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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. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

 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. 

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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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. 

 Bilder som innehåller viktig information har beskrivits kortfattat. Muntlig 
komplettering kan ibland behövas. För vissa bilder har bokens bildtext bakats in i 
bildbeskrivningen, för andra återges bildtexten sist. Då ett avsnitt innehåller flera 
bildbeskrivningar har dessa numrerats i den ordning de presenteras på sidorna. 
Bildbeskrivningarna placering varierar för att bättre ansluta till texten. Bilder som i 
övrigt är av dekorativ karaktär eller innehåller information som förmedlas i texten 
utgår. 

 Fetstil eller stilar i färg markeras ej. 

 Texten på bokens främre flikar har placerats som följer: 
”Välkommen till boken om Fysik och Kemi”, ”Vad betyder orden?” ”Några 
grundämnen” samt ”Ett ämne kan finnas i tre former” är placerade först i text-
fliken. 
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 Kattens pratbubbla  har ersatts av texten ”Kluriga katten säger:”.  

 Avsnittet ”Hål i huvudet” på bokens omslagssida utgår. 

 Vårt planetsystem placeras först i kap. 13 Astronomi. Bild av Solen och vårt 
planetsystem återfinns också i kap.13. 

 Bokens bakre flikar placeras enligt följande: 
Vattnets kretslopp sist i texten sid 17. 
I reningsverket etc efter text sid 31. 
Goda råd vid åskväder sist sid 87 
Vad är växthuseffekten? på sid 59.  
I växtfabriken på sid. 97. 
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Sidspecifika förändringar 

17 

Bildens text återges i löptexten. 

31 

Bildens text återges i löptexten. 

43 

Symbolerna beskrivs på följande sätt: 

Svart kryss = Varning 

Eldslågor = Brandfarligt 

Ett exploderande klot = Explosivt 

Droppande vätska mot en hand = Frätande. 

50 

Marginaltexten placerad efter rubriken ”Luftens tryck”: ”På en kvadratcentimeter (en ruta 
1 cm bred och en cm hög) är lufttrycket 1 kilo (alltså 1 kilo per kvadratcentimeter).” 

87 

Goda råd vid åskväder på bakre omslaget placeras sist på sidan. 

97 

Texten "I växtfabriken" på bakre fliken placerad efter brödtexten, därefter bildbeskrivning 
1-2. 

102 

Beskrivning av uppfinningar: 

Här är en lista på nya ämnen som uppfunnits: 

Brons, järn, krut, dynamit, plast, gummi, penicillin, nylon, kevlar. Vad blir nästa? 

113 

Tabellen i bilden återges på följande sätt: 

I listan nedan kan du se hur starkt…… etc 

Ljudnivå mätt i decibel (dB) 

  190 Den högsta ljudnivån i luft 

  180 Kanonskott. Spränger sönder trumhinnan 

  150 Gevärsskott. Ett kort ljud som inte känns farligt. Men örat tar skada. 

  125 Smärtgräns. Ljudnivåer över denna gräns är mycket skadliga för människan. 

  120 Rockkonsert eller ljudet från ett jetplan som startar på 100 m avstånd. 
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  110 Disco 

  100 Motorsåg 

  85 Riskzon: Ljud över denna nivå kan orsaka hörselskador. Den ljudvolymen kan du 
vistas i åtta timmar om dagen utan att ta skada. 

  80 Starkt trafikerad gata 

  70 Tvättmaskin 

  60 Normal samtalsnivå 

  30 Viskning 

  20 Klocka som tickar 

  0 Dödstyst. Gränsen för vad ett friskt öra kan uppfatta. 

140 

Tabellen uppställd som lista enligt nedan: 

Nyckel: 

 pla = Planetens namn 

 avst = Avstånd till solen (milj km) 

 tid = Den tid ett varv tar runt solen (jordår) 

 

 pla: Merkurius 

 avst: 58 

 tid: 88 dygn 

 annat: 400 grader C varmt på solsidan. Ytan ser ungefär ut som på månen, med 
berg och kratrar. 

Osv … 

147 

Tabellen uppställd som lista. 

153 

Den första bildtexten placeras in i texten efter  . ... går världen under. ..  

