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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt.  

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

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Plocka upp den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop 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 många bilder och även några svällpappersbilder. 
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Sidspecifika förändringar 

Planeterna – en jämförelse  

Nyckel: 

 Me=Merkurius 

 Ve=Venus 

 Jo=Jorden 

 Ma=Mars 

 Ju=Jupiter 

 Sa=Saturnus 

 Ur=Uranus 

 Ne=Neptunus 

 

Avstånd till solen i förhållande till jorden:  

Me 0,4; Ve 0,7; Jo 1; Ma 1,5; Ju 5,2; Sa 9,5; Ur 19,2; Ne 30,1. 

Omloppstid, år: 

Me 0,24; Ve 0,62; Jo 1; Ma 1,88; Ju 11,86; Sa 29,5; Ur 84; Ne 165. 

Storlek i förhållande till jorden: 

Me 0,38; Ve 0,95; Jo 1; Ma 0,53; Ju 11,2; Sa 9,5; Ur 4,0; Ne 3,9. 

Massa i förhållande till jorden: 

Me 0,06; Ve 0,81; Jo 1; Ma 0,11; Ju 318; Sa 95; Ur 15; Ne 17. 

Antal månar (ändras när nya månar upptäcks): 

Me 0; Ve 0; Jo 1; Ma 2; Ju 63; Sa 62; Ur 26; Ne 13. 



3 

 

Till läsaren 

Före vissa rubriker står en bokstav som talar om vilket ämne texten du möter hör till. B står 
för Biologi, F för Fysik och K för Kemi. 

Det finns bildbeskrivningar till många bilder i boken.  

Det finns några svällpappersbilder som går att använda parallellt med bildbeskrivningarna. 
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Pedagogiska tips 

 Eleven behöver tillgång till ritmaterial, t ex en ritmuff. Rita gärna bilder på ritmuffen 
för att förtydliga. Förenkla då så långt som möjligt, t ex. s. 8-9 stjärnbilder, s. 60 
atommodell, s. 61 salt och vatten. 

 Använd gärna konkreta material i undervisningen, då blir det lättare för eleven med 
synnedsättning att få en känsla för exempelvis jordaxelns lutning (s. 13), årstiderna 
(s. 23), bergarter och mineral (s. 64). 

 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 genomgång. 
Detta för att få den försförståelse som övriga elever får genom att titta på en bild. 

 Bildbeskrivningar och 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 synnedsättning kan ha nytta av för att få samma förståelse som de 
seende eleverna. 

 Det är bra att läraren läser texten ”Till läsaren” tillsammans med eleven. På så sätt 
kan man lära eleven att själv ta reda på vad som är specifikt för boken. 
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Bildbeskrivningar 

8 

Färgfoto av stjärnhimlen. Stjärnorna i Orions bälte ligger på nästan rät linje nära varandra. 

8 

Skiss av stjärnhimlen. Mellan några stjärnor har man dragit streck så att formen av ett 
timglas (nästan) bildas. Överst i timglaset finns Betelgeuse till vänster, och Bellatrix till 
höger. Längst ner finns Saiph till vänster och Rigel till höger. Midjan bildas av tre stjärnor 
på rad, Orions bälte. Orionnebulosan ligger en bit nedanför bältet och är avlång till formen. 

9 

Skiss av stjärnhimlen. Mellan några stjärnor har man dragit streck så att formen av en 
skottkärra sedd från sidan bildas. Kärran är nästan rektangulär och har en stjärna i varje 
hörn. Handtaget är vänt mot vänster och består av tre stjärnor. Det är något böjt. Den 
främre kanten av ”skottkärran” är förlängd uppåt med en streckad linje till polstjärnan. 

10 

Skiss. Månen, solen och fem planeter i olika banor runt jordklotet. Ytterst finns 
himmelssfären med alla stjärnorna. 

11 

Skiss. Solen i centrum omges av sex planeter i olika banor. Månen går i bana runt jorden. 
Ytterst finns himmelssfären med alla stjärnorna. 

