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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 många bilder. 
• Det ingår ett antal svällpappersbilder i boken. Detta står angivet i sidspecifika 

anvisningar nedan. 
• I e-boken finns kursiv och fet text återgiven men inte färgad text. 

• Vissa av rubrikerna i boken inleds med följande prefix: 

  B: = Biologi 

  F: = Fysik 

  K: = Kemi. 
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Sidspecifika förändringar 

3 

Text borttagen: 

Du ser längst ner till vänster på varje uppslag vilket ämne det hör till. Ordet Biologi står på 
en grön flik, Fysik på blå och Kemi på orange. 

24 

Svällpappersbilder medföljer. 

28 

Svällpappersbilder medföljer. 

31 

Svällpappersbilder medföljer. 

32 

Svällpappersbilder medföljer. 

34 

Svällpappersbilder medföljer. 

36 

Svällpappersbilder medföljer. 

37 

Svällpappersbilder medföljer. 

39 

Svällpappersbilder medföljer. 

47 

Svällpappersbilder medföljer. 

49 

Svällpappersbilder medföljer. 

51 

Svällpappersbilder medföljer. 

56 

Svällpappersbilder medföljer. 
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58 

Svällpappersbilder medföljer. 

60 

Svällpappersbilder medföljer. 

61 

Svällpappersbilder medföljer. 

76 

Svällpappersbilder medföljer. 

105 

Svällpappersbilder medföljer. 

  



4 
 

Till läsaren 

Det finns bildbeskrivningar till många bilder i boken. 

Det finns även några svällpappersbilder som ofta går att använda parallellt med 
bildbeskrivningarna. 

Före vissa rubriker finns följande nycklar: 

  B: = Biologi 

  F: = Fysik 

  K: = Kemi 
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Pedagogiska tips 

• Eleven behöver tillgång till ritmuff. Rita gärna bilder på ritmuffen för att förtydliga. 
Förenkla då så långt som möjligt, t ex. s. 88 atommodell. 

• Använd gärna konkreta material för att visa tex s. 88  kulmodeller, s. 77 
Elektromagnet, elmotor och generator, anatomiska modeller mm. 

• 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. 

• 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. Ge t.ex. eleven med synnedsättning en presentation av 
personerna/djurens etc. utseende, typiska kännetecken på berömda byggnader 
osv. 

• 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 

6 

Färgfoto. Tältläger i fjällen. 

8 

Sverigekarta med fjällregionen markerad. Ett bälte längs gränsen mot Norge, från Dalarna 
och norrut. 

8 

Skiss. I nedre delen av bilden växer en gran i ett tjockare jordlager. Längre upp i sluttningen 
finns en kort knotig fjällbjörk på tunnare jord, sen blir marken kal. 

10 

Fyra skisser av fjällväxter. 

  Tranbär: liten växt med krypande stam och små nästan ovala blad. Blommorna 
sitter på upprätta stjälkar. Pistillen pekar nedåt och de rosa kronbladen är 
bakåtböjda. 

  Polarull: Liknar ett grässtrå med en bomullstuss i toppen. 

  Tätört: En rosett med ljusgröna ovala blad vid marken. Kanterna på bladen är lite 
inrullade. Två lila små blommor med en sporre baktill sitter på varsin stängel som 
växer upp ur rosetten. 

  Hjortron: Femflikigt blad med sågad kant, blomma med fem vita kronblad och ett 
gult sammansatt bär (liknar ett hallon). 

12 

Skiss. En hönsfågel med brunspräcklig fjäderdräkt och vita kanter på vingarna hukar i 
fjällbjörkskogen. 

13 

Skiss. En vadarfågel med spräcklig rygg och mörk strupe och buk inramat av en vit rand. 
Smal ganska lång näbb. 

15 

Färgfoto. Ett enormt kalhygge breder ut sig med en fjälltopp i bakgrunden. 

16 

Skiss. Jämförelse mellan svenska fjäll och alperna. Svenska fjällen är ca 2000 m höga och 
har rundade toppar. Alperna sträcker sig till nästan 5000 m och topparna är spetsigare. 

16 

Skiss. Lärken liknar en tall till växtsättet. Den har ljusgröna barr. 
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18 

Skiss. Lammgamen har breda stora gråbruna vingar, rostrött bröst och ljust huvud med ett 
svart streck från ögat till näbben. 

