
 
 

Boken om Sverige 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 41058  



 
 

Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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 om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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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Läraranvisning 

Titel: Boken om Sverige 

Författare: Andersson 

ISBN: 978-91-21-17748-8 
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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. 

• Bildförteckning/Teckningar och baksidestext utgår. 

• Alla rutmarkeringar utgår. 

•  Inga ”onödiga” versaler i rubriker, ord eller hela meningar. 

• Fet- och kursivmarkering av ord och texter utgår. 

• Det finns bildbeskrivningar till de flesta av bokens bilder. Eventuell bildtext är 
placerad före själva bildbeskrivningen. 

• Boken har svällpappersbilder. Bildurvalet är dock begränsat och vi hänvisar till andra 
material för tillgång till taktila bilder som kartor osv. Förutom Sverigekarta 
(artikelnummer 6592) och Sveriges landskap – Kartbok (artikelnummer 6569), 
behöver eleven även ha tillgång till SPSM:s material Sveriges landskap 
(artikelnummer 90000) samt Djur i Sverige (artikelnummer 11883). 

• Flaggor finns att hitta i 6 flaggor från Norden (artikelnummer 60206) samt 53 
flaggor från hela världen (artikelnummer 60255) 

• Varje nytt kapitel börjar på ny högersida. 

• Landskapens inramade texter med fakta har fått rubriken Fler fakta: … 
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Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

Bokens pärmtexter 

Var medveten om att samtliga pärmtexter är placerade först i boken. Bilder är ersatta med 
text. 

Naturens kretslopp: 

1. En hare äter en växt. 

2. En hungrig räv äter upp haren. 

3. Räven dör, lite av haren finns då kvar inuti räven. 

4. Nedbrytarna äter upp resterna av räven. Kvar i jorden blir små korn, av både haren 
och räven, som blir näring till nya växter. 

5. Ur marken växer det upp en växt med spår av lite hare och lite räv. 

6. Kretsloppet börjar om igen. 

Växtfabriken, ingen bild återges. 

Vem äter vad? 

Solen får växterna att växa. 

Växterna är fulla av näring. 

Så de blir mat åt växtätarna, 

som blir mat åt köttätarna. 

Utan växter – Inga djur! 

6 

Inlandsisen 

Här kan vissa förberedelser krävas. 

Svällpappersbilder saknas. Markera därför inlandsisens utbredning på elevens Sverigekarta 
genom att klippa ut ett motsvarande område i lämpligt material som läggs ovanpå 
svällpapperskartan eller markera isens utbredningsområde med vaxsnören. 

7 

Spår av isen syns än i dag 

Här kan vissa förberedelser krävas. 

Bilderna utgår. Eleven har endast bildtexten. Gör därför ett par enkla skisser på elevens 
ritmuff/Blackboard och om man har en ”sandlåda” kan man där enkelt illustrera hur en 
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rullstensås bildades. Allt som kan visas taktilt ger eleven bättre förutsättning att förstå 
olika sammanhang. 

7 

Landet höjer sig 

Här kan vissa förberedelser krävas. 

Se ovan. Illustrera taktilt eller med en enkel ritmuffsbild. 

8 

Olika bergarter 

Visas de olika bergarterna med taktila stenar. På många skolor brukar det finnas en 
stensamling som man kan låta eleven få känna på. Visa även taktila fossiler eller rita olika 
fossiler på elevens ritmuff/Blackboard. 

9 

Bilder 

Bilderna utgår. Eleven har bildtexten som vanlig löpande text. Rita gärna några enkla 
skisser som illustrerar bilderna. 

10 

Jordglob 

Bilden utgår. Använd en taktil jordglob. Visa var Sverige är beläget i förhållande till andra 
länder. 

11 

Karta 

Svällpappersbild finns. Gör en genomgång av kartan så att eleven har tolkat 
svällpapperskartan rätt. Ta vara på alla tillfällen där man på ett naturligt sätt kan få in 
träning i att avläsa och tolka svällpappersbilder. Samtala även om hur en karta är uppbyggd 
och hur den är ritad i förhållande till väderstrecken. Markera på kartan var eleven bor. 

12 

Sveriges natur 

Kräver vissa förberedelser. 

Använd en av elevens Sverigekartor. Markera de olika områdena med vaxsnören och/eller 
olika taktila material som klipps till och placeras på kartan med häftmassa. 

