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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. 

• Den alfabetiska ordlistan har placerats i en egen flik. 

• Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder i boken (bifogade i detta dokument). 

• Kursiv och fet text skrivs oftast som normal. De ord som har en speciell betydelse 
har markerats med VERSALER. 

• Det finns svällpappersbilder till några av anatomibilderna i boken. 

• Den tecknade gula bilden på mannen i rörelse har strukits. Den rödmarkerade 
texten som hänger ihop med bilden har placerats i en ruta med rubriken: Extra. 

• Stora tabeller har strukits och ersatts av vanlig brödtext. 
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Sidspecifika förändringar 

37 

Rubriker i tabell har förkortats till: 

  löpdistans 

  tid (min/sek) 

  % anaerob 

  % aerob 

Eleven har fått följande förklaring: 

Nyckel: 

  tid = varaktighet 

  anaerob = anaeroba processer 

  aerob = aeroba processer 

163 

Sverigekartan har strukits och ersatts med en lista på Sveriges nationalparker uppräknade 
från norr till söder. 

1. Vadvetjåkka 

2. Stora Sjöfallet 

3. Padjelanta 

4. Padjekaise 

5. Abisko 

6. Sarek 

7. Muddus 

8. Haparanda Skärgård 

9. Björnlandet 

10. Skuleskogen 

11. Töfsingdalen 

12. Sånfjället 

13. Hamra 

14. Fulufjället 

15. Färnebofjärden 

16. Garphyttan 

17. Tiveden 
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18. Djurö 

19. Tresticklan 

20. Ängsö 

21. Tyresta 

22. Gotska Sandön 

23. Blå Jungfrun 

24. Stenshuvud 

25. Norra Kvill 

26. Store Mosse 

27. Söderåsen 

28. Dalby Söderskog 
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Till läsaren 

• Det finns många bilder i boken. Det finns bildbeskrivningar till de flesta av dessa. 
Bilder har placerats direkt efter rubrik. 

• Det finns svällpappersbilder till några av anatomibilderna i boken. 

• Efter vissa texter kommer en ruta med rubriken: Extra. Här finns bland annat fakta, 
bra tips och recept. 
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Pedagogiska tips 

• Det kan vara bra att läraren går igenom texten Till läsaren tillsammans med eleven. 
På så vis lär sig eleven att själv ta reda på vad som är specifikt med boken. 

• Det är bra om eleven med synnedsättning får möjlighet att läsa igenom 
bildbeskrivningarna innan han eller hon läser texterna. 

• Till den här boken finns det svällpappersbilder. Förförståelse är alltid viktigt vid 
avläsning av taktila bilder. Berätta alltid vad svällpappersbilden föreställer innan 
den presenteras. Eleven ska inte behöva gissa vad bilden föreställer. Utforska 
bilden tillsammans och diskutera den utifrån elevens erfarenhet. 

• På s. 162 finns det en karta som föreställer nationalparker i Sverige. Bilden har 
ersatts av en lista med namn på parker från norr till söder. Det kan vara bra att 
diskutera bilden med eleven och specificera mer exakt var parkerna ligger. 

• På s. 163 finns det en orienteringskarta som beskriver betydelsen av olika färger. 
Kartan har inte anpassats. Om ni vill fördjupa er i kartor och orientering i arbetet 
med boken är det bättre att ni gör det på det på samma sätt som när just ni jobbar 
med orientering i undervisningen. 
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Bildbeskrivningar 

9 

Foto på en pojke och två flickor, alla tre klädda i soltäckande t-shirts och solhatt, som 
springer hand i hand på en strand. 

11 

Bild som visar människans utveckling i fem stadier, från våra aplika förfäder till de 
människor vi är idag. Apan går djupt framåtböjd till skillnad från dagens människa som går 
helt upprätt. 

14 

Svartvitt foto från en träningslokal där en skolklass med unga pojkar gör gymnastiska 
övningar på varsin bom. Alla är barfota och klädda i likadana svarta shorts. 