18 

Skiss. Murmeldjuret sitter på bakbenen och spanar. Det liknar en råtta men har mindre 
öron och trubbigare nos. 

19 

Skiss. Grå raggig bock med långa kraftiga bakåtböjda horn. Hornen är randiga på tvären. 
Bocken står i en klippbrant. 

19 

Färgfoto. Bock med korta smala horn vars spetsar är bakåtböjda. Huvudet är ljust med ett 
brett tvärband från munnen till örat. Resten av kroppen är mörk. 

24 

Skiss. En människokropp med matspjälkningsorganen utritade. De är tänder, tunga, 
matstrupe, övre magmun, lever, magsäck, tjocktarm, tunntarm, och ändtarm. 

25 

Färgfoto. En starkt veckad slemhinna med små utskott (tarmludd) på. 

25 

Färgfoto. Utedass med hjärta på dörren. 

26 

Skiss. Ett äppelträd och en flicka som äter ett äpple. Trädet avger syre och kolhydrater till 
flickan. De ger henne energi att gå. Hon avger koldioxid till trädet och vatten. 

Text:  

Energin från solen binds i växterna som tar upp koldioxid och vatten från omgivningen. Då 
bildas kolhydrater som innehåller energi! 

När man äter växten och andas in syre förbränns kolhydraterna i kroppen. 

Energin frigörs och syret och kolet bildar koldioxid och det blir vatten över. Alla ämnen 
cirkulerar men energin flödar! 

28 

Skiss. En människokropp med andningsorganen utritade. 

29 

Flimmerhåren liknar garnet i en ryamatta. 



8 
 

29 

Tre färgfoton. 

En haj vid ytan. Den har gälspringor bakom huvudet precis framför bukfenan. 

Två daggmaskar intill varandra. Den ena är mörk den andra ljus. 

Geting i en blomma. Bakkroppen är tvärrandig i svart och gult. 

30 

Skiss. En pojke har skadat fingret. En bloddroppe innehåller;  

Röda blodkroppar: runda plattor. De liknar mynt men har tjockare kant än mitt.  

Vita blodkroppar: liknar lurviga bollar. 

Blodplättar: är mindre än de övriga och ser kantiga ut.  

30 

Tre skisser som visar hur ett sår i huden läker ihop. En närbild visar vita blodkroppar som 
sväljer bakterier och sedan dör. 

31 

Skiss. En människokropp med blodsystemet utritat. Ådror med syrerikt och syrefattigt blod 
följs i stort sett åt genom kroppen. Från hjärtat går syrerikt blod upp till huvudet och ut till 
armarna. En stor åder böjer nedåt i kroppen och fördelas till benen. Ådror med syrefattigt 
blod går tillbaka till hjärtat och ut i lungorna där det syresätts igen. 

32 

Skiss. En människokropp med flera inre organ utritade. De är lungor, lever, njurar, tarmar, 
urinblåsa och urinrör. 

34 

Skiss. En människokropp framifrån med de ytliga musklerna utritade. De klär in hela 
kroppen. 

34 

Två skisser av armmuskler. 

1 Böjmuskel på framsidan överarmen. Muskeln har dragit ihop sig och blivit kortare, 
då böjs armen. 

2 Sträckmuskel på baksidan av överarmen. Den har dragit ihop sig när armen hålls 
rak. 

35 

Färgfoto. En kvinna som lyfter en stång med tyngder.  
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35 

Färgfoto. En kvinna sitter med ena benet rakt framåt. Hon lutar sig fram och drar tåsidan 
av foten mot sig så att baksidan av benet sträcks. 

36 

Skiss. Ett människoskelett framifrån. 

37 

Skiss. Två ryggkotor travade på varandra. 

En kota har en del som är rund uppifrån och tillplattad på höjden med ett hålrum rakt 
igenom. På ryggsidan av kotan sitter utskott. Mellan varje kota ligger en disk (en tunn 
skiva). Hålrummet fylls upp av ryggmärg. 

37 

Röntgenbild av hand. Fingerbenen och benen inne i handflatan syns tydligt. Benet i 
handflatan som leder till lillfingrets bas är knäckt. 

38 

Skiss av skeletthand. Benen som bildar fingrarna förlängs med ett ben till genom 
handflatan. Handleden är uppbyggd av flera småben. 