14/15 

Vapensköldar 

Vapensköldarna finns som svällpappersbilder i SPSM:s ” Sveriges landskap” med 
artikelnummer 90000. Här finns landskapskartor, vapensköldar och 
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landskapsdjur/blommor. Om eleven inte redan har dessa svällpappersbilder beställ dem då 
de behövs för att kunna ge eleven likvärdig information om Sveriges olika landskap och 
svällpappersbilderna behövs även till Arbetsboken. 

Vapensköldarnas motiv behöver förklaras eftersom deras bilder annars blir svåra att tolka. 

Markera Sveriges tre delar med vaxsnöre på elevens Sverigekarta. 

Meningen ”Ända sedan medeltiden har varje landskap en vapensköld som sin symbol.” har 
flyttats till sid 14. 

16 

Bildtext 

Bilderna utgår. Bildtexten är placerad före rubriken ”Från bonde till fabriksarbetare”. 

Samtala lite om bildtexten och vad de tecknade bilderna vill förmedla. 

22 

Stockholm 

För att eleven ska få ett hum om var de olika kända byggnaderna är belägna i Stockholm 
kan man göra en enkel skiss på elevens ritmuff/Blackboard så att eleven får klart för sig att 
det är gångavstånd mellan de olika platserna. Beskriv även hur byggnaderna ser ut. 

27 

Bild 

Bilden utgår. Eleven har en kortfattad bildbeskrivning. Samtala om bilden. 

29 

Hur gör man en bil? 

Bilderna utgår. Bildtexterna är numrerade. 

Här kan man med fördel plocka isär en liten leksaksbil som man sedan använder för att 
illustrera de olika bildtexterna. 

30 

Musikfabriken 

Musikfabrikens tecknade bilder utgår. Samtala om text och bilder så att eleven inte missar 
någon information som eventuellt förmedlas via bilderna. 

32/33 

Djur och växter i staden 

Kräver lite förberedelser. 

Svällpappersbild utgår. Om man vill ha svällpappersbilder kan det vara bra att beställa 
svällpappersbilderna som hör till boken Djur i Sverige A-Ö. Här finns svällpappersbilder på 
några av svartskriftsbokens djur t.ex. grävling, räv, mus etc. 
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Om skolan har uppstoppade djur använd dem. 

Beroende på årstid försök alltid att låta eleven komma i kontakt med så många växter som 
möjligt taktilt genom att antingen plocka in växter från naturen eller gör ett besök där 
växterna förekommer. 

Eleven har fått samtliga djurs och växters namn som bildtext. 

Bildtext 

Djur och växter i staden 

Djur och växter som finns på bilden. 

grävling, räv, fladdermus, 

kattuggla, kaja, gråsparv, stadsduvor, 

lind, gatkamomill, groblad 

34 

Råtta 

Svällpappersbild finns. Även här kan man använda sig av leksaksdjur för att ge eleven med 
synnedsättning en mera handfast förnimmelse av hur en råtta ser ut. 

38 

Maskrosen + släktingar 

Svällpappersbild finns, men försök om möjligt att visa eleven riktiga blommor. Använd 
elevens ritmuff/Blackboard för att illustrera bilden på tistel och prästkrage som utgått. 
Prästkragen är ju Skånes landskapsblomma och finns då som svällpappersbild i ”Sveriges 
landskap”. 

44 

Fyra sädesslag 

Svällpappersbild finns. Även här är det allra bäst om man kan visa eleven riktiga sädesax. 

44 

Plöja, harva och så 

Bilderna utgår. Bildtexterna ingår i bildbeskrivningen. Om man har möjligheten att besöka 
en bondgård gör det, men man kan även använda leksaker för att illustrera de olika 
jordbruksmaskinerna. De flesta jordbruksmaskiner finns som leksaker. På så sätt kan 
eleven få en uppfattning om hur de olika maskinerna ser ut, i annat fall rita på elevens 
ritmuff/Blackboard, en enkel skiss och samtala om skillnaderna mellan en plog och en harv 
etc. 

47 

Bilder 
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Bilderna utgår. Eleven får dock bildtexten ingår i bildbeskrivningen. 

49 

Lie, kärve och hässja 

Svällpappersbild finns, men allra bäst är ju om man kan visa de olika bilderna taktilt. 

50/51 

Djur och växter på ängar och hagar 

Bilden innehåller många djur och växter. I ”Djur i Sverige A-Ö” finns svällpappersbilder på 
ormvråk, bofink och blåvinge. För att illustrera någon av blommorna kan man använda 
prästkragen som är Skånes landskapsblomma och finns i ”Sveriges landskap”. 

