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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 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 några 
svällpappersbilder parallellt med bildbeskrivningarna. 

• Större tabeller har ersatts av en anpassning i den ordinarie texten. 

• Visst överflödigt bildmaterial utgår.  Om bildtexter förekommer i samband med 
dessa bilder har texterna placerats i löptexten, men bilden raderats. Exempel sid 3-
5. 
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Sidspecifika förändringar 

71 

Tabell 

Uppställning: 

Vänster; Höger 

a) 2 vikter, 10 cm hävarm; --- hävarm, 5 vikter. 

b) 2 vikter, 5 cm hävarm; 10 cm hävarm, --- vikter. 

c) 3 vikter, 4 cm hävarm; --- cm hävarm, 4 vikter. 

d) 3 vikter, 4 cm hävarm; 6 cm hävarm, x vikter. 

73 

Tabell 

Uppställning: 

Vänster; Höger 

a) 2 vikter, 5 cm hävarm; 4 cm hävarm, 3 vikter. 

b) 1 vikt, 3 cm hävarm; --- cm hävarm, --- vikter. 

75 

Tabell 

Uppställning: 

Vänster; Höger 

a) 4 vikter, 6 cm hävarm; 12 cm hävarm, --- vikter. 

b) 3 vikter, 6 cm hävarm; --- cm hävarm, 9 vikter. 

c) 4 vikter, 4 cm hävarm; 8 cm hävarm, --- vikter. 

d) 10 vikter, 3 cm hävarm; --- cm hävarm, 2 vikter. 

288 

8 Vad saknas? 

På bilderna finns ofullständiga flödesscheman. 

Vad skulle det kunna stå i dem? Det kan finnas flera möjligheter. Försök hitta så många 
lösningar som möjligt! 

Fyll i det som saknas. 

a Flödesschema i två steg. 

- Kemisk energi i --- ger --- och ---. 

- Arbete i en vattenpump i gruva ger spillvärme och lägesenergi. 
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b Flödesschema i tre steg. 

- Rörelseenergi i en vindsnurra ger spillvärme och arbete. 

- --- i --- ger --- och ---. 

- El i ett elektriskt element ger --- och värme. 

c Flödesschema i tre steg. 

- Strålningsenergi i --- ger --- och ---. 

- --- i --- ger --- och ---. 

- Arbete i en fläkt ger spillvärme och ---. 

290 

16 Kallt ljus 

Du behöver: En s k lysstav. 

Blanda ämnena i staven enligt bruksanvisningen. Fyll i flödesschemat nedan så att det visar 
vad som händer. Ledtråd: Det som händer kallas kemoluminiscens. 

Flödesschema. --- i en lysstav ger spillvärme och ---. 

Pärmens insida längst bak. 

Texten är struken. Samma text finns på s. 312-313. 

Pärmens flik längst bak. 

Tabellen är placerad på sidan i (längst fram) i e-boken. 
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Till läsaren 
Det finns bildbeskrivningar till nästan alla bilder i boken. 

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

Periodiska systemet finns med som bilaga till svällpappersbilderna. 

Baksidestexten: 

Tabell finns på sidan ”i”, i början av boken. 

”Gör en fysikalisk undersökning” finns på s. 312-313. 
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Pedagogiska tips 
• Eleven behöver tillgång till periodiska systemet. Finns som bilaga till 

svällpappersbilderna. 

• Låt eleven beskriva i stället för att rita. 

• Låt eleven använda svällpappersbilderna för att markera med t. ex. nål och tråd. 

• Eleven behöver tillgång till en, ritmuff.  En generell instruktion är att den som ritar 
på ritmuffen ska förenkla bilden så mycket som möjligt.  T ex enkla 
kopplingsscheman, s. 44 Cassiopeja, s. 49  Karlavagnen, s. 185 uppg. 30. 

• 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. 

• 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. 

• Eleven med synnedsättning måste få hjälp vid laborationer och få tid att undersöka 
laborationshjälpmedel före laboration. Uppgifterna som avslutar varje kapitel på 
sidorna 22ff, 46ff, 69ff, 91ff, 116ff, 133ff, 156ff, 197ff, 212ff, 229ff, 252ff, 264ff, 
287ff och 307ff  innehåller till stor del laborationer där eleven ska observera ljus, 
skuggor, krafter etc. Dessa uppgifter behöver läraren planera och anpassa efter 
eleven. Genom att exempelvis berätta, rita på ritmuffen och använda taktila 
material så kan eleven istället få en annan upplevelse av resultaten som 
laborationerna ger ex genom känsel eller hörsel. 

• Uppgifterna som följer varje kapitel och som heter ”Minns du?”, ”Utmaningen” och 
”Förstår du?” är anpassade så att eleven kan lösa uppgifterna på egen hand, så när 
som på avsnittet som handlar om ögat – Utmaningen (s. 187). 

• Visa med riktigt labbmaterial enligt uppställning på bilder exempelvis s. 51 uppg. 
28. s. 59 dynamometer, vågar, s. 81 kopplingsscheman, s. 118 uppg. 16. mm. 

• 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. 
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Bildbeskrivningar 

6 

Ett färgfoto taget under vattnet visar två simmande elefanter underifrån. 

6 

Röntgenbild av en hand som håller ihop tummen och pekfingret. De enskilda benen i 
skelettet framträder tydligt. 

10 

Svartvitt foto. Olika stora droppar av kvicksilver spridda på en slät yta. 

11 

Färgfoto av en hand som håller en vaskpanna. På bottnen finns en liten samling med små 
guldkorn. 

15 

Färgfoto. En skräddare (insekt) som står på vattnet. Vattenytan bågnar under fötterna. 

18 

Färgfoto. Gruvan är en stor grop, ett dagbrott. När kanten till gruvan står flera hus. 

21 

Tecknad bild i svartvitt. Arkimedes sitter vid ett bord i ett rum. Han har fotsid klädsel, är kal 
mitt på hjässan och har långt skägg ner på bröstet. Ena handen håller en pinne mot golvet, 
där han har ritat cirklar som delvis överlappar varandra. En soldat i rustning kommer in 
genom dörren. Han går mot Arkimedes med ett svärd i handen. 

21 

Färgfoto. Från en betongbyggnad går flera stora och långa skruvar snett nedåt. De 
transportera en blöt sörja som skvätter omkring dem. En person i bilden ser liten ut 
jämfört med skruvarnas diameter. 

22 

Skiss. Från pluspolen på ett batteri går en sladd vars andra ände ligger lös framför 
batteriet. Från minuspolen går en sladd till en lampa. Från lampan går en sladd vars andra 
ände ligger lös framför lampan. 

26 

Skiss. Masugnen är en stor rund behållare med öppning upptill. Här fylls järnmalm och kol 
på. På bottnen samlas det smälta materialet. 

Tre rör på olika höjder är anslutna till masugnen. Genom det översta, ovanför smältan, tas 
luft in i ugnen. Genom ett rör i övre delen av smältan rinner flytande slagg bort och genom 
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det nedersta röret rinner flytande järn ut från ugnen. I genomskärning syns att slaggen och 
järnet har skiktat sig. Slaggen ligger ovanpå järnsmältan. 

30 

Målning. En skäggig man med fotsid klädsel och toppluva står under bar himmel på en 
balkong. Han ser mot natthimlen genom en kikare som är lika lång som mannen själv. 
Kikaren är fäst på ett trästativ som är ca 2 m högt. 

32 

Färgfoto. Figuren består av en häst på fyra hjul som drar en vagn med två hjul. På vagnen 
finns en platt rund bronsskiva som är delvis belagd med guld. 

32 

Färgfoto. Stenblocken är rektangulära och av olika höjd. De är uppställda på högkant. På 
flera ställen i ringen ligger mindre stenblock som överliggare. Stenarna är resta på en 
gräskulle. I bakgrunden syns två regnbågar. Den inre med färgerna från violett längst ner 
till rött överst. Den större yttre regnbågen är diffusare och har färgerna i spegelvänd 
ordning. 

33 

Skiss. I jordens mittpunkt finns spetsen på en smal vinkel. Dess ena ben går till obelisken i 
Alexandria och det andra benet går till brunnen i Assuan. Det är ca. 80 mil mellan dessa 
platser. Vinkeln motsvarar  1/50 varv. I Assuan står solen i zenit och ger ingen skugga i 
brunnen. I Alexandria ger obelisken en skugga eftersom solstrålarna kommer in snett där. 

34 

Skiss. 

  Vår: Jordaxeln lutning är parallell med dess bana runt solen. Solens strålar går i rak 
vinkel mot ekvatorn. Dag och natt är lika långa på hela jordklotet. 

  Sommar: Jordaxelns norra del pekar snett mot solen. Det gör att solljuset strålar går 
rakt mot en linje norr om ekvatorn. Dagen är längre på norra halvklotet än på södra 
halvklotet. 

  Höst: Jordaxeln lutning är parallell med dess bana runt solen. Solens strålar går i rak 
vinkel mot ekvatorn. Dag och natt är lika långa på hela jordklotet. 

  Vinter: Jordaxelns södra del pekar snett mot solen. Det gör att solljuset strålar går 
rakt mot en linje söder om ekvatorn. Dagen är längre på södra halvklotet än på 
norra halvklotet. 

34 

Teckning. En flicka åker skridskor. 
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35 

Tabell. Solens uppgång. 

Lund: 

  Idag 6.30 

  Förra veckan 6.17 

  Skillnad 0.13 

Stockholm: 

  Idag 6.05 

  Förra veckan 5.50 

  Skillnad 0.15 

Luleå: 

  Idag 5.37 

  Förra veckan 5.15 

  Skillnad 0.22 

36 

Teckning. Ett par på en bänk håller om varandra och tittar på soluppgången. 

37 

Foto av månen med nord uppåt och syd nedåt. Den norra delen är delvis täckt av stora 
mörka fläckar. De är från vänster: 

Vindarnas ocean, Regnets hav, Klarhetens hav, Nektarns hav, Lugnets hav (här landade den 
första bemannade månfarkosten), Fruktbarhetens hav och Farornas hav. 

  Andra formationer är: 

  Grimaldi (mörk fläck) nära vänstra kanten. 

  Aristarchos (ljusast på månen) en ljus fläck längre norrut. 

  Copernicus, en ljus fläck närmare mitten. 

  Apenninerna, en bergskedja nära mitten. 

  Plato, en mörk fläck långt norrut. 

  Tycho, en stor ljus krater långt söderut. 

38 

Två skisser och två fotografier. 

På den övre skissen är Engelska kanalen placerad på flodsidan närmast månen. 
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Ett fotografi visar båtar som flyter på havet framför en hög klippa med bebyggelse vid 
stranden. 

På den nedre skissen är Engelska kanalen placerad på ebbsidan. 

Ett fotografi taget på samma plats visar samma båtar på en nu torrlagd botten. Vattnet är 
helt borta ur bilden. 

38 

Färgfoto. Satelliten liknar en låda. Från ena kortsidan sticker en stång ut med breda platta, 
parallella solpaneler. Från andra sidan sticker också ut paneler. De är något mindre och 
spretar åt fyra håll. I bakgrunden syns jordklotet. 

43 

Stjärnkarta. Stjärnbilderna får man genom att dra streck mellan stjärnor som ligger i 
närheten av varandra på stjärnhimlen. Det är ofta svårt att se likheter med vad de olika 
stjärnbilderna sägs förställa, förutom några t ex Karlavagnen som liknar en barnvagn utan 
hjul. 

De stjärnbilder som syns på kartan är: Stenbocken, Vattumannen, Skytten, Örnen, Pegasus 
med Andromeda, Fiskarna, Valfisken, Skorpionen, Ormbäraren, Lyran med Vega, Svanen, 
Cefeus, Cassiopeja, Väduren, Herkules, Draken, Lilla björnen med Polstjärnan, Perseus, 
Kusken, Oxen med Aldebaran, Orion med Rigel, Vågen, Björnvaktaren, Karlavagnen, 
Tvillingarna med Castor och Pollux, Kräftan, Lilla hunden, Stora hunden med Sirius, 
Jungfrun, Lejonet samt Hydran. 

44 

Skiss av stjärnbilden Cassiopeia. Den har fem stjärnor som ligger i sicksack. 

48 

Kikarbild. Fem vita prickar på rad. Den näst sista till höger är betydligt större än de övriga 
(Jupiter). 