15 

Ett recept på fysisk aktivitet. Läkaren har ordinerat rask promenad i minst 30 minuter, 3-4 
gånger per vecka för blodsockret. 

18 

Foto på en medelålders man klädd i beige byxor, vit skjorta och svart ryggsäck som cyklar 
på en trafikerad gata. Han ser fokuserad ut. 

20 

Foto på en överviktig man med bar överkropp som sticker in en insulinspruta i magen. 

23 

Foto från en dansföreställning. Tre barfotadansare med ljusa, pösiga byxor och 
orangefärgad magtröja gör en synkroniserad rörelse bakåt. På scenen finns två 
segelliknande, svarta tyger uppställda. 

28 

Bild på ryggraden. Innerst finns ryggmärgen. Från den löper nerver ut i övriga kroppen. 
Själva ryggraden består av kotor av ben och diskar av brosk. Dessa fungerar som 
stötdämpare mellan kotorna (kotkropp). 

31 

Foto på häcklöperskan Sanna Kallur som med enorm kraft och styrka tar sig över ett hinder 
under ett tävlingslopp. Hon har blicken fokuserad framåt och ser målmedveten ut. 

35 

Schematisk bild som visar kommunikation mellan hjärna och muskler. Signaler går från 
hjärnan ut i kroppen via känselkroppar i ryggmärgen. Därifrån går signalerna via nervtrådar 
och når fram till musklerna. Signaler går också omvänd väg, tillbaka till hjärnan. 
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38 

Foto på en simmerska som crawlar i en simbassäng. Hon tar ett andetag genom att vrida 
huvudet åt sidan och lyfta armen ur vattnet. 

49 

Foto på löparen Mustafa Mohamed som sträcker ut armarna i en segergest när han 
springer över mållinjen under ett tävlingslopp. 

51 

Foto på en kvinna med dykarutrustning som dyker ner under vattenytan i ett kristallklart 
vatten. 

52 

Foto på den berömde basketspelaren Michael Jordan som med enorm kraft och styrka 
hoppar upp mot basketkorgen för att lägga i en boll. 

53 

Diagram som beskriver hur träning påverkar prestationsförmågan under och direkt efter 
ett träningspass och den kvarvarande effekten. När träningspasset börjar ligger 
prestationsförmågan på en viss nivå. När passet slutar har den sjunkit. Under viloperioden 
ökar prestationsförmågan för att avstanna på en högre nivå än innan träningen. Skillnaden 
i prestationsförmåga före och efter skapas av en överkompensation av kroppen. 

54 

Bild av fyra olika prestationskurvor som förklarar sambandet mellan träning och 
återhämtning. Följande kurvor visas: 

A. Ökning – optimal återhämtningstid efter varje träningspass 

B. Överträning – för kort återhämtning efter varje träningspass 

C. Underhåll – för lång återhämtningstid efter varje träningspass 

D. Tillbakagång – för lång återhämtningstid efter varje träningspass 

55 

En vältränad kille i 20-årsåldern sitter med ryggen lutat mot en gymbänk och tränar biceps 
med hjälp av hantlar. Han ser fokuserad ut. 

56 

Foto på en ung kille med blekt ansikte och brun morgonrock som håller i en stor kopp te. 
Han stirrar framför sig med tom och trött blick. 

58 

Ett fältdiagram som beskriver olika sinnestillstånd på utövaren när nivån på utmaningen 
förändras vid olika skicklighetsnivå. När utövaren har låg skicklighet och utmaningen är låg 
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så leder det till apati hos utövaren. När svårigheten stiger leder till oro och vid hög 
utmaning kan det leda till ångest hos den oskicklige utövaren. Om utövaren blir skickligare 
men utmaningen är låg så leder det till leda för att övergå i avslappning hos den riktigt 
skicklige utövaren. Om utövaren är skicklig och utmaningsnivån stiger så övergår 
sinnestillståndet från avslappnat till kontroll för att så småningom övergå till ”flow”. 