Bildtest om Galilei fogas in i avsnittet Solen i centrum". 

Bildtext om Newton fogas in i det andra avsnittet. 
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Till läsaren 

Bilder, bildbeskrivningar och bildtexter ger dig viktig information. Hoppa därför inte över 
dem. 

Boken innehåller många experiment, som du ska utföra.  

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Uppmana eleven att läsa ”Till punktskriftsläsaren”. 

 Använd gärna så mycket konkret material som möjligt. Tänk på att eleven behöver 
tid på sig att känna på sådant material. Det är även bra om eleven får förbereda sig 
inför en lektion där konkret material ska användas, så att eleven är bekant med 
materialet innan lektionen startar. 

 Det finns en del svällpappersbilder till boken. Eleven kan behöva stöd i att tolka 
bilderna och även här är det viktigt att eleven ges tillräckligt med tid att läsa av 
bilderna. 
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Bildbeskrivningar 

1 

Teckningen visar vattnets väg från fast form... till flytande... till gas... och tillbaka igen. 

En isbit (fast form) smälter när det blir varmare och blir till vatten (flytande form). När det 
blir ännu varmare avdunstar vattnet och blir till vattenånga (gas). Vid avkylning 
kondenseras gasen till flytande form (vatten) och vid ännu kallare stelnar vattnet till is. 

4 

På teckningen ser man människor från olika tider runt en brinnande brasa: en familj från 
stenåldern, en grek från antiken, en arab från 900-talet, en vetenskapsman från 1700-talet, 
en kvinna från 1800-talet och en mor och dotter från våra dagar. Nedan följer numrerade 
bildtexter vill var och en. 

1. Familjen i stenåldersgrottan värmer sig vid brasan och lagar sin mat över elden. 
Kanske undrar de över eldens mysterium. 

2. Mannen från Grekland lever i en mycket senare tid än stenåldersfamiljen. Han är en 
av dem som för tvåtusen år sedan ägnade mycket tid åt att fundera över naturens 
stora frågor. Då trodde man att veden i brasan, ja helt enkelt allting, var gjort av 
fyra ämnen: eld, jord, luft och vatten. 

3. Den arabiske mannen här bredvid kommer från 900-talet. Han kallas för en 
alkemist. Alkemisterna försökte göra guld genom att blanda olika ämnen. Kanske 
hoppas han att veden som brinner ska lämna efter sig lite guld? 

4. Vetenskapsmannen från 1700-talet har andra tankar om brasan, för han vet att 
grekernas idé om de fyra ämnena inte stämmer. Det finns många fler ämnen än så. 
Det har han kommit på genom att göra experiment. 

5. Marie Curie heter den här kvinnan. Hon är en berömd forskare från slutet av 1800-
talet. Hon vet genom sin forskning mycket mer om ämnen än de flesta vid den här 
tiden. Men hon är trött, de ämnen hon gör experiment med verkar skada hennes 
kropp. 

6. Den här mamman är kärnfysiker och forskar om solen på dagarna. Hon har många 
apparater till sin hjälp. Med hjälp av datorer kan hon undersöka och förklara alla 
ämnen runt omkring oss på ett helt annat sätt än man kunde förr. Kanske blir 
hennes barn också forskare och kommer på saker som ingen vet i dag? 

6 

Teckningen visar en hand, som håller en mobiltelefon. 

11 

På teckningen ser man en stenåldersman med sin lille son. 

De är klädda i djurhudar och päls som gav värme och skydd. Mannen har ett halssmycke 
gjort av djurtänder. Han bär ett spjut av trä med spets av sten samt pilar och båge. 
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Spetsarna på pilarna till bågen är limmade med kåda från träden. Han ha också en 
vattentät säck av läder att frakta vatten i. 

11 

På den här teckningen ser man en mamma och en pojke med sina cyklar. Mamman och 
pojken har kläder från växter (bomull vi odlat) och en del syntetfibrer av plast. Mamman 
bär glasögon (glas) och ett halssmycke av silver. Cykeln är gjord av metallen järn. Däcken är 
av gummi. Vattenflaska, reflex och hjälmar är av plast. 