Beroende på årstid illustrera allra helst med riktiga växter förutsatt växten inte är fridlyst. 
Skolan kanske har en uppsättning uppstoppade djur eller man kan låna från någon annan 
skola så att eleven med synnedsättning får en realistisk uppfattning om djuret storlek etc. 

52/53 

Nässelfjärilen från ägg till fjäril 

Svällpappersbilder finns, men eleven kan behöva hjälp att tolka bilderna. Ta vara på alla 
tillfällen som naturligt dyker upp i undervisningen för att på så sätt träna eleven i att 
snabbt kunna tolka olika sorters svällpappersbilder. Det tar tid och behövs mycket träning 
för att snabbt kunna avläsa en svällpappersbild. 

54 

Rådjuret Bambi 

Disneys sagofigurer brukar finnas som leksaksdjur och kan användas som taktilt material så 
att eleven också får en egen bild av hur ett rådjur ser ut osv. Var noga med att jämföra 
djurets storlek etc. med något djur som eleven vet hur stort det är. 

57 

Huggorm – Snok 

Kräver vissa förberedelser. 

Plocka fram svällpappersbilderna på huggorm och snok som finns i ”Djur i Sverige A-Ö”. 
Illustrera gärna med leksaksormar så att eleven får ett begrepp om hur en orm kan se ut. 

Huggormens tänder kan illustreras med en enkel ritmuffsbild/Blackboard. 

Svällpappersbilderna behövs när eleven kan svara på bokens fråga. 

59 

Vattensalamander 

Svällpappersbild finns. Kolla så att eleven har tolkat bilden rätt. 
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60/61 

Hornborgasjön 

I ”Djur i Sverige A-Ö” finns följande djur: gräsand, skräddare och groda. 

62 

Dammsnäcka 

Kolla på svällpappersbilderna tillsammans med eleven så att eleven tolkar dem rätt. 

64/65 

Sjöar i berg och skogar. 

Svällpappersbild på fiskgjusen finns i ”Djur i Sverige A-Ö”. 

69 

Fiske – trål 

Samtala om svällpappersbilden och visa gärna med ett nät hur det fungerar under vattnet i 
exv. en balja fylld med vatten. 

70 

Tre broar 

Samtala om bilderna. Om tiden medger kan man använda exv. lego och bygga olika 
brovarianter. 

74/75/76/78 

Djur och växter på stranden 

Bilderna utgår, men gråsäl, ejder, torsk och gråtrut finns som svällpappersbild i ”Djur i 
Sverige A-Ö”. 

76 

Torsken 

De tecknade småbilderna utgår. Eleven har bildtexterna som numrerad vanlig text. 

1 Hane letar upp en hona. 

2 Honan sprutar ut sin rom. osv. 

78 

Gråtrut 

I boken står det inget om hur stor gråtruten är. Tänk på att förmedla detta till eleven med 
synnedsättning. Han/hon kan ju inte se fågeln på bilden och måste då på annat sätt få reda 
på detta. 
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82 

Tecknade bilder 

Bilderna utgår men bildbeskrivning finns. Om man har möjlighet gör ett besök till en 
skogsavverkning så ta vara på tillfället. Man ska inte ta för givet att en elev med 
synnedsättning har fullständigt begrepp om hur högt ett träd kan bli osv. De kanske har 
sett avverkade träd som väntar på att bli hämtade till fabrik etc. men dessa timmerstockar 
är oftast kapade i tre meterslängder. Man kan även besöka en firma som säljer 
skogsmaskiner. 

Det finns även många olika skogsmaskiner i leksaksformat. 

83 

Bildtexter 

Fotografierna utgår. Bildtexterna skrivs löpande. Förklara hur ett planteringsrör fungerar. 
Följande förändring har gjorts. 

Ett kalhygge är ett område där skogen avverkats. 

88/89 

Djur och växter i skogen 

Gör gärna ett besök ut i en närbelägen skog. Många av bokens växter kan man kanske hitta 
beroende på vilken årstid som man är ute. Lyssna på inspelade fågel- och djurljud. Det kan 
var roligt för en elev med synnedsättning att känna igen djurlätena. På så sätt kan eleven 
med synnedsättning ofta upptäcka en fågel som finns i närheten innan klasskamraterna ser 
den. 

I ”Djur i Sverige A-Ö” och ”Sveriges landskap” finns svällpappersbild på älgen (Jämtland) 
och lodjur (Hälsingland). I ”Sveriges landskap” finns svällpappersbild på granen 
(Medelpad). 

