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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! 
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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. 

• Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilderna i boken. Det finns även många 
svällpappersbilder parallellt med bildbeskrivningarna. Det går att beställa fler 
svällpappersbilder på SPSM om så önskas, t ex olika arter av fiskar mm. 
Bildbeskrivningar av diagram, ligger i den ordinarie texten, under bilden. 

• Större tabeller har ersatts av en anpassning i den ordinarie texten. 
• Layout: Rutor av olika slag är oftast inte markerade. 
• I boken finns många övningar och uppgifter där mikroskop eller lupp ingår. Här bör 

undervisningen förberedas genom att tex använda ritmuff för att visa vad som syns 
i mikroskopet. Låt eleven beskriva i stället för att rita osv. 

• För att klara flera av uppgifterna i boken måste eleven få tillgång till olika 
referensböcker, t ex flora, fauna, insektsfauna mm. Det kan finnas att beställa på: 
www.punktskriftsnamnden.se. Kontrollera även vad som finns på internet. 

  

http://www.punktskriftsnamnden.se/
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Sidspecifika förändringar 

104 

Använd kulmodeller för att visa druvsocker, vatten och koldioxid. 

133 

Tabellen har ersatts av en lista. 

Nyckel: 

  a=Det går att nå miljökvalitetsmålet på en generation. 

  b=Ja, det går att skapa förutsättningar på en generation. 

  c=Nej, målet blir mycket svårt att nå även om vi sätter in fler åtgärder. 

 

  Miljömål; Hinner vi skapa förutsättningarna? 

  Begränsad klimatpåverkan; c 

  Frisk luft; b 

  Bara naturlig försurning; b 

  Levande sjöar och vattendrag; b 

  Grundvatten av god kvalitet; b 

  Myllrande våtmarker; b 

  Ingen övergödning; b 

  Hav i balans samt levande kust och skärgård; b 

  Ett rikt växt- och djurliv; c 

  Levande skogar; b 

  Ett rikt odlingslandskap; b 

  Säker strålmiljö; b 

  Storslagen fjällmiljö; b 

  Skyddande ozonskikt; a 

  Giftfri miljö; c 

  God bebyggd miljö; c 

180 

Visa på elevens arm biceps och triceps. 

203 

Visa eleven var pulsen ska kännas av. 
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214 

Uppgift 2 ersatt med: 

2 Kopiera listan nedan och markera med k (kolhydrat), p (protein) resp. f (fett) vad de olika 
vätskorna sönderdelar. Skriv också in vad som slutligen bildas i tunntarmen. 

Vätska: 

  saliv 

  magsaft 

  bukspott 

  tarmsaft 

  slutprodukt i tunntarmen 

223 

Uppg. 2. Det finns en svällpappersbild av svalget. 

251 

Uppg. 1. Visa eleven uppställningen på ritmuff. 

Uppg. 3. Diagrammet finns som svällpappersbild 

259 

Visa eleven konkav och konvex lins. 
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Till läsaren 
Det finns bildbeskrivningar till nästan alla bilder i boken. 

Det finns även många svällpappersbilder som går att använda parallellt med 
bildbeskrivningarna. 
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Pedagogiska tips 
• Eleven behöver tillgång till en, ritmuff. En generell instruktion är att den som ritar 

på ritmuffen ska förenkla bilden så mycket som möjligt. 

• Eleven skriver sina svar på datorn eller på perkinsmaskinen i stället för att t ex rita. 
Det är viktigt att eleven har god ordning på sin dokumentation av svar och liknande 
genom att exempelvis ha en särskild fil på datorn med just denna bok och 
antecknar kapitel/avsnitt och sedan uppgiftsnummer när man svarar. 

• Eleven med synnedsättning behöver mer tid till vissa uppgifter och det har eleven 
rätt till även vid prov. 

• Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom text eller bildbeskrivningar 
eller titta på svällpappersbilden innan eleven lyssnar på exempelvis en hörövning. 

• Berätta mer om bilderna som förekommer i boken. Bildbeskrivningar eller 
svällpappersbilder täcker ofta inte helt in vad bilden visar. Bildbeskrivningar kan 
aldrig ge exakt samma information som de seende eleverna får genom att titta på 
bilderna. Samtala om bilderna och ge den extra information som eleven med 
synnedsättningen kan ha nytta av för att få samma förståelse som de seende 
eleverna. Förtydliga genom enkla skisser på ritmuff, t ex s. 259 närsynthet/ 
översynthet, s. 329 korsningsschema. Ge t.ex. eleven med synnedsättning en 
presentation av djurens etc. utseende och typiska kännetecken osv. Det finns i 
leksaksaffärer många plastfigurer som visar olika djur: t ex fiskarter, spindlar, 
insekter, tusenfotingar och däggdjur, fossil mm. Dessa är ett bra komplement till 
bildbeskrivningarna. Modeller i plast av kroppen t ex, skelett, muskler, inälvor, öra 
och öga är bättre för eleven än bildbeskrivningar och taktila bilder. 

• Eleven med synnedsättning måste få tid att undersöka laborationshjälpmedel före 
laboration. 

• Man kan använda kroppen som måttenhet ibland. 
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Bildbeskrivningar 

6 

Illustration. Solen och dess närmaste fyra planeter. Jorden ligger på tredje banan från solen 
och har månen som följeslagare. 

6 

Illustration. Jordklotet. 

7 

En skiss av ett växthus. Solstrålningen passerar in genom glaset och värmestrålningen 
reflekteras mot golvet upp mot glastaket. Det mesta av värmen passerar ut genom glaset 
men en del reflekteras tillbaka ner i växthuset. 

7 

Skiss av jordklotet. Den visar ozonskiktet som ligger i övre delen av atmosfären. Från solen 
kommer UV-strålning. Det mesta av den stoppas av ozonskiktet, men en liten del kommer 
igenom och når jordytan. 

8 

Linjediagram. Y-axeln visar ”Världens befolkning (miljarder invånare)” från 0-10, x-axeln 
visar ”År” från 0-2200. Siffrorna är uppskattade ur diagrammet. 

Fram till år 1500 låg befolkningsnivån konstant på ca 0,3 miljarder. Därefter börjar den öka 
något. Under 1800-talet sker ökningen allt snabbare. Efter år 2000 börjar ökningen avta för 
att strax efter år 2200 stanna av på ca 10,5 miljarder. 

Några värden ur diagrammet: 

Årtal: antal miljarder 

  0-1500: ca 0,3 

  1750: ca 0,5 

  1900: ca 1,5 

  2000: ca 6 

  2100: ca 9 

  2200: ca 10 

8 

Skiss av jordklotet. Solenergi kommer in och värmestrålning avges. 
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9 

Diagram i form av en teckning som föreställer ett landskap i genomskärning. Det visar olika 
arters utbredning i höjdled. Diagrammets y-axel är graderad i kilometer, och nollinjen, x-
axeln, ligger utefter havets yta. 

På land, till vänster i bilden, finns ett nio kilometer högt berg, och i havsdjupet, till höger, 
ses en djuphavsgrav som når elva kilometers djup under havsytan (u h). 

Människa: Gränsen för människors bosättning går 5 km över havsytan (ö h), odlingsgränsen 
går ungefär en halv kilometer längre ner. En raket visar att människor kan flyga högre upp. 
En dykare ligger strax under ytan. En undervattensbåt ligger på ca 11 km u h. 

Övriga däggdjur: 

  Piphare, cirka 6 kilometer ö h. 

  Kaskelot, ca 2 kilometer u h. 

Fåglar: 

  Alpkaja, lever på ca 8 km ö h. 

  Gamörn, flyger på ca 10 km ö h. 

  Pingvin, simmar ca 0,2 km u h. 

Kräldjur: 

  Bergorm, lever på 4 kilometers höjd ö h. 

  Havssköldpadda: simmar ner till ca 0,5 km u h. 

Groddjur: 

  Alpsalamander, lever drygt tre km ö h. 

  Groda, lever upp till ca 1 km ö h. 

Fiskar: 

  Öring, lever upp till 5 km ö h. 

  Djuphavsfisk, lever ner till 11 km u h. 

Leddjur: 

  Spindel, kan flyga upp till 9 km ö h. 

  Hoppstjärt lever på upp till 6,5 km ö h. 

  Djuphavsräka, lever ner till 11 km u h. 

Encelliga djur: 

  Spordjur, lever upp till ca 7,5 km ö h men kan flyga upp till 10 km ö h. 

  Foraminifer (liknar ett snäckskal), lever ner till 11 km u h. 
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Svampar och bakterier: 

  Svampsporer, lever upp till ca 8 km ö h och kan flyga upp till 10 km ö h. 

  Förruttnelsebakterier, finns ända ner till 11 km u h. 

Alger: 

  Grönalger, finns på nästan 7 km ö h. 

  Rödalger, finns ner till ca 1 km u h. 

11 

Världskarta som visar olika naturtypers utredning. 

Tropisk regnskog: runt Amazonfloden och stråk upp genom Mellanamerika, Karibiska 
öarna, Brasiliens östra kust, längs ekvatorn i Afrika, östra Madagaskar, delar av Sydostasien 
och öarna utanför, nordöstra kusten på Australien. 

Savann: områden utanför den tropiska regnskogen. Södra Mexico, västra Cuba, fläckar i 
norra Sydamerika, stora delar av östra Sydamerika, norr samt söder om ekvatorn och 
sydöstra kusten i Afrika, västra Madagaskar, sydöstra Indien och Sri Lanka, norra Burma, 
östra kusten på Nya Zeeland. 

Öken: norra Mexico, Perus kust samt norra delarna av Chiles kust, Afrikas sydvästra kust, 
ett stråk längs Norra vändkretsen från Afrikas västkust till Pakistan, ett område öster om 
Kaspiska havet och fläckvis österut till Kina, fläckar i Australiens inre delar. 

Stäpp: centrala delar i USA, Argentina, området söder om Sahara, inre delar av södra 
Afrika, en fläck i östra Europa, ett stråk norr om Svarta havet och österut till Kinas inland, 
ett stråk söder om Svarta havet och österut till Himalaya, östra Pakistan, de inre delarna av 
Australien. 

Lövskog och barrskog: större delen av norra Nordamerika, stråk i Mellanamerika samt i 
centrala Sydamerika, en fläck i norra Sydamerika, längs sydöstra kusten och i inlandet i 
södra Chile, centrala delar av södra Afrika, Afrikas norra kust, större delen av Europa samt 
norra och östra Asien, norra och västra Indien, kustområden i Australien, Nya Zeelands 
nordö samt västra delen av sydön. 

Tundra: nordligaste delarna av Amerika, Europa och Asen. 

Bergsområden: nordvästra Canada och södra Alaska, Anderna i Sydamerika, Pyrenéerna, 
Alperna, Kaukasus, Himalaya och sydvästra Kina, delar av Mongoliet och stråk öster om 
Bajkalsjön, Södra alperna på Nya Zeelands sydö. 

Text i bilden: Där det regnar ännu mindre än på savannen klarar sig gräsen bättre än 
träden och där finns den trädlösa stäppen. 

Bild: Streck till det inre av Australien. 

11 

Färgfoto. New Yorks skyskrapor. 
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11 

Färgfoto. Barrskog i centrala Ryssland. 

11 

Färgfoto. Tre isbjörnar i ett snöigt landskap. 

11 

Färgfoto från östra Ryssland, norr om Kamtjatka. Höga berg sticker upp från en trädlös slätt 
med slingrande vattendrag. 

11 

Färgfoto. Ädellövskog i centrala Ryssland. 

11 

Färgfoto. Stora parasolliknande blad i frodig grönska. Finns vid ekvatorn i t ex Amazonas 
och centrala Afrika. 

11 

Färgfoto. En man vandrar över dynerna i en sandöken i Sydafrikas inland. 

11 

Färgfoto. På en grässlätt betar zebror och en antilop. I bakgrunden syns ett ensamt träd. 
Finns i bl a områden norr resp. söder om ekvatorn i Afrika. 

14 

Färgfoto. I skymningsljuset över en sjö flyger hundratals fåglar. I strandkanten växer vass 
och i bakgrunden ligger stråk av dimma. 

16 

Färgfoto. Ett uppspänt tygstycke med en lampa bakom. På tyget syns skuggsilhuetter av en 
person som med fingrarna plockar en insekt som landat. 

16 

Fyra skisser. 

  Organism: en hare. 

  Organ: en lever. 

  Vävnad: sju leverceller travade som tegelstenar. 

  Cell: en levercell. 

17 

Skiss. Toffeldjuret ser ut som en skosula med flimmerhår i kanten och små organ inuti. 
Ungefär vid hålfoten på sulan finns en öppning, en cellmun. Där kommer näring = mat in 
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som tas upp av runda näringsblåsor. Det finns också blåsor för avfall och en ganska stor 
oval cellkärna. Pilar visar att cellen kan ta upp syre genom cellväggen och lämna ifrån sig 
koldioxid. 

17 

Skiss av hur olika celler är uppbyggda. Delarna räknas upp utifrån och in. 

  Djurcell: cellmembran, cellplasma, cellkärna med arvsanlag. 

  Svampcell: cellvägg, cellmembran, cellplasma, cellkärna med arvsanlag. 

  Växtcell: cellvägg, cellmembran, cellplasma, cellsaftrum. I cellplasman ligger en 
cellkärna med arvsanlag och flera klorofyllkorn. 

  Bakteriecell: cellvägg, cellmembran, cellplasma, arvsanlag. 

Likheter: 

  Alla har cellplasma och cellmembran. 

Skillnader: 

  Alla har en cellkärna med arvsanlag utom bakteriecellen där arvsanlagen ligger fritt 
i cellplasman. 

  Alla har cellvägg utom djurcellen. 

  Enbart växtcellen har klorofyllkorn och cellsaftrum. 

18 

Skiss av en blomma i närbild. Ovanför de gröna foderbladen sitter de rosa kronbladen. I 
mitten finns pistillen = honorganet. Det liknar en rund flaska med smal hals. Den omges av 
fyra ståndare = hanorgan. De består av en smal sträng med en tvådelad klump i toppen. 

18 

Teckning i färg som visar olika typer och kombinationer av ståndare och pistiller. Under 
varje typ finns en bokstav från a-z. Ovanför några av dem finns latinsk text. Överst på 
bladet står det ”Doct: Linnæi, methodus plantarum sexualis, in systemate naturæ 
descripta”. Arket är daterat 1736. 

Några exempel: 

  A 1 ståndare, en pistill 

  B 2 ståndare, en pistill 

19 

Tecknad bild på Linné med lång lockig peruk och blomma i handen. 

20 

Färgfoto. Närbild på gul blomma med fem rundade blanka kronblad. I mitten sitter en bunt 
med ståndare. 
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20 

Ett schema visar förhållandet mellan familj, släkte och art. På övre raden i schemat finns 
färgbilder på fem olika arter av blommor. 

Till vänster är det släktet Anemone med arterna vitsippa, Anemone nemorosa och 
gulsippa, Anemone ranunculoides samt tovsippa, Anemone sylvestris. 

Till höger finns släktet Pulsatilla med arterna Backsippa, Pulsatilla vulgaris och mosippa, 
Pulsatilla vernalis. 

Båda släktena tillhör familjen Ranunculaceae. 

22 

Tecknad bild på Charles Darwin med penna och anteckningsbok, samt ett prov på hans 
mycket svårlästa handstil. Han levde 1809-1882. 

Till höger syns ett segelfartyg och ett par ödlor med taggar på huvudet och längs ryggraden 
(havsleguaner). 

22 

Fem teckningar på finkhuvuden med olika näbbar. 

  En vass, smal näbb: ”Äter insekter.” 

  En trubbigare, kort näbb: ”Äter knoppar och frukter.” 

  En lång något böjd näbb: ”Äter larver.” 

  En kort, kraftig näbb: ”Äter kaktusfrukter.” 

  En lång kraftig näbb: ”Äter bär och frön”. 

24 

Ett släktträd med en tidsskala på y-axeln, från för 4 miljarder år sedan till idag. På x-axeln 
finns olika organismer som skiljs ut vid olika tidpunkter. De olika grenarna bildar ett 
utvecklingsträd. Alla de släktgrenar som avgår når fram till nutid. Grenar och tid (miljarder 
år sedan) då de skiljde ut sig. 

  Urcell: ca 3,8. 

  Bakterier och arkéer: ca 3,5. 

  Eukaryoter (djur, svampar och växter tillhör gruppen som började med en cell med 
kärna) skiljdes från arkéerna: ca 3. 

  Växter (börjar med cell med klorofyllkorn), skiljdes från övriga Eukaryoter: ca 1,5. 

  Svampar och djur skiljdes åt: ca 0,5. 

27 

Färgfoto. Ett fält av mjölkört, en hög växt med smala blad utefter stammen. Den avslutas 
med en axliknande blomställning som smalnar av uppåt. Blommorna är rosa. 



12 
 

Delvis infälld finns en karta över Skandinavien som visar växtens olika namn. I Danmark: 
gederams, i Skåne: mjölke, i mellersta Götaland: ormablomma, i Svealand: rävrumpa och 
rallarros, i Norrland: kropp, brudfackla och almykke, i Norge: gjeitskor, och i Finland: 
horsma. 

27 

Tre tecknade småfåglar. 

Talgoxe: gul mage med ett svart band från hakan till stjärtroten. 

Tofsmes: gråbrun på kroppen och har grå hätta som dragits ut som en liten tofs bakåt. 

Svartmes: beige på buken och har grå vingar med två smala vita band, hjässan är mörkt 
gråsvart med en vit fläck i nacken. 

28 

Skiss av bakterier. 

Kocker är runda och kan klumpa ihop sig till en boll eller bilda en lång kedja. 

28 

Skiss av bakterier. 

Baciller är ovala eller avlånga. En del har en krans av hår, andra har ett gissel (trådlik). 
Några ser ut som kedjor av prinskorvar. 

28 

Skiss av bakterier. 

Spiriller är långa och vridna som korkskruvar. De på bilden har gisseltrådar i båda ändarna. 

29 

Färgfoto av en rund källa. Vattnet är mörkblått i centrum och blågrönt i kanterna. På 
stranden närmast källan finns en gul rand. Längre ut är marken skarpt orangefärgad. Det 
orangea har följt med i rännilar där vattnet runnit över kanten. 

29 

Tre skisser av olika cyanobakterier. 

Åtta runda korn med grön mitt. Fem av dem har ett tvärstreck på mitten. 

En stav ihopsatt av sjutton gröna kulor. Tre av kulorna är större än de andra och sitter 
spridda. 

Tre delar av stavar sammansatta av gröna kulor. Stavarna smalnar av mot änden. 

30 

Fotografi från ett mikroskop. Bilden ser ut som en närbild på en ryamatta. På mattan ligger 
det gula kulor. 
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30 

Svartvitt foto av L. Pasteur som står i ett laboratorium. Han har skägg och bär en lång vit 
rock. I handen håller han en flaska som han tagit ur en stor kokare på golvet. 

31 

Färgfoto av en grund vik. Vattnet är grönfärgat och ogenomskinligt. 

34 

Färgfoto av det myllrande livet vid ett korallrev. Där finns fiskar med olika storlek, form och 
färg. Stora havsanemoner sitter på korallerna. 

36 

Ett släktträd med olika organismer som skiljs ut vid olika tidpunkter. De olika grenarna 
bildar ett utvecklingsträd som delas i två grupper, Ryggradslösa djur resp. ryggradsdjur. 
Alla de släktgrenar som avgår når fram till nutid. Grenar som skiljde ut sig i kronologisk 
ordning: 

  Urdjur skiljdes från flercelliga djur, ex svampdjur. 

  Svampdjur skiljdes från djur med maghåla, ex nässeldjur. 

  Nässeldjur skiljdes från djur med tarmkanal, ex plattmaskar. 

  Tagghudingar och ryggradsdjur skiljdes från plattmaskar. 

  Tagghudingar skiljdes från ryggradsdjur dvs djur med inre skelett med ryggrad. 

  Blötdjur, ringmaskar och leddjur skiljdes från plattmaskar. 

  Plattmaskar och rundmaskar skiljs åt. 

  Blötdjur skiljdes från ringmaskar och leddjur. 

  Ringmaskar skiljdes från leddjur dvs djur med yttre skelett med leder. 

37 

Fyra skisser av urdjur i olika faser av delning. 

  En rund cell med rund kärna och en avlång utbuktning i ena kanten. 

  En avlång cell där även kärnan dragits ut. Cellen är smalare på mitten och tjioockare 
i ändarna. 

  Två runda celler med varsin rund kärna. 

  Två runda celler med varsin rund kärna. Båda har en avlång utbuktning i ena 
kanten. 

37 

Skiss. Toffeldjuret ser ut som en skosula. Hödjuret ser ut som en liten potatis med ett hack 
i kanten. I dem syns organ som små fläckar. 
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37 

Skiss. Amöban är en oregelbundet formad klump. I den finns organ som små fläckar. 

37 

Skiss. Gisselorganismen är oval med spetsiga ändar. I ena änden finns en lång tråd. 

37 

Skiss som visar svampdjurens uppbyggnad. En liten säck som smalnar av upptill. Den tar 
upp vatten och föda genom porer i säckens sidor, och sedan passerar vattnet ut genom 
mynningen upptill. 

38 

Färgfoto. Brännmaneten har ett geleaktigt stjärnformat ”lock” överst. Under det sitter tätt 
med långa bränntrådar. 

38 

Skiss i genomskärning. 

Polyp (fastsittande). Den ser ut som en urna med två vingar på sidorna. Maghålan har 
öppning uppåt där föda kommer in och avfall går ut. 

38 

Skiss i genomskärning. 

Medusa (frisimmande). Den ser ut som en uppochnervänd skål. Maghålan avgränsas med 
en smal passage underifrån. Genom den kommer maten in och avfallet går ut. 

38 

Färgfoto. Öronmaneten liknar en genomskinlig geleskål. Vid centrum finns en grupp med 
fyra runda ringar i avvikande färg. Längs kanten på skålen sitter korta nässeltrådar. 

38 

Färgfoto av koralldjur. De ser ut som smala strutar med en frans av ganska tjockt gult garn 
runt mynningen. 

39 

Teckning. En lång smal mask med slät yta. 

39 

Teckning. En ganska bred kort mask. Kroppen är så tunn och platt att man ser de inre 
organen. 
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39 

Teckning. Daggmaskens kropp är uppbyggd av segment. Det ser ut som om den bestod av 
en lång rad av lika breda ringar (=segment). Ganska nära ena änden finns dock ett bredare 
och tjockare segment. 

39 

Ett diffust färgfoto visar två hoprullade maskar i muskelvävnad. 

39 

Färgfoto som visar en hopgyttrad binnikemask. Den liknar tunn veckad bandspaghetti. 