61 

Foto på simmaren Anders Olsson som med ett stort leende håller upp tre guldmedaljer 
framför sig. 

63 

Foto på ett gäng ishockeykillar som värmer upp på vita spinningcyklar i ett 
omklädningsrum. 

63 

Diagram som visar muskeltemperaturen vid olika längd på uppvärmningen. Temperaturen 
stiger från 37 grader och stannar vid något under 39 grader efter ungefär tio minuters 
uppvärmning. 

64 

Foto på ett stort antal längdskidåkare under Vasaloppsstarten. Unga och gamla män och 
kvinnor med nummerlappar på bröstet trängs i de snötäckta spåren. 

66 

Foto på en kille som cyklar på en inomhuscykel med en mask fäst över näsa och mun. Han 
tittar mot kameran med fokuserad blick. På väggen bakom honom kan man skymta texten: 
Utvecklingscentrum. 

68 

Foto på en kvinna med rosa träningslinne och mörkt hår som springer på en skogsväg. Hon 
riktar blicken framför sig och fokuserar på sin löpning. 

70 

Foto på en ung, vältränad man med sportglasögon och svarta träningskläder som 
träningscyklar längs en skogsväg. Han ser stark och mycket fokuserad ut. 

72 

En medelålders man sitter på en gymbänk och tränar överarmsmuskeln. Han stödjer sin 
vänstra hand på vänster knät och arbetar med högerarmen med hjälp av en hantel. Han 
ser fokuserad ut. 

75 

Foto på sju män i gulblå träningskläder som med gemensam kraft drar i ett rep under en 
dragkamp. De tar spjärn mot gräset, lutar sig bakåt och grimaserar av ansträngning. 
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76 

Foto på en tjej som tränar baksida överarm med hjälp av en dragmaskin på ett gym. Hon 
har ljust hår uppsatt i tofs och är klädd i röd t-shirt och svarta träningsbyxor. Hon ser glad 
och fokuserad ut. 

78 

Foto på en tjej med ljust hår, rött linne och svarta träningsbyxor som ler stort mot kameran 
samtidigt som hon tränar magmusklerna med hjälp av en gymmaskin. 

78 

Foto på en tjej med ljust hår, rött linne och svarta träningsbyxor som sitter på en gymbänk 
med händerna bakom ryggen. Hon ler med hela ansiktet. 

80 

Foto på en tjej med ljust hår, rött linne och svarta träningsbyxor som stretchar insida lår på 
ett gym. Hon stöttar händerna på det högra, böjda benet samtidigt som hon sträcker ut 
det vänstra rakt åt sidan. Hon ler brett mot kameran. 

81 

Foto på en man med blå träningskläder som stretchar höftmuskeln i en gymlokal. Han 
böjer det vänstra benet framför sig och sträcker det högra benet bakåt. Han ler och gör en 
vridning med överkroppen åt vänster. 

82 

Foto på en tjej med långt, brunt hår som gör en snygg slalomsväng i en nypistad backe. 
Hon är klädd i vit mössa och ljusblå jacka och ser mycket lycklig ut. 

85 

Foto på en tjej med ljust, lockigt hår och vitt linne som tar ett bett på en morot. Hon rynkar 
på näsan och ler charmigt mot kameran. 

87 

En handbollsspelare i grönvita matchkläder gör ett upphopp för att skjuta bollen i mål. Två 
försvarsspelare i röda matchtröjor försöker hindra honom. 

88 

Tecknad bild från en meny på en pub där en man tar ett bett på en gigantisk hamburgare. 

94 

Diagram som beskriver utvecklingen av blodsockernivån efter intagande av en måltid. När 
måltiden består av kolhydrater med högt GI (tex vitt bröd) så stiger blodsockernivån 
snabbt och kraftigt för att efter ett förhållandevis kort tag sjunka lika snabbt och sluta på 
en nivå under den nivån man hade vid måltidsintaget. När måltiden består av kolhydrater 
med lågt GI (tex fullkornspasta) så stiger inte blodsockernivån lika snabbt och når inte lika 
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högt. Blodsockernivån sjunker inte heller lika snabbt och håller sig längre över nivån på 
blodsockret man hade innan måltiden. 