38 

Två skisser av skelettet i fötterna från olika vinklar. Benen som bildar tårna förlängs med 
ett ben till genom främre delen av foten. Hälbenet sitter fast i flera småben som utgör den 
bakre delen av foten och vristen. 

38 

Skiss av katt. I bakbenet är skelettet markerat.  

Knä: framsidan av benet, i höjd med bukens undersida. 

Häl: baksidan av benet. Den del som sticker ut bakåt en bit ovanför tassen (nästan mitt på 
benet). 

39 

Skiss av en kindtand 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. Innanför tandbenet finns pulpan som är en kanal med blodkärl och nerver från 
käken. Tandköttet är en del av den slemhinna som täcker käkbenet.  

40 

Skisser. Likheter mellan foster från olika djurgrupper. Här avbildas fyra djur: fisk, höna,får 
och människa. 
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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 ser höna, får och människa fortfarande väldigt lika ut. 
Kropparna är fortfarande krökta men de har blivit kraftigare, svansen kortare och man ser 
början till armar och ben. Fiskens kropp däremot har blivit rak och den liknar redan ett 
fiskyngel.  

Ännu senare i fosterutvecklingen kommer särdragen fram. Hos höna, får och människa är 
svansen inte så framträdande längre, ben och armar framträder färdiga med leder. 
Huvudena börjar få drag av de vuxna individerna. Man kan se vilka djur det ska bli. Fisken 
liknar en fisk i miniatyr. 

Hos de vuxna individerna är skillnaderna stora. 

40 

Mikroskopfoto. Nervcellerna är nästan stjärnformade med flera utskott som spretar åt alla 
håll. Genom utskotten binds nervcellerna samman. 

41 

Färgfoto. Äldre man som spelar golf. 

46 

Färgfoto. Närbild av en människas öga. 

46 

Skiss av ett klotformat öga från sidan. Ögat ser mot vänster. Flera bandformade muskler 
utgår från en punkt bakom ögat (höger). De fäster mot ögonvitan runt om på ögats sidor.  

47 

Skiss av ögat från sidan i genomskärning.  

49 

Skiss. Samlingslins. Parallella vågräta strålar går rakt mot en konvex lins som står lodrätt. 
När de passerar genom linsen bryts strålarna så att de skär varandra en bit bakom linsen. 
Sedan sprids de utåt från skärningspunkten. 

49 

Skiss. Spridningslins. Parallella vågräta strålar går rakt mot en konkav lins som står lodrätt. 
När de passerar genom linsen bryts strålarna så att de sprids utåt. 

49 

Skiss. En man med ålderdomliga kläder spanar mot himlen i en mässingsfärgad kikare. 
Kikaren liknar ett långt rör som bärs upp på mitten av ett stativ. 
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50 

Två skisser. Stämbanden är lodrätt placerade i ett liggande, nästan ovalt utrymme mellan 
två bågformade muskler. Stämbanden är bandformade och liknar gardiner på var sida om 
öppningen.  

  a När de omgivande musklerna är långa (avslappnade) är utrymmet mellan 
stämbanden stort, ljudet blir dovt (liknas vid ett valthorn). 

  b När de omgivande musklerna är korta (ihopdragna) är utrymmet mellan 
stämbanden en smal springa, ljudet blir ljust (liknas vid en trumpet). 

50 

Tre färgfoton. 

Vårtbitaren är en gräshoppa. 

Harens ena öra är riktat snett framåt åt höger. Det andra är riktat snett bakåt åt vänster. 

Fladdermusens öron är riktade rakt framåt. 

51 

Skiss. Tre små smala ben som sitter ihop i en krokig rad.  

  Vänster: Smalt krokigt ben med en klump i den högra änden som ansluter till nästa 
ben. 

  Mitten: ben med en tjock bas som ansluter mot vänster ben. Från basen går det ut 
två spetsar. Den nedre av spetsarna ansluter till höger ben. 

  Höger: ben som är format som en avlång platta med en smal båge på. Mitt på på 
bågen finns en knopp som ansluter mot mittenbenets nedre spets. 

51 

Skiss av örat i genomskärning. Innanför öronmusslan omges hörselgången av ben. 

52 

Skiss. En sjungande fågel omges av fem ringar (ljudvågor) som blir större och större. En 
fågelskådare nedanför ler nöjt med handen bakom örat när den fösta ringen når henne. 