92 

Björk 

Svällpappersbild på björken finns att beställa, SPSM artnr. 60022 

Visa eleven ett riktigt björklöv eller rita ett på elevens ritmuff/Blackboard. 

Visa även hur björkens näver ser ut och vad man kan göra av näver. 

95 

Lodjurets spår 

Kräver vissa förberedelser. 

Rita lodjursspåren på elevens ritmuff/Blackboard. 

102 

Vattnets kretslopp 
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Svällpappersbild finns. Gör en individuell genomgång av bilden 

104/105 

Djur och växter i fjällen 

I ”Djur i Sverige A-Ö” och ”Sveriges landskap” finns svällpappersbild på fjällämmel, 
fjälluggla och järv samt fjällsippa som är Lapplands landskapsblomma. 

108- 157 

Sveriges landskap 

Här används svällpappersbilderna i ”Sveriges landskap” som innehåller även vapensköldar, 
landskapsdjur och landskapsblomma. Gör en individuell genomgång av de olika landskapen 
innan ni börjar att läsa om landskapet. Markera landskapet på en Sverigekarta som eleven 
snabbt ska ha tillgång till eller uppsatt på väggen i klassrummet så att eleven vet var 
han/hon bor samt var i Sverige landskapet är beläget. 

Instruera eleven så att han/hon alltid plockar fram aktuellt landskaps svällpapperskarta 
själv. Detta är ett bra led i att träna eleven i att bli självständig. 

Svällpapperskartorna sakna de ritade bilderna som ger se seende eleverna lite mera 
information om vad som landskapet är känt för och vad som produceras i landskapet etc. 
För att ge eleven motsvarande information om landskapet kan man exempelvis göra en 
kort skriftlig sammanfattning av kartans bildinformation. 

Exempel: sid 108 

Skåne 

  Malmö – Öresundsbron 

  Lund: domkyrkan 

  Barsebäck: nedlagt kärnkraftverk 

  Glimmingehus: borg från medeltiden 

  Kivik: äppelodlingar, marknad 

  Höganäs: keramik 

  Båstad: tennis 

  Gäss 

  Skånehus: korsvirkeshus med stråtak 

  Trelleborg: färja till Polen 

113 

Glasblåsare 

Förklara för eleven hur en glasblåsare går tillväga för att forma en vas eller en skål. 
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Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

• Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder. Bildens bildtext är skriven först 
tillsammans med bildbeskrivningen. 

• Boken har några få svällpappersbilder. Men du behöver även ha tillgång till 
svällpapperssamlingarna Sveriges landskap och Djur i Sverige A-Ö som har 
svällpappersbilder som du kan ha användning av. 

• När ni börjar läsa om ett nytt kapitel eller landskap plocka fram de svällpappersbilder 
som hör till kapitlet. 

• Om det saknas bilder kan du be din lärare rita en enkel taktil bild på din 
ritmuff/Blackboard. 

• I bokens finns det en tecknad bild på ett lodjur, som ställer en fråga eller berättar 
något för dig. Dessa meningar markeras med en full punktskriftscell i vänster marginal 
före rubriken Lodjuret säger/frågar: … 

• Information om landskapens högsta berg, största sjö osv. samt landskapets blomma 
och djur har rubriken Fler fakta: 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 
I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Gör alltid en individuell genomgång med eleven inför varje nytt kapitel och tänk efter 
vad vill du som pedagog att eleven ska kunna efter genomgånget kapitel. Anpassa 
undervisning utifrån detta! 

• Eleven behöver ha tillgång till svällpappersbilder som finns att beställa från SPSM 
Läromedel, ”Sveriges landskap” och ”Djur i Sverige A-Ö”. Man kan även beställa olika 
länders flaggor från SPSM Läromedel. 

• Svällpapperskartorna som finns i ”Sveriges landskap” används även till Arbetsboken. 

• Man kan även använda taktila bilder från SPSM Läromedels Basbilder 
webbutiken.spsm.se 
kontakt: laromedel@spsm.se 
Kom dock ihåg att göra alla beställningar i god tid. 

• För att veta vilka svällpappersbilder man kan ha användning för kan man kolla på 
bilderna genom att gå in på webbutiken.spsm.se och skriva in bildens artikelnummer i 
fritextrutan. 

• Vid presentation av nytt landskap tag som vana att alltid markera landskapet på 
elevens Sverigekarta. Markera samtidigt de geografiska namn som eleven ska kunna. 

• Bilder/fotografier har oftast fått en bildbeskrivning som inleds med bildens eventuella 
bildtext. 