40 

Färgfoto. Lerrörmasken ser ut som ett smalt rör med en vid krans av långa blåskimrande 
fjäderliknande spröt i ena änden. I kransens mitt ser man rörets mynning. 

40 

Skiss av en daggmasks uppbyggnad. Den liknar ett segmenterat rör med en smal tagg i ena 
änden. Där börjar en smal kanal, nervsystemet, som följer maskens undersida. I varje 
segment finns en liten ansvällning på denna. I första segmentet är det en större ansvällning 
”hjärnan”. Blodsystemet liknar en stege med ändarna hopsatta. Det finns en stegpinne i 
varje segment. Där går också smala kanaler från blodkärlen som mynnar på undersidan av 
masken. I mitten av masken går den raka tarmkanalen. Den mynnar strax bakom första 
segmentet. 

40 

Skiss av en gräsmatta i genomskärning. En daggmask har grävt en gång mellan rötterna, 
ända upp till jordytan. Där ligger ett torrt löv som den håller på att dra ner till sig. 

42 

Skiss av snäcka i genomskärning. Man ser att en del av djuret finns inuti 

snäckskalet. Utanför skalet finns följande: Längst fram två ganska korta tentakler, som är 
känselorgan, och strax ovanför finns längre skaft med ögonen. På undersidan, mot marken, 
finns långt fram en mun, och inuti den en rasptunga. Matsmältningskanalen sträcker sig 
bakåt, utvidgas lite till en mage, och därifrån går tarmen in i den del av kroppen som är i 
skalet. Tarmen mynnar sen i anus i en hålighet i kroppen. Denna kallas mantelhåla eller 
lunga, och har en öppning på ovansidan av kroppen vid skalets kant. 

42 

Skiss. En öppnad mussla med sina organ. Den har formen av en liggande oval, där musslans 
lås finns på ena långsidan. I främre änden, vänstra kanten, finns munnen, och därifrån går 
matsmältningskanalen till magen, och därefter gör tarmen några vindlingar och mynnar 
sen i anus i högra kanten. Där finns det också en öppning in till mantelhålan, så att vatten 
kan strömma ut och in. I mantelhålan ligger gälar. Ganska långt till vänster ser man en bit 
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av kroppen som sticker ut över musselskalets kant, den kallas foten. Skalhalvorna hålls 
ihop av två slutmuskler, en främre och en bakre. 

43 

Färgfoto av en bläckfisk sedd från sidan, med ett stort mörkt öga och en glänsande kropp 
med små rosa prickar. 

43 

Skiss av en bläckfisk i genomskärning. Principen är densamma som i bilden på snäckan, fast 
utan synligt skal. Här är framänden till höger, de kraftiga armarna och en tentakel sitter 
runt munöppningen. Där finns en näbb och en rasptunga. I bakkroppen finns mantelhålan 
på kroppens undersida, på ovansidan ligger ett platt skal under huden. 
Matsmältningskanalen går bakåt till magen och sen går tarmen vidare till mantelhålan. I 
bakkroppen finns även en bläckblåsa, som också mynnar i mantelhålan. I mantelhålan finns 
vatten, som kan pressas ut som en jetstråle via mynningen, sifonen. Bläckfiskens ögon 
sitter mitt på kroppen. 

44 

Skiss. Enkelfoting uppifrån och i tvärsnitt så att man ser att kroppen är tillplattad uppifrån, 
och har ett benpar i varje segment. 

44 

Skiss. Dubbelfoting uppifrån och i tvärsnitt så att man ser att kroppen är rund i 
genomskärning och har två benpar per segment. 

44 

Färgfoto. På detta avlånga djur har varje segment ett par ben. 

45 

Tecknade bilder på olika kräftdjur. Siffror i parentes avser längd i boken i cm. För 
krabbtaskan anges även bredd. 

De här kräftdjuren är fyra gånger så stora i verkligheten: 

  Hummer (7) och flodkräfta (3,5) är ganska lika varandra, med lång kropp, långa 
antenner, två stora klor och utmed ryggskölden finns fyra par gångben. Bakkroppen 
är ledad. 

  Spirontocaris, räka (2) liknar också hummern. Den har dock inga klor. 

  Krabbtaska (l: 5, b: 7) har en oval kropp, det är bara ryggskölden man ser uppifrån. 
Framtill vid ögonen finns ett par korta antenner, och utefter sidorna finns ett par 
klor och fyra par gångben. 

De här kräftdjuren är avbildade i verklig storlek: 

  Phryxus (1), gråsugga som är parasit på räkor. Den liknar en klump med några 
runda utstående delar och en avlång randig detalj. 
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  Landgråsugga (2) är grå med oval kroppsform, tillplattad uppifrån. Hela kroppen är 
ledad, de har alltså ingen särskild ryggsköld. Varje segment har ett benpar. 

  Tångmärla (2) påminner om en räka och är tillplattad från sidorna, men märlan har 
ingen ryggsköld utan hela kroppen är indelad i korta segment ungefär som 
gråsuggan. 

  Spökräka (2) har en lång smal kropp indelad i långa smala segment. Den är böjd och 
det är svårt att se vad som är fram och bak. 

  Havstulpan (1,5) liknar en vit vulkan som sitter på en sten. Ur vulkanens krater 
sticker det upp flera spröt. 

  Långhals (3) liknar en mussla på ett skaft som i sin övre del är fäst på t ex en träbit. 

45 

Skisser på kröftdjur. 

  Hinnkräftan är genomskinlig och har rundad kropp med långa antenner. 

  Hoppkräftan påminner om hummern i kroppsbyggnaden. Den har avlång 
segmenterad kropp, långa antenner och spröt i bakänden. 

  Musselkräftan är genomskinlig och har rundad kropp med långa antenner. 

46 

Skisser av olika spindeldjur. 

  Egentliga spindlar har en liten framkropp och en större rundad bakkropp. 
Antennerna är små och de fyra paren ben är relativt korta (ung. av samma längd 
som kroppen). 

  Lockespindlar har tunna ben som är ca fem ggr längre kroppen. 

  Skorpioner har ryggsköld och ledad bakkropp, samt ett par klor framför de fyra 
benparen. Längst ut på stjärten sitter en gadd. 

  Kvalster: fästing och skabbkvalster. De är små och har rundade kroppar. På 
fästingen sitter de fyra benparen vid främre änden. Skabbkvalstret har fyra korta 
ben och grupper med borst utefter kroppens sidor. 

46 

Skiss av en spindel. Kroppen består av en fram- och en bakkropp som förenas vid den 
smala midjan. Längst fram sitter åtta ögon, nedanför dem ett par utskott som slutar i en 
spets, där giftkörlarna mynnar. På var sida om dem sitter ledade munverktyg. På 
framkroppen finns också fyra par långa ben med fem leder vardera. I bakkroppen finns en 
boklunga (grop med lameller) på undersidan nära midjan, och i bakre änden sitter 
spinnkörtlar. 
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47 

Tre teckningar. 

  En spindel vid en äggkokong, en oval silkesboll, som är större än den själv. 

  En spindel som kastat sig ut i luften och har spinntråden som livlina efter sig. 

  En spindel på ett fångstnät uppspänt mellan några kvistar. 

48 

Skiss av livscykel: Ofullständig förvandling. Bilden är utformad som en cirkel med pilar som 
man följer medurs. 

1 Ägg: en gräshoppa lägger ägg i en hålighet i marken. 

2 Liten nymf: ägget kläcks och det blir en liten nymf (liknar en vuxen insekt förutom 
storleken). 

3 Stor nymf: nymfen växer och blir större. 

4 Vuxen insekt: cirkeln sluts när den är vuxen. 

48 

Skiss av livscykel: Fullständig förvandling. Bilden är utformad som en cirkel med pilar som 
man följer medurs. 

1 Ägg: ägg på ett blad. 

2 Larv: en hårig larv på ett blad. 

3 Puppa: en puppa hänger från en kvist. 

4 Vuxen insekt: en fjäril kryper ur puppan och breder ut vingarna. 

49 

Teckningar. Exempel på olika insektsarter med ofullständig förvandling. 

  Fjällborstsvansar: Silverfisk som är vitaktig, långsmal och har två antenner framtill 
och tre långa borst baktill. 

  Kackerlackor: Skogskackerlackan liknar en skalbagge med långa bakåtböjda 
antenner. Huvudet är dolt av halsskölden. 

  Skinnbaggar: Bärfisen är sköldformad. Den tunna delen av vingarna sticker ut vid 
bakkroppens spets. 

  Tvestjärtar: Den vanliga tvestjärten är långsmal och svartglänsande med ledad 
bakkropp som slutar i en tång baktill. 

  Trollsländor: Trollsländan har ett rundat huvud med två stora ögon. På kroppens 
smalare mellanparti fäster de två paren långa genomskinliga vingar. Bakom 
vingarna sträcker bakkroppen ut sej, lång, rak och smal. 
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  Löss: Huvudlusen har en droppformad kropp som är tillplattad uppifrån. Benen har 
små klor ytterst. 

  Hopprätvingar: Den gröna vårtbitaren visas från sidan. Huvud och mellankropp är 
korta, bakkroppen täcks nästan helt av vingarna. Antennerna är bakåtfällda och 
ännu längre än bakkroppen. De långa bakbenen hålls böjda, och ser ut som en 
vinkel med spetsen uppåt. 

  Bäcksländor: Stora bäcksländan är långsträckt med vingarna tätt lagda mot 
bakkroppen och har två spröt i bakänden. 

  Hoppstjärtar: Hoppstjärten är ett litet djur som påminner om en räka. I bakänden 
finns en hoppgaffel (tre spröt). 

  Dagsländor: Dagsländan har en smal kropp med två långa antenner fram och tre 
långa spröt bak. Framvingarna är ungefär tre gånger större än de bakre vingarna. 

49 

Teckningar. Exempel på olika insektsarter med fullständig förvandling. 

  Steklar: Den vanliga getingen har en smal midja efter mellankroppen. Bakkroppen 
är gul och svartrandig. Vingarna ligger vid sidan av kroppen. 

  Nätvingar: Den allmäna sävsländan är en ljusgrön insekt som ser tunn och ömtålig 
ut. Två lika stora genomskinliga vingpar och smal kropp. 

  Loppor: Kattloppan har en segmenterad kropp som ser krumböjd ut och långa 
håriga ben, bakbenen är längst. 

  Nattsländor: Nattsländan har två långa, nästan lika stora vingpar som är matta och 
ser lite ludna ut. Smal kropp. 

  Tvåvingar: Fjädermyggan har smala långa ben. Mellan första och andra benparet 
syns ett par korta smala vingar. Antennerna är fjäderformade. 

  Fjärilar: Nässelfjärilen är spräcklig i svart, brunt och gult, och har två par fjällklädda 
vingar. 

  Skalbaggar: Ollonborren har ett litet svart huvud, en lite större svart mellankropp 
och en stor mandelformad bakkropp som täcks av ljusbruna täckvingar. 

50 

Skiss av en getings uppbyggnad från sidan. 

Den har tre delar, huvud, mellankropp och bakkropp. Vingarna är tunna, genomskinliga 
och består av en lång framvinge och en kortare bakvinge. De och benen sitter på 
mellankroppen. 

Överst på huvudet sitter ett fasettöga som en hätta. Nedanför det finns två små prickar, 
punktögon. Framför dessa har antennen sitt fäste. ”Hjärnan” sitter innanför punktögonen. 
Från den leder en kanal längs insidan av buken ända till slutet av bakkroppen. I munnen 
längst ner på huvudet mynnar en kanal som leder till spottkörteln i mellankroppen samt en 
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kanal som går till ”magen” i bakkroppen. ”Magen” omsluts av en flikig giftkörtel med 
förbindelse till gadden i slutet av bakkroppen. ”Hjärtat” består av en lång kanal som följer 
ryggsidan från mellankroppen till slutet av bakkroppen. 

50 

Färgfoto. I en buske sitter två larver som ser ut som halvvissnade blad. 

51 

Färgfoto av en fjäril med rödbrun grundfärg på vingarna. I ytterkanten på varje vinge sitter 
en rund fläck som ser ut som ett öga, med färgerna blått, gult och svart. 

51 

Tre teckningar av insekter med bakkroppen tvärrandig i svart och gult. 

  Geting: smal midja och genomskinliga vingar, blank bakkropp. 

  Getinglik blomfluga: Den har genomskinliga vingar och är ungefär hälften så lång 
som en geting, matt bakkropp. 

  Hallonglasvingen: ganska klumpig och utan midja. Den har genomskinliga vingar 
och är ungefär lika stor som getingen men mattare i färgerna. 

52 

Teckning. Snytbaggens nosparti är utdraget till ett snabellikt snyte. 

52 

Teckning. Granbarkborren har prickar på halsskölden och taggar på bakkroppen. 

52 

Färgfoto. I en hyggeskant står 20-30 döda granar. Även i skogen bakom dem finns spridda 
döda träd. 

54 

Släktträd med olika ryggradsdjur som skiljs ut vid olika tidpunkter. De olika grenarna bildar 
ett utvecklingsträd. Alla de släktgrenar som avgår når fram till nutid. Grenar som skiljde ut 
sig i kronologisk ordning: 

  Fiskar skiljdes från djur som andas med lungor och kan leva på land, ex groddjur. 

  Groddjur skiljdes från djur med förökning på land och inre befruktning, ex kräldjur. 

  Kräldjur skiljdes från djur med foster i moderns kropp, däggdjur. 

  Kräldjur och fåglar skiljdes åt. 
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55 

Tio teckningar av olika fiskarter. 

1 Slätrocka: har rombformad kropp med lång smal stjärt. 

2 Flygfisk: har silverskimrande kropp och starkt förstorade bröstfenor, som liknar 
vingar. 

3 Sjöhäst: simmar stående och ser upptill ut som en liten häst utan ben. Munnen är 
utdragen till en smal nos och stjärten böjer sig framåt i en båge. 

4 Gädda: har en lång kropp mönstrad i grönt och gult, stort huvud och stor mun. 
Gäddans kroppsdelar är markerade: 

  Gällock – bågformade lock strax bakom huvudet. 

  Ryggfena – långt bak på ryggen. 

  Bröstfena – på sidan av buken strax bakom huvudet. 

  Bukfena – mitt på magen. 

  Analfena – långt bak på buken. 

  Stjärtfena – längst bak. 

5 Klumpfisk: har nästan rund kropp, liten mun och små ögon. Baktill 

6 ser den rumphuggen ut, kroppen tar slut efter ryggfenan och bukfenan. 

7 Torsk: har brunaktig kropp och en liten skäggtöm under hakan. Tre ryggfenor. 

8 Slätvar: är en plattfisk med rund, tillplattad och gråbrunspräcklig kropp. Båda 
ögonen sitter på samma sida. Munnen är sned. 

9 Pelikanfisk: består av ett stort gap och lång smal stjärt. Ögonen sitter längst fram på 
överläppen. Fenorna sträcker sig längs hela kroppen. 

10 Sillkung, en lång smal fisk med röd ryggfena utefter hela kroppen. Den blå kroppen 
avslutas med en stjärtfena som ser ut som tre röda band. På huvudet finns en röd 
tofs. 

11 Pigghajen har grå och spolformad kropp, med munnen på undersidan av huvudet 
och fem lodräta gälspringor på sidan. Den har en pigg framför den trekantiga 
ryggfenan. 

56 

Skiss av en torsk. På sidan av fisken, från övre delen av gälarna och till stjärtroten finns en 
ljus sidolinje som följer ryggens rundning. 

57 

Färgfoto. Salamandern liknar en ödla. Den är gråbrun med mörka prickar, kroppen är lång 
och benen korta. Fötterna ser ut som händer med smala fingrar. 
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57 

Färgfoto på två grodor i en vattensamling. Den ena grodan sitter på den andres rygg, och i 
vattnet omkring dem finns fullt med romkorn, små geléklumpar med en svart prick i 
mitten. 

57 

Sju skisser. En grodas utveckling. 

1 Ägg. 

2 Ägget har kläckts och ynglet liknar en fisk men har yttre gälar. De sitter bakom 
huvudet som en tofs. 

3 Gälarna ombildas och blir inre gälar. 

4 Ynglet får bakben. 

5 Frambenen växer ut, och nu börjar ynglet likna en groda, men har fortfarande en 
lång stjärt. 

6 Djuret får lungor och liknar en groda. Stjärten har blivit kortare. 

7 Grodan är fullvuxen, stjärten är helt tillbakabildad. 

60 

Tecknad fågel. Dess lungor består av flera delar. Efter luftstrupen sitter lungorna som liknar 
ballonger. Nedanför dem leder rör till resp. luftsäck. De är ungefär lika stora som lungorna. 

60 

Färgfoto. Fågelfossilets gracila skelett framträder tydligt i stenens yta. I de stora vingarna 
kan man urskilja varje fjäder. Den hade också långa stjärtfjädrar på något som liknar en 
svans. 

61 

Färgfoto på hornugglans runda ansikte med två små upprättstående fjädertofsar på 
hjässan som liknar kattöron. 

62 

En serie om tre färgfoton på ett skäggdoppingpar i en sjö. 

1 De simmar sida vid sida med rakt uppsträckta halsar. 

2 De trampar vatten så kraftfullt att deras bröst reser sig ur vattnet. Samtidigt håller 
de upp sjögräs med näbbarna mot varandra. 

3 Honan ligger med halsen utsträckt över vattenytan. Hannen nalkas henne bakifrån. 

63 

Svartvitt foto av en man som går på en äng med en flock gäss efter sig. 
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64 

Färgfoto. Babianen har lång nos och tätt mellan ögonen. Den sitter på marken. Mellan dess 
ben sitter en unge som diar från bröstet. 

64 

Teckning på ett näbbdjur som simmar under vattenytan. Den pälsklädda kroppen är 
spolformad och ganska tjock på mitten. Benen är korta och breda som paddlar och den har 
simhud mellan tårna. Näbben liknar en ankas. 

65 

Färgfoto på en unge som är så liten att den är nästan genomskinlig, blank och rosa. Den 
sitter i en liten hårig grop av hud. På huvudet ser man ett litet öga och nosen som suger på 
mammans spene, på bröstet urskiljer man revbenen. Den har små framben med runda 
tassar men inga bakben. 

65 

Färgfoto. En ganska stor pälsklädd känguruunge sticker ut huvud och framtassar ur pungen 
på mamman som betar. 

66 

Teckning som visar smådjur i naturlig storlek. 

  Humlekolibri, drygt 5 cm från näbbspets till stjärtspets är minsta fågeln. 

  Flimmernäbbmus, ca 5 cm inklusive svans är minsta ryggradsdjuret på land. 

  Filippinsk smörbult, ca 1 cm lång är minsta fisk. 

66 

Teckning som visar stora arter. Till vänster finns en människa som jämförelse. 

Afrikansk elefant, ca 5 meter lång och ca 4 meter hög, är största ryggradsdjur på land. 
Struts, över 2 meter hög är största fågel. 

Blåval, det största ryggradsdjuret är ca 30 m lång. 

70 

Fyra djur: en gul fjäril, en snäcka med ögon på skaft, en brun- och vitbrokig kalv och en 
fläckig gepard. 

70 

Sju teckningar av olika leddjur. Vattenkvalster: rund kropp och fyra par ben. Svarta 
teckningar på kroppen. 

  Nässelfjäril: två vingpar, spräcklig i svart, brunt och gult. 

  Vargspindel: gulaktig framkropp, bakkropp och fyra benpar. 
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  Stenkrypare: lång, smal och blank. Den långa kroppen är indelad i korta segment 
med ett benpar var, totalt ca 15 benpar. 

  Ruter ess: en vit krabba med ryggskölden formad som en romb med rundade hörn. 
Den har två klor längst fram och fyra benpar utefter sidorna. 

  Spyfluga: huvud med mycket stora ögon, mellankropp med ett par genomskinliga 
vingar, hårig bakkropp och tre par ben. 

  Nordhavsräka: kroppen består av en ryggsköld och en ledad, segmenterad, 
bakkropp. Den har långa antenner och ben utefter hela kroppen, på bakkroppen är 
det ett par per segment. 

71 

Sex färgfoton av olika insekter. Djuren ses uppifrån om inte annat sägs. 

1 En harskrank med tunna ben. Kroppen är lång och smal. Den har ett kort huvud, en 
något längre mellankropp och en lång bakkropp. Vingarna är långa och smala, ett 
par. Tre par ben, som ser ut som tunna streck, de är ledade och mycket långa. 

2 På ett blad sitter en grönskimrande skalbagge. Den är nästan fyrkantig med 
rundade hörn. Framtill sitter ett litet huvud med korta antenner, större delen av 
ryggen täcks av täckvingar. Tre benpar. 

3 En trollslända med två nästan lika stora vingpar, som är långa, ganska smala, tunna 
och genomskinliga, man ser tydligt deras ribbor. Bakkroppen är smal och mycket 
lång. 

4 En fjäril som sitter på bark med vilande vingar. Den är trekantig eftersom vingarna 
ligger bredvid kroppen. Den är ljust brun med rosa teckningar. Det är svårt att 
urskilja huvudet på bilden. Mellankropp och bakkropp är tjocka. 

5 Ett bi. Huvudet har två mycket stora ögon och korta antenner. Vingarna på den 
runda mellankroppen är genomskinliga, inte så stora, det bakre paret minst. 
Bakkroppen är bredare och längre än mellankroppen. 

6 En gräshoppa sedd från sidan. Huvud och mellankropp är korta, bakkroppen är flera 
gånger längre. Vingarna är hopfällda och ligger över ryggen. Antennerna är korta. 
De mycket långa bakbenen hålls böjda. 
Färgen är brunaktig. 

73 

Fem färgfoton av olika däggdjur. 

1 Lejonhanne som öppnar sitt stora gap. Men ser fyra stora vassa hörntänder. I 
nacken har det en yvig man som gör att huvudet ser större ut än vad det är. 

2 På ett isfält sitter två isbjörnar, den ena stor och den andra liten. Ungen sitter vid 
den mammans framben. 
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3 Ett svart apansikte. En gorillahanne. Ögonen är små och den korthåriga pannan 
skjuter ut en bit framför dem. Näsborrarna är stora och läpparna smala, 
underläppen lyser rosa. 

4 En elefantunge går framför snabeln på en vuxen elefant. Den ser ut som en perfekt 
miniatyr, men har inga betar som den vuxna har. 

5 Tre lejonungar står tätt tillsammans i gräset. Den gula pälsen verkar ullig, öronen är 
runda. 

74 

Färgfoto av en maskrosplanta. En blomma är utslagen och lyser gul, en annan har redan 
blommat ut och fått en vit boll av frön, som vart och ett är fäst vid en fallskärm av vita dun. 
Några frön flyger iväg. 