51 

Två skisser på halvmånar. 

Vänster bild: halvan till höger är belyst. 

Höger bild: den nedre halvan är belyst. 

51 

Cirkel med de fyra väderstrecken markerade. 

51 

Skiss. En streckad rak linje går mellan en persons öga och polstjärnan på himlen. Pappbiten 
hålls, med det jackade hörnet uppåt och sidan med den räta linjen inritad, i anslutning till 
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den streckade linjen. Vikten hänger i tråden från jacket och rakt ner. Vinkeln mellan tråden 
och papperskanten mot den räta linjen är markerad. 

52 

Skiss. Jordklotet med jordaxeln som pekar snett mot solen så att norra Jordklotet är mer 
upplyst än det södra. 

53 

Nio tecknade bilder. 

1. Solen skiner. Till vänster om den syns en stjärna och till höger om den syns fyra 
stjärnor. 

2. Solen skiner. Till höger om den finns en smal måneskära. Månen är belyst från 
höger. 

3. Natt. En smal måneskära på stjärnhimlen. Månen är belyst snett nerifrån höger. En 
av stjärnorna är placerad mellan spetsarna på måneskäran, innanför den tänkta 
rundningen av månen. 

4. Natt. En smal måneskära på stjärnhimlen. Månen är belyst snett uppifrån höger. 

5. Natt. Stjärnbilden Karlavagnen placerad lågt intill silhuetten av Stockholms stad. 

6. Natt. En komet på stjärnhimlen med svansen nedåt. Nere i bild syns silhuetten av 
jorden. 

7. Natt. Ett jordklot med en axel genom nord- och sydpolen utritad. Snett ovanför 
nordpolen finns en stationär satellit för grönländsk tv. 

8. Natt. Stjärnhimmel med Karlavagnen i nedre delen nära mitten. Karlavagnen har 
skaftet mot vänster. Till höger snett ovanför den finns en större ljuspunkt markerad 
med ”planet” och en annan ljuspunkt högre upp. 

9. Kl 24. Nere i bild syns silhuetten av jorden. Där står ”söder”. Ovanför horisonten 
ligger Venus. 

55 

Färgfoto. I bakgrunden tornar en tornado upp sig. I förgrunden håller en träbyggnad på att 
rasa. Det flyger brädstumpar i luften. 

56 

Teckning. En kvinna håller handflatan på ett bord. 

56 

Fyra skisser. 

1 En hand mellan en bok och en bordsskiva. 
Bildtext: Du känner kraften från både boken och bordet. 
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2 En bok på ett bord. 
Bildtext: Boken trycker på bordet och bordet håller emot. 

3 En bok på ett bord. En kort kraftpil pekar neråt från undersidan av boken. 
Bildtext: Kraften från boken mot bordet är riktad nedåt. 

4 En bok på ett bord. En kort kraftpil pekar uppåt från undersidan av boken. 
Bildtext: Kraften från bordet mot boken är tiktad uppåt. 

56 

Skiss. Tre böcker i en trave på ett bord. En lång kraftpil pekar neråt från undersidan av 
nedersta boken. 

57 

Färgfoto. En man spänner en pilbåge. Han håller bågen med vänster hand och drar i 
bågsträngen och pilen med höger hand tätt intill ansiktet för att sikta. 

57 

Färgfoto av ett hundspann. Sex par hundar som drar en liten kälke och en person som står 
bak på medarna. Marken är snötäckt och i bakgrunden finns fjäll. 

58 

Skiss. En låda står nära ena änden på ett platt vagnsflak. En man håller i den och försöker 
dra den mot sig. En pil pekar från handen vid lådan och bakåt, mot och förbi mannen. 

58 

Skiss. En låda står nära ena änden på ett platt vagnsflak. En man håller i den och försöker 
dra den mot sig. En pil pekar neråt från centrum av lådan. 

58 

Skiss. En låda står nära ena änden på ett platt vagnsflak. En man håller i den och försöker 
dra den mot sig. En vågrät pil pekar från undersidan av lådan i riktning från mannen. 

59 

Skiss. Dynamometern består av en hylsa. I den förslutna änden finns en ögla på utsidan. En 
rund graderad stång är fastsatt i hylsans botten med en spiralfjäder så att när man drar i 
stången kommer fler graderingar fram. Stången avslutas med en krok. 

59 

Två skisser. 

Balansvåg som består av en lodrät pinne på en fot. En balansarm som liknar ett ok finns på 
den övre delen av pinnen. I var ände av denna hänger en vågskål. Mitt på den lodräta 
pinnen sitter en graderad skala. Visaren sitter fast i mitten av balansarmen och följer dess 
rörelser. 
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Brevvåg. Ett stativ på tre fötter med en graderad skala på en kvarts cirkel som går från 
stativets bas och upp till en arm riktad åt vänster. Till höger sitter en vågskål. En visare är 
förbunden med den så att när vågskålen trycks ned förflyttar sig visaren på den graderade 
skalan. 

60 

Målat porträtt av en äldre man med vitt långt och bakåtkammat hår. Han är slätrakad och 
klädd i rökrock och vit halsduk. Han sitter i en fåtölj. På bordet framför honom finns en 
uppslagen bok och en jordglob. 

61 

Skiss av en flicka som släpar en tung säck efter sig på marken. Från säckens underdel finns 
en vågrät pil riktad från flickan. 

61 

Färgfoto av en klättrare på en lodrät klippvägg med lodräta sprickor i. Hon tar spjärn med 
fötterna åt olika håll. 

63 

Skiss av en bok som ligger på ett bord. Två lika stora pilar utgår från undersidan på boken. 
Den ena är uppåtriktad, den andra nedåtriktad. 

63 

Skiss 1a. Ett äpple hänger från en gren. En kraftpil pekar neråt från mitten av äpplet. 

63 

Skiss 1b. Ett äpple hänger från en gren. En kraftpil pekar neråt från fästet mellan äpplet 
och grenen. 

63 

Skiss 1c. Ett äpple hänger från en gren. En kraftpil pekar uppåt från fästet mellan äpplet 
och grenen. 

63 

Skiss 1d. Ett äpple hänger från en gren. En kraftpil pekar uppåt från fästet mellan äpplet 
och grenen. En lika stor kraftpil pekar neråt från mitten av äpplet. 

63 

Skiss 2. Äpplet har lossnat. En kraftpil pekar neråt från mitten av det fallande äpplet. 
Grenen fjädrar uppåt. 
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64 

Sex tecknade klossar numrerade från 1-6. Alla har samma avlånga form med en rätvinklig 
kortände (3x4 mm)och en snett fasad kortände. Framstycket (3x14 mm)är kortare än 
bakstycket (3x17 mm)och sidostyckena är bredare (4 mm) och har en sned kant. 

1 Klossen är placerad med bakstycket nedåt. Höjden blir 4 mm. 

2 Klossen ligger på sida. Höjden blir 3 mm. 

3 Klossen står på den rätvinkliga kortsidan med den fasade kortsidan uppåt. 

4 Klossen står på den snett fasade kortsidan vilket gör att den lutar. 

5 Klossen ligger på framstycket. 

6 Klossen står på den fasade kortsidans spets. 

65 

Fem skisser av föremål med stödytan markerad. 

  a Ballerina som står på ena tåspetsen. Stödytan finns där tårna rör vid marken. 

  b Rund vas med platt botten. Den avslutas med en smalare hals. Stödytan 
motsvaras av dess botten. 

  c Runt bord med tre ben. Stödytan är en triangel på golvet med ett hörn vid varje 
ben. 

  d Fyrkantigt bord med fyra ben. Stödytan är också fyrkantig och har ett hörn vid 
varje ben. 

  e Kälke. Stödytan är hela området mellan medarna där dessa tar i marken. 

65 

Färgfoto. En kranbil står vid kajen. Den lyfter en båt utanför kajkanten. Stödbenet är 
kortare än kranarmen. Det är placerat under kranen för att sträva emot. 

66 

Två skisser. 

  a Jens och hans pappa på gungbrädan. Jens väger 25 kilo och sitter längst ut på 
vänstra änden av gungbrädan. Pappan väger 75 kg och sitter strax till höger om 
mittpunkten på gungbrädan. 

  b En hävstång som är upphängd på mitten. Till vänster påverkas hävarmen av en 
liten nedåtriktad kraft (250 N) långt ut 
på hävarmen. Sträckan mellan mitten och kraftpilens bas är markerad ”lång 
hävarm”. Till höger påverkas hävarmen av en stor nedåtriktad kraft (750 N) en kort 
sträcka från mittpunkten. Sträckan mellan mitten och kraftpilens bas är markerad 
”kort hävarm”. 
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67 

Skiss av ett besman med en plastkasse markerad med ett ? på kroken. Upphängningen 
består av ett handtag som går att flytta. På skissen är det 15 cm från handtaget till centrum 
av klumpen som väger 4 kg. Från handtaget till kroken är det 30 cm. 

68 

Skiss av en arm som håller en påse framför kroppen. Skelettet och muskeln fram på 
överarmen (biceps) är inritade. Överarmen hålls lodrät, armbågen hålls i rät vinkel och 
underarmen är vågrät. Muskeln fäster på underarmen framför armbågsleden. En lång 
kraftpil är markerad från muskelfästet och uppåt längs muskeln. Sträckan från 
armbågsleden till senfästet kallas kort hävarm. Sträckan från armbågsleden till handtaget 
på påsen kallas lång hävarm. En kort nedåtriktad kraftpil är ritad från påsens handtag och 
nedåt. 

69 

Tre skisser. Kraftpilarna är markerade från a-f. 

1 En flicka hoppar för att dyka: 

  a en nedåtriktad pil från hennes mage. 

2 En bil: 

  b en lång nedåtriktad pil från centrum av bilen. 

  c fyra korta uppåtriktade pilar, en från nedre delen av varje däck. 

  d fyra korta bakåtriktade pilar, en från nedre delen av varje däck. 

3 En lyftkran som lyfter en låda: 

  e en nedåtriktad pil från lådans centrum. 

  f en uppåtriktad pil från vajerns fäste i lådan. 

69 

Skiss. Skidåkare i en draglift som släpar honom mot höger uppför en backe. Från en lina i 
luften som är parallell med backen hänger en dragkrok med långt skaft. Vinkeln mellan 
skaftet och linan är ca 40° på den vänstra sidan och 140° på den högra sidan. Skidåkaren 
lutar sig mot dragkroken och glider på skidorna uppåt. 

69 

Skiss. Hand som bär en påse i handtaget. 

69 

Skiss. Äpple som hänger från en gren. 

69 

Skiss. Tumme som trycker fast ett häftstift genom övre delen av ett papper på väggen. 
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71 

Skiss. En hävstång med hål för varje centimeter är upphängd i mitthålet och väger jämnt. 
10 cm till höger om mitthålet hänger två tyngder under varandra på stången. Till vänster 
finns fem tyngder under varandra på ett okänt avstånd från mitthålet. 

72 

Skiss av ett besman med en plastkasse markerad med ett ? på kroken. Upphängningen 
består av ett handtag som går att flytta. På skissen är det 15 cm från handtaget till centrum 
av klumpen som väger 4 kg. Från handtaget till kroken är det 30 cm. 

72 

Skiss av en arm som håller en påse framför kroppen. Skelettet och muskeln fram på 
överarmen (biceps) är inritade. Överarmen hålls lodrät, armbågen hålls i rät vinkel och 
underarmen är vågrät. Muskeln fäster på underarmen framför armbågsleden. En kraftpil är 
markerad från muskelfästet och uppåt längs muskeln. Sträckan från armbågsleden till 
senfästet är 4 cm (kort hävarm). Sträckan från armbågsleden till handtaget på påsen är 32 
cm (lång hävarm). Påsen väger 20 kg. 

73 

Skiss av ett barn som sitter på en enkel gunga. Gungställningen består av två raka stänger 
med en tvärslå överst. På tvärslån finns två fästen där repen till gungan sitter fast. Sitsen 
består av en enkel bräda. Barnet håller i sig med händerna på repen. 

73 

Skiss. Ett besman som är totalt 30 cm långt. Klumpen sitter till vänster. 
Upphängningspunkten med handtaget sitter 10 cm till höger om klumpen. Här står det ”1 
hg”. 10 cm till höger om upphängningen står det ”Vad står det här?”. Kroken sitter 
ytterligare 10 cm till höger. 