• Bildbeskrivningarna kan 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. 

• Utgå alltid från den enskilde elevens befintliga kunskaper. Försök få eleven att hitta på 
egna sätt att ”hänga” upp sina nya kunskaper. Det hör till allmänbildningen att veta var 
Blekinge eller Kiruna är belägna eller att Skåne är ett jordbrukslandskap etc. Tyvärr är 
denna information inte lika lättillgänglig för en elev med synnedsättning som för de 
seende eleverna och därför är den individuella genomgången så viktig. 

• De seende eleverna får så mycket gratis genom synen som icke seende behöver få 
tillgång till på ett annat sätt. En pedagogisk utmaning som också uppskattas mycket av 
seende elever. 

• Vid den individuella genomgången av kapitlet i stort inför varje nytt arbetsområde 
inkludera då även en genomgång av aktuell taktila karta. På så sätt kan eleven få en 
förförståelse som underlättar för eleven med synnedsättning att hänga med i 
klassrumsundervisningen. Att tolka taktila kartor är tidsödande och svårt och eleven 

https://webbutiken.spsm.se/
mailto:laromedel@spsm.se
https://webbutiken.spsm.se/
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behöver får många tillfällen att träna detta. Ta därför tillfället i akt att på ett naturligt 
sätt få in denna träning i undervisningen! 

• Svartskriftsboken innehåller kartor som har ritade småbilder som ger information om 
vad som är typiskt för respektive landskap. Motsvarande svällpapperskartor saknar 
dessa småbilder. Svällpapperskartorna innehåller därför inte lika mycket information. 
Var medveten om detta och komplettera med den information som eleven behöver för 
att besvara uppgifterna i Arbetsboken. Kartornas olika topografiska markeringar i form 
av olika färger för slättbygd, skog, fjäll etc. utgår. Även detta bör man informera eleven 
om. Eventuellt kan man göra en liten sammanfattning till varje landskap. 

  Exempel: Småland 

  Gränna – polkagrisar 

  Kosta, Orrefors - glastillverkning 

  Vimmerby – Astrid Lindgren 

  Blå Jungfrun – Blåkulla 

  Kalmar – Ölandsbron, Kalmar slott 

• För att kunna återanvända taktila kartor kan man skriva en ”nyckel” med förkortningar 
med den information man vill förmedla på kartan och sedan sätta motsvarande 
förkortningar på kartan med häftmassa. Man kan också förtydliga med vaxsnöre. 

• Det kan även vara bra att kunna sätta fast elevens karta på ett mjukare underlag (exv. 
en platta i kork från SPSM. Bestnr. 6015) för då kan man markera med exv. kulnålar. 

• Ett tips för att inte glömma bort att det finns en svällpappersbild kan vara att vid 
mottagande av materialet skriv ett S i svartskriftsboken vid aktuella bilder. 

• Använd en taktil jordglob för att få förståelse för hur Sverige är beläget i förhållande till 
övriga länder i Europa och världen. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. längd- och 
breddgrader. 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 eller på 
Blackboard (Best.nr: 10326). 

• 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. 

• Läs ”Till läsaren” gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

6 

Globen är 85 meter hög. Inlandsisen kunde vara 3,4 km tjock. Det är som att ställa 40 
Globen ovanpå varandra. På bilden ser vi Globen som en pytteliten boll bredvid den 
enorma isväggen av Inlandsisen. 

7 

Hur märks landhöjningen? Bilderna visar att år 1700 står en pojke på en liten sten som 
knappt räcker över vattenytan. År 1800 står två barn på samma sten. Nu är den istället 
toppen av en klippa i vattnet. År 2000 står en pojke på samma plats, men nu är det högt 
upp på ett berg som sluttar ner i vattnet. 

8 

Två stenarter 

- Gnejs är bergart som ser lite olika ut beroende på vilka bergarterna som den består 
av. Ett kännetecken är att den ser randig ut. 

- Granit har bildats av magma som långsamt svalnat och är ganska grovkornig. 

10 

Luleå i april. Vintern fortsätter i norr medan det är vår i söder. 

Bildtexten illustreras med ett fotografi på en cykel som fortfarande står i snö nästan upp 
till styret. 

18 

- I början av 1900-talet åkte 16-årige Gunnar Berglund till Amerika. Han kom aldrig 
tillbaka till Sverige. 
Ett svartvitt fotografi på Gunnar Berglund. Han är klädd i sina bästa kläder, kostym, 
vit skjorta med kravatt och i sin ena hand håller han sin resväska. 