12 

På teckningen ser man en dinosaurie som levde för miljontals år sedan. En linje markerar 
hur en kolatom hoppar till en stenyxa som fanns mycket senare. Kolatomen hamnar till sist 
på en cykel i nutid. 

13 

På bilden finns en omkullvräkt soptunna. Ur den väller osorterat avfall av olika slag. Om 
man sorterar soporna kan de komma till nytta igen. Papper går att återvinna och göra nytt 
papper av. Matresterna kan läggas i komposten och bli ny jord. Plastflaskorna kan bli 
parksoffor, fleecetröjor eller bullerplank. Glaset kan bli isoleringsmaterial eller nya flaskor. 
Konservburkar kan bli stålrör eller nya burkar. 

16 

Bild på jordglob. 

16 

Bild på ett litermått, som innehåller 3 % sötvatten och 97 % saltvatten. 

16 

Bild på en pojke som har vatten nästan upp till axlarna. 

17 

Molekylmodell för vatten. Molekylen består av två väteatomer och en syreatom. 

18 

På två teckningar ser man samma lilla sjö vinter- och sommartid. På vintern är stranden 
översnöad. Barnen spelar bandy på isen och åker skidor i snön. På sommaren badar man, 
fiskar och åker vattenskidor. 

19 

Foto av en elektrisk vattenkokare. 

19 

Teckningen visar vattnets väg från fast form... till flytande... till gas... och tillbaka igen. 
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En isbit (fast form) smälter när det blir varmare och blir till vatten (flytande form). När det 
blir ännu varmare avdunstar vattnet och blir till vattenånga (gas). Vid avkylning 
kondenseras gasen till flytande form (vatten) och vid ännu kallare stelnar vattnet till is. 

19 

Foto på en man som spelar på en basfiol som är gjord av is. 

20 

Fotot från 1938 visar hur man sågat ut stora isblock ur isen vid Lovön utanför Stockholm. 
Isflaken flyter i vattnet och några män baxar in dem med hjälp av båtshakar. Isen ska 
användas till att kyla maten med. Året var 1938. 

21 

Fotot visar ett gammalt ånglok från 1937. Ur skorstenen bolmar ett svart rökmoln. 

22 

Fotot visar två moderna fartyg som möts. Den ena är en strömlinjeformad passagerarbåt, 
den andra en jättelik hög fyrkantig supertank. 

23 

Foto på en skräddare, en insekt som utnyttjar vattnets ytspänning. Den springer omkring 
på vattnet och fångar smådjur. Fötterna gör små gropar i vattnet men de sjunker inte 
igenom. 

24 

Foto på en kvinna som håller upp ett hemstöpt ljus med tre grenar. 

26 

Bilden visar två foton. 

1  Foto på en häst som sprungit sig varm. Det riktigt ångar om hästen. Det är små, 
små vattendroppar vi ser. Men lukten som sprider sig är gaser vi inte kan se. 

2 En stor mängd färgglada ballonger har släppts upp i luften. Helium är lättare än luft 
och därför flyger ballongerna iväg uppåt om man släpper dem. 

27 

Foto från ett smältverk. Hettan från det smälta järnet är otroligt stark. Ett kraftigt rött sken 
syns runt behållaren med järnet. Stålverksarbetaren har skyddskläder av aluminium för att 
klara att stå så nära. 

29 

Ett foto av Kajsa Bergkvist, som glatt visar upp en medalj. Brons - en lyckad blandning av 
koppar och tenn! Kajsa Bergkvist blev i alla fall glad för sin medalj. 
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29 

Teckningar som visar exempel på blandningar: 

a cement i cementblandare 

b glas i glasögonbågar 

c ett sminkat flickansikte 

d tandkräm på en tandborste 

e en mugg av keramik 

f en sax av stål 

g en skål med fruktsallad 

30 

Foto på en rörmokare. En skyddsmask med ett filter i skyddar den här killen från att andas 
in skadliga ämnen när han tätar avloppsrören. 

34 

Fem målningar. 

1  Målning som visar en bisonoxe i varmt röda färger. Den här bisonoxen målade 
någon på en grottvägg för många tusen år sedan. 

2 En avbildning av Jungfru Maria och Jesusbarnet. Man har använt klara färger i blått, 
grönt och rosa. Gloriorna runt huvudena är målade med guldfärg. Detta var ett 
vanligt motiv för konstnärerna på medeltiden. 