74 

Skiss av en flicka som skjuter en låda framför sig. Från mitten av lådans botten finns en 
bakåtriktad kraftpil. 

74 

Skiss av en hävstång som är upphängd på mitten. Till vänster påverkas hävarmen av en 
liten nedåtriktad kraft (250 N) långt ut på hävarmen. Sträckan mellan mitten och 
kraftpilens bas är markerad ”lång hävarm”. Till höger påverkas hävarmen av en stor 
nedåtriktad kraft (750 N) en kort sträcka från mittpunkten. Sträckan mellan mitten och 
kraftpilens bas är markerad ”kort hävarm”. Hävarmen är i våg. 

74 

Skiss av en arm som håller en påse framför kroppen. Skelettet och muskeln fram på 
överarmen (biceps) är inritade. Överarmen hålls lodrät, armbågen hålls i rät vinkel och 
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underarmen är vågrät. Muskeln fäster på underarmen framför armbågsleden. En kraftpil är 
markerad från muskelfästet och uppåt längs muskeln. Sträckan från armbågsleden till 
senfästet kallas kort hävarm. Sträckan från armbågsleden till handtaget på påsen kallas 
lång hävarm. 

76 

Färgfoto av flera grenade blixtar från en mörk himmel över ett samhälle. Tre av blixtarna 
når ner till marken. 

76 

Skiss. Till vänster finns en hög låda med sidorna uppbyggda av vågräta spjälor. Från den 
övre högra kanten går en ledning via en brytare till en ställning med två stolpar som håller 
upp ledningen i luften en sträcka. Mellan stolparna, under den upphöjda ledningen ligger 
en kompass. 

76 

Målat porträtt. En slätrakad man med kort grått hår. Han bär svart rock och vit skjorta med 
hög krage. Runt halsen har han ett ordensband med en medalj och på rocken sitter tre 
ordnar. 

80 

Skiss. Ett batteri, en motor med två metallpinnar i ena änden och axel i andra änden samt 
två sladdar. 

80 

Skiss. En sladd är kopplad från minuspolen på batteriet till den vänstra metallpinnen på 
motorn. Den andra sladden går från pluspolen till den högra metallpinnen på motorn. 
Axeln snurrar medurs. 

80 

Skiss. En sladd är kopplad från minuspolen på batteriet till den högra metallpinnen på en 
motor. Den andra sladden går från pluspolen till den vänstra metallpinnen på motorn. 
Axeln snurrar moturs. 

80 

Skiss. Från övre delen på en pump går en vattenledning. Ledningen bildar formen av en 
kvadrat och leder vattnet till pumpens nedre ände. 

80 

Teckning. En pojke häller en hink vatten över en sittande man. 

81 

Färgfoton av olika typer av batterier. 
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9 V batteri: litet rektangulärt, platt batteri med plus- och minuspol i övre kanten, 
beteckning 6LR61. 

4,5 V batteri: Stort kvadratiskt, platt batteri med plus- och minuspol i övre kanten, 
beteckning 3R12. 

Tre runda batterier 1,5 V med pluspol i övre änden och minuspol i nedre änden: 

- avlångt och tjockt, beteckning R14. 

- kort och smalt, beteckning LR1. 

- 3 avlångt och smalt, beteckning LR6 AA. 

81 

Skiss. Från pluspolen på ett batteri går en ledning till en lampa. Från lampan går ledningen 
till batteriets minuspol. En del av ledningen är uppförstorad. Där syns elektronerna som 
förflyttas med riktning från minuspolen mot pluspolen. 

81 

Skiss. Från pluspolen på ett batteri går en ledning till en lampa. Från lampan går ledningen 
till batteriets minuspol. 

Ett kopplingsschema finns bredvid: 

Kretsen är ritad som en rätvinklig rektangel. På dess övre sida bryts ledningen av ett batteri 
(minuspolen mot höger) till vänster och en lampa till höger. Strömriktningen går från 
batteriet och högerut mot lampan. 

81 

Nyckel till kopplingsschema. 

  Ledning med strömriktning: rak linje med en pil på. 

  Lampa: rak linje som bryts av en cirkel med ett kryss i. 

  Batteri: rak vågrät linje som bryts av två parallella lodräta streck med en smal 
öppning mellan. Strecket till vänster är hälften så långt som det till höger 

82 

Nyckel till kopplingsschema. 

Amperemeter: En rak linje som bryts av en cirkel markerad med A. 

82 

Skiss av ett batteri kopplat till en amperemeter och en lampa. Från batteriets pluspol går 
en ledning. En rektangulär amperemeter med en display i övre delen är kopplad med en 
röd sladd till ledningen. Längst ner på amperemetern finns 4 uttag för sladdar. Från uttaget 
längst till vänster utgår den röda sladden. Från uttaget längst till höger utgår en svart sladd 
som leder vidare till lampan. Från lampan går en sladd till batteriets minuspol. 
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82 

Färgfoto. En rektangulär amperemätare med en display i övre delen. Längs vänstra kanten 
finns sju knappar. Längst ner på framsidan finns 4 uttag för sladdar. Från uttaget längst till 
vänster utgår en svart sladd och från uttaget längst till höger utgår en röd sladd. Sladdarna 
avslutas med varsin delvis inplastad metallpinne. 

82 

Kopplingsschema. Kretsen är ritad som en rätvinklig rektangel. På dess övre sida bryts 
ledningen av ett batteri till vänster och en lampa till höger. Strömriktningen går högerut 
från batteriet mot lampan. Hela ledningen är markerad med ett rött streck som är lika 
brett hela vägen. 

82 

Teckning. En pojke trycker på strömbrytaren till taklampan. 

83 

Kopplingsschema format som en avlång rektangel med en strömkälla, 230 V, växelström, 
vid vänster kortsida. Den övre långsidan av ledningen bryts av sju lampor. 

83 

Två kopplingsscheman. 

  a Kretsen är formad som en rektangel. På kortsidan till vänster finns ett batteri. På 
kortsidan längst till höger finns en lampa. Nära den högra kortsidan går en lodrät 
ledning mellan långsidorna. Där finns också en lampa. Dessa ligger parallellt med 
varandra. 

  b En likadan krets. Strömmen är markerad med röda streck längs ledningarna. De 
röda strecken är tjockare i den vänstra delen av kretsen (batteriet och enkla 
ledningar). Till höger där strömmen delas till de två parallella lamporna är de röda 
linjerna smalare. När ledningarna från lamporna möts igen blir rödfärgen åter 
bredare. 

Nyckel till kopplingsscheman. 

Växelspänning: En rak linje som bryts av en smal öppning. Ledningarna avslutas med små 
cirklar intill öppningen som är markerad med "~". 

Strömbrytare: En rak linje som bryts av en smal öppning. Ledningarna avslutas med små 
cirklar intill öppningen. Cirkeln till vänster är fylld, den till höger ofylld. På den fyllda cirkeln 
finns ett streck, som en dörr som står på glänt vid öppningen. 

83 

Kopplingsschema med två parallella långa vågräta linjer (huvudledningar). Till vänster är 
dekopplade till var sin sida av en strömkälla, 230 V, växelström. Fyra lampor är kopplade på 
samma sätt till ledningarna: 
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En lodrät ledning går uppåt från den nedre huvudledningen. Den passerar den övre 
huvudledningen med en liten båge och fortsätter sedan rakt upp innan den svänger mot 
höger i en rät vinkel. Här finns en lampa inkopplad. Efter lampan vänder ledningen nedåt 
med en rät vinkel. Där finns en strömbrytare inkopplad innan ledningen ansluter till den 
övre huvudledningen. 

Den tredje strömbrytaren (från vänster) är öppen, de övriga är slutna. Strömmen är 
markerad med röd färg längs ledningarna. På huvudledningarna är den bredast till vänster 
före anslutningen till första lampan. Därefter blir den något smalare fram till anslutningen 
för andra lampan och ännu smalare därefter fram till anslutningen på den fjärde lampan. 

 Strömmen över samtliga lampor utom den tredje är markerade med lika tunna streck som 
i den sista biten på den vågräta långa ledningen . Förbi den tredje lampan går ingen ström. 

84 

Kopplingsschema. Kretsen är rektangulär. På den övre långsidan finns två batterier på rad. 
På den nedre långsidan finns en lampa. 

84 

Kopplingsschema. Kretsen är rektangulär. Den övre långsidan består av två parallella 
ledningar med varsitt batteri. På den nedre långsidan finns en lampa. 

84 

Färgfoto. En kubformad låda med sladd. På fronten finns två mätare, flera uttag för 
ledningar och ett vred. 

84 

Nyckel till kopplingsschema. 

Voltmeter: En rak linje som bryts av en cirkel markerad med V. 

84 

Skiss. Från pluspolen på ett batteri går en sladd till en lampa. En annan sladd leder tillbaka 
till batteriets minuspol. En voltmeter är ansluten. Den är rektangulär och längst ner finns 
fyra uttag för sladdar. Från uttaget längst till vänster utgår en röd sladd och från uttaget 
längst till höger en svart sladd. 

Dessa är anslutna till sladdarna från batteriet där de går in till lampan. 

85 

Två rektangulära kopplingsscheman. 

  a På den övre långsidan är ett batteri och en lampa anslutna. Strömmen är 
markerad med ett brett rött streck längs hela slingan. 

  b På den övre långsidan är ett batteri och två lampor anslutna. Strömmen är 
markerad med ett smalare rött streck längs hela slingan. 
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85 

Nyckel till kopplingsschema. 

Motstånd med resistansen 100 Ohm: En rak linje som bryts av en rektangel. Under 
rektangeln står det ”100 Omega”. 

85 

Teckning. En kvinna petar på en lampa som hänger i en sladd. 

86 

Kopplingsschema där huvudledningen har en rektangulär form. På den övre långsidan är 
från vänster ett batteri och två lampor anslutna. Vid den högra lampan finns en 
förbikoppling med en ledning som börjar mellan lamporna och med räta vinklar passerar 
lampan och återvänder till huvudledningen. Strömmen är markerad med röd 
sammanhängande färg längs alla ledningar utom över den andra lampan där färgen är 
streckad. 

86 

Två skisser. Elektriska laddningar. 

  a Två klot hänger i trådar nära varandra. Båda är markerade med +. De stöts bort 
från varandra. 

  b Två klot hänger i trådar nära varandra. Ett är markerat med +, det andra med -. 
De drar till sig varandra. 

86 

Fyra skisser av två magneter. Alla magneter är stavformade med nordsidan markerad med 
rött och sydsidan markerad med vitt. 

  a Magneternas nordändar är placerade mot varandra. De stöts bort från varandra. 

  b Magneternas sydändar är placerade mot varandra. De stöts bort från varandra. 

  c Den vänstra magneten har nordänden placerad mot den högras sydände. De dras 
mot varandra. 

  d Den vänstra magneten har sydänden placerad mot den högras nordände. De dras 
mot varandra. 

87 

Skiss. Den övre magnetens sydände är vänd mot den nedre magnetens nordände. 

87 

Skiss. Magneterna har sydändarna vända mot varandra. 

87 

Skiss. Magneten har sydänden vänd nedåt mot spiken. 
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87 

Skiss. Spikens nordände är vänd uppåt mot magnetens sydände (som pekar nedåt). 

87 

Skiss. Under en stavmagnets sydände hänger två spikar efter varandra. Magneten och 
båda spikarna har nordänden uppåt. 

87 

Skiss. Två stavmagneter bredvid varandra. Båda har sydändarna nedåt. Under den vänstra 
finns en spik med spetsen uppåt och under den högra finns en spik med spikskallen uppåt. 
Båda spikarna har nordänden uppåt. 

87 

Skiss. En stavmagnet med sydänden neråt. Under den hänger två spikar med spetsarna 
uppåt, intill varandra på stavmagneten. Spikarna hänger inte rakt ner utan spretar åt 
sidorna. 

88 

Två foton. 

  a En stavmagnet placerad under ett papper med järnfilspån på. Spånet har lagt sig 
så att det markerar konturerna runt magneten. Runt magneten klumpar det ihop 
sig i korta streck, spridda över papperet. Dessa streck pekar rakt ut från 
magneternas ändar. Utanför långsidorna böjs de så att de ligger i bågform. 

  b En rund magnet på ett litet stativ. Överst på magneten sitter järnfilspån. Spånen 
sitter ihop i trådar och liknar spretigt hår. 