95 

Foto på en person med svår övervikt som sitter på en stol, med delar av höft och rumpa 
hängandes utanför stolens kanter. 

99 

Bild över hur fördelningen av de tre näringsämnena kolhydrater, fett och protein 
rekommenderas vara. 

101 

En äldre kvinna med kort hår och glasögon sitter på en uteservering och äter en sallad. 
Solen lyser i ansiktet och hon ler förnöjsamt. 

102 

Bild på tallriksmodellen, en modell som visar proportionerna av maten vi bör ha på 
tallriken. Den består av tre delar: 

• Kolhydrater: potatis, pasta, ris, bröd 

• Protein: kött, fisk, ägg, linser, bönor 

• Vitaminer/fibrer: grönsaker, rotfrukter, frukt, bär 

Modellen består av lika mycket kolhydrater som vitaminer/fibrer och en mindre del 
protein. 

103 

Bild som beskriver den vegetariska tallriksmodellen. Den är indelad i tre delar där potatis, 
pasta och bröd är en del; rotfrukter och grönsaker en del och slutligen bönor och linser en 
del. 

104 

Bild som beskriver vätskebalansen under 24 timmar. För att uppnå balans krävs att 
förlusten och tillförseln av vatten är lika stor: 

Vätskeförlust 

  0,3–0,6 liter via utandningsluften 

  0,3–0,5 liter genom huden 

  1,3–1,8 liter i urin, avföring 

Vätsketillförsel 
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  0,5–1,5 liter i vätskeintag 

  0,5–1,0 liter bundet i föda 

  0,2–0,5 liter vattenproduktion i kroppen (oxidation) 

105 

En ung tjej med långt, brunt hår och rosa tröja dricker det sista ur en vattenflaska. 

109 

Foto på en kvinnlig modell som poserar håglöst i en rödglittrig klänning. Hon är blek och 
mycket mager och tittar med tom blick in i kameran. 

113 

Foto på en tullanställd man klädd i keps, orange skjorta och gul reflexväst som pratar i en 
walkie-talkie. Framför honom står en blå minibuss parkerad. 

115 

Foto på en ung tjej i mörkt hår och svarta kläder som sveper en vinflaska medan hon 
dansar med yviga gester. 

123 

Foto på en kvinnlig bodybuilder med ljust hår och grön bikini som poserar under en tävling. 
Hon är brunbränd och extremt muskulös och kroppen är indränkt i olja. 

124 

Foto på ett avklätt par som sitter tätt intill varandra i en säng. Kvinnan lutar sig tröstande 
mot mannens rygg, och mannen kryper förtvivlat ihop med huvudet gömt mellan sina 
händer. 

129 

Foto på motorcykelföraren Annie Steel som ser lycklig och trött ut efter ett rallylopp i 
öknen. Hennes långa, ljusa hår blåser i vinden och hon håller stolt upp en medalj mot 
kameran. En svensk flagga hänger över hennes motorcykel. 

131 

Foto på en kvinnlig löpare i mössa, gul jacka och rosa byxor som löptränar i ett snötäckt 
motionsspår. 

132 

En person med plasthandskar plåstrar om en löpare som har fått en skada på sitt ena 
smalben. 
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133 

Bild som beskriver ett skadeförlopp. En skada leder till en blödning som i sin tur skapar en 
svullnad med ökat tryck mot vävnaderna. Svullnaden ger smärta och ömhet och ger 
dessutom en försämrad läkning. 

137 

Foto på fyra ambulanssjukvårdare som står böjda över en person som ligger orörlig på 
marken i en paddock. 

139 

En kille i vit t-shirt och blå skjorta spelar tennis på en utomhusbana. Han slår över bollen 
med ett forehandslag genom att rikta handens insida i slagriktningen. 