53 

Färgfoto. En grupp människor som klappar händer. En glad liten pojke har hörselkåpor för 
öronen. 

54 

Rund bild uppbyggd av fläckar i olika färger. 

I mitten framträder ett stiliserat öga av gula, orangea och röda fläckar på en bakgrund av 
gröna fläckar i olika toner. 
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55 

Skisser av händer i olika positioner som visar tecken för hela alfabetet. 

Några exempel; 

Bokstaven a: tummen är nederst. Den hålls rak mot övriga fingrar som också är raka.  

Bokstaven b: tummen pekar rakt uppåt, övriga fingrar hålls inböjda mot handflatan.  

56 

Skiss av näsan och övre delen av ansiktet i genomskärning sett från sidan. Doften från en 
bulle går mot näsan. Innanför näsan (bakom kinderna) finns ett hålrum täckt med 
slemhinna. Överst i detta (nära ögat) sitter luktceller som liknar trådar som hänger ned. 

57 

Skiss. En gapande mun. Här syns tänderna i nedre käken, tungan och hålet ner mot svalget. 

58 

Skiss av en bit hud i genomskärning.  

59 

Skiss av fingeravtryck. Fårorna bildar en spiral. 

60 

Skiss av nervsystemet. Storhjärnan är överst. Hjärnstammen ansluter mellan storhjärnan 
och ryggmärgen. Lillhjärnan sitter under storhjärnan, bakom hjärnstammen. 

61 

Skiss av människans storhjärna sedd från sidan. Den är rundad uppåt och flatare på 
undersidan. På sidan av den finns en stor flik (lob) med spetsen framåtriktad. Ytan är starkt 
veckad. Områden för olika centrum är markerade; 

  Tal: runt litet område i främre delen av hjärnan (ung. vid tinningarna) strax ovanför 
loben i bilden.  

  Muskelrörelser: smalt avlångt område, mitt på hjärnan. Det börjar ovanför loben 
och går upp mot övre delen av hjärnan. 

  Känsel, smak: område med oregelbunden kant. Den täcker upp ett stort område 
bakom centra för muskelrörelser, ovanför loben och bakåt. 

  Syn: runt område längst bak på hjärnan. 

  Lukt: runt litet område längst fram på loben. 

  Hörsel: runt litet område mitt på lobens övre del, nära nedre delen av centrum för 
muskelrörelser. 
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61 

Skiss av människans storhjärna sedd uppifrån. Den är nästan oval och delad på längden i 
två halvor. 

Text; 

Vänster hjärnhalva: räkna, läsa, skriva, tala. 

Höger hjärnhalva: musicera, rita, måla, fantisera. 

63 

Färgfoto. En boxare tar just emot ett hårt slag mot sidan av käken. 

64 

Skiss. Djupt handflikigt cannabisblad som liknar en gles solfjäder. Bladet är uppbyggt av sju 
fingerflikar med sågtandad kant.  

67 

Färgfoto. En krabba kryper över magen på ett barn. 

68 

Färgfoto. En person åker långfärdsskridskor över blankis. I bakgrunden sticker fem 
vindkraftverk upp ur vattnet. 

70 

Skiss. Solen skiner över en lantlig miljö.  

En traktor drar en vagn. Kor betar i en hage med elstängsel. Ett barn hoppar på en 
studsmatta. Det ryker ur skorstenen på ett hus. Bakom huset finns en ladugård och en 
skogsdunge. En yxa är fastkilad i en huggkubb och det ligger ved på marken bredvid. I 
bakgrunden finns en väg som leder förbi plogade åkrar till en stad. Där kommer rök ur en 
hög skorsten. Intill staden finns två vindkraftverk. 

71 

Färgfoto. Någon håller fram sina fötter mot en brinnande brasa. 

71 

Färgfoto. En person på cykel tar sig nerför en brant klippvägg. 

72 

Skiss av ett trevåningshus med delar av väggarna borta så att men ser rummen innanför. 

Överst: Två personer i en soffa framför TV:n. En golvlampa står bredvid soffan och i 
bakgrunder sitter en person vid en dator. På datorbordet finns en bordslampa. 
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Mitten: Ett kök. Här finns en spis med plattor och ugn, diskmaskin, vattenkokare och 
spisfläkt. Något kokar i en kastrull så att ångan stiger. En person sitter med en dator vid 
matbordet under taklampan. I hörnet skymtar en kyl/frys bredvid ett element.  