88 

Färgfoto av en natthimmel. På himlen finns breda band som strålar i rosa, grönt och blått. 

88 

Skiss. Till vänster finns en hög låda med sidorna uppbyggda av vågräta spjälor. Från den 
övre högra kanten går en ledning via en brytare till en ställning med två stolpar som håller 
upp ledningen i luften en sträcka. Mellan stolparna, under den upphöjda ledningen ligger 
en kompass. Ledningen går tillbaka till lådan och in i den vänstra nedre delen. 

89 

Färgfoto av en lyftkran. På armen finns en rund platta monterad. Den drar till sig en massa 
skrot från marken. 

90 

Skiss. En hästskomagnet har ryggen nedåt. Nordänden är i det vänstra benet och sydänden 
i det högra. Mellan magnetens ben finns en lodrät elektromagnet med en spole lindad runt 
mitten. Den har sydänden uppåt och nordänden nedåt. 
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90 

Skiss. En hästskomagnet har ryggen nedåt. Nordänden är i det vänstra benet och sydänden 
i det högra. Mellan benen finns en vågrät elektromagnet med en spole lindad runt mitten. 
Den har sydänden mot vänster och nordänden mot höger. Den vrider sig moturs. 

90 

Skiss. En hästskomagnet har ryggen nedåt. Nordänden är i det vänstra benet och sydänden 
i det högra. Mellan benen finns en elektromagnet med en spole lindad runt mitten. 
Elektromagneten har nordänden mot vänster och sydänden mot höger. Den hänger snett 
och rör sig med sydänden uppåt och nordänden nedåt. Den vrider sig moturs. 

90 

Skiss. En hästskomagnet har ryggen nedåt. Nordänden är i det vänstra benet och sydänden 
i det högra. Mellan benen finns en lodrät elektromagnet med en spole lindad runt mitten. 
Den har sydänden uppåt och nordänden nedåt. Den vrider sig moturs. 

91 

Skiss. En plastlinjal hänger från en tråd. Tråden är fastknuten mitt på linjalen så att linjalen 
hänger vågrätt. 

91 

Två skisser. 

  a Från minuspolen på ett batteri går en ledning till en amperemeter, vidare till en 
lampa och sedan till pluspolen på batteriet. 

  b Från minuspolen på ett batteri går en ledning till en lampa, vidare till en  
amperemeter och sedan till pluspolen på batteriet. 

92 

Kopplingsschema. Kretsen är rektangulär. På den övre långsidan är från vänster, ett batteri 
(pluspolen mot höger) och två lampor anslutna. 

92 

Kopplingsschema. Kretsen är rektangulär. På kortsidan till vänster finns ett batteri 
(pluspolen uppåt). På kortsidan längst till höger finns en lampa. Nära den högra kortsidan 
går en lodrät ledning mellan långsidorna. Där finns också en lampa. Lamporna är parallella 
med varandra. 

92 

Kopplingsschema. Kretsen är formad som en rektangel. 

På den övre långsidan finns från vänster ett batteri (pluspol mot höger) och en lampa A. 

På den nedre långsidan finns en bred öppning. Vid öppningen avslutas ledningarna med 
strömbrytare. Den till vänster är markerad P och den till höger Q. Mitt i öppningen finns 
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två parallella vågräta linjer med ofyllda cirklar i vardera ände. P ansluter till den övre 
linjens vänstra cirkel. Q ansluter till den nedre linjens högra cirkel. Kretsen är öppen. 

92 

Skiss. Från ett batteri går två parallella ledningar, en från pluspolen och en från 
minuspolen. Två par stolpar lyfter upp ledningarna i luften. Bredvid dem finns en lampa 
med två sladdar. Den ena sladden är kopplad till den högra ledningen och den andra till 
den vänstra ledningen. 

93 

Kopplingsschema där huvudledningen har en rektangulär form. På den övre långsidan är 
från vänster ett batteri (pluspol mot höger) och en lampa anslutna. Vid lampan finns en 
förbikoppling bestående av en ledning som med räta vinklar passerar lampan och 
återvänder till huvudledningen. På förbikopplingen finns en strömbrytare. Den är öppen. 

93 

Skiss. Tejpen sitter runt mitten av stavmagneten. 

94 

Skiss av en hand som håller nordänden av en stavmagnet mellan tummen och pekfingret. 
Magneten hålls lodrätt med sydänden nedåt. 

94 

Skiss. Till vänster finns en hög låda med sidorna uppbyggda av vågräta spjälor. Från den 
övre högra kanten går en ledning via en brytare till en ställning med två stolpar som håller 
upp ledningen i luften en sträcka. Mellan stolparna, under den upphöjda ledningen ligger 
en kompass. Ledningen går tillbaka till lådan och in i den vänstra nedre delen. 

94 

Skiss. En papperslapp är snurrad runt en spik så att ändarna på spiken sticker ut. En virad 
ledningstråd håller fast papperet på spiken (ledningen är lindad medurs sett från 
spikskallen). 

95 

Kopplingsschema. Kretsen har nästan rektangulär form. 

På kretsens övre långsida finns ett batteri (pluspol mot höger). 

Den nedre långsidan består till vänster av två parallella ledningar. 

På den övre av dessa finns två lampor, A till vänster och B till höger. På den nedre 
ledningen finns en lampa C. De parallella ledningarna går ihop till en enkel ledning, med en 
lampa D, i den högra delen. 
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96 

Kopplingsschema. Kretsen är rektangulär. På den övre långsidan finns från vänster, ett 
batteri (pluspol mot höger) och två lampor på rad. Strömmen är markerad med rött och 
lika stor i hela kretsen. 

96 

Kopplingsschema. Kretsen är rektangulär. På kortsidan till vänster finns ett batteri (pluspol 
uppåt). På kortsidan längst till höger finns en lampa. Nära den högra kortsidan går en 
lodrät ledning mellan långsidorna. Där finns också en lampa. Lamporna är parallella med 
varandra. Strömmen är markerad med rött och större i huvudledningen på var sida om 
batteriet. Ledningarna som går förbi lamporna har lägre ström. 

96 

Kopplingsschema. Kretsen är rektangulär. På den övre långsidan finns två batterier på rad 
(pluspoler mot höger). På den nedre långsidan finns en lampa. Strömmen är lika stor i hela 
kretsen. 

96 

Kopplingsschema. Kretsen är rektangulär. Den övre långsidan består av två parallella 
ledningar med varsitt batteri (pluspol mot höger). På den nedre långsidan finns en lampa. 
Strömmen är större över lampan än över batterierna. 

96 

Nyckel till kopplingsschema. 

  Ledning med strömriktning: rak linje med en pil på. 

  Batteri: rak linje som bryts av två parallella lodräta streck med en smal öppning 
mellan. Strecket till vänster är hälften så långt som det till höger. 

  Lampa: rak linje som bryts av en cirkel med ett kryss i. 

  Strömbrytare: En rak linje som bryts av en smal öppning. Ledningarna avslutas med 
små cirklar intill öppningen. Cirkeln till vänster är fylld, den till höger ofylld. På den 
fyllda cirkeln finns ett streck, som en dörr som står på glänt vid öppningen. 

  Amperemeter: rak linje som bryts av en cirkel markerad med A. 

  Voltmeter: rak linje som bryts av en cirkel markerad med V. 

  Motstånd: En rak linje som bryts av en rektangel. Under rektangeln står det ”100 
OMEGA”. 

  Växelspänning: En rak linje som bryts av en smal öppning. Ledningarna avslutas 
med små cirklar intill öppningen som är markerad med ”~”. 

96 

Schema. 
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Magnetism; 

1 Permanent magnetism 

2 Tillfällig magnetism: 

  a Magnetisk influens 

  b Elektromagnetism 

100 

Färgfoto. En glasblåsare har en lång stång i händerna med ett stort runt stycke glas på. Han 
håller det glödande glaset i ugnen. 

101 

Skiss. En bit av en vägg i genomskärning. Ytterst finns ett lager med trä, sedan ett tjockt 
lager med isolering. Därefter kommer en gipsskiva och sist en tapet. 

102 

Skiss. En flicka står i solskenet. Hennes hud är röd av värmen. 

102 

Skiss. Jordklotet placerat i ett växthus 

105 

Två skisser. 

  a En bit bimetall bestående av två skikt. Det övre skiktet är mörkt och det undre 
skiktet är ljust. 

  b En brinnande tändsticka värmer den vänstra änden på bimetallen. Den böjer sig 
uppåt. 

105 

Svartvitt foto. Rälsen har pressats ihop så att en skarp sicksackformad kurva har bildats. 

107 

Målning. Mellan två höga master (liknar skeppsmaster) finns ett podium varifrån ballongen 
startat. Ballongen liknar en uppochnervänd vas. Ur öppningen nertill sprutar eldslågor. Den 
är rikt dekorerad med bl a ett ansikte och olika bårder. Det hänger flaggor nere runt 
kanten. Passagerarna syns inte. En stor finklädd folksamling ser på från marken. 

108 

Svartvitt foto. Fyra män klädda i pälsmössor och tjocka vinterkläder står vid iskanten. De 
sågar isen från vattnet och inåt. Sågarnas blad är ca 1,5 m långa. De är dessutom förlängda 
med skaft på ca 0,5 m. I bakgrunden syns en stad. 
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110 

Skiss av en sjö i genomskärning. I luften över sjön är det -20 grader C. Det ligger is och snö 
på sjöns yta. Strax under isen är det 0 grader C och på bottnen 4 grader C. En fisk i simmar 
nära bottnen. 

111 

Två fotografier. 

  En vätsketermometer. 

  En digital termometer. 

111 

Skisser av olika temperaturskalor. 

Fyra parallella lodräta pilar. 

  a Den vänstra pekar neråt och är markerad med 0 grader vid övre änden och 100 
grader i nedre änden. 

  b Nästa pil, märkt vid spetsen med grader C, pekar uppåt. Graderingen har bytt 
plats så att den är markerad med 100 grader upptill och 0 grader nertill (på samma 
nivåer som den tidigare pilen). Nere finns ett avbrott på skalan som sedan 
fortsätter till -273 grader. 

  c Den tredje pilen, märkt grader F, pekar uppåt och har 212 grader vid samma nivå 
som 100 grader C och 32 grader vid samma nivå som 0 grader C. Även 100 grader F 
är utsatt. 

  d Den sista pilen, märkt K, är uppåtriktad. Värdet 373 motsvarar 100 grader C och 
273 motsvarar 0 grader C. Nertill finns ett avbrott på skalan som sedan fortsätter 
till 0 vilket motsvarar -273 grader C. 

112 

Väderkarta över Europa. På bilden markeras varmfronter som röda streck med halvcirklar i 
färdriktningen och kallfronter som blå streck med trianglar i färdriktningen. Hög- resp. 
lågtryck är markerade och molnigheten framgår. Temperaturer och vinar (kalla=blå pilar, 
varma=röda pilar) i olika områden finns också med. 

113 

Färgfoto. Stackmoln liknar fluffiga bomullstussar. 

113 

Färgfoto. Åskmoln är mörka. 

115 

Målat porträtt av en smal man med lockig peruk. Han är välrakad, har lång smal näsa och 
bred mun. Rocken är uppknäppt och han bär en vit halsduk. 
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116 

Skiss. Tre händer håller varsin stav med ena änden nära elden från en torrbränsletablett. 
Stavarna har olika färg och hålls på samma avstånd från elden. 

116 

Skiss. Ett par händer med varsin grytlapp håller om en kastrull med kokande vatten från 
vardera sidan. En grytlapp är torr, den andra våt. 

117 

Skiss. Två likadana svarta kvadratiska plattor står på högkant bredvid varandra. Framför 
den vänstra står en glasskiva som är större än plattan. Ljuset kommer framifrån så att det 
måste passera glaset för att nå den vänstra plattan. 

118 

Skiss. Ett provrör, nästan helt fyllt med vatten, lutar över lågan från en torrbränsletablett. 
Vattnet når kanten på provröret men rinner inte över. Lågan når den översta delen av 
röret. 