- Amerikabiljett 
Scandinavian – American – Line 
Second cabin 

- Amerikabåten 
Ett stort passagerarfartyg 

19 

Biggest in the world! Sådana här vykort skickade man hem till Sverige för att berätta om 
sitt nya hemland. 
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Vykortet har texten ”Taking our geese to market” och visar fyra män som försöker få med 
sig två jättestora gäss till marknaden. Gässen är större än människorna. 

20 

Ett fotografi som visar ett barn som cyklar snabbt nedför en gata. Barnet har hjälm på 
huvudet. Efter cyklisten kommer två lite äldre killar. Den ena springer, den andra åker 
skateboard. 

21 

Fotografiet föreställer Alex Manzizila. En pojke med kort svart hår. 

22 

Ett fotografi över centrala Stockholm. Några kända platser/vattendrag är markerade: 
Slussen, Gamla stan, Stadshuset, Riksdagen, Kungliga slottet samt Riddarholmen. 
Stockholm omges av mycket vatten, Mälaren och Östersjön. 

23 

En rund skylt med ett stort, blått T på vit botten. Skylten visar var man kan hitta entrén till 
en tunnelbanestation. 

24 

Torghandel på Kornhamnstorg i Stockholm 1902. 

Fotografiet är svartvitt. Man ser marknadsstånd där man säljer olika saker. Kvinnorna har 
kjolar/klänningar som räcker ner till marken och på huvudet har de flesta en sjal. 

27 

Varje dag kommer mängder av mat och annat in till staden. Ut ur staden körs skräp och 
sånt som ska återvinnas. 

På en tecknad bild ser man hur varor transporteras till staden med lastbilar t.ex. läsk, bröd, 
mjölk och papper och med fartyg fraktas exempelvis datorer, ris, olja, kaffe och bananer. 

Från staden kör man sedan med lastbilar sopor, gamla mjölkkartonger, burkar och pet-
flaskor. 

28 

Vintersemester med en Ford Prefect 1954. 

En familj står vid sidan av en bil av äldre modell. Resväskor och en kälke är fastsurrad på 
bilens tak. 

42 

Tre flickor tillsammans med två hästar. Den ena hästen är svart med vit mule och man och 
den andra hästen är ljusbrun. Hästarna äter gräs. 
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43 

Fotografiet föreställer Fanny Eriksson. En flicka med halvlångt, ljust hår. 

44-45 

Bondens arbete på åkern. Han har olika redskap efter sin traktor: 

1 Nu plöjer jag. Plogens många vassa vändskivor gräver djupa fåror i jorden. 

2 Nu harvar jag. Harven har många krokar som krattar jorden. 

3 Nu sår jag. En låda med alla frön släpper ut lagom många i taget. 

4 Nu gödslar jag med konstgödsel. Under lådan med gödsel finns spridare som kastar 
ut den åt alla håll. 

46-47 

Från åker till limpa: 

1 Nu skördar vi. Bonden kör med sin skördemaskin på åkern och samlar all säd. 

2 Nu ska säden lagras. En traktor kör all säd till en silo. 

3 Nu ska vi mala. Säden körs till kvarnen. 

4 Jag bakar. I det stora bageriet görs deg som bakas ut till limpor. 

5 Jag kör ut limpor till butikerna. Lastbilen fylld med limpor levererar till matbutiken. 

6 Jag äter en macka, säger en pojke som sitter under ett träd. Fågeln som sitter på en 
gren i ett träd tänker: snart äter jag också macka! 

49 

Dalarna 1919. Kvinnor och barn hjälper till med skörden. 

På det svartvita fotografiet ser man fyra kvinnor och tre barn. Två kvinnor och ett av 
barnen bär fram lite av skörden som slagits med lie och en kvinna slipar en lie. De andra 
två barnen sitter och vilar på marken. 

52 

Nässelfjärilen har glest tandade vingar som på ovansidan är rödbruna. De främre vingarna 
har svarta och ljusa fläckar. De bakre vingarna är mörka in mot mitten. Både fram- och 
bakvingarnas kanter har ett svart band med små blå fläckar. 

54 

En tecknad bild som visar Disneys Bambi som står vid en nedfallen trädstam tillsammans 
med kaninen Stampe och en skunk. 

58 

Några barn leker och solar på en brygga i en sjö som omges av skog. 
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66 

Vinter på ön Åstol i Bohuslän. 

Vattnet täcks av dimma och i bakgrunden ser man öns vita hus som är byggda tätt intill 
varandra. 