3 Den här oljemålningen gjorde fransmannen Jean Antoine Watteau år 1717. Han 
kunde arbeta länge med den, eftersom oljefärg inte torkar så fort. Den har fått 
namnet Kärleksfesten. I en vacker park promenerar människor par om par. 

4 En akvarell målad år 2003 av Lars Jonsson. Den föreställer fiskmåsar som vadar i 
vattnet en varm kväll. 

5 En målning i akrylfärg som ger starka, klara färger. Motivet kan tolkas på olika sätt. 
Kanske föreställer det gula höstlöv mot en röd bakgrund. 

36 

På teckningen ser man en flicka som säger så här: 

- Först var jag vid kiosken och köpte en chokladbit och ett tuggummi. Sen klättrade jag upp 
till kojan i trädet och då fick jag en massa kåda på mig. När jag skulle ner halkade jag på en 
av grenarna och ramlade ner i gräset. Då såg jag att det blödde från armbågen, så jag 
började cykla hem. Men kedjan hoppade av och jag blev ganska oljig och svettig. Fast jag 
kom hem till slut. Saften var slut, så jag åt en frukt i stället. Så här kan hon få bort 
fläckarna: 

1  Choklad - tvätta i kallt vatten och såpa. Du kan också pröva att lösa upp fläcken 
med mjölk. 
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2 Tuggummi - lägg tröjan i frysen och skrapa sedan bort tuggummit. 

3 Kåda och gräs - tvätta med T-sprit. 

Olja - gnid in med smör, tvätta med ljummet tvålvatten. 

Svett - tvätta med utspädd, vanlig ättika. 

Frukt - tvätta med lite citronsyra löst i vatten 

(Finns i små påsar i mataffären.) 

Blod - fukta med kallt vatten och strö på salt. Skölj med kallt vatten. 

38 

Teckning och foto. Fotografiet visar dom sura frukterna apelsin, citron och lime. 
Teckningen visar en räv som spottar ut ett par rönnbär följt av texten "Surt! Sa räven om 
röbbnären." 

40 

På teckningen ser man kluriga katten som kock. Han står vid spisen och demonstrerar hur 
han tillreder ett rödkålshuvud. 

  a: I dag ska jag visa hur man gör en härligt fräsch indikator. Till det behöver vi ett 
rödkålshuvud, en kniv och en skärbräda. 

  b: Hacka den färska rödkålen i strimlor och koka i lite vatten tills bitarna blivit 
avfärgade. 

  c: Sila vattnet och vips har du en fantastiskt färggrann och användbar indikator. Det 
är bara att droppa eller lägga det man vill undersöka i en skvätt av spadet. 

40 

Bilden visar vad som händer när man droppat på saltsyra, citron, vatten, diskmedel, 
maskindiskmedel och lut på rödkålsspad. De fyra första förändrar inte den rosa färgen, 
men maskindiskmedlet och luten gulfärgar spadet. 

Färgen visar om ämnet är surt eller basiskt. 

Rödkål är en indikator. Blåbär, te och rödbetor också! 

41 

Teckningen visar en flicka, som radat upp olika varor framför sig. Hon har sorterat dem 
efter PH-värdet, med surt (0) från vänster till neutralt (7) i mitten och basiskt (14) till höger. 

Här är varorna: 

Sura i fallande skala: saltsyra, ättiksprit, citron, syrlig karamell, tomat, vinsyra. 

Neutralt: destillerat vatten 

Basiska i stigande skala: kranvatten, blod, tandkräm, krita, Samarin, bakpulver, bikarbonat, 
tvättmedel, kaustik soda. 
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41 

Bild på ett plasttråg med färska räkor. På översidan sitter två färgade skivor, en blå och en 
gul. 

42 

På teckningen ser man en gäst vid ett restaurangbord. 

På bordet står en flaska citronsaft. 

Gästen håller fram sitt saftglas till kyparen, som står med en vattenhink. 

Gästen: Hovmästaren! Kan ni späda lite till? Den är fortfarande för suuuuur! 