13 

Skiss. Jordklot med markerad jordaxel. Det är en tänkt linje som går genom sydpolen och 
nordpolen. Jorden snurrar inte riktigt rakt runt axeln utan dess ände bildar en liten cirkel 
när jorden roterar. Axeln ligger snett. På bilden lutar sydpolen mot solen och nordpolen 
från solen. Det gör att solstrålarna inte går rakt mot ekvatorn. Södra halvklotet får mer sol 
än norra halvklotet. 

13 

Skiss med tio månar. Månens faser.  

Helt mörk måne. 

Nymåne: En tunn ljus skära syns till höger på månen. 

Skäran har blivit bredare. 

Halvmåne i kommande: högra halvan är belyst. 

Månen är nästan full: smal mörk del till vänster. 

Fullmåne: hela månen är belyst. 

Månen är nästan full: smal mörk del till höger. 
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Halvmåne i avtagande: vänstra halvan är belyst. 

En skära syns till vänster på månen. 

Nedan: Skäran har blivit smalare. 

14 

Färgfoto. Ett kargt rostrött stenlandskap. 

14 

Skisser av planeterna i ordning från solen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, 
Saturnus, Uranus, Neptunus. De är kopplade till tabellen nedan. 

16 

Skiss. Del av kometens bana som kröker sig runt solen. Kometen är ritad i fem olika 
positioner längs banan. Kometsvansen pekar  hela tiden utåt från solen räknat. 

17 

Färgfoto. Den lilla cirkeln ligger vid kanten inom den större cirkeln. Dess diameter är ca en 
femtedel av den större cirkelns. Marken är bebyggd. 

18 

Skiss av vintergatan sedd från sidan. I mitten finns en stor hop av stjärnor. Den omges av 
en smalare utdragen skiva. Ungefär halvvägs från mitten ut på skivan till vänster om hopen 
är jorden markerad ”Här bor vi!”. 

18 

Färgfoto. Stjärnhimmel med en utdragen, ojämn ansamling av stjärnor som omges av 
spridda stjärnor. 

19 

Rymdfoto. Nebulosan liknar ett moln som tornar upp sig i en pelare. Den översta delen är 
böjd åt sidan ”hästhuvudet”. 

19 

Rymdfoto. Den vita dvärgen i mitten omges av ett rött, nästan runt moln med lysande 
konturer. 

20 

Skiss som visar avstånd från Jorden.  

Text: 

1,3 ljussekunder till månen. 

8 ljusminuter till solen. 

5 ljustimmar till ytterkanten av vårt solsystem. 
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4,2 ljusår till den närmaste stjärnan förutom vår sol. 

30 000 ljusår till Vintergatans centrum. 

21 

Skiss. Teleskopet liknar ett rör som är tjockare i ena änden. Ungefär på mitten sitter två 
pinnar som håller var sin rektangulär skiva (solpaneler) på var sida om röret. Undertill finns 
en pinne med ett cirkulärt föremål. Upptill vid linsen sitter en rundad skiva.  

21 

Färgfoto. Ett rör av balkar pekar snett uppåt mot en bred öppning i det kupolformade 
taket.  

21 

Skiss. Jämförelse mellan solen och jorden. Solen är så stor att den visas som en del av en 
cirkel som täcker nästan hela sidan. Jorden har en diameter på ca 1 cm och ser mycket 
liten ut i jämförelse.  

22 

Färgfoto. Solen fotograferad nära horisonten vid nio tillfällen under natten. Dess bana på 
himlen bildar en böjd linje där solen står lägst i mitten. 

23 

Skiss. Jordens position i förhållande till solen vid olika årstider. Solen är i mitten och jorden 
kretsar runt den. Jordaxeln (norra delen) pekar hela tiden snett upp mot höger. 

Vår: jorden befinner sig bortanför solen. Jordklotet är belyst från nordpolen till sydpolen. 

Sommar: jorden befinner sig till vänster om solen. Jordklotets högra sida är belyst. 
Eftersom axeln lutar mot uppåt mot höger får norra halvklotet mer sol än södra halvklotet.  