119 

Skiss. En brännare med låga under en trefot. På trefoten står en glasbägare som är fylld till 
en tredjedel med vatten. På ett stativ bredvid är en termometer fastsatt. Den är placerad 
så att kulan nertill ligger under vatten. 

120 

Skiss. En kvadratisk pappersask är tillverkad genom att sidorna har vikts uppåt. Tre av 
hörnen är vikta åt sidan. De är fastsatta i askens väggar med gem, på en sida var. Det fjärde 
hörnet är klämt ihop med ett gem men står rakt ut från asken. En tång nyper om detta 
hörn. Askens botten är täckt med vatten. Under asken finns ett brinnande ljus. 

121 

Skiss. Tre likadana glasbägare med lika mycket vätska i varje. 

  a I bägaren med vatten placeras en isbit. 

  b I bägaren med flytande stearin placeras en ljusstump. 

  c I bägaren med flytande tenn placeras en fast bit tenn. 

122 

Skiss. En hand håller en stång så att ändarna sticker ut. Pilar från vardera änden visar att 
värmen rör sig i riktning mot handen. 

122 

Skiss. En flicka står i solskenet. Hennes hud är röd av värmen. 
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122 

Skiss i tre nivåer. Molekylerna är tecknade som små kulor med en kärna i. 

  a Längst ner: Fast ämne, molekylerna ligger tätt packade och är stilla. 

  b Mitten: Vätska, en karott med molekyler som ligger något glesare. De rör sig. 

  c Högst upp: Gas, molekylerna rör sig och är långt från varandra. 

Mellan skisserna går pilar; 

  Smältning: från fast ämne till vätska. 

  Stelning: från vätska till fast ämne. 

  Ångbildning: från vätska till gas. 

  Kondensation: från gas till vätska. 

123 

Skiss. Fluffigt ljust moln, liknar bomullstussar. 

123 

Skiss. Smala trådlikt utdragna moln, uppåtböjda i ena änden. 

124 

Färgfoto. En person går i strandbrynet. Det blir fotspår i sanden. 

126 

Skiss av en pistmaskinen. En bred kraftpil, märkt 50000 N, är ritad från den del av bandet 
som tar i marken. 

126 

Skiss av en fot som bär en sko med stillettklack (väldigt smal klack). En tunn kraftpil, märkt 
500 N, är ritad från den smala klacken där den tar i golvet och nedåt. 

127 

Färgfoto av en snorklande flicka. Snorkeln är ca 35 cm lång. Ungefär 15 cm av den sticker 
upp ovanför ytan. 

127 

Teckning. En flicka simmar under vattnet. 

127 

Skiss av en ubåt i genomskärning. Den ligger på djupt vatten. Kraftpilar inåt från skrovet 
visar på vattentrycket runt den från alla håll. 
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128 

Skiss. En bred bägare och en smal bägare är förbundna med varandra genom ett rör som 
ansluter till deras bottnar. De är fyllda med vätska. En tänkt vätskeyta är utritad som en 
streckad linje mellan bägarna. Denna visar att ytorna i dem är på samma nivå. 

128 

Teckning. En flicka böjer sig ner och ser mot ytan på ett fullt glas vatten. 

130 

Skiss. Ett långt smalt rör placerat med nedre änden i en bägare med kvicksilver. Kvicksilvret 
stiger 760 mm i röret. Det tomma utrymmet i röret, ovanför kvicksilvret kallas ”Torricellis 
tomrum”. 

131 

Skiss. En lodrät skiva bombarderas med partiklar från höger som studsar tillbaka från den. 
En kraftpil från skivan pekar mot vänster. 

131 

Teckning. En pojke kikar genom ett förstoringsglas. 

132 

Skiss. 

I vänster behållare är det 20 grader C. Partiklarna rör sig lite. 

I höger behållare är det 200 grader C. Partiklarna rör sig mycket. 

133 

Skiss av flaskor. Båda har en lodrät rad med hål längs sidan. Den vänstra har tejp över 
hålen. På den högra flaskan dras tejpen bort. 

135 

Skiss av toalettstol i genomskärning. Under toalettsitsen går röret i toalettstolen neråt och 
bakåt. Där bildas en krök och röret går uppåt en bit innan en ny krök för neråt till avloppet 
genom toalettstolens bakre del. Den sista kröken gör så att det hela tiden blir kvar vatten i 
den första kröken. 

135 

Skiss av en cykelpump och ett tvärsnitt av ett däck. Pumpen består av ett rör med en liten 
öppning nertill som är anslutet till ventilen på däcket. Inuti pumpröret finns en stång fäst 
vid en tvärställd skiva som täcker hålet i pumpröret. När man trycker på stången pressas 
skivan neråt i röret. 

  a är lufttrycket i luften utanför anordningen. 

  b är lufttrycket i pumpen ovanför skivan. 
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  c är lufttrycket i pumpen nedanför skivan. 

  d är lufttrycket i däcket. 

135 

Skiss. På ett bord ligger en uppslagen tidning med insidan nedåt. På mitten under den 
ligger en instoppad smal trälist. Trälisten sticker delvis ut över bordskanten. 

135 

Skiss. Den övre delen till höger av röret är tillsluten. Vätskeytan når inte riktigt hela vägen 
upp. I nedre delen är röret krökt mot vänster så att öppningen kommer rakt uppåt. Här har 
röret större diameter. Vattenytan i öppningen är betydligt lägre än vattenytan i den högra 
delen av röret. 

136 

Skiss av en glaskolv med kork. En termometer är stucken genom korken och dess nedre del 
är under vattenytan. På sidan av kolvens hals finns ett rör. På röret sitter en gummislang 
som är ansluten till en vattensug. 

136 

Tre skisser av tvättfat i genomskärning. Vattenlåsen består av krökar på rören, först uppåt 
och sedan nedåt. Extrakanalerna mynnar strax under vattenkranarna och har förbindelse 
med avloppet under tvättställets skål. 

  Vänster: Det finns bara vatten i vattenlåset. 

  Mitten: Något har fastnat i första kröken på vattenlåset. Vattnet står en bit upp i 
handfatet och i extrakanalen. 

  Höger: En vaskrensare, sugkopp, är placerad ovanpå handfatets avlopp. 
Extrakanalen är tilltäppt. Saken som stockar avloppet har åkt tillbaka en bit mot 
handfatet. 

139 

Skiss. En bred bägare och en smal bägare är förbundna med varandra genom ett rör som 
ansluter till deras bottnar. De är fyllda med vätska. En tänkt vätskeyta är utritad som en 
streckad linje mellan bägarna. Denna visar att ytorna i dem är på samma nivå. 

139 

Skiss av en glaskolv med kork. På sidan av kolvens hals finns ett avledningsrör. På bottnen 
av kolven finns lite vatten som inte når upp till röret. Från röret leder en gummislang ner 
under vattnet i en öppen skål bredvid kolven. Vattenytan i skålen är högre än ytan i kolven. 

142 

Färgfoto av oscilloskop. Vågrätt över skärmen går en vågformad linje. Längden och höjden 
på vågorna är hela tiden densamma. 
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142 

Två skisser av linjaler som pressas fast under en handflata vid en bordskant. Lika stor del av 
linjalerna sticker ut utanför bordskanten. 

Vänster: Linjalen svänger lite. 

Höger: Linjalen svänger mycket. 

142 

Färgfoto av oscilloskop. Vågrätt över skärmen går två vågformade linjer. Den övre kurvan 
är märkt med ”starkt”, den undre med ”svagt”. Längden på vågorna är densamma hos 
båda linjerna men den övre kurvan har högre vågor. 

143 

Två skisser av linjaler som pressas fast under en handflata vid en bordskant. Linjalerna är 
stilla. 

  Vänster: En stor del av linjalen ligger utanför bordskanten. 

  Höger: En liten del av linjalen ligger utanför bordskanten. 

143 

Färgfoto av oscilloskop. Vågrätt över skärmen går två vågformade linjer. Det övre är märkt 
”låg ton” och det undre ”hög ton”. Höjden på vågorna är densamma hos båda linjerna men 
den övre kurvan har större våglängd. På den övre ryms tre vågor på skärmen och på den 
nedre ryms ca 18 vågor. 

144 

Diagram. Frekvensomfång. Siffrorna är ungefärliga. 

  Sopran 260-1100 Hz 

  Alt 200-800 Hz 

  Tenor 150-500 Hz 

  Baryton 110-400 Hz 

  Bas 90-300 Hz 

  Fiol 220- 3300 Hz 

  Gitarr 80-800 Hz 

  Piano 26-5000 Hz 

  Trumpet 200-950 Hz 

  Trombon 90-550 Hz 

  Tenorsaxofon 100-700 Hz 

  Orgel 18-9000 Hz 
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Ettstrukna oktaven: En bit av pianots streck är uppförstorat till en teckning av tangenterna. 
De flesta tangenterna är vita. Dessa är markerade med skalans bokstäver och frekvens. Det 
finns även svarta kortare tangenter. De är markerade med frekvens. Tangenterna räknas 
upp från vänster. 

  Vit C 262 

  Svart 277 

  Vit D 294 

  Svart 311 

  Vit E 330 

  Vit F 349 

  Svart 370 

  Vit G 392 

  Svart 415 

  Vit A 440 

  Svart 466 

  Vit H 494 

  Vit C 523 

145 

Tre skisser av vågformade linjer som svänger runt en rak linje. Våglängd och våghöjd är 
densamma i alla exemplen. 

  Stämgaffel: Den vågformade linjen är alldeles slät. 

  Fiol: Den vågformade linjen är lite hackig. 

  Klarinett: Kurvan är hackig och vågformen är deformerad så att de högsta topparna 
och de djupaste dalarna är borta. 

145 

Skiss. En hand släpper fyra linjaler på ett bord. 

145 

Färgfoto. På en byggarbetsplats står en man med hjälm och hörselkåpor. Han borrar i 
golvet med en tryckluftsborr. 

145 

Färgfoto av oscilloskop. Vågrätt över skärmen går tre ojämna vågformade linjer. De har 
samma utgångspunkt och slutpunkt. Kurvorna ger ett trasligt uttryck eftersom alla har 
varierande våglängder och våghöjder. 
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147 

Skiss. I mitten av bilden står en man och håller för öronen. Till vänster snett ovanför 
honom står det ”Härifrån hörs ljudet …”. Till höger snett ovanför honom finns ett flygplan. 
Där står ”… men planet har redan hunnit hit.” 

147 

Teckning. En person spelar bastuba. 

148 

Skiss. En kvinna står på en låg bergstopp och skriker ”Hallå” mot ett högre berg. Ljudet 
studsar mot berget och återvänder till kvinnan. 

148 

Skiss. Signalen från båten utgår från fören. Den reflekteras mot ett fiskstim och går tillbaka 
till båtskrovet närmare aktern. 

149 

Skiss. En tunn lodrät skiva buktar mot höger. Till höger om den finns en förtätning. Till 
vänster finns en förtunning. 

149 

Skiss. En tunn lodrät skiva buktar mot vänster. Till höger om den finns en förtunning, med 
en förtätning - en mörk rand utanför. Till vänster om skivan finns en förtätning, med en 
förtunning - en ljus rand utanför. 

149 

Skiss. En tunn lodrät skiva buktar mot höger. Till höger om den finns en förtätning. Utanför 
den finns omväxlande ljusa och mörka ränder. Till vänster om skivan finns en förtunning 
och sedan omväxlande mörka och ljusa ränder. 

150 

Skiss av ett öra i genomskärning. Längst in i hörselgången sitter trumhinnan. Innanför den 
finns örontrumpeten, snäckan och balansorganet. Hörselnerven går vidare in i huvudet. 

150 

Färgfoto framifrån på en smygande leopard. Öronen är framåtriktade. 

150 

Färgfoto. En hare med öronen vinklade åt olika håll. 

151 

Skiss. En person står med ansiktet mitt emot en trumpet. 
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151 

Skiss. En person står med ansiktet snett till vänster om en trumpet. 

154 

Färgfoto av en elgitarr. En person spelar på den. Vid nedre kanten finns två knappar, 
ljudkontroller. Snett ovanför dem finns en spak, svajarm, som kan höja och sänka tonen i 
alla strängarna samtidigt. Under strängarna finns två mikrofoner. 

156 

Skiss. Två tomma burkar är placerade med öppningarna mot varandra. På utsidan intill 
bottnen på den högra burken hänger en boll i en tråd. En klubba slår till under bottnen på 
den vänstra. 