44 

Foto förmodligen från början av 1900-talet. Man ser kvinnor vid sina bykkar vid kanten av 
en älv. 

45 

Teckning på en ko framför en veckomatsedel. 

Där står: 

 måndag: surt gräs 

 tisdag: surt gräs 

 onsdag: surt gräs 

 torsdag: surt gräs 

 fredag: surt gräs 

45 

Foto som visar surströmmingsjäsning. En stor trätunna är full av strömmingar. I 
bakgrunden strömmingsnät. 

46 

En teckning med en gädda och en abborre, som möts i vattnet. Abborren: Har du hört att 
mörtarna slutat få ungar? Då blir det inget käk till oss. 

Gäddan: Host, host, snart är vattnet för surt för mig också. 

47 

Fotografi av cykelpedal. Metallen runt pedalens gummi är brunfärgat av rost. 

49 

På fotot ser man två personer som seglar i sina glidskärmar högt över en bergstopp. De är i 
jämnhöjd med molnen. 
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51 

På en teckning visas vad som händer när varm och kall luft möts. Kall luft blåser in från 
sidorna. När kalluften möter den varma luften i mitten stiger varmluften uppåt och 
lufttrycket vid marken blir lågt. 

51 

Foto på en barometer 

52 

På en teckning vill man visa hur höjden över havet och olika havsdjup påverkar människans 
villkor. 

De fakta som här tas upp är ordnade från högsta höjd till störst havsdjup. 

1. Högsta höjd som en fågel har träffats på var 11277 meter. Det var en gam som 
kolliderade med ett flygplan. 

2. Flygplanet är som en korv av plåt uppumpad med luft. Det gäller att få samma 
lufttryck inne i planet som nere vid marken. Planet måste vara helt tätt så att inte 
luften pyser ut. Om en dörr skulle öppnas sugs man ut. 

3. Europarekord för fåglar har en flock sångsvanar som spanades in över Island på 8230 
meters höjd av en pilot. 

4. Uppe på 8000 meters höjd är luften mycket tunn. Där finns nästan ingen luft alls. 

5. Trycket är mycket lågt här uppe. Det är svårt att andas, eftersom det är ont om syre. 
Man mår dåligt, får ont i huvudet och tänker trögare än vanligt. Bergsbestigare tar 
oftast med sig luft (syrgas) i tuber för att kunna andas. 

6. Jakar kan leva på ända upp till 6100 meters höjd. 

7. Världens högst belägna järnvägsstation ligger i Bolivia på höjden 4786 m 

8. Om du tar med dig en barometer upp till högsta våningen i ett hus, kan du se hur 
trycket minskar jämfört med längst ner. Trycket minskar till hälften om man går fem 
kilometer uppåt. Det känns i öronen när man flyttar sig snabbt uppåt eller nedåt. 
Luften trycker mot trumhinnorna när trycket ändras. Det slår lock. 

9. Vid havsytan är lufttrycket som störst 

10. Fridykning oftast inte längre ner än 20 meter 

11. Med dykardräkt och tub med luft 50 m 

12. Djupaste dykningen utan tuber 133 m 

13. Dykning med tub med heliumblandning 307 m 

14. Ubåt vanligen 400 m 

15. Rekord för vanlig ubåt 6527 m 

16. Djuphavsfisk 8000 m 
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17. Med djuphavsfarkost till havets djupaste plats, Marianergraven utanför Filippinerna 
10911 m 

55 

Två teckningar på en pojke som sitter i en tryckkammare med en rad föremål. 

56 

Teckningen visar hur en kompressor fungerar. Den pumpar in luft in i kolven och ökar 
lufttrycket. Inne i kolven finns luft och vätska. Det ökade trycket gör att kolven pressas 
uppåt. Denna kraft kan bl.a användas till att öppna och stänga bussdörrar. 

59 

Illustration över växthuseffekten. Solljuset strålar mot jorden. Detta reflekteras av jordytan 
och värme går ut i rymden från jorden. Ju mer förorenad luften är desto mer värme hålls 
kvar i luften runt jorden. 

62 

På fotot ser man en grupp ungdomar som sitter runt lägerelden och grillar. 

64 

En teckning av en termometer som är graderad från -42 grader till +50 grader. 