75 

Teckning av två växter i likadana krukor. Växten till vänster är ca 0,5 cm hög på bilden. 
Växten till höger är ca 6,5 cm hög på bilden och mycket frodigare. 

76 

Färgfoto på undersidan av ett blad i närbild. Klyvöppningen ser ut som en oval med en 
mun. 

76 

Skiss av en rektangulär växtcell. Mellan cellväggen och cellsaftrummet ligger de gröna 
klorofyllkornen och cellkärnan. 

77 

Teckning. Solen lyser på ett träd som tillverkar socker. Från marken stiger vatten med 
närsalter upp i trädet. Luften bidrar med koldioxid och tar emot det syre som trädet avger 
som avfall. 

77 

Färgfoto. Lövskogsklädda sluttningar. 

78 

Färgfoto. Havssallat har tunna rundade blad. 

78 

Skiss. En blomma i närbild. Ovanför de gröna foderbladen sitter de rosa kronbladen. I 
mitten finns pistillen = honorganet. Det liknar en rund flaska med smal hals. Den omges av 
fyra ståndare = hanorgan. De består av en smal sträng med en tvådelad klump i toppen. 



26 
 

78 

Skiss. Björnmossa har en lodrät smal stam med barrlika blad på nedre delen. I toppen sitter 
en sporkapsel, en liten klump på en tunn stängel. 

78 

Skiss. Lummer liknar en vågrät böjd piprensare med barrlika blad. Stammen delar sig i 
grenar som sticker upp. I toppen på en gren finns två kolvlika ax med sporer. Grenen 
saknar blad närmast axen. 

79 

Släktträd med olika typer av växter som skiljs ut vid olika tidpunkter. De olika grenarna 
bildar ett utvecklingsträd som delas in i två grupper. Blomväxter och barrträd hör till 
fröväxter och de övriga hör till sporväxter. Alla de grenar som avgår når fram till nutid. 
Grenar som skiljde ut sig i kronologisk ordning: 

Algernas gren går rakt upp. 

  Från den avgår en gren med mossor. 

  Från mossorna avgår en gren som innehåller växter med rötter och stam med 
ledningsvävnad, lummerväxter. 

  Från lummerväxter avgår först en gren med ormbunkar och sedan en gren med 
fräkenväxter. 

  Från ormbunkarna avgår en gren med växter som har föröknking med frön 
(fröväxter), barrträd. 

  Från barrträden avgår en gren med växter som har blomma och frukt, dvs 
blomväxter. 

80 

Färgfoto som visar en dykare. I förgrunden finns rödalger som liknar kala greniga buskar. I 
bakgrunden finns brunalgerna som är betydligt längre än dykaren. De består av en lång 
stam med korta blad längs hela stammen. 

80 

Färgfoto. Grönalgerna bildar en ring runt stenarna närmast vattenytan. 

81 

Färgfoto på blåstång, som är rikt förgrenad med platta skott som hålls upprätta av runda 
luftfyllda blåsor. 
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81 

Skisser av olika sorters alger: 

  Tre grönalger: De liknar en banan, en snöflinga och en rektangel med spröt i 
hörnen. 

  Tre kiselalger: De har ett kiselskal och är ljust gråbruna. En av dem är rund med ett 
vackert mönster. En annan är avlång och randig, en tredje är mandelformad. 

  En pansarflagellat: Den är rombformad, har oregelbundna streck på ytan och ett 
gisselhår i ena änden. 

81 

Skiss. Den encelliga grönalgen är rund och har en tydlig cellkärna. Cellplasman är grön av 
klorofyllkorn. Där finns också ett större korn med stärkelse i. Två gissel bredvid varandra 
sticker ut genom cellväggen i övre änden. Cellen tar upp koldioxid, vatten och närsalter 
från omgivningen och avger syre. 

82 

Färgfoto av mossklädda stenar i en granskog. 

82 

Teckningar på åtta olika mossor. De flesta har en grundform som påminner om ett 
fiskskelett, mossans stam och grenar motsvaras av ryggraden med fiskbenen som sticker 
rakt ut åt sidan. 

  Väggmossa: ser ut som ett glest fiskskelett. Från stammen och från toppen växer 
det också upp trådlika grenar med sporkapslar. 

  Kransmossa: är mer förgrenad, vissa av grenarna har alltså egna smågrenar. Även 
här finns sporkapslar på trådlika grenar. 

  Vitmossa: en genomgående stam med enkla grenar som i toppen bildar en krans av 
grenar som liknar en blomma. 

  Björnmossa: lång stam med korta barrliknande grenar. I stamspetsen sitter 
sporkapseln på sin tunna tråd. 

  Stjärnmossa: en genomgående stam, och inga grenar utan tillplattade, breda och 
tunna blad. Sporkapslarna sitter både i stamspetsen och längre ned. 

  Husmossa: växer liksom i flera våningar. Den ser ut som ett prydligt fiskskelett med 
grenar som är längst vid stammens mitt och allt kortare ju närmare ändarna de 
sitter. Från stammens mitt växer det upp en stam till, som har grenar på samma 
sätt. Också från den växer det ut en stam till. 

  Kammossa: har längst grenar på mitten av stammen och kortare mot ändarna. 

  Kvastmossa: har inga grenar men korta blad som är lite krusiga, och de sitter bara 
på ena sidan av stammen. 
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83 

Skiss av en stensöta. Dess ormbunksblad utgår från en vågrät jordstam. På bladen sitter 
runda samlingar med sporgömmen. Varje sporgömme är en liten kapsel som kan spricka 
upp, och då faller sporerna ned på jorden. 

Sporen börjar gro och blir till en förgrodd som ser ut som ett löv platt på marken med små 
hår ner i jorden. Från förgrodden växer den nya plantan och dess rot ut. 

83 

Färgfoto. Revlummer har upprättstående grenar med styvt utstående smala blad. Långa 
ljusa sporax sitter i några av grenarnas toppar. 

83 

Färgfoto. Skogsfräken har en rak grön stam med gracila, bågböjda upprepat grenade 
grenar. 

83 

Färgfoto. Örnbräkens stora bladen är allt man ser på bilden, som är tagen uppifrån. Bladet 
är trekantigt och uppbyggt av småblad som sitter parvis utefter bladnerven. Småbladen blir 
allt mindre mot bladets spets. Varje småblad är i sin tur parbladigt på samma sätt, och 
dessa i sin tur har pytteblad. 

84 

Skiss av en blomma i genomskärning. På blomskaftet sitter nederst gröna foderblad, 
ovanför dem finns kronblad som på den här är röda. Kronbladen omger en krans med fyra 
ståndare (hanorgan). Ståndarna består av en sträng på vilken det sitter en knapp. 
Ståndarkransen omger pistillen (honorganet), som ser ut som en liten flaska med lång hals. 
Flaskans buk kallas fruktämne, halsen kallas stift, och längst upp sitter märket. 

84 

Skiss av grankotte med fjäll. En närbild av fjällets insida visar två tunna, avlånga frövingar 
med varsitt frö i övre änden. 

84 

Skiss. Fyra pollenkorn har landat på märket. Från ett av dem växer hancellen med en 
pollenslang ner genom stiftet. 

84 

Skiss. Pollenslangen når äggcellen i fröämnet nere i pistillen. 

84 

Skiss. Fruktämnet har vuxit och blivit runt. En liten rest av stiftet sitter högst upp. Fruktens 
ytterhölje består av tjockt fruktkött. Därinnanför finns en tunn fruktvägg som omsluter 
fröet. I fröet ligger grodden. 
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85 

Fem tecknade bilder i rad visar hur groningen går till från frö till planta. 

Text: 

  Fröet suger först upp vatten och sväller. 

  Fröskalet spricker och groddens rotanlag utvecklas till en liten rot. 

  Roten växer ut och fäster fröet vid jorden. 

  De första bladen, hjärtbladen, växer ut. 

  Efter groningen behöver plantan ljus och närsalter för att leva och växa vidare. 

Bild: Hjärtbladen liknar inte plantans övriga blad. Här är de ovala med slät kant. De övriga 
bladen är större, har tandad kant och avslutas med en spets. 

85 

Teckning. Utlöparen ser ut som ett långt bladskaft som lägger sig mot jorden och slår rot, 
där växer det upp en ny planta som i sin tur skickar ut en utlöpare. 

86 

Skiss. Granens stora kottar är honkottar. De är först uppåtvända. När de är mogna hänger 
de neråt. Hankottarna ser ut som små bollar. I dem bildas pollenkorn som liknar en kula 
med en blåsa på vardera sida och en prick i mitten. De blåser iväg till honkottarna. Under 
fjällen i honkotten växer sedan frön med avlånga frövingar. 

86 

Skiss. Ett bi suger nektar ur en smörblomma. Närbilden visar hur biet får pollen på ryggen 
när det för ner huvudet i blomman. 

87 

Teckning. På bilden finns ett gräs, och i en närbild visas hur dess blomma ser ut. 

Den består av två fjäll som omsluter fruktämnet. Pistillens märke har stor yta och ser ut 
som två fjädrar som hänger ut ur blomman. Ståndarna hänger också ut. De liknar två rör 
som sitter ihop och har stora mängder pollen. På bilden finns även andra gräs, 
smörblomma, blåklocka, rödklöver och vial. 

87 

Två färgfoton. 

  Blad och hängen på en brännässla. 

  Närbild på de tagglika brännhåren. 

90 

Teckning som visar att man ska hålla båda tummarna på objektglaset, vid kanten av 
bordet. Sedan tar man spjärn under bordsskivan med de andra fingrarna. 
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91 

Skiss av alger som växer på olika djup. Uppifrån (där det är grundast) och ner finns: 

1 En grönalg med tunn bred bål, toppen når ytan. 

2 En grönalg vars blad ser ut som långa remsor, toppen når ytan. 

3 Grenig brunalg med luftblåsor som sitter parvis, toppen når ytan. 

4 Grenig brunalg, utan särskilda luftblåsor 

5 En stor brunalg vars bål är flikig nästan som en hand. 

6 En flikig röd alg vars nedre del liknar en stam. 

7 En upprepat gaffelgrenig rödalg. 

8 En avlång, bladliknande, nervig ljusröd alg. 

91 

Teckning av en hel resp. en isärplockad blomma. Blommorna har fem kronblad, fem 
foderblad och 10 ståndare. På den isärplockade blomman finns pistillen i mitten. I en cirkel 
runt den ligger de övriga delarna i följande ordning: kronblad, ståndare, foderblad, 
ståndare, kronblad, ståndare osv. 

92 

Färgfoto på två svampar med brun hatt och kraftig ljus fot. På den ena kryper en liten 
snigel. 

93 

En tecknad bildserie visar svamparnas livscykel. 

En flugsvamps byggnad. Under jorden finns rotliknande trådar, det är mycel. Från mycelet 
växer fruktkroppen upp, det är den vi brukar kalla svamp. Den består av en hatt som sitter 
på en fot. På flugsvampens fot finns nedtill en strumpa, och högre upp sitter en mjuk ring. 
Under hatten finns det lameller, och på dem sitter sporer som ramlar ner och förs bort 
med vinden. 

Sporen landar på marken och från den växer svamptrådar ut. 

Mycel bildas och växer till som ett nät. 

En ny fruktkropp bildas. 

93 

Svartvitt fotografi på en äldre man med ljust yvigt hår och en liten slät mössa. 

94 

Färgfoto. Möglet ser ut som tunna glastrådar med svarta prickar här och där. 
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94 

Färgfoto på röd hallonsylt med små bruna pulverhögar på. 

95 

Färgfoto. Kantarellen liknar en gul tjock tratt. Trattkantarellen är mera långsmal och 
gråbrun. Kremlans hatt är röd på översidan med vita skivor under och vit fot. 

95 

Färgfoto. Den vita flugsvampen har vit hatt och vit fot. 

96 

Färgfoto på trädstammar där honungsskivlingens hattar ligger omlott som taktegel. 

97 

Teckning. Skorplaven ser ut som en knölig färgfläck med vårtformiga 

upphöjningar. 

97 

Teckning. Bladlaven ser ut att vara uppbyggd av flera flikiga blad som sitter tätt ihop, 
fästade vid underlaget. 

97 

Teckning. Busklaven ser ut som en grå liten buske av smala grenar och hänger ned från en 
trädgren. 

97 

Färgfoto. Varglaven är en busklav med trassliga grenar. Den är gulaktig och sitter på en 
trädstam. 

101 

Färgfoto. Ett samhälle vid ett vattendrag, med gröna åkrar i förgrunden och skogsklädda 
kullar i bakgrunden. 

102 

Fem teckningar. 

  Individ – en hare. 

  Population – tre harar. 

  Samhälle – en älg, en hare och en vessla. 

  Ekosystem – under en ek sitter en hare. Bredvid står två björkar. På andra sidan 
eken finns en sjö. I bakgrunden står en älg framför granskogen vid bergets fot. 

  Biosfär – jordklotet. 
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103 

Diagrammet visar hur antalet harar och lodjur har samvarierat mellan år 1850 och ca 1940. 
Båda linjerna ökar och minskar i cykler om ca 10 år. Lodjurets kurva ligger lite efter harens. 
Harpopulationen varierar från ca 20000 till som mest nästan 160000 individer. Lodjuren 
varierar mellan ca 1000 och 6000. 

103 

Skiss. 

Giraffen når att beta från ett träd med kronan på 4-6 m höjd. 

Giraffgasellen står på bakbenen och når att beta från en buske på 3 m höjd. 

Impalan betar i busken på ca 1-2 m höjd. 

Den lilla dik-dik antilopen betar på de lägsta grenarna under ca 1 m höjd. 

104 

Teckning. Solen lyser på ett träd som tillverkar socker. Från marken stiger vatten upp i 
trädet. Luften bidrar med koldioxid och tar emot det syre som trädet avger som avfall. 

104 

Tre kulmodeller. 

  Druvsocker består av sex kolatomer i en böjd kedja. Varje kolatom binder till varsin 
OH-grupp (En atom syre=O och en atom väte=H). Kolatomerna binder dessutom en 
väteatom var. 

  Vatten består av en syreatom som binder två väteatomer. Molekylen är böjd. 

  Koldioxid består av en kolatom som binder två syreatomer. Molekylen är rak. 

105 

En tecknad hare. Den förbrukar socker (maten) och syre. Den avger koldioxid, vatten och 
värmestrålning. 

105 

Skiss med vattnets kretslopp. Solenergin gör att vatten avdunstar från hav, sjöar och 
floder. Även växterna på land avger vatten. Vattnet samlas i moln som av vinden förs in 
över land och tvingas uppåt. Högre upp kyls vattnet i molnen ner och det regnar. När 
regnet når marken förs en del som ytavrinning ner till floden. En större del går ner i 
marken och förs som grundvattenavrinning tillbaka till floder, sjöar och hav. 
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106 

Tre skisser av olika cyanobakterier. 

  Åtta runda korn med grön mitt. På fem av dem är mitten tudelad. 

  En stav hopsatt av sjutton gröna kulor. Tre av kulorna är större än de andra och 
sitter spridda. 

  Tre delar av stavar sammansatta av gröna kulor. Stavarna smalnar av mot änden. 

107 

Teckning som visar att både på land och i vatten finns det växter och djur som byter syre 
och koldioxid med varandra. 

108 

Tecknat landskap som visar närsalternas kretslopp. Från skogen kommer döda växtdelar 
som faller ner på marken och bildar förna. En hare har ätit mat med närsalter i skogen. 

I markens förna finns nedbrytare t ex svampar. Döda djur och växter bryts ner och ger 
upphov till mer förna. 

Växterna i skogen avger vatten till moln som ger regn. Regnet löser ut förnans närsalter 
och för dem genom markvattnet tillbaka till skogen. 

108 

Tecknad närbild på en växt. 

Nyckel: 

  Fe=järn 

  N=kväve 

  Ca=kalcium 

  S=svavel 

  K=kalium 

  Mg=magnesium 

  P=fosfor 

I jorden, kring växtens rötter, finns nedbrytare dvs förnadjur, svamptrådar och bakterier. 
Dessa gör så att det sker en förmultning där det frigörs N, P och S. 

Berggrunden under jorden vittrar och frigör K, Mg, Ca och Fe. Alla dessa ämnen tas upp av 
växtrötterna och förs vidare upp i plantan. 

N, P och K är markerade i bilden. 

108 

Tecknad närbild på ärtväxtens rötter visar bakterieknölarna som små kulor på rottrådarna. 
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109 

Skiss av kolets kretslopp vid en skog. 

Från skogen kommer döda växtdelar som faller ner på marken och bildar förna. En hare 
har ätit mat med kolrika ämnen i skogen. 

I markens förna finns nedbrytare t ex svampar. Döda djur och växter bryts ner och ger 
upphov till mer förna. 

Koldioxid som andas ut av organismer t ex haren och nedbrytare i förnan, återgår till 
skogen. Skogens träd både avger och tar upp koldioxid. 

110 

Teckning. I björkens stora krona finns många olika djurgrupper. Björkens blad är föda för 
skalbaggar, det är vivlar och bladbaggar, men också fjärilslarver, växtsteklar och bladlöss 
äter bladen. I nästa nivå av näringsväven blir dessa insekter i sin tur föda åt parasitsteklar. 
Bladlössen är dessutom föda för blomflugelarver, spindlar, nyckelpigor, mesar och myror. 
Och djuren i den nivån blir byte för nästa nivå, fåglar som flugsnappare, sångare, mesar, 
som sedan blir byte för sparvhöken. I björken sitter också en orre på en gren. Den äter 
knoppar, hängen och en och annan bladlus. Överst i näringsväven finns duvhöken, den slår 
både sparvhök och orre. Blomflugor och spindlar är även föda för rovsteklar, som i sin tur 
äts av småfåglarna. 

111 

Tecknad näringspyramid. 

  Nivå 1 (basen) Producenter: bl a gräs, smultron, ek, violer och rönn. 

  Nivå 2 Växtätare: bl a mätarlarv, gräshoppa och mus. 

  Nivå 3 Rovdjur: lövsångare, huggorm, nyckelpiga och spindel. 

  Nivå 4 Topprovdjur: duvhök och räv. 

112 

Tecknad näringskedja. 

växtplankton > djurplankton > småfisk > gädda 

112 

Teckning av en sjö i genomskärning. På bottnen ligger döda organismer som bryts ner av 
bakterier. Bakterier och växtplankton utgör föda för djurplankton. Där finns också 
bottenlevande organismer som dagsändelarv, slamätande maskar, husmask och märla. 
Dessa blir tillsammans med djurplankton föda för småfisk. De bottenlevande krypen äts 
även av lite större fiskar som abborre och mört. Lomen äter småfisk. Det gör också 
abborren som även tar någon mört och snäcka. Gäddan tar abborre och mört. Topprovdjur 
är fiskgjusen som fångar både abborre och gädda. 
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113 

Tecknad näringspyramid. 

  Nivå 1 (basen) växtplankton: växter (producenter). 

  Nivå 2 djurplankton: växtätare (konsumenter). 

  Nivå 3 småfisk: rovdjur (konsumenter). 

  Nivå 4 gädda, abborre: rovdjur (konsumenter). 

  Nivå 5 (toppen) fiskgjuse: topprovdjur (toppkonsumenter). 

114 

Skiss av jorden. Solenergi tillförs jorden och värmestrålning avges till rymden. Materia 
transporteras runt på jorden. 

114 

Skiss av ekosystem. Solenergi och regnvatten tillförs systemet. Solen driver fotosyntesen i 
en gran, som tillverkar syre. Syret används vid förbränning hos en hare (andning) och för 
nedbrytarnas förmultning av förna. Kvävgas i atmosfären tas upp av en del växter vid 
kvävefixering. I marken förs kvävet till granens rötter. Genom vittring och från nedbrytarna 
förs även närsalter med fosfor, kväve med mera till trädet genom marken. 

116 

Skiss. Ett värmeljus med en hållare som liknar en slev (långt skaft) förs ner i en bägare och 
hålls precis vid vattenytan. Urglaset läggs som lock på. 

116 

Linjediagram. Y-axeln är märkt ”Syremängd”, x-axeln är märkt ”tid”. 

  03.00-09.00: Syremängden är som lägst. 

  09.00-17.00: Syremängden ökar. 

  17.00-19.00: Syremängden är som högst. 

  19.00-03.00: Syremängden minskar. 

117 

Skiss. I en tratt finns ett lodrätt metalltrådsnät. Där placeras jord (förna). Ovanför jorden 
finns en lampa. Trattens pip hålls över en bägare med bottnen täckt av utspädd alkohol. 

118 

En bräda med fasttejpade löv på rad. Där finns björk, ek, asp, rönn och lönn. 

120 

Färgfoto. En kvinna står böjd och plockar bland risplantor. Nedanför henne syns terrasser, 
en del med frodigt ris och en del med vattenspegel. 
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120 

Färgfoto. En kvinna med grått hår i hästsvans böjer sig fram mot en schimpansunge. Den 
känner med ett finger på hennes läppar. 

121 

Skiss. Ett spjut och ett rep sätts ihop till en harpun. 

121 

Färgfoto. En afrikan cyklar genom gräset på savannen. 

122 

Flygfoto visar en väg med rektangulära fält på båda sidor. Det liknar ett lapptäcke eftersom 
fälten har olika färger i gult och grönt. 

123 

Två färgfoton. 

Griskultingar som trängs i ett stall med spjälgolv. 

Två grisar ute i en gyttjepöl. 

124 

Skiss som visar exempel på lagrade resurser, förnybara resurser och flödande resurser. 

Lagrade: uran, mineraler - bland annat metaller och fosfor - samt kol, olja och fossilgas. 

Förnybara: levande organismer, t ex skog, fisk och växtodlingar. 

Flödande: vattnets kretslopp, vind och solenergi genom solfångare samt vattenkraft. 

125 

Färgfoto av en oljerigg. Det är en plattform mitt ute i havet. Där finns bl a en stor kran och 
ett högt torn med en eldsflamma i toppen. 

126 

Skiss. Ner till 1dm djup under skosulan finns: 

  Gråsuggor 2 st 

  Spindlar 7 st 

  Skalbaggar 20 st 

  Mångfotingar 7 st 

  Urdjur 200 000 st 

  Kvalster 5000 st 

  Hoppstjärtar 2000 st 

  Daggmaskar 5 st 
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  Hjuldjur 600 st 

  Mygg- och fluglarver 80 st 

  Små ringmaskar 5000 st 

  Bakterier 1 000 000 000 000 st 

  Rundmaskar 150 000 st 

128 

Stapeldiagram. Siffrorna avser staplarnas höjd i mm uppmätta i bilden. 