156 

Färgfoto. Ett par händer håller en spiralfjäder mellan sig. I handgreppen ligger ringarna 
tätt, men mellan händerna är fjädern mer utdragen. 

156 

Skiss. Två bilder av samma flicka. Flickan håller i ändarna på en sytråd med en gaffel 
fastknuten på mitten. En hammare slår på gaffeln. 

  a Flickan håller händerna vid höfterna. Gaffeln dinglar vid anklarna. 

  b Flickan håller händerna vid öronen. Gaffeln dinglar vid magen. 

157 

Skiss. Två burkar med bottnarna mot varandra och en tråd emellan. Trådändarna är 
fastknutna på mitten av var sin tändsticka så att tändstickorna hamnar på tvären över 
hålen i burkarnas botten. 

157 

Skiss. Mitt i en glaskolv dinglar en nyckelknippa. Den sitter fast med gummiband på nedre 
delen av ett rör som går genom korken. På den övre delen av röret (ovanför korken) finns 
en kran. 

157 

Skiss. En klocka ligger på bottnen i ett mätglas. I höjd med mätglaset finns ett ansikte. En 
platta ligger som ett lock på glänt över mätglaset. Öppningen är riktad mot ansiktet. 

157 

Skiss. En stämgaffel hålls framför ett smalt plaströr så att plaströrets mynning riktas mellan 
skänklarna. 

159 

Skiss. En man håller för öronen när ett flygplan far förbi. 
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159 

Skiss. En kvinna står på en låg bergstopp och skriker ”Hallå” mot ett högre berg. Ljudet 
studsar mot berget och återvänder till kvinnan. 

160 

Färgfoto från en stad om natten. Lysande neonskyltar klär väggarna på husen. 

160 

Färgfoto. Långa blå skuggor av träd över en snötäckt mark. I bakgrunden finns fjäll mot en 
molnfri himmel. 

162 

Teckning. En man i ett mörkt rum håller ljuskäglan från en ficklampa riktad mot en mus 
framför honom. 

162 

Skiss. En lysande ficklampa är riktad snett mot en platta. Ljuset reflekteras mot plattan. 
Detta illustreras med en pil från lampan som studsar snett mot plattan. Pilen är omgiven av 
ett bredare band som motsvarar tjockleken på ljusstrålen (diametern på lampan). 

162 

Färgfoto på en fasad med sprucken och avflagad färg. På fasaden reflekteras ljuset från ett 
stort fönster med flera spröjsar och en rundbåge upptill. 

163 

Färgfoto. En glödlampa hänger över ett bord. Rakt under den ligger ett papper. Det lyser 
vitt. Vid sidan av lampan finns ett annat papper som lutar snett uppåt från bordsskivan. 
Det verkar mörkare i tonen. 

164 

Skiss av en ficklampa som lyser mot en vit kvadratisk tavla på en vägg. Framför tavlan finns 
en liten kvadratisk skiva som ger skugga. 

Fyra räta linjer är ritade mellan lampan och tavlan: 

  a Två är parallella och går från yttre kanterna på lampan, tangerar kanterna på 
plattan och fortsätter fram till tavlan. Innanför dessa linjer är skuggan mörk på 
tavlan. 

  b De två andra linjerna går från yttre kanterna på lampan och korsar varandra innan 
de tangerar kanterna på plattan. Sedan fortsätter de till tavlan där de ger en 
bredare skugga med diffusa kanter. Skuggan är här inte lika djup som skuggan i 
mitten. 



36 
 

165 

Skiss. I mitten av bilden finns en lodrät skiva med ett hål genom centrum. Till höger om 
skivan finns en ljuslåga. Till vänster om skivan finns två ögon på olika höjd. 

  A Det övre ögat. En rät linje går från ögat, genom hålet till ljuslågans nedre del. 

  B Det nedre ögat. En rät linje går från ögat, genom hålet till ljuslågans övre del. 

165 

Skiss. I mitten av bilden finns en lodrät skiva med ett hål genom centrum. Till höger om 
skivan finns en ljuslåga. Till vänster om skivan finns ett papper med A markerat på övre 
delen och B markerat på nedre delen. Bilden av ljuslågan reflekteras upp och ner mot 
pappret mellan A och B: 

  En rät linje går från A, genom hålet till ljuslågans nedre del. 

  En rät linje går från B, genom hålet till ljuslågans övre del. 

165 

Skiss. I mitten av bilden finns en lodrät skiva med ett hål genom centrum. Till höger om 
skivan finns en ljuslåga på långt avstånd. Till vänster om skivan finns ett papper. Bilden av 
ljuslågan reflekteras upp och ner mot pappret. Den tar mindre plats på papperet än i förra 
bilden. 

  En rät linje går från reflektionens övre del, genom hålet till ljuslågans nedre del. 

  En rät linje går från reflektionens nedre del, genom hålet till ljuslågans övre del. 

165 

Skiss. Till vänster finns en låda med ett litet hål i högra sidan. Till höger om lådan finns ett 
träd. Två linjer är markerade: 

En går från trädets topp, snett nedåt, genom hålet till lådans vänstra insida. 

En går från trädets rot, snett uppåt, genom hålet till lådans vänstra insida. 

På lådans vänstra insida finns en avbildning av trädet uppochner. 

166 

Färgfoto. Reflektion i fönster i ett stadslandskap gör att de liknar speglar. 

166 

Skiss. Inkommande parallella strålar reflekteras med olika vinklar, åt olika håll från ytan. 

166 

Skiss. Inkommande parallella strålar reflekteras mot ytan med samma vinkel. De är 
fortfarande parallella efter spegeln. 
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166 

Skiss. En stråle faller snett in mot en vågrät spegel och reflekteras med samma vinkel. 

  Infallsvinkel: Vinkeln mellan lodplanet och den inkommande strålen. 

  Reflexionsvinkel: Vinkeln mellan lodplanet och den reflekterade strålen. 

168 

Skiss av strålar som går mellan luft och vatten. Lodräta strålar går från luften ner till vattnet 
resp. från vattnet till luften. De är räta. 

168 

Skiss av strålar som går mellan luft och vatten. En sned stråle går från luften ner i vattnet. I 
luften är strålens vinkel mot lodplanet större än under vattnet. Strålen böjs vid vattenytan. 

168 

Skiss av strålar som går mellan luft och vatten. En sned stråle går från vattnet upp i luften. I 
vattnet är strålens vinkel mot lodplanet mindre än i luften. Strålen böjs vid vattenytan. 

168 

Skiss av strålar som går mellan luft och vatten. En sned stråle (större vinkel mot lodplanet 
än ovan) går från luften ner i vattnet och en går från vattnet upp i luften. Strålarna bryts 
mer än i exemplet ovan. 

168 

Skiss av en lodrät glasskiva sedd från ena kanten. 

Text: Vinkeln minskar då ljuset går in i glaset. 

Vinkeln ökar då ljuset går ut ur glaset. 

Bild: På var sida om glaset finns luft. En stråle kommer snett uppifrån vänster. Den bryts 
vid glasytan och får en mindre vinkel mot vågplanet än i luften. När den lämnar glaset blir 
vinkeln större igen. Strålen fortsätter snett ner mot höger. 

168 

Skiss. Luft ovanför glas med vågrät yta. Tre strålar går från samma punkt i glaset snett upp 
mot glasets yta: 

Den första har liten vinkel mot lodplanet och bryts till en större vinkel i luften. 

Den andra har större vinkel mot lodplanet och bryts till en ännu större vinkel i luften. 

Den tredje har mycket stor vinkel ca 45 grader mot lodplanet. Den går aldrig vidare till 
luften utan den totalreflekteras. 

168 

Skiss. Ett akvarium snett framifrån långsidan. Vid ena kortsidan simmar en fisk. Den har 
framdelen vänd mot glaset. En reflektion av fisken syns i glaset. 
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169 

Skiss av kattöga (reflex) i genomsskärning. Ljuset går in och reflekteras mot en 
pyramidvägg, vidare till nästa pyramidvägg och sedan ut igen i motsatt riktning som den 
kom in, även när det kommer in snett mot kattögat. 

169 

Skiss av fiber. Ljuset kommer in via en ände, sedan reflekteras det i sicksack mot väggarna 
inuti fibern. 

169 

Skiss av prisma. 

Text: Vinkeln minskar då ljuset går in i glaset. 

Vinkeln ökar igen då ljuset går ut ur glaset, men den andra glasytan är vinklad så att strålen 
bryts åt samma håll en gång till. 

Bild: Prismat är liksidigt trekantigt från sidan och har basen nedåt. Ljuset kommer snett 
nedifrån vänster och bryts så att den går vågrätt genom glaset. Vid brytningspunkten finns 
en streckad linje som markerar en rät vinkel mot glasytan. Vinkeln mot denna är större i 
luften än i glaset. En likadan linje finns på andra sidan prismat där ljuset lämnar glaset igen. 
Eftersom prismats vägg är sned kommer ljuset snett mot ytan på andra sidan och bryts så 
att ljuset fortsätter snett nedåt på andra sidan. 

169 

Skiss av prisma som är en likbent rätvinklig triangel från sidan. Den står på ena spetsen, har 
en lodrät sida åt vänster och den räta vinkeln pekar mot höger. En vågrät stråle kommer 
från vänster, går rakt igenom den lodräta sidan och reflekteras i 90 graders vinkel mot den 
övre sidan. Sedan reflekteras den i 90 graders vinkel mot den nedre sidan och går tillbaka 
ut genom den lodräta sidan, parallellt med det inkommande ljuset. 

171 

Svartvitt foto. Konkav lins nära texten. Texten blir jämnt förminskad. Den är rättvänd. 

171 

Svartvitt foto. Konvex lins nära texten. Texten blir jämnt förstorad. Den är rättvänd. 

171 

Svartvitt foto. Konvex lins långt från texten. Texten blir förstorad och vänds uppochner. 
Förstoringen är ojämn så att bokstaven i mitten blir större än de på kanterna. 

173 

Skiss av ett öga i genomskärning. Framför ögat finns en tändsticka med svavlet uppåt. Det 
går en streckad rät linje från övre delen av tändstickan genom linsen i ögat och till 
näthinnan. Från nedre delen av tändstickan går en likadan linje som korsar den första 
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linjen i linsen och fortsätter till näthinnan. Bilden av tändstickan blir uppochner på 
näthinnan. 

Synnerven är längst bak i ögat. 

173 

Två skisser av närsynta ögon i genomskärning. 

  Övre: Parallella strålar av ljus går in till linsen. Där bryts de så kraftigt att strålarna 
korsar varandra innan de når näthinnan. 

  Nedre: En konkav lins framför ögat bryter strålarna utåt innan de når ögats lins. Där 
bryts sedan strålarna så att de möts på näthinnan. 

173 

Två skisser av översynta ögon i genomskärning. 

  Övre: Parallella strålar av ljus går in till linsen. Där bryts de så lite att strålarna inte 
hinner mötas på näthinnan. 

  Nedre: En konvex lins framför ögat bryter strålarna inåt innan de når ögats lins. Där 
bryts sedan strålarna ännu mer så att de möts på näthinnan. 

173 

Två skisser av ålderssynta ögon i genomskärning. 

  Övre: Strålar från nära håll. Avståndet mellan dem ökar något när de närmar sig 
linsen. Där bryts de så lite att strålarna inte hinner mötas på näthinnan. 

  Nedre: En konvex lins framför ögat bryter strålarna inåt innan de når ögats lins. Där 
bryts sedan strålarna ännu mer så att de möts på näthinnan. 

175 

Spektrum. Färgerna är nedifrån: rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett. 

175 

Teckning. En person vattnar en krukväxt. 

176 

Spektrum. Banden är nedifrån: infrarött ljus, rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett, 
ultraviolett ljus. 

177 

Diagram som visar att IR har lång våglängd och låg energi medan UV har kort våglängd och 
hög energi. 
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177 

Svartvitt foto av Albert Einstein med rufsigt hår som står rakt ut och mustasch. Hakan är 
slätrakad. Han bär en kofta över vit skjorta och slips samt mörka byxor och blanka skor. 
Han står lutad mot en bokhylla full av böcker och travar med papper. 

178 

Skiss. Vågformade pilar som alla går mot höger. Pilarna har olika färger och våglängder. De 
ligger blandade på ytan. 