Längst ner: Badrum med toalett, badkar och tvättställ. En person badar skumbad och läser. 

Utanför huset: Här finns gatubelysning och en parkerad bil. I gatan finns en gatubrunn. Ett 
flygplan passerar över huset. 

73 

Färgfoto. Kraftigt byggda kor i en hage som sluttar mot en sjö. 

74 

Skiss av två ficklampor i genomskärning. Inne i lamporna finns längst bak en metallfjäder 
och sedan två batterier på rad med pluspolen mot lampan. Från lampans metallgängor går 
en ledning till strömbrytaren och sedan vidare till ficklampans bakdel, där ledningen är 
kopplad till spiralfjädern.  

  Vänster: strömbrytaren är av. Ledningen från lampan når inte ledningen som går 
bakåt i ficklampan. Lampan är släckt. 

  Höger: strömbrytaren är på. Ledningen från lampan pressas mot ledningen som går 
bakåt i ficklampan. Lampan är tänd. 

75 

Färgfoto. En flicka håller en ballong strax över huvudet. Hennes hår dras mot ballongen. 

75 

Skiss. Ett avlångt runt batteri med en liten knopp upptill. Detta är pluspolen. Minuspolen är 
vid basen på batteriet. 

75 

Skiss. En sladd med två trådar (en blå och en röd) innanför plasthöljet. Sladden är kopplad 
till en stickpropp som har två metallpinnar som sticker ut. Den vänstra pinnen är kopplad 
till den röda tråden och den högra pinnen är kopplad till den blå tråden. 

76 

Skiss. Ett jordklot med en stavmagnet inuti. Magneten har sydänden mot norr och 
nordänden mot söder. Magnetfältet är markerat utanför magneten. Fältlinjerna går rakt ut 
från magnetens nordände (sydpolen) och snett ut från långsidan. Längre ut böjer de av och 
går in mot den södra änden  så att stora slingor bildas. Vid magnetens sydände (nordpolen) 
går fältlinjerna rakt in. 

76 

Färgfoto. Grönaktiga diffusa band böljar över natthimlen. I förgrunden finns stugor med 
snö på taken. 
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77 

Skiss. En ledning har virats ca 10 varv runt en kort järnstång (lite längre än ett batteri). 
Ledningens vänstra ände är kopplad till minuspolen på ett batteri, den högra änden till 
batteriets pluspol. 

77 

Skiss. En stång har placerats på tvären mellan en magnets sydände (höger) och en magnets 
nordände (vänster). Runt stångens främre ände sitter en hylsa med en ledning som leds in 
från vänster och följer stången en bit. Mellan magnetändarna bildar ledningen en fyrkantig 
slinga. Strömmen i ledningen går uppåt på vänstra sidan av slingan och nedåt på högra 
sidan. På höger sida följer ledningen stången tillbaka till hylsan, där den leds ut mot höger. 
Stången vrids runt medurs mellan magnetändarna. 

77 

Skiss. En stång har placerats på tvären mellan en magnets sydände (höger) och en magnets 
nordände (vänster). Runt stångens främre ände sitter två hylsor. Hylsan närmast änden har 
en ledning som leds in från höger och följer stången en bit. Mellan magnetändarna bildar 
ledningen en fyrkantig slinga. Strömmen i ledningen går uppåt på vänstra sidan av slingan 
och nedåt på högra sidan. På vänster sida följer ledningen stången till den inre hylsan, där 
den leds ut i vänstra delen av hylsan. Från den inre hylsan går en sladd sedan vidare mot 
höger. Stången vrids runt medurs mellan magnetändarna. 

79 

Färgfoto. En plattform mitt ute i havet. Där finns bl a ett högt torn och en landningsbana 
för helikopter. 

80 

Skiss av jordklotet med omgivande atmosfär. En bred solstråle går mot jorden. En stor del 
av den reflekteras mot jordens yta och går uppåt igen. När den nått en bit upp i 
atmosfären reflekteras det mesta tillbaks mot jorden igen, bara en liten del passerar ut i 
rymden igen. 

81 

Färgfoto. Huset är nedgrävt i marken i ett  torrt landområde utan växtlighet. Vid ingången 
verkar kanterna murade. Taket över ingången består av en presenning som hålls fast av 
stenar vid kanterna. Vid sidan av huset står en panel med solfångare. 