67 

Passagerarbåten Tjörn på sin tur mellan öarna. 

Man har gjort en ränna i isen så att passagerarbåtarna kan åka mellan öarna även på 
vintern. 

67 

Fotografiet föreställer Jonas Konradsson. En pojke med kortklippt, cendréfärgat hår. 

68 

Fiskebåten hivar ombord trålen som är full av havskräftor. 

Fiskaren är klädd i vattentäta röda och svart kläder. Han kollar så att trålen med 
havskräftor töms på rätt plats. 

71 

Öresundsbron 

Det mesta av bron har tillverkats på en fabrik i Malmö och körts ut i Öresund med hjälp av 
världens största pontonkran, alltså en lyftkran på en båt. 

De stora betongfundamenten som bär upp bron sätts på plats först och sedan lägger man 
på själva körbanan. Man bygger färdigt en bit i taget. 

72 

Badliv i Varberg 1906. 

Ett svartvitt fotografi där barnen plaskar runt i vattnet med kläderna på. Flickorna har små 
hattar på huvudet. De övervakas av en kvinna klädd i långkjol och även hon har en hatt på 
huvudet. 

80 

Fotografiet föreställer Sofia Blom. En blond flicka med glasögon. 

81 

På hösten är det älgjakt. Jägarna hjälps åt att släpa upp den tunga älgkroppen på flaket. 

Älgen är rejält tung därför måste man vara flera personer som hjälps åt. 

82 

Ett granfrö blir en planta som växer upp till ett träd som avverkas av stora skogsmaskiner. 
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Trästockarna körs iväg till ett sågverk där en gran kan bli 80 meter plank eller till en 
pappersmassefabrik. Här barkas och hackas stockarna till flis. Den kokas till en gröt, som 
manglas och torkas till papper. 

84 

Med såg, yxa, häst och släde arbetade man med att få virke från skogen. 

På det svartvita vinterfotografiet ser man några män som står framför en häst. De håller i 
yxor och en såg. På huvudet har de hattar. 

85 

Ett svartvitt vinterfotografi där man ser två hästar som dra var sin släde lastad med virke. 
På varje last sitter en man som har koll på hästen. 

86 

Förr fick gruvarbetarna arbeta hårt utan hjälp av maskiner. 

Två män står i en öppning i ett berg. De fraktade fram malm i en liten behållare på hjul. 

87 

Från kontrollrummet på stålverket i Oxelösund styr man och övervakar tillverkningen av 
stål. 

En man sitter i en bekväm stol och kollar på en massa skärmar som sitter på en vägg. Här 
kan han kontrollera att tillverkningen i fabriken sker rätt. 

94 

Ett lodjur 

Lodjuret är ett stort kattdjur med slät päls i guldbrunt till rödbrunt ofta med mörkare 
fläckar. Lodjuret känns igen på att de har en tofs längst uppe på öronen. 

96 

En familj vadar över en grund fjällbäck. Naturen är karg. Här finns inga höga träd utan 
enbart låga buskar. I bakgrunden ser man en delvis snöklädd fjälltopp. 

97 

Ett fotografi på Madelene Blind. Hon har halvlångt, brunt hår. 

98 

Samerna använder snöskotrar och hundar när de ska samla ihop renarna. 

Hundarna hjälper samerna att håller ihop renflocken så att de kommer till nya 
betesområden. 
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98 

Armband gjort av renskinn dekorerat med garn i olika färger: rött, grönt, gul och blått. Man 
fäster ihop armbandet med en ögla som träs över en knapp gjord av renhorn. 

100 

En nybyggarfamilj utanför sitt ”hus” i Kiruna år 1900. Huset byggdes av det material man 
hittade i närheten. 

Huset är ihop lappat av olika långa och tjocka träbitar och ser ganska risigt ut. Familjen som 
bodde i ”huset” bestod av fyra barn och två vuxna. 

101 

Rallare lägger räls för tågen som ska gå ner till Haparanda. Bilden är tagen omkring 1910. 
Arbetarna lägger tjocka trästockar på marken som man sedan fäster järnvägsrälsen på. 

103 

Att stå intill Storforsen i Piteälven är en mäktig upplevelse. 

Vattnet forsar fram över stenarna och det bildas vitt skum och vattenånga. 

109 

Årets första potatis skördas i Skåne lagom till midsommar. 

De nyupptagna potatisarna transporteras i stora lådor med texten: Svensk färskpotatis. 