178 

Skiss. Vågformade röda pilar av samma våglängd som alla går mot höger. De ligger 
oordnade. 

178 

Skiss. Vågformade röda pilar av samma våglängd som alla går mot höger. De är ordnade så 
att vågtoppar och vågdalar är parallella. 

179 

Spektrum. Banden är nedifrån: infrarött ljus, rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett, 
ultraviolett ljus, röntgenstrålning. 

179 

Färgfoto. En man ligger på en brits för att röntgas. Två lampor skickar strålningen, en 
ovanför bröstet och en snett till vänster om bröstet på mannen. Två lådor tar emot 
strålningen, en under britsen och en snett nedanför höger sida av mannen. Långa armar 
håller detta på plats. 

179 

Röntgenbild av en hand. Skelettet framträder lite diffust. Dessutom syns två skarpa ringar 
på ringfingret. 

180 

Skiss. En ficklampa och två rektanglar. Från en punkt längst fram på lampan går fyra 
streckade räta linjer. En bit framför lampan finns en liten rektangel. På dubbla avståndet 
från lampan finns en större rektangel. Linjerna går så att de tangerar hörnen på båda 
rektanglarna. Rektangeln längst bort ser ut att vara fyra gånger större än den som är 
närmare lampan. 

180 

Skiss av en ficklampa som lyser mot en vit kvadratisk tavla på en vägg. Framför tavlan finns 
en liten kvadratisk skiva som ger skugga. 
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Två streckade räta linjer är ritade från en punkt längst fram på lampan. De tangerar 
kanterna på skivan och går vidare till tavlan där de markerar övre och undre kanten på den 
skugga som bildas på tavlan. 

180 

Skiss av en ficklampa som lyser mot en liten boll. Bakom bollen finns ögon a-e, på olika 
höjder. 

Fyra streckade räta linjer är ritade mellan lampan och ögonen. 

Två är parallella och går från yttre kanterna på lampan, tangerar kanterna på bollen och 
fortsätter.  De två andra linjerna går från yttre kanterna på lampan och korsar varandra 
innan de tangerar kanterna på bollen. Sedan fortsätter de bakåt, snett uppåt resp. nedåt. 

a) Ögat ligger ovanför samtliga linjer. 

b) Ögat ligger mellan den översta sneda linjen och den övre parallella linjen. 

c) Ögat ligger mellan de parallella linjerna. 

d) Ögat ligger mellan den nedersta sneda linjen och den nedre parallella linjen. 

e) Ögat ligger nedanför samtliga linjer. 

181 

Skiss av en kartong i genomskärning. Den står med största sidan neråt. På kartongens 
vänstra kortsida finns ett vitt papper på insidan. Mitt på den högra kortsidan finns ett litet 
hål. I ena hörnet till höger finns ett runt stort hål genom bottnen. 

181 

Skiss av Lisas spegelbild. I spegeln har hon en bena i håret på sin högra sida. Hon bär en 
blus där knapparna syns på hennes vänstra sida. 

181 

Skiss. Ett ansikte i profil framför en lodrät spegel sedd från sidan. 

182 

Skiss. Till höger i bild finns en reflektor i genomskärning från sidan. Väggarna är svagt 
kupade. Till höger i bottnen på kupan, finns ett hål. 

182 

Skiss. Till höger i bild finns en reflektor i genomskärning från sidan. Väggarna är svagt 
kupade. Till höger, i bottnen på kupan finns ett hål. En hand bakom kupan sticker in 
pekfingret genom hålet. Från vänster kommer parallella vågräta strålar som går mot 
reflektorns insida. 

182 

Skiss. En bägare med vatten. Bottnen är markerad. Ögat, som ser på glaset från sidan, 
ligger i höjd med vattenytan. 
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183 

Skiss av en kartong i genomskärning. Den står med största sidan neråt. På kartongens 
vänstra kortsida finns ett vitt papper på insidan. Mitt på den högra kortsidan finns ett litet 
hål. I ena hörnet till höger finns ett runt stort hål genom bottnen. 

184 

Två bilder. 

  a ett vitt vågrätt streck i mitten av en svart kvadrat. 

  b Den svarta kvadraten ovan ligger på ett bord. Ovanför den finns ett liksidigt 
prisma med ett hörn nedåt och ovansidan vågrät. En person tittar snett från 
ovansidan genom prismat mot bilden. Strålarna från bilden bryts vid övergången till 
prismat och ännu en gång när de lämnar det så att de går lodrätt ner mot papperet. 

185 

Skiss av två linser. 

Vänster: linsen är bredast på mitten. 

Höger: linsen till höger är tunnast på mitten. 

185 

Skiss. Ögat kikar strax över kanten på vannans högra kortsida. På bottnen i vannan vid 
vänstra kortsidan ligger ett mynt. 

186 

Skiss av en ficklampa som lyser mot en vit kvadratisk tavla på en vägg. Framför tavlan finns 
en liten kvadratisk skiva som ger skugga. 

Två streckade räta linjer är ritade från en punkt längst fram på lampan. De tangerar 
kanterna på skivan och går vidare till tavlan där de markerar övre och undre kanten på den 
skugga som bildas på tavlan. 

186 

Skiss. Till vänster finns en låda med ett litet hål i högra sidan. Till höger om lådan finns ett 
träd. Två linjer är markerade: 

En går från trädets topp, snett nedåt, genom hålet till lådans vänstra insida. 

En går från trädets rot, snett uppåt, genom hålet till lådans vänstra insida. 

På lådans vänstra insida finns en avbildning av trädet uppochner. 

186 

Skiss. Luft ovanför glas med vågrät yta. Tre strålar går från samma punkt i glaset snett upp 
mot glasets yta: 

Den första har liten vinkel mot lodplanet och bryts till en större vinkel i luften. 
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Den andra har större vinkel mot lodplanet och bryts till en ännu större vinkel i luften. 

Den tredje har mycket stor vinkel ca 45 grader mot lodplanet. Den går aldrig vidare till 
luften utan den totalreflekteras. 

186 

Skiss av ett öga i genomskärning. Framför ögat finns en tändsticka med svavlet uppåt. Det 
går en streckad rät linje från övre delen av tändstickan genom linsen i ögat och till 
näthinnan. Från nedre delen av tändstickan går en likadan linje som korsar den första 
linjen i linsen och fortsätter till näthinnan. Bilden av tändstickan blir uppochner på 
näthinnan. 

Synnerven är längst bak i ögat. 

186 

Spektrum. Banden är nedifrån: infrarött ljus, rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett, 
ultraviolett ljus, röntgenstrålning. 

190 

Skiss. Två stående spolar är ihopkopplade med två sladdar. Spolarna består av tråd lindat 
kring fyrkantiga trådrullar med fyrkantiga hål genom mitten. Båda spolarna är markerade 
med 600. Från den högra sticker en visare med en skala upp och ur den vänstra en 
stavmagnet. Stavmagneten har nordänden nedåt. En pil visar att den förs in i spolen. 
Visaren ger utslag åt vänster. 

190 

Skiss. En liggande och en stående spole är ihopkopplade med två sladdar. Båda spolarna är 
markerade med 600. Från den högra, stående, sticker en visare med en skala upp och ur 
den vänstra, liggande, en järnkärna. En stavmagnet snurrar på en ställning bredvid den 
vänstra spolen så att syd- och nordändarna omväxlande kommer i närheten av järnkärnan. 
Visaren ger varierande utslag än åt vänster, än åt höger. 

192 

Skiss. I ett vattenkraftverk drivs turbinens blad runt av det strömmande vattnet. Ovanpå 
turbinen sitter en generator. 

Från kraftverket går korta ledningar till en transformator. Från den går långa kraftledningar 
vidare till en annan transformator. Sedan går korta ledningar vidare till konsumenternas 
villor. 

192 

Skiss. Till vänster finns en generator för växelspänning. Från den leds strömmen över en 
spole som är lindad tre varv. 

Till höger om spolen finns en järnkärna och sedan en annan spole som är lindad med tio 
varv. Från tiovarvsspolen går långa ledningar högerut till en annan tiovarvsspole. Bortom 
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den finns ännu en järnkärna och sedan en trevarvsspole med ledningar som leder till en 
mottagare. 

193 

Skiss. Tre spolar, alla märkta med 600. Två av dem sitter på var sin sida av en gemensam 
järnkärna som liknar en kvadratisk ram. Spolen till vänster kallas primärspole och är 
kopplad, med två sladdar, till ett batteri (en sladd till pluspolen, den andra till minuspolen). 
Spolen till höger kallas sekundärspole. Den är kopplad, med två sladdar, till en tredje spole 
med en visare och en skala som sticker upp ur hålet i mitten. 

194 

Skiss. Fyra spolar, alla märkta med 600. Två av dem sitter på var sin sida av en gemensam 
järnkärna som liknar en kvadratisk ram. 

Spolen till vänster (i gemensamma järnkärnan) är kopplad, med två sladdar, till en tredje 
liggande spole med en enkel järnkärna. En stavmagnet är placerad på en ställning med 
sydänden mot den liggande spolen. 

Spolen till höger (i gemensamma järnkärnan) är kopplad, med två sladdar, till en fjärde 
spole med en visare och en skala som sticker upp ur hålet i mitten. 

194 

Skiss. Två spolar sitter på var sin sida av en gemensam järnkärna som liknar en kvadratisk 
ram. 

Spolen till vänster är märkt 300 och kopplad, med två sladdar, till en strömkälla. 

Spolen till höger är märkt 600 och kopplad med två sladdar till en voltmeter. 

194 

Foto av en väggkontakt som liknar en liten låda. Från den går en sladd med en liten rund 
kontakt i andra änden. 

195 

Två skisser. 

Båda: Från en strömkälla går en sladd till en amperemeter, vidare till en lampa och sedan 
tillbaka till strömkällan. Ett rektangulärt kopplingsschema har ett batteri och en 
amperemeter på övre långsidan och en lampa på nedre långsidan. 

  Vänster: Strömkällan är märkt med 12 V, amperemetern med 0,2 A och lampan 2,4 
W. Strömmen i kopplingsschemat markeras med en smal linje längs hela slingan. 

  Höger: Strömkällan är märkt med 6 V, amperemetern med 0,4 A och lampan 2,4 W. 
Strömmen i kopplingsschemat markeras med en bred linje längs hela slingan. 
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197 

Skiss. Två stående spolar är ihopkopplade med två sladdar. Ena sladden är kopplad mellan 
de övre hålen på spolarna, den andra mellan nedre hålen på spolarna. Spolarna består av 
tråd lindat kring fyrkantiga trådrullar med fyrkantiga hål genom mitten. Båda är markerade 
med 600. Från den högra sticker en visare med en skala upp och ovanför den vänstra finns 
en stavmagnet med nordänden nedåt. 

197 

Skiss. En liggande och en stående spole är ihopkopplade med två sladdar. Ena sladden är 
kopplad mellan de övre hålen på spolarna, den andra mellan nedre hålen på spolarna. 
Båda spolarna är markerade med 600. Från den högra, stående, sticker en visare med en 
skala upp och ur den vänstra, liggande, en järnkärna. En stavmagnet ligger på en ställning 
bredvid den vänstra spolen så att sydänden är i närheten av järnkärnan. 

197 

Skiss. Tre spolar, alla märkta med 600. Två av dem sitter på var sin sida av en gemensam 
järnkärna som liknar en kvadratisk ram. Spolen till vänster är kopplad, med två sladdar, till 
ett batteri. Spolen till höger är kopplad, med två sladdar, till en tredje spole med en visare 
och en skala som sticker upp ur hålet i mitten (ena sladden är kopplad mellan de övre 
hålen på spolarna, den andra mellan nedre hålen på spolarna). 

198 

Skiss. Två spolar sitter på var sin sida av en gemensam järnkärna som liknar en kvadratisk 
ram. 

Spolen till vänster är märkt 300 och kopplad, med två sladdar, till en strömkälla. 

Spolen till höger är märkt 600 och kopplad med två sladdar till en voltmeter. 

199 

Skiss. En liggande och en stående spole är ihopkopplade med två sladdar. Båda spolarna är 
markerade med 600. Från den högra, stående, sticker en visare med en skala upp och ur 
den vänstra, liggande, en järnkärna. En stavmagnet snurrar på en ställning bredvid den 
vänstra spolen så att syd- och nordändarna omväxlande kommer i närheten av järnkärnan. 
Visaren ger växelvis utslag åt båda hållen. 