Höst: jorden befinner sig framför solen. Jordklotet är belyst från nordpolen till sydpolen. 

Vinter: jorden befinner sig till höger om solen. Jordklotets vänstra sida är belyst. Eftersom 
axeln lutar mot uppåt mot höger får norra halvklotet mindre sol än södra halvklotet. 

25 

Skiss. En rymdraket under uppskjutning. Den är uppbyggd av fyra delar. När raketen har 
kommit en bit upp släpper första steget. Ännu högre upp släpper andra steget, sedan 
flyger resten vidare uppåt. 

Första steget (längst ner) liknar ett rör med tre munstycken med flammor längst ner.  

Andra steget bygger vidare på första steget, ser likadant ut men är kortare. Två 
munstycken med flammor längst ner syns inte förrän första steget har släppt. 

Tredje steget bygger vidare på andra steget, är kortare och avsmalnande. Ett munstycke 
med flammor längst ner syns inte förrän andra steget har släppt. 

Fjärde delen är den avsmalnande spetsen. 
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27 

Färgfoto. Orkanen består av en enorm molnvirvel som snurrar moturs. 

30 

Färgfoto. Två barn som gungar. 

33 

Färgfoto. Ett högt torn med ”sittvagnar” som körs upp högt och sedan får accelerera nedåt. 
Personerna sitter fast i något som liknar stolar. Benen hänger fritt i luften. 

33 

Tre färgfoton.  

Segelfiskens överkäke liknar en värja. Kroppen är långsmal och ryggfenan är hög och lång 
(liknar ett segel). 

Geparden är ett fläckigt kattdjur med en mörk rand från ögat till mungipan. 

Falken har fällt ihop vingarna nära kroppen när den dyker. 

34 

Färgfoto. En boxare slår på en säck så att det blir en grop i säcken. 

35 

Skiss. Två stora stenar på marken nära varandra. Pilar visar dragningskrafter mellan dem. 

35 

Färgfoto. Båtar som står fast på våt sand nedanför en strand. Inget vatten syns på bilden. 
En infälld klocka visar tider för ebb och flod. 

37 

Skiss. Fot som sparkar iväg en fotboll. En kraftpil är riktad från bollen bakåt mot skon. 

38 

Skiss. En slägga (klot med snöre) i cirkulär bana runt en släggkastare. Så länge hon håller i 
snöret finns en inåtriktad kraftpil från klotet längs snöret. När hon släpper försvinner 
kraftpilen och släggan fortsätter rakt fram från den position den befann sig i. 

39 

Skiss. Stödytor. 

Enhjuling: stödytan motsvarar hjulets diameter. 

Tvåhjuling: stödytan motsvarar sträckan från bakhjulets ytterkant till framhjulets ytterkant. 

39 

Skiss. Äpple i en hand med två kraftpilar utritade. Båda utgår från äpplets centrum. 
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Gravitationskraft: nedåtriktad pil. 

Motkraft: lika lång uppåtriktad pil.  

39 

Skiss. En man i en båt skjuter iväg båten med handen mot bryggan. Två vågräta pilar utgår 
från mitt under handen. 

 Kraft: riktad in mot bryggan (från mannen). 

 Motkraft: lika lång och riktad mot mannen.  

42 

Färgfoto. Sköldpadda omgiven av små tvärrandiga fiskar. 

44 

Tidslinje. Den går från 600 miljoner år sedan till nutid och ger exempel på varelser från 
olika tider. Siffrorna är ungefärliga och avser miljoner år sedan. 

 600: manet 

 500: ortoceratit, bläckfisk med avlångt konformat skal. 

 350: fisk 

 250: ödlelik reptil, landdjur. 

 150: dinosaurie 

 50: eohippus, liten förfader till hästen. 

 5: människa. 

44 

Två färgfoton. 

Sten med fossiler av platta spiralformade skal. 

Insekten liknar en fluga. 

46 

Skiss. Toffeldjuret liknar en skosula till formen. Korta trådar klär in kanten. Inuti djuret syns 
olika organeller, en del runda, en del stjärnformade och en del ovala. Vid kanten på ena 
långsidan finns en öppning inåt (cellmun). 