65 

Bild av den väderkarta över Skandinavien, som visas dagligen i SVT. Prognosen avser en 
fredag kl.14. Den visar ett omväxlande väder med både hög- och lågtryck, moln, regn och 
sol. Siffror anger de temperaturer, som man kan vänta sig. 

66 

En teckning visar en pojke, som på ena kroppshalvan är klädd för kyla och rusk och på den 
andra för en varm dag. 

För kyla har han tjock luva, täckjacka, handskar, täckbyxor och stövlar. 

För en varm dag har han keps, gul T-shirt och shorts. 

67 

Teckningen visar en termos i genomskärning. 

Ytterflaskan är av stål. Innerflaskan kan vara av glas eller stål. 

Mellan ytter- och innerflaskan finns ett lufttomt rum (vakuum). 

En tät kork sluter till flaskan. 

69 

Fotografi över en isbjörn med sin unge på ryggen. Den vuxna isbjörnen säger "Hårstråna är 
lite feta, förstår du." 
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70 

Teckningen visar ett kök, där det finns många föremål, som innehåller magneter. 

75 

Illustration. En man tittar på en jordglob och säger "YES". På jordklotet finns ett antal pilar 
som pekar uppåt. Inne i jordklotet har Gilbert lagt en stor magnet. 

79 

Foto från en soptipp med järnskrot, där en lyftkran flyttar skrotet. 

80 

Foto på ett modernt tåg, som går på en högt uppbyggd räls. 

84 

Teckningen visar ett flickrum med en mängd elektriska apparater. Flickan som bor där 
ligger och drar sig på golvet omgiven av allt det här: En TV med VHS-spelare, en 
mobiltelefon, en bärbar dator, en CD-spelare, en mikrougn, en hårtork, en taklampa och 
ett proppskåp. I fönstret står ett akvarium med en elektrisk ål. Utanför ser man en hög 
kraftledning. 

90 

Ett tecknat batteri i genomskärning, kopplat till en glödlampa." 

93 

På teckningen ser man en säkring (elpropp) i genomskärning. Den har ett yttre hölje av 
porslin. 

Längst fram sitter en färgad liten knapp, som ramlar bort om det uppstår ett fel. Inne i 
proppen ligger en silvertråd, som är omgiven av sand. 

95 

Kvällsfotografi på en stad med skyskrapor. Många av rummen är upplysta. 

96 

Teckningen visar en raket. Den sitter fastsatt på en pinne och består av en rund hylsa av 
krut. 

I toppen finns metallpulver. Vid raketen är en stubin fäst. 

97 

Ett äppelträd. 

97 

En teckning av ett träd med äpplen. En flicka har klättrat upp för att plocka äpplen. Under 
trädet betar en ko. 
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100 

Teckningen visar en brasa. För att den ska brinna krävs syre. Vid förbränningen avges 
vatten koldioxid och värme (solenergi) 

103 

Annons för Good Year bildäck. Texten i början av annonsen lyder "AWT ger ökad trygghet 
vid ratten. 

104 

Teckningen visar ett rum, där en kvinna och ett barn finns. Rummet har en kakelugn, men 
också värmeelement under fönstret. På golvet står en zinkbalja med badvatten, där barnet 
ska bada. 

Under baljan ligger en handduk. 

En vattenkanna i porslin står på en träpall. 

Vid väggen står en gammal vevgrammofon med tratt. 

På golvet ligger skivor, s.k. stenkakor. 

En grön växt står i en kruka. 

Leksaker av plåt och trä ligger utströdda på golvet. 

105 

Foto med färgglada legobitar. 

109 

Foto från en popkonsert. Publiken har trängt ända fram till scenen, där artisten sjunger i 
mikrofonen. 

I bakgrunden ser man åhörare som klättrat upp i en björk för att se och höra. 

111 

En skala över ljudfrekvenser. 

Den övre halvan av bilden visar hur låga eller höga ljud som de sakerna kan göra. 

Den undre halvan visar hur låga och höga ljud djur kan höra. 

Fladdermöss och hundar uppfattar högre toner än människor. 

Duvor och elefanter hör lägre. 