82 

Färgfoto av en samling batterier. Där finns: 

- runda avlånga batterier av olika bredd och längd. 

- ett batteri som liknar en avlång kloss. 

- platta runda batterier med olika bredd. 
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- avlånga batterier i en batteriladdare. 

- inplastat batteri från någon elektrisk apparat. 

- runt avlångt batteri där långsidorna är vågformade på tvären. 

83 

Färgfoto. Närbild av en lågenergilampa. 

84 

Färgfoto. En kvinna målar en husfasad röd. 

86 

Ograderad tidsaxel. 

Text från vänster; 

  a Förutom ljus, värme och matlagning upptäckte man nya saker med hjälp av elden. 
Man lärde sig smälta, koka och blanda ämnen. 

  b Färger till grottmålningar blandades av ämnen från jorden. Det kunde vara 
järnmalm, blodstensmalm och kol. 
Bild: grottmålning av en kraftig tjur i olika bruna nyanser. 

  c När man brände lera fick man keramik. 
Bild: två skålar med rund botten. 

  d Det första brödet bakades i ugnar i Egypten. 

  e Brons har använts till vapen, prydnader och mynt. Brons är en blandning 
(legering) av metallerna koppar och tenn. 
Bild: lång, smal och böjd bronslur med platta längst ut. 

  f Järn är en vanlig metall. När man upphettar järn går den att forma. Järn har 
använts till vapen och redskap. 
Bild: Träspade med förstärkningar av järn längs skaftet och tvärs över bladet. Nedre 
kanten av bladet består också av järn. 

  g Krut är ett explosivt ämne som användes i Kina långt innan det kom till Europa. 
Krutet användes först till fyrverkeri men senare i krig. 

  h Alfred Nobel var den som lyckades framställa dynamiten. Sprängämnet användes 
till att göra järnvägstunnlar och i gruvor. 

  i När man kunde borra fram stora mängder olja från berggrunden hände mycket. 
Med olja kan man göra bl.a. bensin, plast, asfalt och fleecekläder. 

  j Penicillin är ett läkemedel som Alexander Fleming upptäckte. Tack vare penicillinet 
har människor kunnat överleva sjukdomar. 



17 
 

87 

Skiss. En man med ålderdomliga kläder gör ett experiment. Framför honom brinner en 
liten eld under en trefot. Elden värmer en grön vätska i en glasbehållare. Ångan från 
vätskan förs över till en annan glasbehållare som står i en bunke. I den flaskan är innehållet 
rödaktigt. 

88 

Atommodell. Atomkärna som består av flera partiklar av två olika färger. Den omges av två 
cirklar. I den inre mindre cirkeln rör sig två elektroner. I den yttre större cirkeln rör sig sex 
elektroner. 

88 

Skisser av legobitar. 

  Kol=svart lego 

  Syre=rött lego 

  Väte=blått lego. 

  Koldioxid=trave av tre hopbyggda lego. Biten i mitten är svart. Den omges av två 
röda lego. 

Vatten: trave av tre hopbyggda lego. Biten i mitten är röd. Den omges av två blå lego. 

H_2: två blå lego travade på varandra. 

O_2: två röda lego travade på varandra. 

90 

Färgfoto. Dimma över en vattenyta. 

90 

Skiss. Omvandling av vatten mellan olika faser.  

  Smälter=går från fast form till flytande form. 

  Stelnar=går från flytande form till fast form. 

  Förångas=går från flytande form till gasform. 

  Kondenserar=går från gasform till  flytande form. 

92 

Färgfoto. En person använder en högtryckstvätt för att rengöra en nedklottrad vägg och en 
sandcontainer. 

93 

Flaska med skiktat innehåll. Ett gult lager ligger på ett rött lager. 
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93 

Färgfoto. Fyra personer som spelar på bastubor. 

94 

Färgfoto. En kvinna grimaserar när hon biter i en citronklyfta. 

94 

Färgfoto. Gelégodis. 

95 

Varningsmärken. Stiliserad symboler som är gjorda i svart på en orange kvadrat som står 
med en sida nedåt. 

Explosiva varor: Strålar utgår från en punkt i bilden. Mellan dem syns fragment som 
slungas iväg. 