46 

Skiss. Svampdjuret liknar en rund  porös tvättsvamp med olika stora hål.  

46 

Färgfoto. Orangea grenar av hornkorall. De har en genomgående stam med tätt sittande 
korta grenar där små tentakler sticker ut. 
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47 

Skiss. Havsmiljö med t ex ortoceratiter (utdöda bläckfiskar med långsmala konformade 
skal), trilobiter (utdött leddjur), maneter, kräftdjur, encelliga organismer och svampdjur. 

47 

Färgfoto. Hela djuret har en oval kroppsform. Längst fram har den en halvrund sköld. 
Kroppen har två längsgående fåror och är uppbyggd av flera (mer än tio) smala segment. 

48 

Skiss. Forntida miljö med tofsstjärtfiskar i vattnet, en fisk som kryper upp vid strandkanten 
och små landlevande reptiler. En trollslända svävar över ytan. 

49 

Färgfoto. Lummerväxten består av en rak stjälk med kransar av smala grenar på olika 
nivåer med jämna avstånd. 

50 

Färgfoto av ett ödlehuvud. Huden är fjällig och i pannan finns knotiga utbuktningar. Längs 
ryggen finns en rad med taggar. 

51 

Skiss. Forntida miljö med dinosaurier. En Brachiosaurus står i vattnet. Den sträcker sin 
långa hals mot grupp ormbunksträd i bakgrunden. I luften ovanför seglar två flygödlor. En 
Tyrannosaurus står på de kraftiga bakbenen i vattenbrynet. Den har korta små framben 
och kraftigt huvud med vassa tänder. Den ser ut att anfalla en Stegosaurie som har en 
dubbel rad med stora plattor längs ryggraden och fyra långa taggar längst ut på svansen. 
Framför fötterna på Tyrannosaurus finns ett litet djur som liknar en näbbdmus. 

51 

Färgfoto. Äggen är runda och till hälften inbäddade i stenen. Det syns sprickor i skalen. 

52 

Färgfoto. En unge sticker ut huvudet ur känguruhonans pung på magen. 

52 

Färgfoto. Modellen är väldigt lik en apa. Den har platt näsa och utskjutande käkar. Ansiktet 
och bröstet är kalt men hjässan och ryggen är täckt av päls. 

53 

Färgfoto. Målning med två hästar i svart och brunt på bergväggen. 

53 

Skiss. En man i kort läderdräkt håller ett spjut i ena handen. Bakom honom finns en kvinna 
och två barn vid en eld utanför en grotta. 
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54 

Skiss. Från en reva längs marken sträcker sig blomstjälken rakt upp. Blomstjälken delar sig i 
två delar i toppen och där hänger två rosavita små klockor. 

55 

Stamträd. Stammen utgår från ett encelligt urdjur längst ner. Stammen delar sig två 
huvudgrenar med olika djurtyper som grenas ut eftersom. Grenarna som avgår räknas upp 
nedifrån. Alla djur är ryggradslösa utom grenen med ryggradsdjur. 

Vänster gren; 

 1 Nässeldjur som delar upp sig i:  

 a koraller 

 b maneter 

 c havsanemoner 

 2 Plattmaskar  

 3 Rundmaskar 

 4 Ringmaskar 

 5 Blötdjur som delar upp sig i:  

 a bläckfiskar 

 b musslor 

 c snäckor/sniglar 

 6 Leddjur som delar upp sig i:  

 a trilobiter 

 b mångfotingar 

 c insekter 

 d kräftdjur 

 e spindeldjur 

 

 Höger gren; 

 1 Svampdjur 

 2 Tagghudingar som delar upp sig i: 

 a sjöborrar 

 b sjöstjärnor 

 c sjögurkor 
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 3 Ryggradsdjur som delar upp sig i: 

 a Fiskar - 

 a1 käklösa fiskar 

 a2 broskfiskar 

 a3 benfiskar 

 b Groddjur 

 c gren med - 

 c1 Dinosaurier 

 c2 Kräldjur 

 c3 Fåglar 

 d Däggdjur - 

 d1 kloakdjur 

 d2 pungdjur 

 d3 moderkaksdjur 

57 

Färgfoto. Fossil av fiskar. 