  Äpple 0,5 

  bröd 2,5 

  kyckling 4 

  griskött 12 

  ost 28 

  nöttkött 52 

130 

Färgfoto av en man i styrhytten på en båt. På skärmen framför honom syns ett fiskstim. 

131 

Färgfoto av ett bi som besöker en blomma. 

131 

Linjediagram som visar befolkning och resursanvändning från forntid till idag. Den låg på 
en jämn nivå och ökade bara något fram till industrialiseringens början för 200 år sedan. 
Efter det stiger kurvan brant till idag. Det finns tre olika streckade kurvor som visar 
alternativ i framtiden. 

  A: kurvan fortsätter lika brant uppåt. 

  B: kurvan planar ut och lägger sig på dagens nivå. 

  C: kurvan dyker för att sedan lägga sig på en något lägre nivå än idag. 

132 

Färgfoto. Interiör i ett snabbköp. 

134 

Tre linjediagram som visar förändringar mellan år 1850 och år 2000. 

Global temperatur medeltal, grader C; 
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Uppmätta årliga värden. 

  1850: ca 13,7 

  2000: ca 14,5 

Avvikelser från medelvärdet 1961-90. 

  1850: ca -0,4 

  2000: ca 0,4 

Global havsnivåändring medeltal, mm; 

Avvikelser från medelvärdet 1961-90. 

  1850: -140 

  2000: 50 

Norra halvklotets snötäcke, miljoner km^2; 

Uppmätta årliga värden. 

  1920: ca 39 

  2000: ca 37,5 

Avvikelser från medelvärdet 1961-90. 

  1920: ca 0 

  2000: ca -3 

135 

Linjediagram. Y-axeln visar ”Global uppvärmning vid jordytan (grader C)” och x-axeln visar 
år mellan 1900-2100. Siffrorna är ungefärliga. 

  1900-2000: kurvan stiger från -0,8 till 0. 

  Perioden 2000-2100 finns fyra alternativa kurvor markerade med olika färg. 

  Röd kurva (stora utsläpp): överst, ökar under perioden från 0-3,7 grader C. 

  Orange kurva (något mindre utsläpp): näst överst, ökar under perioden från 0-2,8 
grader C. 

  Mörkgul kurva (lägre utsläpp): näst nederst, ökar under perioden från 0-1,9 grader 
C. 

  Ljusgul kurva (konstant koncentration 2000 års nivå): nederst, ökar under perioden 
från 0-0,5 grader C. 

135 

Skiss. Omsättning av kol. 

Människans utsläpp av kol är 8 miljarder ton per år: 

Fossilbränsleförbränning och cementframställning ger 6 miljarder ton per år. 
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Skogsavverkning och förbränning av ved ger 2 miljarder ton per år. 

Havet tar upp 2 miljarder ton kol mer per år än det släpper ut. 

Ekosystem på land tar upp 3 miljarder ton kol mer per år än de släpper ut 

3 miljarder ton kol blir kvar i atmosfären varje år. 

136 

Färgfoto. En dykare simmar över ett korallrev och olika fiskar och sjöstjärnor. 

136 

Sverigekarta. 

Ekens nordgräns idag: går från Gävle till norra Vänern och Dalsland. 

Ekens utbredning om 50 år: kust och inland från Skellefteå och söderut, ej närmast fjällen, 
förutom i Dalarna. 

138 

Färgfoto som visar en helikopter. Den bär en behållare över en sjö. Det rasar ett moln av 
vitt pulver från behållaren ner till vattnet. 

139 

Diagram med elva liggande staplar, ju längre stapel desto surare vatten. På x-axeln finns 
värden från pH 8,0 (vänster) till pH 3,0 (höger). 

X-axeln är färgmarkerad; 

blått = pH högre än 6,5. 

gult = pH 6,5-4,5 

orange = pH lägre än 4,5. 

Alla staplar har en trubbig avslutning utom den sista (plankton) som avslutas med en spets. 

Värdena nedan avser pH och är ungefärliga. 

- Mört: bred stapel från >8,0-6,0, avtar sedan och försvinner vid 5,5. 

- Gädda och abborre: bred stapel från >8,0-5,5, avtar sedan och försvinner vid 5,0. 

- Ål: bred stapel från >8,0-5,0, avtar sedan och försvinner vid 4,5. 

- Skaldjur (kräfta, musslor, dammsnäcka och märlor): bred stapel från >8,0-6,5, avtar 
sedan och försvinner vid 6,0. 

- Dagsländelarv: bred stapel från >8,0-6,0, avtar sedan och försvinner vid 5,5. 

- Storlom och småskrake: bred stapel från >8,0-5,5, avtar sedan och försvinner vid 
5,0. 

- Vattenlevande insekter (bl a dykare): smal stapel från >8,0-5,5, bred stapel mellan 
5,5-4,0 avtar sedan och försvinner vid 3,5. 
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- Knipa: (stapeln har samma form som den förra med insekterna) smal stapel från 
>8,0-5,5, bred stapel mellan 5,5-4,0 avtar sedan och försvinner vid 3,5. 

- Braxengräs och notblomster: bred stapel från >8,0-5,5, avtar sedan och försvinner 
vid 5,0. 

- Vitmossa: smal stapel från >8,0-5,0, bred stapel mellan 5,0-3,5 avtar sedan och 
försvinner vid 3,3. 

- Plankton: bred stapel från >8,0-6,5, bredden avtar sedan successivt och de 
försvinner vid 3,3. 

140 

Färgfoto. Det forsar vatten genom dammluckorna. Dammen är målad med figurer i de 
samiska färgerna blått, gult och rött. 

141 

Färgfoto. Ett glas fylls med vatten från en kran. 

141 

Färgfoto. Skylt med text: 

Östra Mälaren 

Vattenskyddsområde 

Water protection area 

Vid olycka ring 112. 

143 

Skiss. Runt en blåstång samsas: 

1 spigg (fisk), 2 tångräkor, 3 blåmusslor, 5 havsborstmaskar, 5 havstulpaner, 8 
dammsnäckor, 75 tångmärlor, 80 snäckor och 120 havsgråsuggor. 

143 

Näringskedja. 

Växtplankton → Djurplankton (Hoppkräfta) → Mindre rovfisk (Strömming och skarpsill) → 
Större rovfisk (Torsk) 

144 

Rödlistan består av fem färgmarkerade steg. Stegen listas uppifrån (de tre stegen i mitten 
är markerade med klammer och texten ”hotade”): 

  Nationellt utdöd (grå) 

  Akut hotad (röd) 

  Starkt hotad (orange) 
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  Sårbar (ljusorange) 

  Nära hotad (gul). 

145 

Färgfoto. Jättelokan liknar växten hundkäx, med blommor i flock som bildar en ”parasoll”. 

147 

Färgfoto. En stor yta i skogen där alla träd är borttagna. 

147 

Färgfoto. Ensartad skog där träden står tätt i rader och har ungefär lika grova stammar. 
Inga träd som fallit på marken. 

147 

Färgfoto. Skog med olika trädslag (ex. Björk, gran) i olika åldrar (ungskog och äldre), i 
skogen finns luckor där träd som ramlat ligger kvar. 

148 

Linjediagram med en ojämn linje som sluttar nedåt mot höger. Y-axeln är ej graderad. X-
axeln går från 1974-2010. 

148 

Färgfoto. Kor som betar i en hage kringgärdad av en gärdesgård. 

150 

Stapeldiagram med liggande staplar som bildar en näringspyramid. Färgerna är ljusast i 
nedersta stapeln (växtplankton) och blir mörkare för varje steg uppåt. Siffrorna nedan 
avser staplarnas längd i mm mätta i bilden med början nedifrån. 

  Växtplankton 45 

  Djurplankton 20 

  Mört 14 

  Gädda 8 

  Fiskgjuse, människa 2 

151 

Färgfoto. Hög skorsten som spyr ut rök. 

151 

Färgfoto av en säl som sticker upp huvudet ur vattnet. 
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152 

Teckning av en hare vid en gran. Haren avger koldioxid till granen och får syre tillbaka. Den 
får mat från gräs på marken. Döda organismer på marken bryts ner och närsalter 
transporteras till granen där de tas upp. Solenergi flödar in till granen och värmeenergi 
avgår från systemet. 

152 

Teckning av stad. Vatten, bränsle, varor och mat transporteras in. Rökgaser, sopor, avlopp 
och värme avges. 

153 

Färgfoto. Stadspark där folk har picknick på gräset. 

154 

Stapeldiagram: Globala hektar per person i några olika länder 

  Förenade Arabemiraten 10,7 

  Danmark 8,0 

  USA 8,0 

  Australien 6,8 

  Sverige 5,9 

  Japan 4,7 

  Ryssland 4,4 

  Polen 4,3 

  Brasilien 2,9 

  Sydafrika 2,3 

  Kina 2,2 

  Kuba 1,9 

  Genomsnitt om alla fick lika 1,8 

  Etiopien 1,1 

  Indien 0,9 

  Afghanistan 0,6 

  Öst-Timor 0,4 
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155 

Cirkeldiagram. 

  resa 30% 

  bo 30% 

  äta 25% 

  övrigt 15% 

155 

Cirkeldiagram. 

  Jordbruksprodukter 70 % 

  industriprodukter 25% 

  hushållsvatten 5% 

158 

Siffrorna nedan är uppskattade ur ett cirkeldiagram i bilden ovan. 

Offentlig konsumtion + Shoppa 15 %, Äta 25%, Resa 30%, Bo 30% → Framtida konsumtion, 
total. 

158 

Linjediagram. På y-axeln finns datumen 1 juni och 15 maj (nederst). På x-axeln finns årtal 
från 1960-2000. 

Syren (Syringa vulgaris) 

  1960-1990: Linjen varierar kring 1 juni. 

  1990-2005: Linjen sjunker från 1 juni till ca 22 maj. 

Hägg (Prunus padus) 

  1960-1990: Linjen varierar kring 15 maj. 

  1990-2005: Linjen sjunker från 15 maj till ca 8 maj. 

158 

Linjediagram. På y-axeln finns 320-400 ppm. På x-axeln finns årtal från 1958-2010. Linjen är 
taggig hela vägen. Taggarna är lika stora (bredd och höjd) och jämnt fördelade, verkar 
motsvara ca 1 tagg per år. 

160 

Färgfoto som visar två läkare under en operation. 

162 

Färgfoto som visar jublande människor på en läktare. 
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163 

Behovstrappa med fem trappsteg. 

Stegen är nerifrån: 

- Mat, vatten, luft, kläder, rörelse, sömn. 

- Trygghet. 

- Gemenskap. 

- Uppskattning. 

- Nå sina mål och drömmar. 

164 

Linjediagram. På y-axeln finns 0-100 procent av befolkningen. På x-axeln finns årtal från 
1800-2000. I diagrammet finns en grön linje märkt ”glesbygd” och en röd linje märkt 
”tätorter”. 

Diagrammet visar att år 1800 bodde 90% av befolkningen i glesbygd, men från 1850-talet 
börjar en stor folkomflyttning. Ungefär 1925 bor det lika många i tätorter som i glesbygd. 
Flyttlassen går vidare fram till 1960-talet, när läget stabiliseras. Då bor knappt 30 procent 
av befolkningen i glesbygd, och så är det också år 2000. 

165 

En seriestrip med sex rutor som jämför stenåldern (då) med nutid. 

Då gick mannen ut med pilbågen och sköt middagsfisken i bäcken. Nu går han till 
snabbköpets frysdisk. 

Då gick mamman med packningen på ryggen och höll ett motspänstigt barn i handen. Nu 
lägger hon kassen i bilens baklucka. Barnet protesterar fortfarande där det sitter fastspänt 
i säkerhetsbältet. 

Då satt en mätt gubbe framför lägerelden och lutade sig mot en sten. På marken ligger 
avgnagda ben. Nu sitter han med chipsen framför teven. 

166 

Skiss av en människocell. Den är rund med skrovlig kant. 

Text: Från cellkärnan styrs allt som händer i cellen. 

Bild: Rund struktur i mitten. 

Text: Här tillverkas viktigt byggmaterial. 

Bild: Golgiapparaten består av en grupp med parallella avlånga strukturer som sitter ihop 
med enstaka tvära strukturer och ligger i cellplasman. 

Text: I mitokondrierna förbränns näringen med hjälp av syre. 

Bild: Mitokondrierna är ovala och har utskott på innerväggarna. Även de ligger i 
cellplasman. 



45 
 

Cellen förbrukar vatten, näring och syre. Den avger avfall. 

168 

Färgfoto av en man i rullstol som rullar ombord på en buss genom en bred dörr. Golvet i 
bussen är på samma nivå som trottoaren. 

170 

Fyra svartvita porträttfoton på Maria. 

  11 år: Hon har ett runt ansikte och fylliga läppar. Näsan är kort och knubbig. Det 
ljusa långa håret har sidbena. Hon har knutit hårband på sidorna. Ögonen är stora. 

  16 år: Ansiktet har blivit lite längre och håret något mörkare. Det är uppsatt högt på 
huvudet. Näsan är längre och smalare, ögonen mindre. 

  23 år: Ansiktet och näsan är smalare. Det nästan svarta håret är bakåtkammat. 

  90 år: Ansiktet är rynkigt, läpparna smala. Håret är burrigt och vitt. Hon bär 
glasögon. 

170 

Två färgfoton. 

1 Händer med tunna gummihandskar som håller fram ett mänskligt hjärta. Det ryms 
precis mellan handflatorna. 

2 Ett donationskort. På framsidan finns ett fotografi med växter. Där står: ”Jag har 
tagit ställning”. En röd linje genomkorsar texten. 

171 

Linjediagram. På y-axeln finns livslängden 0-100 år. På x-axeln finns årtal från 1750-2000. 

Män har kortare medellivslängd än kvinnor under hela perioden, men kurvorna följer 
varandra. Mellan 1750 och 1830 ligger livslängden strax under 40 år. Sedan ökar den med 
jämn hastighet till ca 75 år för män och 81 år för kvinnor år 2000. 

Ett par oregelbundenheter finns. I början på 1800-talet stiger kurvan plötsligt ganska brant 
och lägger sig på en högre nivå, för att kring 1850 åter sjunka till en lägre nivå igen. Under 
1900-talets sista decennier ökar männens medellivslängd mindre än kvinnornas så att 
avståndet mellan kurvorna ökar. 

171 

Färgfoto. Maria med rynkigt allvarligt ansikte och fjärrskådande blick. Det vita håret har 
tunnats ut och är bakåtkammat. 

171 

Färgfoto. En grav med massor av blomsterkransar med breda band. Det står ”Pehr Belfrage 
Familjegrav” på gravstenen. 
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174 

Färgfoto. Susanna har blont rakt hår uppsatt i hästsvans. Hon skriker rakt ut och tar i så att 
senorna på halsen framträder. Hon knyter händerna och spänner musklerna i hela 
kroppen. 

175 

Linjediagram. På y-axeln finns tid, 9,6-10,6 s. På x-axeln finns årtal från 1912-2009. Tiderna 
nedan är ungefärliga. 

År Tid 

  1912 10,6 

  1921 10,4 

  1930 10,3 

  1936 10,2 

  1956 10,1 

  1960 10,0 

  1972 9,95 

  1991 9,85 

  1999 9,8 

  2005 9,78 

  2009 9,58 

176 

Tecknad bild på huden i genomskärning. 

Den tunna överhuden har två skikt, ett hornlager ytterst och under det ett tillväxtlager. 

Läderhuden är ett tjockare lager, som innehåller känselkroppar för tryck, beröring resp. 
köld. Där finns även smärtnerver och små blodkärl. Det finns också hårsäckar som har sin 
nedre del med hårroten i underhuden. Men hårsäcken passerar alltså läderhuden, och 
mynnar på hudytan där hårstrået kommer upp. I läderhuden finns hårresarmuskeln som 
gör att håret kan resa sig, den har sin ena ände fäst vid överhudens tillväxtlager, och den 
andra långt ned på hårsäcken. Det finns talgkörtlar som sitter vid hårsäckens övre del och 
släpper ut talg i den. 

Underhuden innehåller hårroten. Där finns också blodkärl vars finare grenar går upp till 
läderhuden. Också nerver passerar igenom den. Större delen av underhuden fylls ut av 
underhudsfett. Dessutom finns det svettkörtlar, som liknar garnnystan, med en trådände 
som går ända upp till hudytan. 

178 

Tecknad bild på ett kranium sett snett framifrån, med olika delar benämnda. 
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  Underkäksben: underkäken som sträcker sig ända bort till käkleden nedanför 
öronen. 

  Okbenet: sitter framför öronen, snett nedanför ögat. 

  Överkäksben: framtill, under ögonen och näsan. 

  Näsben: byggs upp av näsryggen. 

  Tinningben: sitter på sidan av huvudet, i höjd med ögat. 

  Pannben: sträcker sig till tinningarna och upp mot huvudets tak. 

  Hjässben: bakom pannbenet. Mellan dem finns en skarv, en bensöm, som är 
sicksackformat. 

  Nackben: längst bak (syns inte på bilden). 

178 

Skiss av tre ryggkotor från sidan. En kota är uppbyggd av kotkroppen, som är rund uppifrån 
och tillplattad på höjden. Mellan varje kota ligger en disk. På ryggsidan av kotan sitter 
utskott som har ledytor för revben. 

179 

Skiss av skelettet. 

Överst finns huvudets skelett, kraniet. Det vilar på ryggraden. Nedanför halsen sitter det 
kraftiga platta bröstbenet som håller ihop revbenen i bröstkorgen. 

Nyckelbenet är ett ganska tunt ben som ledar mot bröstbenet vid halsgropen. Andra änden 
ingår i axelleden. 

På baksidan av bröstkorgen sitter skulderbladen, som ledar mot överarmsbenet. I 
underarmen finns två ben, armbågsbenet och strålbenet. Om armarna hänger rakt ner, 
med tummarna utåt, ligger armbågsbenet närmast kroppen. 

Handens ben är många. Benen närmast handleden är små och kallas handlovsben. 
Nedanför dem sitter mellanhandsbenen, sedan följer fingerbenen. 

Höftbenet är stort och kraftigt med ett hål i mitten. Nertill på höftbenet finns sittben, som 
man sitter på, och blygdben, som är placerat framför urinvägarna längst ner på bålen. 

Korsbenet som avslutar ryggraden syns i hålet på höftbenet. 

Benen består av lårben och knäskål, samt i underbenet två ben, ett tjockare skenben fram, 
och ett smalare vadben på baksidan. 

I foten finns vristben, mellanfotsben och tåben, på samma sätt som i handen. Längst bak 
på foten sitter hälbenet. 

179 

Skiss av en ryggrad i profil. Resten av kroppen anas som en skugga. Ryggraden är uppbyggd 
av en trave ryggkotor. Kotorna är minst i halsregionen, och störst i ländregionen. På 
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kotornas baksida finns utskott som är olika långa beroende på var kotan sitter. Ryggraden 
är svagt böjd, så att man normalt har en liten svank i nacken och en större svank i 
midjehöjd. Den övre delen består av sju halskotor. Under dem finns tolv bröstkotor vid 
bröstkorgen. Sedan följer 5 ländkotor, de kraftigaste, vid svankryggen. Nedanför 
ländryggen sitter korsben och svanskotor. 

180 

Två skisser av armmuskler. 

Böjmuskel, biceps. Den har två muskeldelar, den ena har sitt ursprung via senor högst upp 
på överarmen, den andra på skulderbladet. Bicepsmuskeln har sin andra ände högt upp på 
armbågsbenet just nedanför armvecket. Bilden visar att muskeln spänts och blivit kortare, 
och då böjs armen. 

Sträckmuskel, triceps, på baksidan av överarmen. Där syns två muskeldelar som fäster via 
senor mot skulderbladet och i andra änden, på armbågens baksida. 

181 

Skiss som visar musklerna i kroppen, bakifrån. 

I nacken finns nackmuskler på var sida om ryggraden. På överarmens sida längst upp sitter 
deltamuskeln, med triceps strax nedanför. Vid skulderbladen finns kappmuskeln som utgår 
från bröstryggen och går upp mot axlarna. Nedanför den sitter breda ryggmuskeln som går 
från nedre delen av ryggraden snett utåt-uppåt. Längre ner finns sätesmuskeln som går 
mellan svankryggen och knäet. På lårets baksida finns lårets tvåhövdade muskel och 
nedanför knäet sitter vadmuskeln. Den långa kraftiga hälsenan går från hälen och upp mot 
vadmuskeln. 

181 

Skiss som visar musklerna i kroppen, framifrån. 

I ansiktet finns flera muskler med olika riktningar. En nickmuskel går från nacken och snett 
ner till halsgropen. Längst ut på axeln syns deltamuskeln. På överarmen sitter biceps som 
fäster på övre delen av underarmen. 

Övre delen av bröstkorgen täcks av stora bröstmuskeln som fortsätter ut på överarmen 
ovanför biceps. På magen sitter raka bukmuskeln mitt fram. Den bildar ett rutmönster. På 
sidorna om den finns yttre sneda bukmuskeln som har riktning snett uppåt. 

På framsidan av låret syns skräddarmuskeln som löper från höften till insidan av knäet. 

Över låret ligger den raka lårmuskeln som faster vid knäet. 

182 

Skiss av en led. En led är ett möte mellan två ben. Här är den övre benänden konkav, och 
den nedre konvex, så de passar bra mot varandra. Ändarna är täckta med leddbrosk. Leden 
omsluts av en ledkapsel. Inuti den finns ledvätska. Ledkapseln fäster i den benhinna som 
finns ytterst kring alla ben. 
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182 

Skiss. Gångjärnsled, t.ex. i finger: består i princip av en tvärställd cylinder på en pinne som 
rör sig i en urgröpning av motsvarande form. Rör sig som ett gångjärn. 

182 

Skiss. Kulled t.ex. i axel: består av en kula på en pinne som rör sig i en rund skål. Den kan 
vrida sig i flera olika riktningar. 

182 

Skiss. Vridled t.ex. i armbåge: är en led mellan två ben. Den ena ledytan är urgröpt och den 
andra rund så att leden dels kan böjas och dels vrida sig i konkaviteten. 

183 

Skiss som visar olika typer av skador på ett ben. Muskler, senor och skelett är utritade. I 
knäleden kan meniskerna bli skadade. De visas på en liten bild, sedda uppifrån och ser där 
ut som två halvcirklar som ligger vid var ände på en avlång struktur i mitten. Andra skador 
är mukelbristning och seninflammation. 

186 

Skiss av cell. Vatten, syre och näring förs in i cellen. Avfall och värme förs bort från den. 

187 

Skiss av hjärtat med lilla och stora kretsloppet. 

Lilla kretsloppet: blodet går från den blå (högra) sidan av hjärtat till lungorna, där det 
hämtar syre och lämnar koldioxid. Sedan går blodet tillbaka till hjärtat på den röda 
(vänstra) sidan. 