Hälsoskadlig Irriterande: bild av ett kryss 

Måttligt hälsoskadlig: det står ”Läs varningstexten” på skylten. 

Mycket brandfarliga varor: eld med stora lågor.  

Starkt frätande Frätande: Två provrör som droppar, en droppar på en rektangel, den andra 
på en hand. Det ryker där dropparna träffar. 

Mycket giftig Giftig: Dödskalle med korslagda benknotor. 

95 

pH-skala. Den är markerad från 0-14.  

pH-värden som är lägre än 7 visar att det är surt. Några exempel: 

  pH 1 svavelsyra. 

  pH 2,5 ättika. 

  pH 5,6 citron. 

  pH-värden som är högre än 7 visar att det är basiskt. Några exempel: 

  pH 7,5 kranvatten. 

  pH 10 maskintvättmedel. 

  pH 11,5 maskindiskmedel. 

  PH 13,5 kaustiksoda. 

96 

Färgfoto inifrån en container för pappersåtervinning. En hand kastar in en tidning genom 
ett runt hål. 
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97 

Färgfoto. Kompost med trädgårdsväxter, blommor och grönsaker som börjat förmultna. 

97 

Symbol. Tre böjda pilar ger formen av en triangel där flödet går medurs. 

97 

Färgfoto. Plastbehållare för batteriinsamlingen. Liknar en postlåda. 

98 

Färgfoto. Traktor som besprutar den växande grödan på ett fält. 

100 

Skiss. Olika metallföremål: kaffepanna av koppar, silverljusstake, grillfolie, termometer, 
batteri, skiftnyckel, spik, konservburk, läskburk, spik och guldring. 

101 

Färgfoto. Rostig cykel. 

102 

Färgfoto. Små röda stugor på hällar i skärgårdsmiljö. 

105 

Cirkeldiagram som liknar en tårta av vatten. Bara en mycket smal tårtbit är sötvatten. 
Resten är saltvatten. 

106 

Skiss. Fiskar i havet. 

En makrill med mörk tvärrandig rygg och ljus buk simmar vid ytan. Under den finns ett 
sillstim  med mörka ryggar och ljusare buk. I en tångruska vaktar en storspigg och djupare 
ner finns en torsk. På bottnen ligger en plattfisk. 

107 

Näringspyramid. Den är bredast nertill och har fem våningar. 

1 växtplankton (längst ner) 

2 djurplankton 

3 sill 

4 torsk 

5 säl (toppen) 

107 

Flödesschema. Manetens förvandlingsnummer. 
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  a Ett ägg från en hona befruktas av en spermie från en hane.  

  b ägget blir till en nästan oval larv med korta hår på ytan. Den simmar fritt. 

  c larven blir till en polyp som sitter fast i bottnen. Den liknar ett vinglas på fot fast 
med långa flikar runt kanten upptill. 

  d Utvecklingen går vidare och det blir en polyp som bildar "tallrikar". De sitter fast i 
bottnen och det ser ut som en trave djuptallrikar med långa flikar runt kanterna. En 
larv ”översta tallriken” lossnar och flyter iväg. 

  e Den nya larven simmar fritt och liknar en djuptallrik med flikar (som ovan fast nu 
med kupan uppåt). 

  f Larven växer till och blir en färdig manet. 

108 

Skiss. Blåstången har platta skott som är förgrenade (tre ggr på bilden). De hålls upp av 
runda luftfyllda blåsor. Det krullar av småkryp och yngel runt den. 

108 

Färgfoto. Trådiga grönalger som klär in stenarna nära vattenytan. 

110 

Skiss av skrattmås och silvertärna. De är lika varandra med gråvit fjäderdräkt. 

Skrattmåsen har röd näbb, mörkt huvud och gulaktiga ben. 

Silvertärnan har svart hätta, röd näbb och röda ben. 

110 

Färgfoto. Sillgrisslan liknar en pingvin med nästan upprätt hållning. Den är svart på ryggen, 
huvudet och vingarna och har vit buk. 

112 

Europakarta. På kartan finns Östersjön, Nordsjön, Atlanten och Medelhavet. Öresund 
mellan Danmark och Sverige är markerat och även Gibraltar sund vid inloppet till 
Medelhavet. 

113 

Skiss. Sex röda fiskar simmar tillsammans med fem gulorangea fiskar. 
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