58 

Färgfoto. En man står i en grotta som är helt täckt med vita kristaller. En del av dem ser ut 
att vara lika stora som mannen. 

60 

Skiss av atom med två elektronskal som omger kärnan. I det inre svävar två elektroner och 
i det yttre svävar sex elektroner. 

60 

Skiss av olika atomer. 

 Väte: vit liten kula. 

 Syre: röd något större kula. 

 Kol: svart och lika stor kula som syre. 

 Guld: gul ännu större kula. 

 Molekyl: två röda kulor sitter ihop. 

61 

Skiss av saltets uppbyggnad. Atomerna är placerade i en kub med varannan Cl^- och 
varannan Na^+. 
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61 

Kulmodell och strukturmodell av vattenmolekyl. 

Kulmodell: På en röd syreatom sitter två vita små väteatomer. Molekylen är böjd i en 
vinkel på ca 105 grader. 

Strukturmodell: Från bokstaven O utgår två streck. I slutet på varje streck finns bokstaven 
H. Vinkeln mellan strecken är ca 105 grader. 

62 

Skiss. Ur vulkanen flyger koldioxid-molekyler. De består av en kolatom i mitten som sitter 
ihop med två syremolekyler. Molekylen är rak. 

63 

Kolets kretslopp. Kretsloppet bildar två cirklar. 

Mindre cirkel:  

Andning och förbränning hos t ex djur och växter ger koldioxid, CO_2, till atmosfären. 

Koldioxiden tas upp av växter vid fotosyntesen. Då bildas kolhydrater. 

Kolhydrater konsumeras av t ex djur, osv. 

Större cirkel: 

Delar från döda djur och växter hamnar i marken. Efter en fossil lagring över lång tid bildas 
torv, kol, naturgas och olja.  

Dessa fossila bränslen tas upp av människan och vid förbränning bildas koldioxid, CO_2. En 
del av detta tas upp av växter och en del stannar i atmosfären. 

64 

Färgfoto av två bergarter. 

Granit: Skrovlig yta med svarta prickar på vit bakgrund. 

Kalksten: Slätare nästan enfärgad yta. 

65 

Färgfoto. Röd kantig sten med släta blanka ytor. 

65 

Färgfoto. Mörkgrå sten uppbyggd av kantiga kristaller. 

65 

Färgfoto. Vita, genomskinliga avlånga kristaller i ett knippe. 

65 

Färgfoto. Slipad och infattad lila genomskinlig sten. 
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66 

Skiss. Till höger i bild ligger malmen som en pelare i marken. Det finns fem vågräta 
gruvgångar, på olika nivåer. De fyra översta når in till malmen. Dessa sammanbinds av ett 
lodrätt schakt till vänster. I den översta delen är malmen söndersprängd och det är ett hål i 
malmkroppen mellan översta gången och gången på nästa nivå. Hålet är fyllt med den 
sprängda malmen. I översta gruvgången finns en maskin som föser sprängd sten mot hålet 
så att den rasar ner till nästa nivå, andra nivån. Där finns en lastmaskin som lastar stenarna 
på en lastbil. Lastbilen tömmer flaket i schaktet till vänster. 

I gången på tredje nivån finns en stor maskin som gör flera borrhål underifrån genom 
malmkroppen. 

På fjärde nivån håller gången på att grävas och har precis nått malmen. En maskin gör 
borrhål framför sig in i malmkroppen. 

Vid schaktets nedre ände finns den femte gruvgången med ett tågset. Vagnarna fylls direkt 
från schaktet och töms längre till vänster på ett transportband som leder till en hiss. Hissen 
går till byggnader vid ytan. 

67 

Skiss. Malmen släpps ner uppifrån till magneten som sitter i ett hjul med fack runt 
kanterna. Hjulet snurrar moturs och gråberget ramlar rakt ner till vänster. Järnmalmen 
hänger kvar och släpps ner till höger. 