Stora kretsloppet: blodet pumpas från den röda (vänstra) delen av hjärtat. En del hämtar 
näring i tarmarna och fortsätter vidare till venerna. En del lämnar avfall till njurarna och 
fortsätter sedan till venerna. Resten av blodet går ut till kroppens celler där det lämnar 
syre och näring och hämtar avfall. Därefter samlas det upp av vener och förs tillbaka till 
hjärtat tillsammans med blodet från tarmar och njurar. 

187 

Skiss av blodkärlssystemet i hela kroppen framifrån. Blodkärlsystemet är dubbelt. Artärer 
(röda) för ut blodet från hjärtat och vener (blåa) för tillbaka blodet till hjärtat. De följs åt i 
hela kroppen. 

Hjärtats två halvor är färgade i rött respektive blått. Den blå halvan är på kroppens högra 
sida. Från den blå hjärtdelen går syrefattigt blod genom lungartärerna till lungorna där det 
syresätts. Sedan går det vidare genom lungvenerna till den röda delen av hjärtat. 

Därifrån pumpas det ut i aorta som börjar på toppen av hjärtat och går i en båge till 
vänster och ner genom hela bålen. Där grenar den sig för att gå ner i benen. Det går även 
grenar till alla inre organ t ex magsäck, lever, njurar och tarmar. Från toppen av aorta går 
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tre kraftiga grenar uppåt, en till högra armen och hjärnhalvan, en till vänstra hjärnhalvan 
och en till vänstra armen. 

När blodet lämnat sitt syre samlas det upp igen i små vener, som tömmer sig i allt större. 
Blodet från nedre delen av kroppen går via nedre hålvenen tillbaka till hjärtat och blodet 
från huvud och armar går via den övre hålvenen. Båda går till den högra, blå sidan, av 
hjärtat. 

188 

Skiss av två provrör. Det ena innehåller rött blod. Det andra har skiktat sig i två delar, 45% 
blodkroppar nertill och 55 % blodplasma upptill. 

188 

Skisser av olika typer av blodkroppar. 

  Röd blodkropp: rund och tillplattad, högre i kanten och tunnare på mitten. 

  Vit blodkropp: rund med en oregelbundet formad cellkärna. 

  Blodplättar: liknar kulor och är mycket mindre än blodkropparna. 

189 

Skiss av kroppens lymfkärlsystem. Det består av kärl som når ut i hela kroppen, precis som 
blodkärlen fast i ett enkelt system. På vissa ställen i kroppen sitter små knutor på 
lymfkärlen. De finns speciellt vid halsen, armhålorna, armvecken, längs en sträng under 
hjärtat, vid levern, mjälten, ljumskarna och knäna. Bilden visar också hjärtat och de 
uppåtriktade nyckelbensvenerna. 

189 

Skiss. Längdsnitt genom ett kapillärkärl och omgivande celler. 

Från vänster kommer röda och vita blodkroppar omgivna av blodplasma i en artär, som 
delar sig i två kapillärkärl som är så smala att de röda blodkropparna bara kan 
transporteras igenom en och en. Kapillärväggen har små öppningar där man ser en vit 
blodkropp tränga igenom Här finns även pilar som går från det smala röret ut mellan 
cellerna i vävnaden. De röda blodkropparna övergår här till en blåaktig färg och blodet 
fortsätter ut i en ven. Utanför blodkärlet finns celler i vävnaden och vävnadsvätska. 
Nedanför dem ligger ett rörformat lymfkärl med lymfa. 

190 

Färgfoto. En stor grupp människor som tränar gemensamt i en gymnastiksal. 

190 

Skiss av ett hjärta som visar att kranskärlen ligger på muskelns yta och går runt hela 
hjärtat. 
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191 

Skiss av hjärtat i genomskärning, längdsnitt. Förenklat ser hjärtat ut som en cirkel delat i 
fyra rum. De två övre rummen, förmaken, är runda till formen och de två nedre, kamrarna, 
är mer trekantiga beroende på att hjärtmuskelväggarna är tjockast i den nedre delen. 
Siffrorna hänvisar till texten nedan. 

Vid hjärtats högra del finns två kraftiga lodräta blodkärl (1), övre hålvenen samt nedre 
hålvenen. De leder blod till hjärtats högra förmak (2). Från förmaket går blodet neråt till 
höger kammare (3) genom en segelklaff, som påminner om en tratt av tyg. Från kammaren 
pumpas blodet genom en fickklaff, som liknar en tredelad cirkel, ut i lungartären (4). Den 
förgrenar sig till fyra lika stora artärer varav två går till vänster och två till höger. Från 
lungorna kommer blodet via fyra lungvener, två från höger och två från vänster, som leder 
till hjärtats vänstra förmak (5). Blodet förs sedan ned i vänster kammare (6) genom en 
segelklaff och pumpas ut till den bågformade aorta (7) via en fickklaff. Från aorta går tre 
smalare grenar uppåt från översta delen av bågen. 

191 

Fyra skisser av hjärtats klaffunktion. 

1. När hjärtmuskeln är avslappnad är alla klaffar stängda. 
Hjärtats högra sida är blåfärgad och den vänstra röd. 
Pilar visar att blod kommer in i förmaken. 

2. Förmaken drar ihop sig. Då öppnas segelklaffarna och blod strömmar från 
förmaken till kamrarna. 
Hjärtats högra sida är blåfärgad och den vänstra röd. 
Pilar visar trycket mot förmaken resp. blodets flöde ner genom segelklaffarna till 
kamrarna. 

3. Kamrarna drar ihop sig. Då stängs segelklaffarna, men fickklaffarna öppnar sig och 
blodet pressas ut ur hjärtat. 
Hjärtats högra sida är blåfärgad och den vänstra röd. 
Pilar visar trycket på kamrarna resp. blodets väg ut till aorta resp. lungartären. 

4. När hjärtmuskeln slappnar av stängs fickklaffarna. Nytt blod kommer in i förmaken. 
Hjärtats högra sida är blåfärgad och den vänstra röd. 
Pilar visar att blod kommer in i förmaken. 

192 

Skiss. En ven ligger mellan två spända muskler. Musklerna trycker på venen och klämmer 
blodet uppåt eftersom det hindras av klaffar att röra sig nedåt. Klaffarna består av två 
fickor som fylls med blod och täpper igen venen. Uppåt däremot kan blodet röra sig fritt, 
då fickan öppnar sig för tryck underifrån. 
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193 

Skiss. Längdsnitt genom ett kapillärkärl och omgivande celler. Siffrorna hänvisar till texten 
nedan. Från vänster kommer röda och vita blodkroppar omgivna av blodplasma i en liten 
artär (1). Den delar sig i två kapillärkärl (2) som är så smala att de röda blodkropparna bara 
kan komma igenom en och en. I kapillären lämnar de syre och tar upp koldioxid. 

Kapillärväggen har små öppningar mellan cellerna där vätska kan passera. Där kan även 
vita blodkroppar lämna kapillären för att bekämpa bakterier i vävnaden. Mellan cellerna i 
vävnaden finns vävnadsvätska. 

Nedanför cellerna i vävnaden ligger ett rörformat lymfkärl som innehåller lymfa. 

När blodet har passerat kapillären och blivit syrefattigt, så vidgas åter kärlet, och blodet 
flyter in i en liten ven (3). 

193 

En gammal bokillustration visar insidan av en underarm. Handen håller hårt om en pinne 
och ett band är fastknutet runt armen ovanför armvecket. De ytliga kärlen är fyllda med 
blod. Någon stryker med handen på ett av blodkärlen. 

194 

Skiss. En vit blodkropp omgiven av blodplasma ligger bredvid en blodkärlsvägg. I bilden 
syns två långsmala celler i väggen. På andra sidan väggen finns vävnadsvätska. 

194 

Skiss. En vit blodkropp tränger sig igenom mellan cellerna i väggen. På andra sidan finns tre 
kulformade bakterier. 

194 

Skiss. En vit blodkropp har närmat sig bakterierna och börjar flyta ut för att omsluta dem. 

194 

Skiss. Dödade bakterier ligger inuti en vita blodkroppen som blivit rund igen. 

194 

Två elektronmikroskopiska fotografier. 

- En vit blodkropp som liknar en formlös kletig massa ligger nära en grupp 
kulformade bakterier. 

- Den vita blodkroppen har blivit tjockare, och man anar bakterierna i dess inre. 

195 

Skiss av kroppens lymfkärlsystem. Det förgrenar sig från ryggraden och ut i hela kroppen. 
Lymfkörtlarna i armhålan och i ljumskarna är markerade. 



53 
 

195 

Skisser som hör ihop med texten nedanför bilden. 

- Frisk. En frisk kvinna som joggar och en vit blodkropp. 

- Smittas. Kvinnan tar ett snuvigt barn i famnen och smittas. Den vita blodkroppen 
får sällskap av tre små kulformade smittämnen. 

- Sjuk. Kvinnan är sjuk och har feber. Antikroppar från den vita blodkroppen är på väg 
mot smittämnena. 

- Tillfrisknar. Kvinnan sitter uppe och dricker något varmt. Antikropparna har fastnat 
på smittämnena. 

- Frisk. Kvinnan är frisk. Smittämnet är borta, men antikropparna och den vita 
blodkroppen finns kvar. 

197 

Svartvitt foto på en ung man vid ett mikroskop. 

198 

Skiss. En potatisformad mastcell innanför en slemhinna. Cellen innehåller en kärna och 
några blåsor med histamin. På dess yta sitter tre klykformade antikroppar. I vätskan runt 
cellen finns fler antikroppar. Antigen (främmande ämne) har fastnat på och tränger igenom 
slemhinnan. 

198 

Skiss. Det sitter tätt med klykor runt om på en mastcell. Inga antigen syns. 

198 

Skiss. Antigen har fastnat och trängt igenom slemhinnan ännu en gång. Mastcellen släpper 
ut histamin i slemhinnan. 

199 

Av schemat framgår att människor med blodgrupp 0 är universalgivare. De kan ge blod 
även till personer med övriga blodgrupper A, B samt AB. 

Personer med blodgrupp A resp. blodgrupp B kan bara ge blod till andra med samma 
blodgrupp eller personer med blodgrupp AB. Människor med blodgrupp AB kan bara ge till 
andra med samma blodgrupp. De är dock universalmottagare och kan ta emot blod från 
alla övriga blodgrupper. 

199 

Färgfoto av en mobiltelefon. På displayen står det: ”Från: BLC-MAS 

Vi är i akut behov av blod, pga olycka. 0200-871122” 
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201 

Skiss av ett hjärta visar att kransartärerna ligger på muskelns yta och går runt hela hjärtat. 
En blodpropp sitter i en liten förgrening vid hjärtspetsen och vävnaden runt den har dött. 

203 

Teckning. Vänster hand hålls med handflatan uppåt. Man ska leta efter ett kärl som går 
från tummen och upp efter armens tumsida. Höger hands pek-, lång- och ringfingrar läggs 
mot underarmen med ringfingret alldeles nära handleden på tumsidan. 

204 

Skiss av en cell med cellkärna. I den sker ämnesomsättningen (förbränning och 
uppbyggnad av nya ämnen). Den förbrukar syre och näring (bränsle och byggmaterial) och 
den avger avfall. 

205 

Färgfoto på en man som äter smörgås. I osten finns protein och fett, i brödet stärkelse. 
Man har också ritat ut strukturformler för dessa ämnen. 

Protein liknar en sicksackformad kedja sammansatt av olikfärgade klykor med en pinne 
som sticker ut omväxlande uppåt eller neråt. 

Fett har ett kort lodrätt streck som bas. Från den går tre långa sicksackformade vågräta 
kedjor. 

Stärkelse liknar kedjor av sexkanter som ibland grenar sig. 

205 

Tre skisser. 

- Stärkelse illustreras av långa ibland grenade kedjor med sexkanter. De klipps av en 
lila sax till bitar med två sexkanter i varje. En grön sax klipper sedan dessa till 
druvsocker, som består av en sexkant. 

- Protein illustreras av en kedja med sju olikfärgade klykor, där varannan klyka är 
uppochner så att den blir sicksackformad. Proteinet delas i bitar om två klykor av en 
röd sax. Sedan klipper en gul sax dem till aminosyror som liknar klykor. 

- Fett illustreras av en kort lodrät rak bas med tre korta vågräta streck åt höger 
(glycerol)som binder varsin lång vågrät sicksackformad kedja (fettsyror). 
Fettsyrorna i fettet klipps av tre blå saxar. Kvar blir glycerol och tre långa fettsyror. 

206 

Tre skisser av tunntarmen i olika förstoringar. 

- Bilden visar ett snitt genom tarmen. Där finns blodkärl på utsidan. På insidan finns 
med korta avstånd slemhinneveck som löper runt innerväggen. 

- Ett uppförstorat slemhinneveck visar att det är helt täckt med utskott dvs tarmludd. 
Blodkärlen når ända ut till toppen av vecket. 
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- Ett uppförstorat tarmludd visar kapillärerna som liknar en stege inuti luddet. Där 
finns också ett lymfkärl som flätas in av ”stegen”. Luddet täcks av slemhinnan. Vid 
luddets spets tas aminosyra upp, vid roten glycerol och fettsyror. Mittemellan 
absorberas druvsocker. 

207 

Skisser av tjocktarmen visar hur den drar ihop sig lokalt och hur en utbuktning efter 
hopsnörningen flyttar sig successivt framåt. 

207 

Skiss av hela matsmältningskanalen. I huvudet finns munnen med tänder och spottkörtlar 
bland annat. Siffrorna hänvisar till texten på s. 206-207. 

Från munnen (1) passerar maten ner genom den rörformade matstrupen till magsäcken (2) 
som liknar en utvidgning av matstrupen. Den ligger till största delen till vänster i kroppen. 
Levern är nästan trekantig och sitter på högra sidan. Från den kommer galla, som samlas i 
gallblåsan under levern. 

Därifrån portioneras den ut i tolvfingertarmen (3), som är matsmältningskanalens 
fortsättning direkt efter magsäcken. Bukspott kommer till tolvfingertarmen från 
bukspottkörteln, som sitter under magsäcken. Den liknar en klase med små kulor. 

Från tolvfingertarmen går maten vidare till den långa och starkt veckade tunntarmen (4). 

Därefter fortsätter maten till den korviga tjocktarmen (5), som har sin början med 
blindtarmen vid högra ljumsken. Dess yttersta spets utgörs av ett maskformigt bihang. 
Tjocktarmen ligger som en ram runt tunntarmen och avslutas i ändtarmen vid 
analöppningen. 

207 

Skiss av en tand i genomskärning. Den del av tanden som syns, kronan, är klädd med emalj. 
En större del av tanden är nedsänkt i käkbenet. Kronans inre och hela roten består av 
tandben. Inuti roten finns pulpan som är en kanal med blodkärl och nerver från käken. 
Roten är fäst vid käkbenet med små korta tätt sittande rottrådar. Tandköttet är en del av 
den slemhinna som täcker käkbenet. 

208 

Två skisser. 

- Text: Druvsocker ur blodet kan lagras i levern som leverstärkelse. 

- Text: Aminosyror ur blodet blir protein till nybyggnad av celler. 

209 

Teckning på en dam som tittar på sin kropp och säger: Vad det skulle skvalpa om det inte 
var bundet i cellerna. 
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210 

En rund grön cirkel med ett vitt nyckelhål på mitten. 

211 

Linjediagram. På y-axeln finns 0-100 l (kg) per år. På x-axeln finns årtal från 1980-2005. Det 
visar att läskkonsumtionen ökar allt snabbare, från ca 30 l år 1980 till drygt 90 l år 2000. 
Efter år 2000 avstannar ökningen och kurvan går sakta nedåt till strax under 90 l år 2005. 

212 

Fyra skisser som visar utvecklingen av karies. Tänderna visas i genomskärning. 

- Bara emaljen angripen. En liten grop. 

- Emalj och tandben angripna. Angreppet har gått genom hela emaljlagret och 
kommit in till tandbenet, som frätts sönder nästan in till pulpan. 

- Emalj, tandben och pulpa angripna. En del av pulpan ligger bar och är inflammerad. 
Tandbenet som skyddade den har frätts bort. 

- Rotspetsen inflammerad. Inflammationen har spritt sig genom rotkanalen ner till 
rotspetsen där blodkärlen kommer in från käkbenet. 

212 

Tre skisser av tandlossning. 

- Friskt tandkött sluter väl till om tanden. 

- Tandköttet är rött och svullet och blöder vid tandborstning. 

- Tandkött och käkben har brutits ned. Tänderna börjar lossna. De ser långa ut, vilket 
beror på att tandköttet har dragit sig tillbaka och tandens rot blottas. 

216 

Skiss av en cell med cellkärna. I den sker förbränning. Den förbrukar syre och näring och 
avger koldioxid och vatten. 

217 

Skiss av andningsorganen med följande strukturer: 

Näsmusslor, veck som sitter bakom näshålan. 

Munhålan, struphuvudet som sitter nedanför svalget och luftstrupen med sina broskringar. 

En bit nedanför halsen delar sig luftstrupen i två bronker, en till var lunga, där de sedan 
delar sig upprepade gånger i allt mindre luftrör. 

En uppförstorad bild visar hur ett luftrör slutar i en klase av sju små blåsor, lungblåsorna. 
Kring dem finns ett nät av vener och artärer. 
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218 

Skiss. Tvärsnitt genom slemhinnan. Dess yta består av avlånga celler som har flimmerhår 
på ytan. En del celler saknar flimmerhår och har istället gropar vid ytan. Slem ligger som ett 
skyddande skikt över vävnaden och flimmerhåren. På slemmets yta finns smutspartiklar 
som transporteras uppåt. 

218 

Två skisser. Siffrorna hänvisar till texten nedanför bilden. 

- Yttersta delen av ett luftrör med klasen av lungblåsor. Kring blåsorna ligger två nät 
av kapillärer med syrerikt respektive syrefattigt blod. 

- En förstoring på en lungblåsa i genomskärning visar ytterst en kapillär vars väggar 
består av ett enda cellager. Inuti den finns röda blodkroppar, som byter koldioxid 
(1) mot syre (2) i lungblåsan. På bilden rinner blodet uppifrån och neråt, så de övre 
blodkropparna har markerats med blå färgton för att visa att de är syrefattiga. Efter 
gasutbytet med lungblåsan blir de syrerika (3), och markeras med röd färg. 

219 

Skiss över lungorna och mellangärdet. När mellangärdet höjs blir det en utandning (blått), 
när det sänks blir det en inandning (rött). 

219 

Två staplar. 

Inandningsluft: 20,96% syre, 0,04% koldioxid och 79% kväve. 

Utandningsluften: 16,6% syre, 4,4% koldioxid och 79% kväve. 

219 

Tre skisser av struphuvudet. Siffror inom parentes hänvisar till texten längst ner. 

- Struphuvudet sitter på den översta delen av luftstrupen. 

- Struphuvud och stämband vid andning (1) sedd uppifrån. Ytterst finns sköldbrosket 
som är nästan vinkelformat med den trubbiga spetsen framåt. I det hålrum som 
bildas finns de två stämbanden. De har gemensam fästpunkt i broskets vinkel 
framtill. Baktill fäster de i kannbrosken som är två böjda broskskivor fästa vid 
ringbroskets bakre kant. Stämbanden är öppna och ligger utmed kanterna på 
sköldbrosket. 

- Struphuvud och stämband när du pratar. Vid tal (2) närmar stämbanden sig 
varandra och det blir bara en liten springa kvar mellan dem, röstspringan. 

1 Stämbanden när du andas. 

2 Stämbanden när du pratar. 
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221 

Färgfoto. En flicka håller en liten sprejflaska i munnen. 

221 

Skämtteckning. En stora raggig koloxidmolekyl sparkar iväg en mindre syrgasmolekyl. 
Samtidigt håller den fast en röd blodkropp i armarna och kramar den så den blir alldeles 
platt. 

223 

Två skisser av luftvägarna i huvudet i profil. 

- Luft kommer in genom näsan som en svart pil och passerar ner förbi gomseglet som 
är gommens bakersta del. Luften fortsätter förbi tungroten och det öppna 
struplocket och kommer ner i luftstrupen. Luftstrupen ligger framför matstrupen. 

- Mat är på väg ner i matstrupen. Struplocket ligger nu över luftstrupens mynning. 

223 

Teckning av en bägare med vatten som står på bordet. Nedre änden på en dialysslang har 
knutits till med ett snöre och stoppats in i ett stort glasrör. Den övre änden av 
dialysslangen har satts fast med gummikorken som täpper igen rörets övre ände. Genom 
korken går ett smalt rör. Det stora rörets öppna ände har sedan tryckts ned under 
vattenytan i bägaren. 

224 

Färgfoto på en man i frack. Bredvid honom står två småpojkar och kissar mot en vägg. De 
är också finklädda men byxorna är neddragna till fötterna. 

224 

Skiss av en cell med cellkärna. Den förbrukar syre och näring och avger avfall. 

225 

Skiss över urinorganen och hjärtat. Kroppen och skelettet syns som skuggor. 

De två njurarna finns på ryggsidan av kroppen innanför de nedersta revbenen. Njuren får 
sitt blod från aorta via njurartären och njurvenen töms i nedre hålvenen. Urinen går från 
njurarna genom urinledaren till urinblåsan som ligger längst ner i bukhålan. Blåsan töms 
genom urinröret. 

226 

Skiss av en njure. Den är bönformad, dvs lite böjd. I konkaviteten (inåtböjen) finns 
njurbäckenet, som utgör urinledarnas översta del. Intill njurbäckenet mynnar också 
njurartär och njurven. På bilden visas ett längdsnitt där njurbarken ses som ett tjockt yttre 
lager, i vilket njurmärgen ligger som inbäddade runda öar med nära förbindelse till 
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njurbäckenet. Njurens vävnader består av tätt packade filtreringsenheter. En sådan kan 
sägas börja ytterst i barken med en kapsel och sluta vid njurbäckenet. 

226 

Skiss av en filtreringsenhet. Siffrorna inom parentes hänvisar till texten ovan. Ytterst i 
njurbarken finns en skålformad kapsel (1). Njurartären går ned i den, förgrenar sig och 
avger vätska. Sedan går den samman till ett kärl igen och lämnar kapseln. Från kapselns 
botten går en njurkanal (2) i en slinga, först ner i njurmärgen, sedan upp mot kapseln igen. 
Efter slingan löper kanalen ned till njurbäckenet. 