Föremålen och djuren som alstrar ljud på olika frekvenser återges nedan: 

  Infraljud 1-20 Hertz. Ultraljud 20000-100000 Hertz. 

  Piano 30-1000 Hertz 

  Gitarr 80-1000 Hertz 

  Bilar och tåg 18-20000 Hertz 
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  Maskiner på fartyg 1-500 Hertz 

  Duva och elefant kan höra 1-20000 Hertz 

  Fladdermus kan höra 2000-100000 Hertz 

  Människa kan höra 20-20000 Hertz 

  Hund kan höra 100-30000 Hertz 

112 

Foto på fem duniga fågelungar med uppspärrade gap. 

112 

En färgad musiker som blåser i en bastuba, ett bleckinstrument med en stor tratt. 

115 

Teckning av en man som ropar "tjoho!". Ljudet studsar mot en bergvägg och mannen kan 
höra sitt eget "tjoho" som ett eko. 

116 

En teckning av örat i genomskärning. 

Längst ut sitter öronmusslan, det som sitter utanpå huvudet. 

Bildtext: 1. Här ser ni öronmusslan. Det är den stora tratt som samlar in ljudvågorna. 

Från öronmusslan går hörselgången in i huvudet. Små hår kantar gången. 

Bildtext: 2. Nu är vi två centimeter in i örat, i hörselgången. Som ni ser är den klädd med 
hår. Det skyddar mot smuts. 

Gången når trumhinnan. 

Bildtext: 3. Nu har vi kommit till trumhinnan. När luften sätts i rörelse av ett ljud, t.ex. en 
bra poplåt, så kommer trumhinnan att svänga i takt med luften. 

Trumhinnan är spänd över två ben, hammaren och städet. 

Bildtext: 4. Vi har gjort en liten lucka i trumhinnan, så att resan kan gå vidare. Innanför 
trumhinnan ser ni tre pyttesmå ben, hörselbenen. De är kroppens minsta ben och bara 
några millimeter stora. Hammaren, städet och stigbygeln heter de. Som ni ser sitter 
hammaren fäst i trumhinnan. När trumhinnan rör sig i takt med luften, rör sig det lilla 
benet i samma takt. Alla tre benen sitter fästa i varandra, som gångjärn. Alltså svänger alla 
tre benen i takt med musiken. 

Städet sitter ihop med ett annat ben, stigbygeln. 

Bildtext: 5. Här är vi vid det ställe där stigbygeln täcker öppningen in till innerörat. Där inne 
finns snäckan. Vi tar oss in och ser hur det ser ut där. 

Bortom stigbygeln sitter snäckan. 

6. Inne i snäckan åker vi som i en kladdig vätska, eller gelé. Gelén dallrar när hörselbenen 
rör sig. Om det är höga toner svänger benen snabbt, och då rör sig gelén på andra ställen 
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än om det är låga toner. Vid väggen finns små nervceller med tunna hår som sätts i rörelse 
av gelén. De är som små antenner som tar emot ljudsignalerna. 

Från snäckan leder hörselnerven bort mot hjärnan. 

Bildtext: 7. Med hjälp av hörselnerver skickas de sedan vidare till hjärnans hörselcentrum. 
När signalerna kommit dit hör vi ljudet. 

118 

En gammal tavla visar ett par män som sitter vid ett bord med sin ljudutrustning både på 
och under bordet. 

120 

Ett foto på Graham Bell, som demonstrerar sin uppfinning. 

122 

Foto på en ökenräv. Den har ett litet "ansikte" men jättestora öron. 

122 

Teckning på en hund som säger "VOFF!" 

122 

Foto på en hornuggla. 

122 

Foto på en grön gräshoppa. 

122 

Foto på en fladdermus som hänger upp- och ned i en gren. 

125 

Teckning. Kluriga katten håller i ett äppelskrutt som han lyser mot med en ficklampa. 
Skuggan av äppelskruttet på väggen liknar en mus. Kluriga katten säger "Hm ... är det en 
skrutt eller en mus?" 

129 

Foto på en sprutfisk som jagar insekter. 

130 

En tecknad genomskärning av ett öga. 

Ögat ser Kluriga Katten. Bilden träffar först hornhinnan. 

Bildtext: 1. Ögat skyddas av hornhinnan. 