67 

Skiss. Masugnen består av en tank med fyra öppningar i övre delen. Här förs koks (kol), 
kalksten och järnmalm in och koldioxid ut. I nedre delen av masugnen finns tre öppningar, 
överst en där luft tillförs. Under den förs slagg ut och från bottnen tappas järn som gjuts till 
tackjärn. 

67 

Färgfoto. Enorm rödmålad hängbro (Golden gate-bron i San Francisco, USA).  

68 

Färgfoto. Två vigselringar i guld. 

68 

Färgfoto. Silversked med mörka fläckar. 

72 

Färgfoto. Zlatan Ibrahimović i närstrid om fotbollen. 

73 

Färgfoto. Förkromade detaljer bak på en bil av äldre modell. 
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74 

Färgfoto. Bland torra blad på en kvist klänger en ödla. Den är så väl kamouflerad (liknar ett 
brunt löv med nerver och fläckar) att den knappt syns. 

76 

Färgfoto. Bjärt orange skalbagge (bärfis) med svarta fläckar. 

76 

Färgfoto. Skogsklädda sluttningar i en dal med höga fjäll i bakgrunden. 

77 

Världskarta som visar olika naturtypers utredning. Några exempel. 

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

 Stäpp och savann: inre delarna av Nordamerika, östra och norra Sydamerika, 
Turkiet och österut till Mongoliet, större delen av Indien, Thailand, en ring runt 
öknen i Australien, större delen av Afrika söder om Sahara och västra Madagaskar. 

 Öken: norra Mexiko och sydvästra USA, öster om Anderna i södra Sydamerika, 
Afrikas sydvästra kust, ett stråk längs Norra vändkretsen (Sahara) från Afrikas 
västkust till Pakistan, ett område öster om Kaspiska havet och österut till västra 
Kina, Australiens inre delar. 

 Lövskog: Nordamerikas nordvästra kust, Samt USA:s östra delar, södra Mexiko, 
sydspetsen på Sydamerika, nästan hela Europa utom de nordligaste delarna, större 
delen av Kina och Japan, Australiens sydöstra kust och Nya Zeeland. 

 Barrskog, tajga: större delen av norra Nordamerika, större delen av norra Europa 
samt norra Asien. 

 Polarklimat, tundra: nordligaste delarna av Amerika, Europa och Asien, Antarktis, 
Himalaya. 

77 

Färgfoto. Apan klänger vigt bland grenarna. Den håller i sig med fötterna medan den håller 
en frukt i händerna som den äter på. 

80 

Skiss. Barrskogsmiljö. Skog med granar och tallar. På marken växer blåbärsris, mossor och 
svampar. Här flyger en talgoxe mellan stammarna och en snigel gnager på en svamp. 
Under en gran finns en stor myrstack.  

En grop i marken visar att i jorden finns spridda stenar av olika storlek. Översta lagret av 
jorden är ljus till färgen. Djupare ner är marken roströd.  
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82 

Skiss. Lövskogsmiljö på hösten. Skog med olika lövträd, bl a lönn, ek, asp. Under träden 
ligger många löv. Där växer gräs. I en glänta betar rådjur.  

En grop i marken visar att jorden är genomgående mörkbrun och innehåller få stenar.  

89 

Färgfoto. Stacken liknar ett torn med avsmalnande topp. 

89 

Färgfoto. Fem lejon som attackerar en buffel. Tre av dem klöser och biter i bakdelen på 
buffeln. 

90 

Färgfoto. Plankrötterna är höga och smala likt böjda plank. De sträcker sig långt ut åt 
sidorna. 

91 

Skiss av regnskogsmiljö med infällda foton av olika djur. Regnskogen är indelad i fyra 
nivåer.  

Den översta nivån bildas av kronorna i de högsta träden. Här finns Harpyan. 

Sengångaren hänger från en gren på näst högsta nivån. Den utgörs av de lägre trädens 
kronor. 

I den näst lägsta nivån finns trädens stammar och lianer. Här slingrar en grön 
tempelhuggorm runt en kvist. 