Den avgivna vätskan rinner från kapseln vidare i njurkanalen. Njurartären går ned i 
njurmärgen och lägger sig intill njurkanalens slinga, förgrenar sig och låter grenarna 
passera tvärs över slingan som ju innehåller vätskan från kapseln. En del av vätskan 
passerar över till kärlen igen (3). När blodet har passerat slingan transporteras det bort av 
njurvenen. Kvarvarande vätska i kanalen går till njurbäckenet (5). 

227 

Färgfoto. En dialysmottagning där patienten ligger på en brits. Från ena armen går det ett 
par slangar till en apparat. 

229 

Skiss av en dialysapparats princip. En kubformad behållare är indelad i två rum med ett 
diagonalt membran. Artärblod från patienten rinner in kubens övre del på ena sidan 
membranet och sen ut igen från nedre delen till en ven. Vid membranets yta sker utbyte av 
små molekyler mellan blodet och dialysvätskan som finns på andra sidan. Dialysvätskan 
strömmar in genom en slang i kubens botten och sedan ut genom en annan slang i kubens 
övre del tillsammans med urinämne. 

231 

Skiss av nervsystemet. Det består av hjärna, ryggmärg och nerver. Kroppens nerver utgår 
från hela ryggmärgen, bara ett fåtal kommer direkt från hjärnan. De går ut i huvudet och 
armarna, följer revbenen och går ner i höfterna och benen. 

231 

Färgfoto av ett litet barn som just lärt sig gå. Han tar ett stort kliv med ena benet och 
verkar förlora balansen. Armarna fäktar i luften och ansiktet har ett koncentrerat uttryck. 

232 

Skiss av nervtrådar. Siffror inom parentes hänvisar till texten nedanför bilden. Nervcellen 
ser ut som en stjärna, vars spetsar är korta utskott förgrenade till små buskar. Dessa korta 
utskott leder signaler in mot en rund cellkropp i nervcellens mitt. Från cellkroppen leds 
signaler genom ett långt utskott (1), nervtråd. Varje nervcell har ett sådant. Nervtråden har 
isolerande höljen av fett, som kommer den att se ut som en rad med korvar. 
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Nervtråden förgrenar sig i änden, och varje grenände ligger an mot korta utskott från en 
annan nervcell. Vid var beröringsyta uppstår en synaps (2). Signalen fortsätter från den 
första till den andra cellen via synapsen. Denna andra cell har också många utskott, och en 
nervtråd som är ganska kort och inte isolerad. 

I den nervtråden går signalen över till en tredje nervcell med isolerad lång nervtråd. Från 
denna leds signalen vidare fram till muskelfibern (3). Nervtråden förgrenar sig och varje 
gren bildar en synaps på muskelfiberns yta. 

232 

Skiss av en nerv i armen. Nerven liknar ett rör. Inuti den finns sex mindre ”rör” som är 
nervtrådsknippen med varierande diameter. Mellan dem finns utfyllande vävnad. Varje 
nervtrådsknippe består av många nervtrådar. Här varierar det mellan fyra och ca trettio. En 
nervtråd är utdragen och slutar med en synaps som sitter ytterst i fingertoppen. 

233 

Skiss som visar ett tvärsnitt genom en kota. Kotkroppen är inte helt rund utan har en 
urgröpning på insidan. Mellan kotkroppen och utskotten bildas en liten kanal där den 
nästan runda ryggmärgen löper. I tvärsnittet ser man att den innehåller vita nervtrådar 
som omger grå cellkroppar i form av en fjäril med smala vingar. Ryggmärgen omges av 
skyddande hinnor som också innehåller en vätska. Från ryggmärgen utgår en ryggradsnerv 
från var sida. 

233 

Skiss av hjärnan i genomskärning. Den är delad tvärs över och ses framifrån. Ett djupt veck i 
den övre delen av hjärnan delar den i höger och vänster hjärnhalva. Under vecket sitter 
halvorna ihop förutom i ett hålrum strax under vecket. Stora hjärnans inre består av vita 
nervtrådar. Utanför dem finns grå nevcellskroppar. Ett snitt genom hjärnans veck visar att 
de grå nervcellskropparna täcker området med vita nervtrådar ända ned till botten av 
fårorna mellan vecken. På bilden syns också hjärnbalken som förbinder vänster och höger 
hjärnhalva. 

233 

Skiss av kroppen i profil. Stora hjärnan ligger överst i huvudet och liknar en stor 
uppochnervänd skål. Under den i urgröpningen finns hjärnstammen som leder ner till en 
sträng i ryggmärgen. Bakom hjärnstammen, nedanför stora hjärnan bakre kant, ligger den 
runda lilla hjärnan som leder vidare till en annan sträng i ryggmärgen. Ryggmärgen är delad 
i två strängar och slutar ungefär i midjehöjd. Vätska finns runt hjärnans alla delar och i 
hålrum i den. Även ryggmärgen är omgiven av vätska som fortsätter nedanför ryggmärgens 
slut. Ryggmärgskanalen når ända ned till svanskotorna. 
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234 

Skiss som visar var i kroppen de hormonproducerande organen finns. 

- Hypofysen finns i främre delen av hjärnan. 

- Sköldkörteln sitter på halsens framsida. 

- Bisköldkörtlarna sitter vid sköldkörtelns ytterkanter. 

- Binjurarna sitter på toppen av njurarna. 

- Bukspottkörteln ligger i bukhålans vänstra sida i höjd med njurarna. 

- Äggstockarna ligger i nedre delen av kvinnans buk nära ljumskvecken. 

- Testiklarna ligger i mannens pung. 

235 

Svartvitt foto på tre människor. En lång man står i mitten och håller ut sin ena underarm i 
90 graders vinkel. På handflatan står en liten man med normala proportioner men så kort 
att hans hjässa når samma nivå som den långe mannens. En kvinna med högklackade skor 
står bredvid dem och når den långe mannen till midjan, lite drygt. 

235 

Färgfoto. Det visar en person som klämmer ihop huden på magen till ett veck och injicerar 
en pennliknande spruta där. 

236 

Färgfoto taget från baksätet i en bil. Siffror i parentes hänvisar till texten under bilden. 
Genom vindrutan syns en pojke som plötsligt springer ut på vägen. Förarens huvud finns i 
förgrunden. Inritade nervsignaler går från öga (1) till syncentrum (2), till rörelsecentrum 
(3), och så ner till nacken (4) och vidare ner i ryggen. 

237 

Teckning. Kocken har lagt handen på en het spisplatta. 

238 

Skiss av ett människohuvud. Ovanför ansiktet syns ett längdsnitt genom hjärnan. Den 
omsluts av hjärnhinnor, och skyddas upptill av hjässbenet. Största delen av hjärnan utgörs 
av stora hjärnan med starkt veckad yta. Där finns också blodkärl. Under hjärnan strax 
ovanför tinningen finns hjärnbalken, som förbinder de båda halvorna. Snittet går genom 
hjärnbalken och visar att det finns ett hålrum under den. Därunder finns hjärnstammen 
som sedan fortsätter nedåt i förlängda märgen och vidare till ryggmärgen som omges av 
kotor. Bakom hjärnstammen ligger lilla hjärnan som är rundad och starkt veckad. 
Hypofysen är en liten körtel som sitter under förlängda märgen söm en förlängning av 
hjärnstammen. 
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238 

Två skisser av snitt i huvudet. 

Huden, skallbenet, mellanrummet till hjärnan och hjärnan syns. När huvudet kastas bakåt 
vid t ex ett slag brister blodkärl som går mellan hjärnan och skallbenet. 

En blödning uppstår. Den trycker mot hjärnan. Blödningen fyller utrymmet mellan hjärnan 
och skallbenet. 

239 

Skiss av hjärnan från sidan. Stora hjärnan är indelad i pannlob längst fram, hjässlob högst 
upp, nacklob längst bak och tinninglob på var långsida av hjärnan. Tinningloben liknar en 
flik under den övriga delen av hjärnan. Det finns inga skarpa gränser mellan de övriga 
loberna i hjärnan. Ytan är veckad. Vecken kallas vindlingar och mellan dem finns fåror. 
Centralfåran går från hjässan och nedåt ungefär mitt emellan nacke och panna. Under 
hjärnan ser man förlängda märgen och på nacksidan om den syns en bit av lilla hjärnan. 

239 

Skiss av hjärnan i genomskärning. Den är delad tvärs över och ses framifrån. Hjärnan är 
veckad. Vecken kallas fåror och utåtbuktningar kallas vindlingar. En djup fåra i den övre 
delen av hjärnan delar den i höger och vänster hjärnhalva. Under fåran sitter halvorna ihop 
i hjärnbalken. Därunder finns ett hålrum. Stora hjärnans inre består av ledningsbanor (vita 
nervtrådar). Utanför dem finns hjärnbarken (grå cellkroppar). Snittet visar att hjärnbarken 
täcker området med ledningsbanor ända ned till botten av fårorna mellan vecken. 

239 

Skiss av hjärnan i profil. I centrum av den finns tre strukturer. 

- Hypotalamus liknar en trekant med spetsen snett uppåt. Den sitter främst.

- Amygdala liknar en liten kula och sitter i mitten.

- Hippocampus liknar en båge med böjen mot nacken. Dess nedre del ligger bakom
de övriga.

240 

Färgfoto av en liten baby som badas i en balja. Ansiktet strålar av lycka. 

241 

Färgfoto av en schimpans. Den håller ihop händerna framför bröstet och ser ut att skratta. 

242 

Skiss av hjärnans yta från vänster sida. Centralfåran sträcker sig från hjässan och ner mot 
tinningloben. Några av hjärnans centra: 

- Centrum för omdöme, självkritik och tänkande (gult): i pannloben längst fram på hjärnan.
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- Rörelsecentrum (grönt): från hjässan och ner till tinningsloben, vindlingen framför
centralfåran.

- Känselcentrum, beröring, smärta, temperatur (rött): från hjässan och ner till
tinningsloben, vindlingen bakom centralfåran.

- Talcentrum, oftast bara på vänster sida (gult): ovanför tinninglobens spets och
framför rörelsecentrum.

- Luktcentrum (rött): på undersidan av hjärnans främre del.

- Hörselcentrum (rött): i övre delen av tinningloben.

- Syncentrum (rött): i nacken, nära storhjärnans nederkant.

244 

Färgfoto av tre frackklädda gråhåriga män med glasögon. De står bredvid varandra. 
Mannen i mitten ler stolt och håller något platt i ena handen. De två övriga ser mot honom 
och applåderar. I bakgrunden finns fler högtidsklädda människor. 

246 

Teckning av en kvinna som springer, medan hon tittar på klockan. Hon springer omkull en 
äldre man utan att märka det. 

247 

Linjediagram med 0-7 timmar på x-axeln och sömndjup på y-axeln. Kurvan går upp och ner 
i sicksack men svängningarna blir kortare med tiden. Siffror i parentes anger djup i mm 
mätt i diagrammet. 

Djupsömn: 

1 efter ca 1 timmes sömn (40). 

2 efter ca 2,5 timmar (30). 

3 efter ca 4 timmar (20). 

4 efter ca 5,5 timmar (15). 

5 efter ca 6,5 timmar (6). 

Under drömperioderna är sömndjupet nära 0. De infaller mellan djupsömnsperioderna. 

1 efter ca 1,5 timme. 

2 efter ca 3 timmar. 

3 efter ca 4,5 timmar. 

4 efter ca 6 timmar. 

248 

Ålderdomlig skiss av ett huvud i profil, snett uppifrån. På den nedre delen finns hud och 
hår kvar men på den övre delen är huden och skallbenet borta så att hjärnan blottas. Där 
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finns en linje som delar hjärnan i höger och vänster halva. En stor blodådra förgrenar sig 
över varje hjärnhalva. Olika delar är markerade med bokstäver. 

251 

Skiss med fem sammankopplade celler. 

Cellkropparna är numrerade och hänvisar till rollistan i bildtexten. 

Överst till höger finns en sinnescell (1). Den berörs av det korta utskottet på en 
inåtledande nervcell (2), vars långa utskott löper in i en ruta. 

I rutan har den kontakt med det korta utskottet på en sammanbindande nervcell (3), vars 
långa utskott har kontakt med det korta utskottet på en utåtledande nervcell (4). Dennas 
långa utskott lämnar rutan och kommer i kontakt med en muskelcell (5). 

251 

En skiss visar en person uppifrån bredvid en nervcell. Huvudet motsvarar den cirkel som är 
nervcellkroppen. Ena armen hålls utsträckt som långa utskottet. Den andra armen hänger 
rakt ner och axeln motsvarar det korta utskottet. 

251 

Linjediagram. På y-axeln finns 0-180 cm. På x-axeln finns 0-20 år. 

En människa är ungefär 50 cm lång vid födelsen. Tillväxthastigheten är störst från 0 till 2 år. 
Då är barnen ca 90 cm långa. Sedan blir kurvans stigning mindre brant. Vid 5 års ålder är de 
ca 110 cm och vid 9 år ca 135 cm. Fram till dess växer flickor och pojkar i samma takt. 
Mellan 9,5 och 12 år är pojkarna i genomsnitt längre än flickorna. Mellan 12 och 14 år är 
det flickorna som är längst. Vid 14 års ålder är både flickor och pojkar lika långa ca 160 cm. 
Därefter drar pojkarna ifrån eftersom flickornas tillväxt planar ut och stannar på ca 165 cm 
vid 20 års ålder. Pojkarna fortsätter att växa till ca 20 års ålder och då är de ca 180 cm. 

254 

Färgfoto från en rockkonsert med stora högtalare, färgstark ljussättning och stor publik. 

255 

Tecknad gubbe står omgiven av sinnesintryck, han känner kyla, smärta, tryck, värme, 
känsel, lukt och smak. Han ser, hör samt har muskelsinne och balanssinne. 

256 

Tre skisser av ett öga i genomskärning. 

- Ögat är snittat på längden. Runt ögongloben sitter senhinnan, utom framför iris, 
som i stället täcks av den genomskinliga hornhinnan. Hornhinnan buktar ut lite. 
Innanför den finns främre ögonkammaren och därefter regnbågshinnan (iris) med 
sin öppning, pupillen. Innanför pupillen ligger linsen som med trådar är fäst vid en 
ringmuskel. I den del av ögongloben som inte syns utifrån ligger under senhinnan 
åderhinnan med blodkärl och innerst näthinnan. Hålrummet i ögat uppfylls av 
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glaskroppen. Om man drar en vågrät linje rakt genom pupillen så kommer man till 
näthinnans mitt. Strax ovanför finns en liten grop, gula fläcken. Strax under mitten 
finns den punkt där synnerven och blodkärl lämnar näthinnan, den kallas blinda 
fläcken. 

- Närbild med senhinna ytterst, åderhinna i mitten och näthinna längst in. 
Synnervscellerna ligger nära näthinnans yta. Deras långa utskott ligger på 
näthinnans yta mot glaskroppen. 

- Närbild på näthinnan. Närmast glaskroppen finns ett lager med nervtrådar som 
utgår från synnervscellerna, vars korta utskott har kontakt med tre nervceller i 
lagret innanför. Dessa har i sin tur kontakt med sinnescellerna, som är tappar och 
stavar. 

257 

Skiss av ögat från sidan. Alla de muskler som fäster på ögat är långa och smala och har sina 
ursprung längst in i kraniets ögonhåla. Det finns fyra raka muskler som fäster framför ögats 
ekvator, en upptill, en nertill, och en på varje sida. Dessutom finns det en muskel som går 
upp utefter ögonhålans övre kant och genom en liten ögla för att sedan passera ner utefter 
ögats ekvator och fästa på undersidan bredvid den raka muskeln. 

257 

Färgfoto som visar en suddig uppochnedvänd bild på en flicka som talar i telefon. Bilden 
genomkorsas av blodådror och ser gultonad ut. 

258 

Skiss av ögat. Ringmuskeln och linsen ser ut som ett cykelhjul där linsen är navet och 
upphängningstrådarna är ekrar som går ut till muskeln, däcket. 

När ringmuskeln är avslappnad är linsen tunn, alltså bara lite konvex. Då bryts ljusstrålar 
från avlägsna föremål så att de fokuseras på näthinnan. 

258 

Skiss av ögat. Ringmuskeln och linsen ser ut som ett cykelhjul där linsen är navet och 
upphängningstrådarna är ekrar som går ut till muskeln, däcket. 

När ringmuskeln är spänd är linsen tjock, det vill säga mer konvex. Då kan ögat fokusera 
föremål på kortare avstånd. 

258 

Färgfoto av ett flickansikte. På fotot finns teckningar av tårkörteln som ligger ovanför ögats 
yttre del och tårkanalerna som utgår från inre ögonvrån. 

259 

Skiss. En konkav lins är tunnast på mitten och tjockare i kanterna. 
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259 

Skiss. En konvex lins är tjockast på mitten och tunnare i kanterna. 

260 

Skiss av örat i genomskärning. I öronmusslans mitt mynnar hörselgången. Vid mynningen 
finns lite hår. Hörselgången slutar vid trumhinnan. Där är gången omgiven av ben. På andra 
sidan trumhinnan finns ett litet utrymme som har förbindelse med svalget via den långa 
örontrumpeten. I det lilla utrymmet finns en kedja med tre små ben: 

- hammaren som fäster i trumhinnan. 

- städet sitter i mitten. 

- stigbygeln som fäster på ytan av snäckan. 

Snäckan sitter i en benficka tillsammans med balansorganet. Från dem går balansnerven 
och hörselnerven in till hjärnan. Övre delen av balansorganet består av de tre båggångarna 
som är placerade ungefär som två väggar och golvet i ett hörn. Hinnsäckarna sitter i den 
nedre delen av balansorganet som liknar en säck. I detta område börjar även snäckan och 
där finns också runda fönstret. 

261 

Tre skisser av snäckan. 

- Ett tvärsnitt visar snäckans tre rum. Snäckans tvärsnitt liknar en tårta där man tagit 
bort en smal tårtbit. Resten av tårtan är delad i tre delar. Nedre hälften innehåller 
yttervätska. Det gör även den översta tredjedelen. I öppningen på tvärsnittet går 
hörselnerven in till den tårtbitsformade mittendelen som innehåller innervätska. 
Denna har ett ”golv” längst ner. Ovanför det finns sinnesceller som har förbindelse 
med ett ”tak”. 

- Snäckan sedd från sidan. Dess mynning täcks av vävnad, där stigbygeln fäster 
upptill mot den övre delen med yttervätska. Nedtill finns runda fönstret fäst mot 
den nedre delen med yttervätska. Golvhinnan följer hela spiralen. 

- Snäckan utrullad till ett avsmalnande rör. Mittendelen med innervätska delar röret i 
en övre och en nedre kanal med yttervätska. De har bara förbindelse i spetsen. 
Stigbygeln sitter på den övre kanalen. När den svänger, så kommer vätskan därinne 
att fortplanta svängningen till bortre änden på den övre kanalen. Där vid spetsen 
går ljudet över till den nedre kanalen, och vibrationerna fortsätter ut till 
mynningens undre del. Där sitter runda fönstret. Strax innanför det står det ”hög 
ton” och i den smalare delen längre in står det ”låg ton”. 

262 

Skiss av innerörat. På andra sidan trumhinnan finns ett litet utrymme som har förbindelse 
med svalget via den långa örontrumpeten. I det lilla utrymmet finns en kedja med tre små 
ben: 
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- hammaren som fäster i trumhinnan. 

- städet som sitter i mitten. 

- stigbygeln som fäster på ytan av snäckan. 

Snäckan sitter i en benficka tillsammans med balansorganet. Från dem går balansnerven 
och hörselnerven in till hjärnan. Övre delen av balansorganet består av de tre båggångarna 
som är placerade ungefär som två väggar och golvet i ett hörn. 

Ampull: en liten utbuktning nertill på båggångarna. Nervtrådar har förbindelse med 
sinnesceller i ampullens vägg. De leder till en tofs med sinneshår inuti ampullen, omgivna 
av vätska. 

Hinnsäck: sitter i den nedre delen av balansorganet som liknar en säck. I detta område 
börjar även snäckan och där finns också runda fönstret. Nervtrådar har förbindelse med 
sinnesceller i hinnsäckens vägg. De leder till en grupp med sinneshår inuti hinnsäcken. Den 
är fylld med gelé som innehåller kalkkristaller. Hinnsäcken omges av vätska.. 

263 

Ett exempel på teckenspråkets bokstäver. 

  P: formar man genom att föra samman tummens och pekfingrets spetsar, övriga 
fingrar hålls raka. Handen lutar nedåt med handryggen uppåt. 

  U: formas med tummen på det böjda ringfingrets ovansida, också lillfingret är krökt, 
men pek- och långfinger är raka och pekar uppåt. 

  L: handen knyts, men pekfingret pekar uppåt. 

  S: formas som ett öppet gap med tummen nere och de sammanhålla fingrarna 
upptill. 

263 

Färgfoto. Victoria håller handen som ett öppet gap. 

264 

Två skisser. 

- Ett längdsnitt genom huvudet visar att det bakom näsan finns ett stort utrymme 
klätt med en veckad slemhinna. Vecken kallas näsmusslor. Nervtrådar går från 
slemhinnan genom skallens ben upp till hjärnan. 

- Närbild på luktorganet med slemhinnan under skallbenet. Slemhinnans yta är täckt 
av slem som kommer från stora slemkörtlar. Närmast slemlagret sitter ett lager 
långa celler och där ovanför finns luktsinnescellerna med långa sinneshår som når 
ut till slemlagret. Från sinnescellerna går nervtrådar uppåt genom ett lager med 
mindre celler. Trådarna går ihop fyra och fyra och passerar sedan genom benet och 
via luktnerven till hjärnan. 
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266 

Fyra skisser av tungan. 

- tungans ovansida med svalget. Svalget ser ut som ett valv. Vävnaden ovanför 
valvöppningen kallas gomseglet, och är en fortsättning på gomtaket. Från 
gomseglet hänger tungspenen ner som en rundad tapp. De två tonsillerna sitter 
bakom svalgöppningen vid vardera sida av halsen. Framför svalgets nedre del ligger 
tungans bakre del. Där är knottrorna på tungans yta större än längre fram. Det finns 
också en rad med stora runda papiller som bildar en vinkel med spetsen mot 
svalget. De kallas vallgravspapiller. 

- Tvärsnittsbild över bakre delen av tungan. Slemhinnan är lite uppfransad, som en 
ryamatta. Nedsänkt i dessa trådar sitter en svamppapill, den är klotformad. Där 
finns även en vallgravspapill, som är rundad men platt upptill och sitter på en liten 
stjälk. Den omgärdas av en vallgrav med en vall runt omkring. 

- Papill. De har smaklökar runt sidorna. Från dem går smaknervstrådar in mot 
papillens mitt, samlar ihop sig i ett knippe och går ned i tungans inre vävnader. 