111 

På marinmuseet i Karlskrona finns galjonsfigurer som suttit i fören på båtar. 

De är snidade i trä och har ofta något att göra med fartygets namn eller en kvinnogestalt. 

119 

Under Medeltidsveckan i augusti klär många ut sig i gammaldags kläder. Då kan man få lift 
med en nästan riktig riddare. 

Fotografiet visat en person utklädd till riddare som rider på en häst. 

121 

Om man åker Göta kanal måste båten ibland gå genom en sluss. Vid Bergs slussar är det 15 
slussar i rad. 

Passagerarbåten Juno har kommit fram till sista slussen innan den kan fortsätta sin resa. 

125 

I fiskeläget står husen tätt intill varandra. Fiskarna ville bo vid hamnen och ha nära till 
sjöboden och båten. 

Längst ner vid hamnen ligger det röda, små sjöbodar och bakom dessa, lite längre upp på 
land, ligger det vita större hus tätt. I bakgrunden sticker kala bergsklippor fram. 
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127 

Akvedukten vid Håverud är Dalslands populäraste turistmål. 

Här möts bilväg, järnväg och vattenväg för över akvedukten finns det både en landsvägsbro 
och en järnvägsbro. 

129 

Tyst och ljudlöst glider flotten på Klarälven. För dem ombord är det bara att flyta med. 

Flottarna är byggda av stora stockar som man surrar ihop med rep. 

130 

Vattentornet Svampen är 52 meter högt. Ett likadant torn finns i Saudiarabien. 

Ett fotografi på Svampen och en tecknad bild som föreställer kung Feisal från Saudiarabien. 
Han är klädd i vit, vid dress med huva. Själva dressen når ända ner till marken. Kung Feisal 
pekar på fotografiet på vattentornet Svampen och säger: Ett sånt vill jag ha! 

133 

I Södermanland finns det gott om gamla torp. Många används som sommarstugor. 

Fotografiet visar en röd stuga med uthus som omges av en gammal gärdesgård där grinden 
in till gården står på glänt. 

135 

Vid upplandskusten ligger kärnkraftverket Forsmark. Därifrån kommer stora mängder 
elström. 

Fotografiet visar kärnkraftverket från ovan. Själva anläggningen omges av vatten. 
Säkerhetsföreskrifterna är stora runt anläggningen. 

137 

Vid Strömsholms slott ordnas varje år ryttartävlingar. I slottsparken finns en hästkyrkogård 
där berömda tävlingshästar är begravda. 

Med Strömsholms slottet i bakgrunden ser man hur en häst med ryttare hoppar över ett av 
de höga hindren som man byggt framför slottet. 

139 

En målning som visar hur Carl Larsson sitter framför sitt staffli tillsammans med ett av sina 
barn och målar. 

139 

Första söndagen i mars åker nästan 10 000 

skidåkare Vasaloppet. 
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Den tecknade bilden visar hur den gråklädde Gustav Vasa åker skidor med en stav. I 
bakgrunden ser man nutidens Vasaloppsåkare med nummerlappar på brösten kämpa fram 
på sina skidor med två stavar. 

141 

På Lantmäteriverket i Gävle görs många kartor över Sverige. För att veta hur det ser ut på 
olika platser tar man flygfoton. Det här fotot visar Gävle. 

På fotografiet är följande platser markerade: 

Gevalia kafferosteri 

Järnvägsstationen 

Torget 

Gavleån 

Korsnäs massafabrik 

143 

I Hälsingland finns många vackra gamla gårdar. Bönderna byggde stora trähus, nästan som 
små slott, för att visa hur rika de var. 

Här ser man flera stora, rödmålade flervåningshus som är byggda nära varandra. 

145 

Här är stockarna på väg in för att barkas innan de sågas till bräder eller plank. Bilden är från 
Tunadals sågverk. 

Fotografiet visar hur en arbetare som från sitt kontrollrum övervakar barkning av 
stockarna. 

146 

Höga Kusten-bron är Sveriges högsta hängbro. Den går över Ångermanälven. 

På bilden ser man de fyra tornen, två på vardera sida om älven, som håller upp kablarna 
som håller i bron. 

151 

I Åre kryllar det av skid- och snowboardåkare i backarna på vintern. 

Här flyger en snowboardåkare högt uppe i luften på sin snowboard. 

153 

I Umeå finns många björkalléer. 

De gör staden ljus och vacker. 

Björkarna är planterade på vardera sidan av gatorna och på bilden cyklar fyra cyklister 
tvärs över vägen. 
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