På nedersta nivån vid marken breder plankrötterna ut sig. Här finns några buskiga växter 
med stora blad. En myrslok rotar med sin långsmala nos på marken. 

92 

Färgfoto. Blomman liknar även kött till färgen. Den är röd med spridda vita fläckar. 

93 

Färgfoto. Orkidéns nedersta blomblad har formen av en skopa. Häri sitter grodan.  

93 

Färgfoto. En igel som just bitit sig fast. Den är lång och smal likt en mask. Käkarna som 
suger sig fast på huden liknar en rund platta. 

95 

Tre foton.  

Närbild av siselns framdel. Den liknar en ekorre. 
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Låg växt med avlånga blad som bildar en trasslig hög vid marken. De liknar band som 
fransats upp vid de torra ändarna. 

Tre dromedarer dricker ur en källa. I bakgrunden syns sanddyner. 

96 

Färgfoto. Grusväg som går genom ett landskap med kullar, helt täckta av säd ända till 
horisonten. Det liknar ett hav av säd. Ingen annan växtlighet syns. 

98 

Färgfoto. En grupp bufflar i Yellowstone National Park. 

103  

Färgfoto. Katthona med unge. 

105 

Skiss av en blomma i genomskärning. På blomskaftet sitter nederst gröna foderblad, 
ovanför dem finns kronblad som på den här är röda. Innanför kronbladen finns ståndare 
med pollen. Ståndarna består av en sträng på vilken det sitter en knapp. De omger 
pistillen, som ser ut som en liten flaska med lång hals. Flaskans buk är en frukt med 
fröämnen (äggcell), små korn på insidan. Längst upp sitter märket där flaskhalsen vidgar 
sig.  

105 

Skiss. Ett pollen har landat på märket. Från den växer en pollenslang ner genom stiftet 
(flaskhalsen). Pollenslangen tränger in i en äggcell och befruktar den. 

107 

Färgfoto. Två strandskator i vattenbrynet. Den ena står på den andras rygg och balanserar 
med vingarna. 

107 

Färgfoto. Två igelkottar. Hanen står bakom honan och har rest sig med framtassarna på 
hennes rygg. 

108 

Skiss. Mannens könsorgan i genomskärning från sidan. Där finns: sädesblåsa, urinblåsa, 
sädesledare, svällkropp, penis, ollon, testikel, pung, prostata, ändtarm. 

109 

Skiss. Kvinnans könsorgan i genomskärning från sidan. Där finns: urinblåsa, klitoris, inre 
blygdläppar, yttre blygdläppar, äggledare, äggstock, livmoder, ändtarm, slida. 
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109 

Skiss. Kvinnans könsorgan i genomskärning framifrån. Där finns: äggledare, äggstock, 
livmoder, slida. 

110 

Färgfoto. En nyfödd baby vilar med huvudet i en vuxens hand. 

110 

Skiss. Bilden visar att ollonet på penis når ända fram till livmoderns mynning längst in i 
slidan. 

111 

Mikroskopfoto. Den runda äggcellen har skrovlig yta. Ett trettiotal spermier ringlar med 
svansarna på ägget. De är pyttesmå i jämförelse. 

111 

Tre färgfoton.  

Tångsnällan är grön och rörformad. Den försvinner nästan bland stjälkarna i vattnet. 

Gökungen ligger naken i boet med vidöppen näbb. Den är stor jämfört med tre ägg i boet. 

Sälungens svarta ögon kontrasterar mot pälsens vita färg. 

112 

Färgfoto. Solbadande ungdomar på en klipphäll. 

112 

Färgfoto. Röda utslag i pannan på en person. 

113 

Färgfoto. Två unga tjejer i ett fotbollslag. Den enas tröja är blöt runt halslinningen, den 
andras är torr. 

113 

Färgfoto. Olika typer av mensskydd. 

Två tunna bindor, den ena är rak, den andra har inskärningar i kanterna så att den är 
smalast på mitten. 

Två avlånga smala tamponger med ena änden avrundad. Den ena sitter på en hylsa för att 
underlätta införandet. 
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