- Smaklök. Varje smaksinnescell är spolformad, och flera ligger packade bredvid 
varandra som klyftorna i en vitlök. Från dess ena ände sticker små trådar ut från 
papillens yta och från andra änden löper smaknervstrådarna inåt. 

267 

Skiss av huden med olika känselkroppar i genomskärning. Nerver ansluter till de olika 
känselkropparna. 

  Smärta: Nervtråden grenar sig och når ända ut i överhuden. Trådarna avslutas med 
mörka punkter. 

  Beröring: Känselkroppen ligger strax intill överhuden. De är ovala med en hoprullad 
tråd med svarta punkter i. 

  Kyla: Känselkroppen ligger mitt i läderhuden. Den är ganska rund och väggarna har 
förtjockningar på några ställen. Inuti ligger en hoptrasslad tråd med mörka punkter. 

  Tryck: Känselkroppen ligger intill underhuden. Den består av trådar med mörka 
punkter hoprullade till en oval. 

  Värme: Känselkroppen liknar en svamp. Inuti den grenar trådar, som avslutas med 
mörka punkter, ut sig. 

267 

Färgfoto av en nyfödd baby som skriker så den blir röd. Två par händer håller försiktigt om 
dess huvud. 

269 

Fyra streckfigurer. 
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- Två parallella lodräta streck med vinklar i båda ändarna. Den vänstra har vinklarna 
med benen utåt från strecket och på den högra strävar vinkelbenen inåt. 

- Ett lodrätt streck står i mitten på ett vågrätt streck. 

- Två vågräta parallella streck omgärdas av linjer i en fyrkant. Fyrkanten är bred vid 
det undre strecket och smalare vid det övre strecket. 

- Två parallella lodräta streck bildar ett band. En pil ligger bakom bandet så att 
spetsen sticker ut till höger och bakänden till vänster. Pilen är riktad lite uppåt så 
att den ligger snett bakom bandet. 

269 

En blå prick, ca 0,5 cm i diameter. 

269 

En tecknad bild med ett harhuvud till höger och en pricktavla till vänster, alltså tre 
koncentriska tjocka cirklar med en svart prick i mitten. Bilderna är ca 1,5 cm stora och det 
är ca 8 cm mellan bildernas centrum. 

269 

En svart cirkel med en vit form i mitten, oregelbunden och diffust tecknad. När man gör 
enligt instruktionen i texten byter färgerna plats och det framträder en mans ansikte med 
långt hår och skägg. 

270 

Teckning. En person i profil tittar på en penna intill en linjal som hålls rakt ut strax under 
ögat. 

270 

Färgtesttavlan utgörs av en cirkel med olika stora mörka och ljusa gröna fläckar. I mitten av 
tavlan finns röda och orangea fläckar som tillsammans bildar en åtta i svartskrift. Tar man 
bort de orangea fläckarna försvinner en bit av åttan och kvar blir en trea i svartskrift. 

271 

Två skisser. 

- En spik har körts genom en kork och placerats i en bägare med is. 

- På handryggen finns en röd rak linje. Den går från en plats nedanför 
pekfingerknogen och snett ned mot handleden på lillfingersidan. En hand håller i 
korkhandtaget på spiken och trycker med spetsen på en punkt längs linjen. 

273 

Färgfoto på två tjejer som skrattar och tittar förtjust på varandra. 
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273 

Diagram som visar vid vilken ålder olika tecken på könsmognad börjar visa sig. 

Flickor: 

  bröstutveckling 8,5 – 14 år (svag markering fortsätter till drygt 16 år). 

  hår kring könsorganen 8,5 - 14 år (svag markering fortsätter till drygt 16 år). 

  första mens 10,2 - 17 år. 

Pojkar: 

  testikelutveckling 10,2 – 18,3 år. 

  hår kring könsorganen 10,2 - 18,3 år. 

  penisutveckling 11,2 - 17,2 år. 

274 

Färgfoto. Närbild på en pojke och en flicka som pussas. 

275 

Färgfoto av två apor som ligger hopslingrade med ansiktena nära varandra. Bakom dem 
står en tredje apa och sträcker fram handen mot de andras bakdelar. 

277 

Färgfoto av två leende kvinnor som håller ett litet barn mellan sig. 

278 

Suddigt färgfoto av en man och en kvinna som nakna omfamnar varandra i sängen. 

280 

Skisser på manliga könsorgan från sidan och framifrån. Den äggrunda testikeln med 
bitestikeln som sitter på dess yta, ligger i pungen. Sädesledaren går från testikeln uppåt 
och gör en sväng fram mot magen och sedan inåt igen, över urinblåsan och ned mellan den 
och ändtarmen. Där sitter den avlånga sädesblåsan, som tömmer sig i sädesledaren just 
där den passerar in i prostata. Den senare är en körtel som ligger alldeles under urinblåsan. 
Där tömmer sig sädesledaren i urinröret, som går ned till och genom penis. I penis finns 
längsgående svällkroppar och längst ut sitter ollonet täckt med förhud. 

281 

Skiss av kvinnans yttre könsorgan underifrån. Slidan omgärdas av de yttre håriga 
blygdläpparna. De inre blygdläpparna är en hudflik som bildar en ring innanför dem. I 
ringens främre del finns en punkt, klitoris. Strax bakom den finns urinrörsöppningen och 
sedan slidöppningen. Längre bak finns ändtarmens öppning. 
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281 

Skisser på kvinnans könsorgan, framifrån och från sidan. De yttre könsorganen är 
blygdläpparna med klitoris långt fram. Innanför blygdläpparna går slidan inåt och uppåt, 
mellan tarm och urinrör. Slidan slutar vid livmoderhalsen. Därifrån går en kanal till 
livmoderns inre. Livmodern är långsträckt och har en tjock vägg. Framifrån ser den 
trekantig ut, med spetsen nedåt. Vid triangelns övre hörn sitter äggledarna, som förbinder 
livmodern med äggstockarna. 

282 

Två skisser. 

- Menstruationscykeln åskådliggörs genom en cirkel. Den ska följas medurs från dag 
1, första mensdagen till dag 28, som är dagen före nästa mens. 

  Dag 1-4. Menstruation. Livmoderns slemhinna stöts ut. 

  Dag 5-13. Livmoderns slemhinna växer till. 

  Dag 14. Ägglossning. Ett ägg lossnar från äggstocken. 

  Dag 15-28. Livmoderns vägg blir allt tjockare. 

- En äggstock i genomskärning. Den visar ägg i olika stadier: ung äggblåsa, äggcell 
under mognad, ägg från brusten äggblåsa samt gulkropp (skrumpnad äggblåsa). 

283 

Elektronmikroskopisk bild som visar en bit av ett ägg omsvärmat av många pyttesmå 
spermier. 

283 

Skiss av ett samlag i genomskärning. Penis når ända fram till livmoderhalsen. En närbild 
visar att spermierna simmar in i livmodern och ut i äggledaren, där de möter ägget som 
kommit från äggledaren. 

Text: Befruktningen sker i äggledaren. Vid befruktning tränger en spermie in i ett ägg. 

284 

Skisser av livmodern och äggcellerna. 

Efter befruktning i äggledaren delar sig äggcellen och blir två. De två nya cellerna blir fyra 
osv. Ett par celldelningar sker varje dygn. Under tiden transporteras ägget genom 
äggledaren till livmodern. Snart ser cellklumpen ut som en ring med en anhopning av celler 
vid ena kanten. 

Efter en vecka växer cellklumpen fast i livmoderväggen och utvecklas till ett foster. Den 
sjunker in en bit i slemhinnan och fastnar med anhopningen av celler närmast väggen. 

284 

Graviditetens tidslinje. Den är indelad i 40 veckor. 
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  Vecka 0: Sista mensens första dag. 

  Vecka 2: Befruktningen sker vid ägglossningen, troligen ca 2 veckor efter mens. 

  Vecka 6: fostrets längd är 1 cm. 

  Vecka 10: färgfoto av 8 veckor gammalt foster. Man kan urskilja huvudet med ögat 
och en mörk fläck i bålen genom hinnorna. Längd 4 cm. 

  Vecka 14: färgfoto av 12 veckor gammalt foster. Huvudet är lika stort som bålen 
och ögonen syns. Fostret har små smala armar och ben och en stor mörk fläck i 
bålen. Längd 9 cm. 

  Vecka 18: Längd 16 cm. 

  Vecka 20: Mamman börjar känna fosterrörelser. 

  Vecka 22: Färgfoto på 20 veckor gammalt foster. En närbild visar ansiktet med näsa, 
ögon som blundar, mun och öron. Fingrarna är utvecklade och den verkar suga på 
tummen. 

  Vecka 24-40: Fostret kan överleva utanför moderns kropp. 

285 

Skiss som visar att fostret ligger med huvudet nedåt omringad av fostervatten. 
Navelsträngen liknar ett korvigt band. 

285 

Färgfoto av en alldeles nyfödd baby som ligger och skriker mot sin mammas bröst. Den är 
lite blåaktig och håret är blött. 

286 

Färgfoto. En kvinna fäster ett plåster på överarmen. 

287 

Skiss. Spiralen liknar ett uppochnervänt ankare med två raka ”krokar” som passar in i 
livmoderns trekantiga form. De ser ut att täppa till äggledarna. Snören hänger ut i slidan 
nedanför livmodertappen. 

289 

Färgfoto av två män som promenerar tillsammans. Den ene styr en barnvagn. De bär 
varsitt barn i en bärsele på magen. 

289 

Skiss av en livmoder. Äggledarna har skadats så att äggen inte kan passera. 

1. Ett moget ägg sugs ut. 

2. Ägget befruktas i provrör. 

3. Ägget odlas till 8-cellstadiet. 
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4. Ägget förs in i livmodern genom slidan. 

290 

Färgfoto visar en kvinna med vit rock som hukar sig ned. Runt henne sitter åtta barn i en 
ring. De är ungefär i två-treårsåldern. 

291 

Världskarta med olika områden utmärkta med siffror. Graderingen a-j visar hur mörk 
färgen är på kartan, a är ljusast och j är mörkast. 

  Nordamerika e 55 

  Karibien b 20 

  Latinamerika h 170 

  Väst- och Centraleuropa c 30 

  Norra Afrika, Mellanöstern d 35 

  Afrika, söder om Sahara j 1900 

  Östra Europa, Centralasien g 110 

  Ostasien f 75 

  Syd- och Sydostasien i 280 

  Oceanien a 4 

296 

Färgfoto. Ur en delad medicinampull har det rullat ut små vita kulor på bordet. 

297 

Färgfoto av en vägg med skuggor av en hand som sträcker sig mot ett glas. 

297 

Äldre svartvitt foto på en man som ligger och röker en lång pipa, bredvid honom sitter en 
vackert klädd ung kvinna. 

299 

Två färgfoton. 

- Ett plastskelett håller en stor cigarrett mellan tänderna. 

- En ung kvinna lägger in en snus under överläppen. 

300 

Skisser av luftstrupen hos rökare och ickerökare. De visar att rökarens slemhinna är 
skadad. Slemlagret är borta och flimmerhåren förstörda. Slemhinnecellerna har blivit 
mindre och svarta smutspartiklar sitter fast på dem. 
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300 

Röntgen visar att cancern sitter i övre delen av personens högra lunga. 

300 

Färgfoto. Lungblåsorna är trasiga och ser trådiga och skrovliga ut. I hålorna skymtar köttiga 
vävnader och hinnor. 

301 

Färgfoto. Ett litet barn med tutten i munnen sitter i famnen på en rökare som just slår av 
aska i en askkopp. 

303 

Suddigt färgfoto. En ambulans man drar en bår mot den väntande ambulansen. Två andra 
går i bakgrunden. De verkar ha bråttom. 

304 

Bildserie med en man och hans hjärna. 

  0,3-0,4 ‰ - självkritik, omdöme, uppmärksamhet påverkade: En glad man med ett 
snapsglas. Frontalloben är svagt rosatonad. 

  1 ‰ - muskelkontrollen försämrad: Mannen tappar glaset. Frontalloben är röd. 
Hjässloberna är rosa. 

  ‰ - hörsel och syn tydligt påverkade: Mannen börjar se konstig ut. Nästan hela 
hjärnan röd, nackloben och tinningloben är rosa. 

  ‰ - muskelkontroll och balans allt sämre: Mannen dricker direkt ur flaskan. Hela 
stora hjärnan är röd, övre delen av hjärnstammen och lillhjärnan rosa. 

  ‰ - medvetslöshet: Nu ligger han med huvudet på bordet. Han har kräkts. Hela 
hjärnan är röd utom förlängda märgen, som är rosa. 

  ‰ - hela hjärnan bedövad: Han ligger på sjukhus med syrgasmask. Han har kryss för 
ögonen. Hela hjärnan och förlängda märgen är röd. 

305 

Suddigt färgfoto ut genom framrutan på en bil. Det är mörkt ute och lamporna längs gatan 
dras till suddiga streck. 

306 

Färgfoto av en person som rullat ihop en sedel och håller den mot näsan. På bordet 
framför honom ligger fyra ränder och en liten hög med vitt pulver. 

306 

Färgfoto av blå, röda och beiga piller. De är runda, smala och tjocka. 
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307 

Färgfotot visar en man som går i ett opiumfält. Han sträcker fram ena handen mot en 
stjälk. Där finns utslagna vallmoblommor och fröställningar som ser ut som runda knoppar. 

308 

Färgfoto. Ett grönt handflikigt cannabisblad som liknar en gles solfjäder. 

311 

Färgfoto av en kroppsbyggares spända, svällande och insmorda överkropp. 

313 

Diagram som visar att rökningen ökar stegvis. På x-axeln finns tid och på y-axeln finns ökat 
bruk. Varje beslut för med tiden rökaren mot ett ökat bruk. 

- Beslut att pröva en cigarrett. 

- Beslut att ta emot flera cigarretter. 

- Beslut att köpa några. 

- Beslut att alltid ha några. 

- Beslut att röka före frukost. 

314 

Linjediagram med två kurvor. Y-axeln visar blodalkoholhalten från 0 till 1,5 promille. X-
axeln visar tid från 0 – 14 timmar. Kurvan för uppmätt berusning ligger hela tiden högre än 
kurvan för upplevd berusning. Siffrorna är uppskattade ur diagrammet. 

Upplevd berusning (grönt): kurvan börjar stiga femton minuter efter att man börjat dricka 
alkohol. Två timmar senare når den sin topp, man upplever sig ha ca 0,7 promille. Efter fyra 
timmar sjunker kurvan under 0,5 promille och efter sex timmar anser man sig opåverkad. 

Uppmätt berusning (rött): kurvan börjar stiga omedelbart efter alkoholintag, efter drygt en 
kvart passerar den 0,5 promille och efter två timmar ligger kurvan på drygt 1,0 promille. 
Efter sex timmar har den gått ner till 0,8 promille. Därefter sjunker den uppmätta 
berusningen långsamt. Att bli helt nykter tar nästan 14 timmar. 

314 

Teckning. En numrerad trappa med åtta trappsteg, 1 är överst. En person går nedför hela 
trappan och slutar helt utslagen. 

Trappan mot alkoholism: 

1 sällskapsdrickande. 

2 dricker oftare och mera. 

3 black-out. 

4 kontrollen sviktar. 
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5 ursäkter för hjälplöst drickande. 

6 hemligt asocialt drickande – ”skåpsupande”. 

7 akut depression – ”morgonsupande”. 

8 periodsupning, blir full på ingenting. 

317 

Målad bild av ett platt landskap där det strövar elefanter och pärlhöns. Det väller ut rök ur 
en vulkan i bakgrunden. I förgrunden går två förmänniskor. De tittar oroligt mot vulkanen. 
Deras kroppar är människolika men armarna är något längre och huvudena är aplika. 

Fotspår syns i askan och i bakgrunden tornar regnmolnen upp sig. 

317 

Svartvitt foto på två rader fotspår i leran. Små fötter har gått intill stora fötter. 

318 

Färgfoto av tre kvinnor. Kvinnan till vänster är äldst och har vitt hår och glasögon. Kvinnan i 
mitten är näst äldst och har mörkt hår. Kvinnan till höger är yngst och har också mörkt hår. 
De liknar varandra. Samtliga har en rak näsa och oval ansiktsform med rund haka. De två 
äldre har smala läppar och kisande blå ögon. Den yngre har bredare läppar och stora bruna 
ögon med kraftiga ögonbryn 

319 

Två schematiska skisser. 

- Protein liknar en sicksackformad kedja sammansatt av olikfärgade klykor med en 
pinne som sticker ut omväxlande uppåt eller neråt. Klykorna har olika färger. 

- Aminosyror liknar klykor. Dessa har olika färger. 

320 

Elektronmikroskopiskt foto på kromosomparen. De största är många gånger större än de 
minsta. De är stavlika, ser dubbla ut och har en ”midja” med varierande placering på de 
olika kromosomerna. Könskromosomparet har beteckningen X och består här av lika stora 
kromosomer. Övriga kromosomer är numrerade från 1-22. 

320 

Färgfoto på celler. 

Text: I vanliga fall kan man inte se de enskilda kromosomerna i cellkärnan. De är då långa 
och trådformiga. 

Bild: en del av cellerna har arvsmassan hopsamlad till en grynig massa. 

Text: Den här cellen håller på att dela sig i två. Här har kromosomerna dragit ihop sig som 
spiraler och blivit tjockare. 
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Bild: i två av cellerna syns de enskilda stavformiga, böjda kromosomerna tydligt. 

321 

Fyra skisser med ökande förstoringsgrad. 

- Kromosomerna med DNA-molekylerna finns i alla dina celler: En cell med cellkärna. 

- En gen är en bit av en DNA-molekyl: En kromosom som liknar en lång tråd. En bit av 
den är markerad. 

- DNA-molekylen liknar en spiralvriden stege …: Två spiralvridna band som ligger 
bredvid varandra. De hålls ihop av ”stegpinnar” av olika färgkombinationer. De är 
antingen gröna-röda resp. gula-blå. 

- … med stegpinnarna AT, CG, TA och GC: Varje ”stegpinne” består av 
molekylgrupper av fyra olika slag, A (röd), T (grön), C (gul) och G (blå). Dessa sitter 
ihop i par. A sitter alltid i par med T. G bildar alltid par med C. 

321 

Färgfoto på en kvinna med ett blått och ett brunt öga. 

Text: Bilden visar en del av en gen som bildar pigmentet melanin i ögats regnbågshinna. En 
förändring i genen gör att det inte bildas så mycket melanin i ögat, och ögat blir blått. 

Bild. En skiss av en genbit finns under vardera öga. 

Ordning för molekylgrupperna mellan banden i genen för brun iris: TA, AT, AT, CG, TA, GC, 
TA. 

Genbitarna under ögonen liknar varandra men i mitten har ett baspar (en ”stegpinne”) CG, 
i anlaget för brun ögonfärg, förändrats till TA i anlaget för blå ögonfärg. 

322 

Skiss av en cell med tillverkning av protein i fem steg. 

1 Text: Ritning. En proteinritning tillverkas på grenen för insulin i DNA i en kromosom 
i cellkärnan. Ritningen förs ut till ribosomerna. 
Bild: I en DNA-molekyl går basparen (stegpinnarna) isär. Aminosyror placeras så att 
de passar mot molekylerna på DNA-strängen och en spegelvänd kopia på den biten 
tillverkas. Det är proteinritningen. Den förs ut i cellplasman. Där äger resten av 
processen rum. 

2 Text: Råvaran. Råvaran, aminosyrorna, tas upp från blodet via cellmembranen. 
Bild: Aminosyror som har kommit in i cellen via en por i cellväggen, ligger fritt i 
cellplasman. 

3 Text: Tillverkning. Med hjälp av ritningen tillverkar ribosomen av aminosyror 
insulin, det protein genen i kärnan beställt. 
Bild: Proteinritningen går genom den ovala ribosomen. Varje molekylgrupp på den 
drar till sig en viss aminosyra. De sätts ihop i en kedja, ett protein, i detta fall 
insulin. Insulinet lämnar ribosomen. 
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4 Text: Paketering. Det tillverkade proteinet fraktas till den s k golgiapparaten, där 
proteinet färdigställs och förpackas i små behållare, s k sekretkorn. 
Bild: Golgiapparaten består av flera avlånga delar. Den ände som proteinet ligger i 
knoppas av till runda sekretkorn. 

5 Text: Leverans. Sekretkornen med det färdiga proteinet (insulinet) förs ut till 
cellmembranen, där innehållet töms ut utanför cellen. Eftersom insulin är ett 
hormon tas det upp av blodet och kommer efter en stund att påverka nästan alla 
kroppens celler. 

323 

Skiss. Kromosomerna sitter ihop på mitten. 

323 

Skiss. DNA-molekyl som ska dubblera sig. 

1 DNA-molekylen spricker upp som ett blixtlås i två enkelsträngar. 

2 Fria byggstenar för DNA plockas in och binds till de två enkelsträngarna. 

3 Så här fortsätter det tills hela DNA-molekylen förvandlats till två DNA-molekyler. 
Dessa är exakt lika varandra och den ursprungliga DNA-molekylen. 

323 

Skiss. En cell med 46 kromosomer delar sig till två celler med 46 kromosomer vardera. 

324 

Skiss. En rektangulär växtcell med cellkärna. En av kromosomerna i cellkärnan visas i 
förstoring. Den liknar ett hoptrasslat snöre. 

324 

Skiss. I cellkärnan har kromosomerna blivit synliga. En förstoring visar att kromosomen 
rätat ut sig och blivit dubbel. Den har en ”midja” på mitten. 

324 

Skiss. Cellkärnans vägg är upplöst. Kromosomerna ligger som en skiva i cellens mitt, och 
från varje kromosompar går en tråd uppåt till en punkt i cellens övre del, och en tråd neråt 
på samma sätt. Trådarna fäster i ”midjan”. 

324 

Skiss. Kromosomerna i varje par dras isär av trådarna till var sin ände av cellen. 

324 

Skiss. Två rektangulära växtceller med cellkärnor. Kromosomerna ser ut som långa 
hoptrasslade snören igen. 
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324 

Skiss. En cell med 46 kromosomer delas genom reduktionsdelning till två celler med 23 
kromosomer i varje. Dessa genomgår en vanlig celldelning och var och en förvandlas 
därmed till två spermier med vardera 23 kromosomer. 

326 

Schematiskt ritad skiss av två lodräta stavar, ett kromosompar. Varje stav har sex svarta 
punkter. Punkter på motsvarande ställe i båda kromosomerna bildar anlagspar. 

326 

Två schematiska skisser på kromosompar. 

- Två lika anlag: Båda har svarta punkter i övre delen av staven. 

- Två olika anlag: Ena kromosomen har en svart punkt i övre delen. Den andra har en 
vit punkt på motsvarande plats. 