145 

Foto på Karin Mattson, den före detta ordföranden i Riksidrottsförbundet. Hon har långt, 
ljust hår och är klädd i vit skjorta och svart kavaj. Hon ler stort mot kameran. 

146 

En kvinnlig ledare i svarta träningskläder står och pratar med ett gäng fotbollspojkar på en 
fotbollsplan. De lyssnar uppmärksamt på henne. 

150 

Foto på en tjej i en vit tröja, grå byxor och svarta ridstövlar som coachar två ryttare i en 
paddock. Hon ler mot dem och de ser ut att lyssna uppmärksamt. 

153 

Foto på två kvinnliga brottare i en närkamp under en tävling. Den ena kvinnan brottar ner 
den andra och tar ett fast grepp om hennes hals. Kvinnan som hamnat i underläge tar ett 
grepp om motståndarens ena ben. 

154 

Foto från en lagtävling i rodd. I båten närmst i bild kämpar fyra män i blå lagtröjor för att ta 
sig först i mål. Vattnet stänker omkring dem. 

159 

Foto på ett antal personer som har samlats runt en lägereld. Det är becksvart och ser kallt 
ut men de verkar ha mycket mysigt tillsammans. 

160 

Foto på en tjej och en kille som ligger tätt intill varandra på en klipphäll. De blickar ut över 
en vacker skärgård som breder ut sig framför dem. 
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162 

Foto på en segelbåt med hissade segel och blått spinnaker som seglar i närheten av en ö. 
En person i blå kläder står i bakre delen av båten och den andra sitter på huk i fören. 

168 

Foto på en tjej med lockigt hår som tittar ut genom en tältöppning. Hon håller en blå 
soppskål i händerna. Det lilla tältet är uppställt vid en sjö och det ser mycket fridfullt ut. 

169 

Foto på några personer som picknickar ute i naturen. En kille i keps blåser på maten som 
kokats över ett friluftskök. 

173 

Foto på två kajaker som flyter fram längs en å. I den främre kajaken sitter en kvinna och 
man med mycket packning. I den bakre sitter en ensam man med keps och bar överkropp. 
Naturen grönskar och vattnet är spegelblankt. Det ser mycket fridfullt ut. 

173 

Foto på två tjejer med långfärdsskridskor och ispik som står och solar på en istäckt sjö. 

177 

Foto på en flygledare med kort, mörkt hår och grå munkjacka som sitter framför en stor 
dataskärm. Hon har headset och talar i mikrofon samtidigt som hon fokuserar på 
informationen på skärmen. 

179 

Foto på en man med kort, brunt hår och skägg som klättrar uppför en lodrät klippa. Han är 
klädd i blå t-shirt och bruna shorts och har en säkerhetslina fäst kring magen. Han tittar 
med uppspärrade ögon mot toppen av klippan. 

181 

Foto från en konsert. Ett band spelar på scen och fullt med människor står i publiken med 
händerna i luften. På en storbildskärm vid sidan om scenen kan de se sångaren i närbild. 

183 

Foto på en tjej i röd skjorta och ljust hår som arbetar som kassörska i en mataffär. Hon tar 
betalt av en kund samtidigt som hon fokuserar på en dataskärm framför sig. Flera 
människor står i kö och väntar på att få betala. 

184 

Foto på en man med bar överkropp och jeans som står på en upptrampad grusväg med en 
stor ryggsäck. Han tittar mot några människor som är på väg åt hans håll. 

Han är rak i ryggen och ser avslappnad ut. 
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186 

Foto på en pojke med shorts och t-shirt som leker med två svarta labradorer på en 
gräsmatta i närheten av en sjö. 

187 

Foto från ett restaurangkök. Fyra kockar arbetar i högt tempo för att leverera mat till sina 
kunder. De ser koncentrerade och stressade ut. 

188 

Två kvinnor sitter bredvid varandra vid ett matbord och ger varandra en kram. De ler med 
hela ansiktet och ser ut att tycka mycket om varandra. 
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