 

107 

Ett par vandrar hand i hand i en skog där höstlöv i gult, rött, brunt och orange ligger på 
marken. 

107 

Två vårblommor, blåsippa och vitsippa 

Talgoxen känns igen på sin gula fjäderdräkt och svart och vita huvud. 

112 

Sex fotografier 

1. Tre barn åker slalom. 

2. Två barn åker pulka. 

3. Tre personer åker längdskidor. 

4. En liten kille spelar ishockey. 

5. En liten flicka åker skridskor. 

6. En rödmålad spark. 

116 

Kapitel 6 - Din hälsa 

En man och en kvinna är ute och cyklar. Båda har hjälm på huvudet. 

128 

1. Ett svartvitt fotografi 

En doktor klädd i vit rock undersöker en naken flicka. I undersökningsrummet sitter även 
en kvinna och en flicka som har en filt runt omkring sig. 
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2. Ett kort i färg 

En kvinna ligger i en sjukhussäng. Bredvid sängen ser man två sjuksköterskor som samtalar 
med kvinnan. På väggen ser man en teve. 

130 

En gravid kvinna gör en ultraljudsundersökning. 

132 

Ett svartvitt fotografi på en baby taget vid en ultraljudsundersökning. Bilden visar en baby 
inne i magen som är 17 veckor gammal. 

137 

Jakob har ritat en gubbe, en huvudfoting. En oval ring som symboliserar både huvud och 
kropp. Den har två ögon, näsa och mun. Även armar och ben är ritade direkt på 
huvudfotingen. 

143 

Fyra fotografier 

1. En lastbil som brinner. Man ser lågor och svart rök som kommer ut från lastbilen. 

2. En cykel som står lutad mot en lyktstolpe. Bakhjulet är förstört. 

3. En sönderslagen bildruta och ett uppbrutet handskfack. 

4. En ambulans. Den är gul med gröna markeringar. 

144 

Kapitel 7 - Arbete och pengar 

Man ser ryggen på människor som kanske är på väg till sitt arbete. 

160 

Kapitel 8 - Sverige 

En midsommarstång klädd med löv och blommor. Den har en svensk flagga i toppen. 

161 

En Nordenkarta som visar vilka länder som gränsar till Sverige. Norge i väster, Finland i 
öster och Danmark i söder. 

Sverige är 160 mil från norr till söder fågelvägen och cirka 50 mil brett. 

Väderstreck: norr, öster, väster och söder. 

162 

Torne älv är gränsen mellan Sverige och Finland. Det finns mycket fisk i älven. 
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163 

En Sverigekarta där man kan se olika naturtyper: fjäll, skärgård, skog och jordbruksmark. 

Följande städer är markerade: Stockholm, Göteborg, Malmö. 

Sjöar: Vänern, Vättern 

Öar: Gotland, Öland 

164 

Ett vykort från Stockholm. Man ser Stadshuset som omges av vatten. 

165 

Två vykort 

- Göteborg sett från vattnet. Man ser en rödvitrandig byggnaden som göteborgarna 
kallar för Läppstiftet och lite längre i åt land pariserhjulet på nöjesfältet Liseberg. 

- Malmö – gamla hus och blommor. 

166 

Riksdagshuset ligger i Stockholm. 

167 

Ett fotografi på kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia. 

168 

Grammatik 

En bild som är tagen på en sida i en ordbok. Här kan man läsa hur man böjer ordet 
grammatik, vad ordet betyder osv. 
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