326 

Schematiskt ritad skiss av ett kromosompar. 

I den ena kromosomen finns en fylld svart punkt nära övre delen. Den är markerad med A. 
I den andra finns på motsvarande plats en vit punkt markerad med a. 

327 

Skiss. Ett foster med stort huvud sitter hopkrupen i spermiens huvud. Navelsträngen går 
ner i svansen. 

327 

Porträttmålning av den välrakade och kortklippte Mendel. Han bär ovala glasögon och 
mörk jacka. En vit rund krage sticker upp vid halslinningen och han har en guldkedja med 
ett hänge på bröstet. 

328 

Skiss. En cell med anlagen Ff delas genom reduktionsdelning till två celler, en med anlaget 
F och en med anlaget f. De genomgår en vanlig celldelning och cellen med F-anlaget blir till 
två spermier med F-anlag. Cellen med f-anlaget blir till två spermier med f-anlag. 

328 

Skiss som visar anlagsfördelningen när en svart kaninhona med anlagen FF får ungar med 
en vit hanne med anlagen ff. 

Könsceller efter reduktionsdelning: Alla ägg blir F, alla spermier blir f och alla befruktade 
ägg blir Ff. Samtliga fem ungar på bilden är svarta, med anlagen Ff. 
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329 

Skiss som visar anlagsfördelningen när två svarta föräldrakaniner, båda med anlagen Ff får 
ungar tillsammans. 

Efter reduktionsdelning får honan ett ägg med F och ett med f. Hannen får en spermie med 
F och en med f. 

Ett korsningsschema visar ungarnas anlagsuppsättning som den blir i teorin. En kvadrat 
delas med ett kors i fyra mindre kvadrater med en kanin i varje. 

Till vänster om den övre rutraden finns ett ägg med F, nedanför finns ett ägg med f. 
Ovanför rutorna finns till vänster en spermie med F och till höger en med f. Kaninerna i 
översta raden får båda ett F från ägget. Från spermierna får den vänstra F och den högra f. 
De blir alltså FF respektive Ff. Båda två är svarta. 

I nedre raden får båda kaninerna f från ägget och från spermierna får den vänstra F och 
den högra f. Den vänstra kaninen blir Ff och svart, medan den högra blir ff och vit. 

Ett exempel på hur det kan bli i verkligheten vid en korsning: Två vita kaninungar med 
anlagen ff, och fem svarta kaninungar med okända anlag. 

331 

Tre schematiskt ritade kromosomer med anlag för blodgrupper. 

  Anlag för blodgrupp A markeras med A och röd prick. 

  Anlag för blodgrupp B markeras med B och blå prick. 

  Anlag för blodgrupp 0 markeras med 0 och vit prick. 

331 

Fyra skisser av kromosompar. 

  A-blod kan ha en av två kombinationer, AA eller A0. 

  B-blod kan ha BB eller B0. 

  AB-blod har alltid kombinationen AB. 

  0-blod har alltid kombinationen 00. 

332 

Skiss som visar könskromosomernas fördelning. En cell i en äggstock har två X-
kromosomer. Reduktionsdelning ger två ägg med en X-kromosom i varje. En testikelcell har 
en X- och en Y-kromosom. Reduktionsdelning ger en spermie med X- och en med Y-
kromosom. 

Ett korsningsschema med en stor kvadrat indelad i fyra mindre visar möjliga 
kombinationer. Ovanför kvadratens rutor finns spermierna, till vänster den med X och till 
höger med Y. Till vänster om kvadraten finns äggen, båda med X. Till vänster i schemat får 
vi då kombinationen XX, alltså flickor. Till höger blir det XY, pojkar. 



81 
 

333 

Korsningsschema för nedärvning av röd-grön färgblindhet. Dominant anlag (d) för normalt 
färgseende (nf) markeras med grön punkt, vikande anlag för röd-grön färgblindhet (rf) med 
vit punkt. Varje kromosompar finns i en ruta, och färgen på rutan anger individens 
egenskap: grön ruta för normalt färgseende (nf), vit ruta för röd-grön färgblindhet (rf). 

Föräldrarna har båda normalt färgseende. 

Genuppsättning: 

Modern har en X-kromosom med grön punkt, en med vit. 

Fadern har en X-kromosom med grön punkt och en Y-kromosom helt utan punkt. 

I schemat finns spermierna överst. Till vänster spermien med X-kromosomen som har grön 
punkt, till höger spermien med Y-kromosomen utan punkt. Äggen finns till vänster om 
schemat, det översta har grön punkt, det undre vit punkt. Rutorna är numrerade från 
vänster så att ruta 1 och 2 finns i övre raden samt 3 och 4 i den nedre raden. 

Till vänster i schemat blir det flickor, till höger pojkar. Barnen får följande anlag: 

Båda flickornas får normalt färgseende. Ruta 1 innehåller två X-kromosomer med gröna 
punkter. Ruta 3 innehåller en X-kromosom med grön och en med vit punkt. 

Pojken i ruta 2, har normalt färgseende. Där finns en X-kromosom med grön punkt och en 
Y-kromosom utan punkt. Pojken i ruta 4 har röd-grön färgblindhet. Där finns en X-
kromosom med vit punkt och en Y utan punkt. 

Text: Döttrar. Alla döttrar får normalt färgseende (ruta 1 och 3). Sannolikheten för att en 
dotter är anlagsbärare är 50 procent. 

Söner. Sönerna i ruta 2 får normalt färgseende. Sönerna i ruta 4 blir röd-grönfärgblinda. 

333 

Schematiskt kromosompar. X-kromosomen är lång och har ett anlag för röd-grön 
färgblindhet i den övre delen, markerat med vit punkt. Den kortare Y-kromosomen ca 1/3 
av X) har inget sådant anlag eftersom den saknar den övre delen där anlaget ska sitta. 

333 

Schematiskt kromosompar. Två X-kromosomer. Den ena har en grön punkt, anlag för 
normalt färgseende och den andra har en vit punkt för färgblindhet. 

333 

Schematiskt kromosompar. Två X-kromosomer. Båda har vit punkt dvs anlag för 
färgblindhet. 

334 

Färgfoto där flera bilder av samma sittande baby har monterats ihop så att det ser ut som 
en hel grupp med likadana barn. 
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335 

Två skisser. 

- Tvåäggstvillingar utvecklas ur var sitt ägg och är inte mer lika varandra än syskon är 
i allmänhet. Tvåäggstvillingar har oftast var sin moderkaka: två ägg som befruktas 
var för sig och sedan tillväxer bredvid varandra. I det här fallet blir det en pojke och 
en flicka. I moderlivet är var och en omsluten av två fosterhinnor och har var sin 
moderkaka. 

- Enäggstvillingar utvecklas ur samma ägg och får samma arvsanlag. Därför är de så 
lika varandra. Enäggstvillingar har oftast gemensam moderkaka: ett ägg som 
befruktas är i 1-cellstadiet. Äggcellen delar sig till 2-cellstadiet. Dessa två celler 
lösgör sig från varandra och delar sig därefter oberoende av varandra till ett nytt 2-
cellstadium, och så vidare. Det blir två foster som delar på en moderkaka. Den yttre 
fosterhinnan är gemensam, men där inne ligger de i var sin inre hinna. 

335 

Färgfoto av en stor hund och en valp. Båda är svarta och långhåriga. De har likadana 
teckningar i brunt på huvudet, bröstet, fötterna och svansen. Tungan hänger ut på båda. 

336 

Färgfoto. Närbild på födelsemärke med ojämn kant och struktur. Det är huvudsakligen 
brunt, med en del är svart med en röd fläck i. 

339 

Mikroskopbild med en cell som hålls fast vid änden på ett sugrör. Från höger nalkas ett 
spetsigt tunnare rör. 

340 

Färgfoto. En närbild på stora jämna majskolvar. 

341 

Skiss. Människocellens 46 kromosomer innehåller ca 20000 gener. 

Bakteriecellens DNA-ring innehåller ca 20 gener. 

342 

Sex vågräta remsor med lodräta band. De övre remsorna visar DNA-analysen från 
misstänkta personer nummer 1 till nummer 4. Därunder finns analyserna från höger 
respektive vänster handske vilka ser likadana ut. 

Längst till vänster finns ett brunt och ett ljusgrönt band på alla remsorna. Sen kommer ett 
band som handskarna och alla misstänkta utom trean har. Därefter ett band som 
handskarna samt tvåan och trean har. Nästa band har handskarna och alla utom trean. Så 
följer ett som alla har, och slutligen ett som bara handskarna och tvåan har. 
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343 

Delar av tre DNA-spiraler betecknade a, b och c. De är ritade liggande, den ena ovanför den 
andra så att man lätt kan jämföra spiraltrappornas stegpinnar och molekylgruppernas 
beteckningar (versaler i svartskriftboken). Spiralernas kombinationer är följande 
(kombinationer i b och c som skiljer sig från a är markerade med kursiv stil): 

- a: gc, ta, at, gc, ta, ta, ta, gc, cg. 

- b: gc, ta, at, at, gc, gc, ta, gc, at. 

- c: gc, ta, gc, gc, ta, ta, ta, gc, cg. 

343 

En ultraljudsbild. Formerna av huvud och bål på ett foster syns vagt. 

344 

Färgfoto. Det visar en person som klämmer ihop huden på magen till ett veck och injicerar 
en pennliknande spruta där. 

345 

Färgfoto visar en baby med tjocka kinder innanför en genomskinlig plastvägg. En man står 
utanför och tittar in med ett leende. Han sträcker in en handskbeklädd hand och rör vid 
babyns axel. 

346 

Färgfoto av två hundar. En stor långhårig collie med lång nos sitter bredvid en liten 
korthårig bulldogg med platt ansikte. 

346 

Färgfoto på en tjur med stor kropp som är alldeles knölig av muskler. Benen är dock smala. 

347 

Färgfoto. Det vanliga riset är nästan dubbelt så långt som de andra rissorterna. Det har 
spridda vippor i toppen. De andra plantorna är knubbiga och låga samt har större vippor. 
Den längst till höger har störst vippor. 

349 

Sex teckningar av olika kålsorter. 

- Vildkål: har ett trekantigt litet blad och en klase med gula blommor. 

- Vitkål: Ett tätt runt huvud med stora breda blad. De yttersta bladen viker sig utåt. 

- Grönkål: En stjälk med stora mycket krusade spridda blad. 

- Brysselkål: En stjälk med spridda släta blad. Stjälken är helt täckt av små runda 
brysselkålar. 



84 
 

- Kålrabbi: Stammen är uppsvullen som en boll med rot. Det sitter spridda små blad 
på ”bollen”, tätare mot toppen. 

- Blomkål: En huvud med tätt packade vita blomknoppar. Släta blad sticker ut runt 
huvudet. 

354 

Färgfoto av en gorilla som ligger på mage lutad mot armbågarna. Han håller en uppslagen 
bok i händerna och tittar intresserat i den. På pärmen står det ”The Origin Of MAN” med 
snirklig stil. 

355 

Ett släktträd med en tidsskala på y-axeln, från för 60 miljoner år sedan till nutid. På x-axeln 
finns olika primater i ett utvecklingsträd där huvudgrenen sträcker sig snett upp åt höger, 
från den går det grenar rakt upp. Alla de släktgrenar som avgår från huvudgrenen når fram 
till nutid. Grenar från vänster och tid (miljoner år sedan) då de skiljde ut sig från 
människornas gren. 

- Halvapor: ca 50 

- Brednäsor: ca 41 

- Svansapor: ca 29 

- Gibbonapor: ca 18 

- Orangutanger: ca 9 

- Gorillor: ca 7 

- Schimpanser: ca 5 

- Människor: slutet på släktträdet, den yttersta grenen. 

356 

Tidslinje från när jorden bildades och fram till idag. Den delas in i fyra eror. 

Jordens urtid, från 4,6 miljarder år sedan till ca 600 miljoner år sedan: 

- Bakterier och arkéer uppkom för ca 3,5 miljarder år sedan. 

- Cyanobakterier uppkom för ca 2,5 miljarder år sedan. 

- Enkla växter med mitokondrier, klorofyllkorn och cellkärna uppkom för ca 1,6 
miljarder år sedan. 

Forntid, ca 600 miljoner – ca 245 miljoner år sedan: 

- Trilobit och tidig landväxt ca 500 miljoner år sedan. 

Medeltid, ca 240 miljoner – 65 miljoner år sedan. 

Nutid, de senaste 65 miljoner åren. 
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358 

Tidslinje från för 600 miljoner år sedan till idag. Den delas in i tre eror som i sin tur delas i 
perioder. Siffror är ungefärliga och anger miljoner år sedan. 

Era: 

Period 

- Viktiga händelser 

  Forntid 600–240 

  Kambrium 600–510 

  Ordovicium 510–440 

- Tidigt ryggradsdjur 450 

  Silur 440-400 

  Devon 400- 360 

- Tidigt groddjur 390 

- Trädartad ormbunke 360 

  Karbon 360-290 

- Tidig reptil 300 

- Barrträd 295 

  Perm 290-245 

  Medeltid 245-65: 

  Trias 245-210 

- Tidigt däggdjur 215 

  Jura 210-140 

  Krita 140-65 

- Blomväxt 135 

  Nutid 65-0: 

  Tertiär 65-4,5 

  Kvartär 4,5-0 

- Människa 4,5 

358 

Färgfoto på kraftigt byggd fisk sedd från sidan. Fenorna sitter på korta ”skaft”. 
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360 

Teckning. Australopithecus afarensis. En hanne och en hona. De går upprätt och har 
kroppar som människor, muskulösa och utan päls på kroppen. Båda har kort ragg på 
hjässan och en bit ner på nacken och hannen har skägg. Ansiktena är aplika, med sluttande 
panna och ögon som ligger djupt i sina hålor. De har ingen haka men ett utskjutande 
munparti och platt näsa. Armar och överkropp är relativt långa och benen korta. Hannen 
bär ett fång med frukt, honan går bredvid och når honom knappt till axlarna. De har brun 
hud. 

360 

Teckning. Homo erectus. En upprättstående hanne sedd snett bakifrån. Han är mera 
svankryggig än Australopithecus och håller huvudet rakare. Han håller en vass sten i 
handen, och vid hans fötter sitter honan med en unge i famnen. Båda har kort hår och 
hårfästet ligger lika högt som vårt. Pannan är sluttande och ögonbrynsbågen markant, men 
näsan har blivit lite tydligare och honan ser ut att le. Huden är brun. 

360 

Teckning. Homo neanderthalensis. En man, en kvinna och ett barn. Deras ansikten är lika 
våra, kanske lite grövre med stora näsor, markerade ögonbrynsbågar och sluttande 
pannor. De har långt blont hår och är klädda i grovt hopsydda skinn med pälsen inåt. 
Mannen har blå ögon och rött skägg. Han håller ett spjut med vass egg. De har ljus hy. 

360 

Teckning. Homo sapiens. En kvinna med etno-look. Hon har skor, byxor och anorak av 
mjukt material med dekorationsband. Hennes hy är brun, ansikte och hals är målad med 
ljusa streck och ringar. Örsnibbarna med hål i är mycket långa. Håret är afro-flätat och hon 
har pannband från vilket prydnader hänger ner. 

362 

Skiss av jordens historieklocka. 

  Kl 02.00: Livets uppkomst. Bakterier 

  Kl 02.00-10.30: Livsformer utvecklas långsamt. 

  Kl 02.45: Bakterier 

  Kl 03.15: Cyanobakterier med fotosyntes. 

  Kl 08.00: De första växterna. 

  Kl 08.00-10.30: Allt mer komplicerade former av liv utvecklas. 

  Kl 10.30: klockan är uppförstorad perioden från 600 miljoner år sedan till idag. 

  Kl 10.30-11.30, Forntid (600-245 miljoner år sedan): 

  Kambrium 600-510 milj. år, trilobiter utvecklas. 
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  Ordovicium 510-440, bläckfiskar samt de fösta landväxterna. 

  Silur 440-400, pansarrundmunnar. 

  Devon 400-360, kvastfenad fisk, groddjur. 

  Karbon 360-290, jättetrollsländor och trädartade ormbunkar, kräldjur. 

  Perm 290-245, barrträd. 

Kl 11.30-11.58 Medeltid (245-65 miljoner år sedan): 

  Trias 245-210, de första däggdjuren och dinosaurierna. 

  Jura 210-140, de första flygödlorna och urfågeln. 

  Krita 140-65, blomväxter. Dinosaurier och flygödlor dör ut i slutet av perioden. 

11.58-12.00 Nutid (65 miljoner år sedan och framåt): 

  Tertiär 65-4,5. 

  Kvartär 4,5-0. Mammut i början av perioden. 

Sista minuten är uppförstorad. 

Människans tid på jorden = 15 sekunder. 

363 

Skiss. En svanödla simmar under vattnet och jagar småfisk. Dess fyra extremiteter ser ut 
som ett mellanting mellan vingar och fenor. 

363 

Skiss. Svanödlans kropp ligger på havsbotten. Berget ovanför bryts ner (erosion). Det gör 
att lera transporteras ned i vattnet och täcker ödlan. 

363 

Skiss. Över det första lerlagret tillkommer ytterligare sedimentskikt, och vattnet där ödlan 
simmat är nu mycket grunt. 

363 

Skiss. Marken är nu torrlagd. Det blir en nästan lodrät spricka i de förstenade 
sedimentlagren. Marken till höger om sprickan skjuts upp, alltså en förkastning och 
landhöjning. Ödlefossilet ligger inuti ett berg, som sakta nöts ned, och så småningom 
kommer fossilet i dagen. 

363 

Skiss av berggrunden i en ravin i genomskärning. Lagren visas med olika färger. 

På den äldsta berggrunden längst ner rinner ett vattendrag. I lagerföljderna (här 
numrerade nedifrån 1=första lagret på den äldsta berggrunden) hittas fossil. 
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  Lager 1: kräftdjur 

  Lager 2: fiskar 

  Lager 3: groddjur 

  Lager 4: kräldjur. 

  Lager 5 (yngsta berggrunden, överst): däggdjur. 

364 

Skisser av främre extremitetens skelett hos människa (arm), kronhjort (framben) och fågel 
(vinge). 

Människa: Överarmen har ett ben, i underarmen finns två. Vid handleden finns två rader 
småben som kallas handlovsben (blåmarkerade). Sedan följer de fem mellanhandsbenen 
(rosa) och ytterst sitter fingrarnas ben (svarta). 

Kronhjort: På extremiteten finns överst ett långt kraftigt ben. Sedan kommer två rader 
småben (blå) som bildar ett knä. Nedanför dem finns ett långt och kraftigt ben (rosa). Sist 
kommer alla ben i klöven (svarta). De har lika många leder som våra fingrar. På ömse sidor 
om klövens skelettben finns förkrympta fingerben, så sammantaget har hjorten 
motsvarande fyra fingrar. 

Fågel: De två översta benen liknar människans över- och underarmsben. Sedan kommer 
två små blå ben (blå). Nedanför dem finns ett sammanvuxet ben (rosa). Vid sidan av det 
ligger ett ben som sticker ut som en liten tumme (svart). Längst ut på det rosa benet finns 
det ett kort oledat ben (svart) och ett längre med en led (svart). 

365 

Skisser. Likheter mellan foster från olika djurgrupper. Här avbildas fyra djur: människa, gris 
ödla och höna. 

I de tidiga utvecklingsstadierna ser de nästan lika ut. Alla har en krökt kropp och svans. 
Huvuden och ögonen har samma knöliga form. 

Lite senare i fosterutvecklingen kommer särdragen fram. Hos människa, gris och fågel är 
svansen inte så framträdande längre, men ödlans är lång och kraftig. 

Hos de vuxna individerna är skillnaderna markanta. 

365 

Skisser. Proteiner avslöjar släktskap. Insulinmolekylerna består av kedjor med klykformade 
aminosyror. Varannan har pinnen uppåt och varannan neråt. Olika aminosyror markeras 
med färger. 

  Får: gul grön röd lila gul gul. 

  Ko: gul grön blå lila gul gul. 

  Gris: gul grå blå lila gul gul. 
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  Häst: gul grå röd lila gul gul. 

366 

Målat porträtt av Darwin i profil. Han är kal på hjässan och har ett stort burrigt skägg och 
mustasch. Ögonen skuggas av buskiga ögonbryn. 

367 

Kartan visar att idag finns laman i västra Sydamerika, kamelen i Asien norr om Indien och 
bort till Kina, medan dromedaren finns i Nordafrika. Foton visar att kamel (två pucklar) och 
dromedar (en puckel) är ganska lika så när som på pucklarna och att kamelen är mycket 
hårigare. Laman skiljer sig genom sin raka, uppåtsträckta hals och avsaknad av puckel. 

368 

Färgfoto på en orm som ligger delvis ihoprullad med den vita buken blottat. 

369 

Färgfoto på en påfågel med lysande blå kropp och utbredda stjärtfjädrar som bildar en 
enorm solfjäder. Stjärten är prydd med ögonliknande teckningar i grönt blått och gult. 

369 

Färgfoto på en fågelholk med en svartvit hanne vid inflygningshålet. Den grå honan sitter 
på taket. 

370 

Teckning. Allosaurus har kraftiga bakben som bär upp kroppen. Frambenen är små med 
stora klor. De går nästan upprätt. Den långa avsmalnande svansen balanserar kroppen. 
Huvudet är stort med kraftiga käkar och vassa tänder. Halsen är muskulös. 

Stegosaurus har en stor, kompakt kropp med platta ryggplåtar av varierande storlek, som 
sticker upp efter hela ryggraden. De största plåtarna tycks vara nästan lika höga som djuret 
är tjockt över magen. Längst ut på svansen sitter långa taggar. Den går på fyra kraftiga ben 
och har ett mycket litet huvud och mun på en smal hals. 

372 

Färgfoto av ett till hälften belyst jordklot mönstrat i blått och vitt. I förgrunden syns 
månens karga markyta. 

386 

Teckning på ett mikroskop med namnen på dess olika delar. Längst ned, på bordet, finns 
en fotplatta med strömbrytare, uppåtriktad lampa och ett stativ där objektbordet är fäst. 
På stativets sida finns en dubbel skruv med vilken man kan höja och sänka objektbordet, 
den yttre smalare delen är för fininställning och den inre bredare delen är för 
grovinställning. Ovanför objektbordet finns de optiska delarna, som också sitter fast i 
stativet. Högst upp finns okularet, där man sätter ögat. Det sitter i ett rör som leder till en 
kula. Under kulan sitter tre olika objektiv. Ett av dem är riktat mot ett hål mitt i 
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objektbordet. Det är en bländare som justerar den ljusmängd som ska komma in från 
lampan som sitter under objektbordet. 
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