Bakom hornhinnan sitter pupillen. 

Bildtext: 2. Ljuset kommer in i ögat genom pupillen. Pupillen är bara ett hål. Det vackert 
färgade runt hålet är regnbågshinnan, som också kallas iris. 
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Pupillen omges av irisens muskler. 

Bildtext: 3. Små muskler i regnbågshinnan kan göra pupillen större eller mindre. När det är 
mörkt, görs hålet större så att det kommer in mer ljus i ögat. När det är ljust blir pupillen 
mindre. 

Bakom pupill och regnbågshinna sitter linsen. 

Bildtext: 4. Linsen i ögat är mjuk och bryter ljuset. Med hjälp av muskler kan den ställas in 
för att se både på långt och på nära håll. När den inte kan ställa in skärpan ordentligt 
behöver vi använda glasögon. Eller kontaktlinser som sätts in i ögat utanpå hornhinnan. 

Bakom linsen finns glaskroppen, som utgör större delen av ögat. 

Bildtext: 5. Ljuset bryts i hornhinnan och linsen. Det passerar genom glaskroppen innan det 
når näthinnan som en upp-och-nervänd förminskad bild. Bilden tolkas sedan rättvänd i 
hjärnan. 

Efter att ha gått genom glaskroppen träffar bilden näthinnan. 

Bildtext: 6. I näthinnan finns känsliga nervceller som uppfattar ljuset. Från nervcellerna 
skickas signaler genom synnerven till hjärnans syncentrum. Det är först då som vi upplever 
att vi ser något. 

Vid synnervens slut sitter blinda fläcken. 

Bildtext: 7. Där synnerven är ansluten till näthinnan finns inga nervceller. Det kallas för den 
blinda fläcken. 

132 

Glasögon från år 1450 finns bevarade. De hade inga skalmar och var hopfällbara på mitten. 

132 

Bilden visar ett närsynt öga utan glasögon. 

Ljuset reflekteras i ögats lins och bildens skärningspunkt inträffar framför näthinnan. 

132 

En spridningslins sitter framför ögat och gör att bilden sammanfaller precis på näthinnan. 

132 

Bilden visar ett översynt öga utan glasögon. 

Ljuset reflekteras i ögats lins och bilden hinner inte sammanfalla i tid utan träffar 
näthinnan innan skärningspunkten är nådd. 

132 

Glasögon med samlingslinser hjälper om man är långsynt eller översynt, alltså ser tydligt på 
långt håll men inte på nära. 

En samlingslins sitter framför ögat och gör att bilden sammanfaller precis på näthinnan. 



20 

 

133 

En kamera i genomskärning som tar ett foto av Kluriga Katten. 

Bilden av Katten går genom en lins som sitter i ett cylindriskt objektiv. När den går genom 
linsen vänds bilden upp och ner. 

Bilden passerar genom en bländare och en öppen slutare och träffar kamerafilmen där den 
lämnar ett avtryck. 

134 

En rund platta där alla regnbågens färger har målats ser vit ut om man snurrar runt den 
väldigt fort. 

135 

Teckning. Regnbågens alla färger strålar mot en morot. En man betraktar moroten och 
genom hans öga når en orange färgstråle hans hjärna. 

137 

En röntgenbild av en fot i en känga. Fotens skelettdelar avtecknar sig genom lädret. 
Metallknapparna vid snörningen, samt skosulan och tåhättan släpper inte igenom 
strålarna. 

138 

Foto på en svart katt med lysande ögon. 

138 

Foto på en snäcka. Man ser antennerna och ögonen på skaft på huvudet. 

138 

Foto med en stark förstoring av bromsens huvud. Ögonen upptar en stor del. 

138 

Foto på ett spökdjur, som sitter hopkrupet på en gren. 

140 

Ett schema över vårt planetsystem. Innerst ligger solen, följt av Merkurius, Venus, Jorden, 
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. 

145 

Foto på en astronaut i sin rymddräkt klivande omkring på månen. 

149 

Kluriga Katten sitter och tittar upp på stjärnhimlen. 

Avbildade är figurerna Cassiopeja, Lilla björn, Karlavagnen och Orions bälte samt 
Polstjärnan och Orion.  
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