199 

Skiss. Två omärkta spolar sitter på var sin sida av en gemensam järnkärna som liknar en 
kvadratisk ram. 

Spolen till vänster är kopplad med en sladd (övre) till ett batteris minuspol. En annan sladd 
(nedre) går till en strömbrytare och vidare till batteriets pluspol. 

Spolen till höger är kopplad, med två sladdar, till en motor. Upptill på motorn finns en 
pinne med en liten flagga. 



46 
 

202 

Färgfoto av en cyklist i en stad. I bakgrunden finns fotgängare och bilister. 

205 

Teckning. En astronaut svävar i rymden utanför rymdkapseln. Säkerhetslinan som 
förbinder med kapseln har gått av. Han håller en skiftnyckel i handen. 

207 

Målning. Den sluttande rännan finns i bildens centrum. Runt den samlas välklädda 
personer för att se på. Galilei står i ett hörn med ryggen mot rännan, djupt böjd över en 
bok. 

207 

Målat porträtt av Galilei. En äldre man med kort grått hår och långt välkammat skägg och 
mustasch. Han bär en mörk klädnad med en tunn vit krage som når en bit ut på axlarna. 

207 

Färgfoto som visar ett bord fullt med olika ålderdomliga saker. Där finns bl a två böcker, ett 
timglas, en stjärnkikare och en pendel. 

208 

Teckning. En pojke som pekar neråt. 

208 

Teckning. En astronaut står på månen. Han släpper ett dun från ena handen och en blybit 
från den andra. 

210 

Skiss som visar att myntet med högre hastighet landar längre bort från bordet än myntet 
med låg hastighet, men de landar samtidigt. 

211 

Färgfoto. En spjutkastare tar sats för att kasta. Armen som håller spjutet är vriden bakåt så 
att spjutets bakre ände nästan når marken och spjutspetsen ligger vid tinningen. Ögonen 
siktar snett uppåt. 

211 

Diagram. Ett rutnät med 26 vågräta linjer (våg 1-26, räknat uppifrån) och 6 lodräta linjer 
(lod 1-6, räknat från vänster). De röda stenarna ligger alla på lod 1 längst till vänster. De blå 
stenarna flyttar sig även i sidled (faller i en båge). Stenarna är numrerade från 1-6 med 
början överst. 



47 
 

De röda stenarnas placering: 

1 lod 1; våg 1 (övre vänstra hörnet) 

2 lod 1; våg 2 

3 lod 1; våg 5 

4 lod 1; våg 10 

5 lod 1; våg 17 

6 lod 1; våg 26 

De blå stenarnas placering: 

1 lod 1; våg 1 

2 lod 2; våg 2 

3 lod 3; våg 5 

4 lod 4; våg 10 

5 lod 5; våg 17 

6 lod 6; våg 26 (nedre högra hörnet) 

212 

Två skisser. Pendeln består av en vikt fastknuten i slutet på ett snöre. Snöret hänger från 
en arm med en krok som är fastsatt på ett stativ. 

Vänster: Pendeln hänger rakt ner. 

Höger: Pendeln gungar i sidled utan att krocka med stativet. 

213 

Två skisser. Ett slätt och styvt papper är placerat som ett lock över ett glas. 

a) Mitt på papperet ligger ett mynt. 

b) Mitt på papperet ligger ett mynt. 

Två remsor av likadant papper har vikts så att de liknar två pallar. Den ena är mindre än 
den andra. Pallarna har placerats över myntet på papperet, först den lilla, sedan den stora. 
Den lilla ryms innanför den stora. Ett mynt har placerats på vardera pallen. De två mynten 
ligger rakt ovanför det första myntet. 

213 

Skiss. En man, sedd uppifrån, snurrar moturs med ena armen rakt ut. I handen håller han 
ett snöre med ett knyte ytterst. Snöret står rakt ut i samma riktning som armen. En 
streckad cirkel visar knytets cirkulära bana runt mannen. 
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214 

Skiss. David, sedd uppifrån, snurrar en slunga moturs. Slungan står rakt ut i samma riktning 
som armen. En streckad cirkel visar slungans bana runt David. En kraftpil går från tyngden i 
slungan och rakt framåt längs färdriktningen. 

Goliat, sedd uppifrån, står till höger om David, med ansiktet vänt mot honom. 

215 

Skiss. Jesper håller slangen snett uppåt. Vattenstrålen har tre alternativa sträckningar. 

1 Strålen är rak och fortsätter snett uppåt hela tiden. 

X Strålen går i början snett uppåt men böjs långsamt av mer och mer nedåt. Bågen är som 
högst nära slutet. 

2 Strålen böjs nästan på en gång så att vattnet bildar en jämn båge med högsta höjden före 
mitten. 

216 

Skiss. Ett plaströr har spänts fast vid ett bord så att en del av röret sticker ut utanför 
kanten. 

Denna del är formad så att ett hål är upptaget på undersidan av röret. Hålet är stort nog 
för att en kula ska kunna ramla ner där. Vid änden är en liten bit av röret helt. Där ligger en 
kula. 

En person böjer upp den andra änden av röret och för en kula mot mynningen. 

216 

Skiss. En droppande vattenkran. Under kranens mynning finns fyra droppar på en lodrät 
rad. Alla har likadan droppform. Avstånden mellan dropparna är lika långa. Den översta 
kommer från mitten av kranens mynning. 

217 

Skiss. En rågad hink med sand (sanden bildar en topp) hänger i ett snöre. Snöret delar sig 
innan det är fastsatt upptill. 

220 

Skiss. Ett hopptorn med tre olika höjder. 

Pelle 50 kg står på 1 m höjd. Kalle 70 kg står på 3 m höjd. Nils 40 kg och Teresa 50 kg står 
båda på 5 m höjd. 

221 

Skiss. Övre delen av ett skaft är instucket genom ett hål i en hammare. Uppifrån har sedan 
en kil pressats in i skaftet och tvingat väggarna isär så att hammaren sitter fast ordentligt. 
En nedåtriktad kraftpil pekar ner mot kilen. 
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221 

Skiss. Ett papper med övre kanten lutande har virats runt en stång så att övre sidan på 
papperet bildar en spiral uppför stången. 

222 

Skiss. Nära en stor sten ligger en liten sten. En lång stång är placerad med ena änden i 
springan mellan marken och den stora stenen. Lite längre upp ligger stången an mot övre 
delen på den lilla stenen. Sträckan från änden vid marken till den lilla stenen är en kort 
hävarm. Sträckan från den lilla stenen till stångens övre ände är en lång hävarm. Stångens 
övre del är en lång sträcka från marken. Det krävs en liten kraft för att trycka ner den. När 
man gör det rörs änden vid marken en kort sträcka uppåt, men med stor kraft. 

222 

Skiss. Två kugghjul av olika storlek roterar kring samma axel. Det lilla hjulets kuggar har en 
liten rörelse med stor kraft. Det stora hjulets kuggar har en stor rörelse med liten kraft. 

224 

Skiss. Ett hopptorn med tre olika höjder. 

Pelle 50 kg står på 1 m höjd. Kalle 70 kg står på 3 m höjd. Nils 40 kg och Teresa 50 kg står 
båda på 5 m höjd. 

225 

Målat porträtt. Watt sitter med ena armbågen lutad mot ett bord och kinden mot handen. 
Han är en äldre man med grått hår som tunnats ut vid pannan. Ansiktet är smalt och 
välrakat. Han är klädd i svart rock och vit sidenhalsduk. 

225 

Färgfoto av dammen vid ett vattenkraftverk. 

225 

Färgfoto av ett konståkningspar på skridskor i full fart på isen. 

225 

Färgfoto av en man som spänner en pilbåge. 

226 

Skiss. Ett hopptorn med tre olika höjder. 

Pelle 50 kg står på 1 m höjd. Kalle 70 kg står på 3 m höjd. Nils 40 kg och Teresa 50 kg står 
båda på 5 m höjd. 

227 

Färgfoto. Ett bowlingklot som just träffar käglorna så att de ramlar. 
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228 

Skiss. En boll som studsar. När den är längst upp i sin bana har den mest lägesenergi. Precis 
innan den slår i golvet har den mest rörelseenergi och när den pressas ihop mot golvet vid 
själva studsen har den elasticitetsenergi. 

228 

Skiss. En tunn lodrät skiva buktar mot höger. Till höger om den finns en förtätning. Utanför 
den finns omväxlande ljusa och mörka ränder. Till vänster om skivan finns en förtunning 
och sedan omväxlande förtätningar och förtunningar. 

Text; 

Förtätning (övertryck) och förtunning (undertryck): elasticitetsenergi. 

Mellan dem rör sig luften åt höger eller åt vänster: rörelseenergi. 

229 

Skiss. På ett bordsstativ sitter en vågrät pinne fast. Höjden = sträckan (mellan pinnen och 
bordet). 

229 

Skiss. En tunn bräda står lutad mot en vågrät pinne. Höjd = avståndet från pinnen till 
bordet. 

Sträcka = längden på brädan från bordet fram till pinnen. 

På brädan står en vagn kopplad till en dynamometer. Vagnen dras uppför lutningen med 
hjälp av dynamometern. 

230 

Skiss. Ett hopptorn med tre olika höjder. 

Pelle 50 kg står på 1 m höjd. Nils 40 kg och Kalle 70 kg står båda på 5 m höjd. Teresa 50 kg 
har precis hoppat från 5 m höjd. 

231 

Skiss. Konståkerskan gör en piruett med armarna rakt ut från sidorna. 

231 

Skiss. En boll släpps bredvid en graderad linjal. 

”Släpphöjd”: När bollen släpps är den undre kanten på 100 cm höjd. 

”Studshöjd”: Efter första studsen når bollens undersida 93 cm höjd. 

Beräkning: (”studshöjd”/”släpphöjd”)x100 

233 

Två skisser. Gammeldags brunnar. 
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Vänster: En brunn med en ställning som håller en trumma över brunnshålet. Ett rep är 
upprullat på trumman. I änden på repet finns en hink. Trumman drivs med en vev på ena 
sidan. 

Höger: En lång stång som smalnar av mot toppen är fastsatt på en ställning ganska nära (ca 
1/3 av längden) den tunga nedre änden. Den kan vippa fram och tillbaka. I den smala 
änden hänger ett långt rep med en hink intill brunnshålet. När den övre änden förs nedåt 
sänks hinken i brunnen. 

233 

Skiss. En metallkula som är större än en knuten näve hänger i ett snöre. En hand håller ett 
sugrör i ena änden. Den andra änden ligger med sidan an mot metallkulan. 

234 

Skiss. Nära en stor sten ligger en liten sten. En lång stång är placerad med ena änden i 
springan mellan marken och den stora stenen. Lite längre upp ligger stången an mot övre 
delen på den lilla stenen. Sträckan från änden vid marken till den lilla stenen är en kort 
hävarm. Sträckan från den lilla stenen till stångens övre ände är en lång hävarm. Stångens 
övre del är en lång sträcka från marken. Det krävs en liten kraft för att trycka ner den. När 
man gör det rörs änden vid marken en kort sträcka uppåt, men med stor kraft. 

234 

Färgfoto av dammen vid ett vattenkraftverk. 

234 

Färgfoto av ett konståkningspar på skridskor i full fart på isen. 

234 

Färgfoto av en man som spänner en pilbåge. 

234 

Skiss. En boll som studsar. När den är längst upp i sin bana har den mest lägesenergi. Precis 
innan den slår i golvet har den mest rörelseenergi och när den pressas ihop mot golvet vid 
själva studsen har den elasticitetsenergi. 

235 

Skiss. En lodrät bräda med två långa spikar. Den ena sitter i övre änden, den andra en bit 
nedanför mitten. På den övre spiken sitter ett snöre fast med en vikt i den andra änden. 
Snöret är så långt att vikten hamnar ca en decimeter nedanför den nedre spiken när den 
hänger rakt ner. 

Pendeln har dragits en bit mot höger. 
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236 

Skiss. Tuben på mikroskopet är graverad och högst upp finns en liten skål att lägga ögat 
emot. Den nedre delen är smal och avlång. Bredvid står en anordning med speglar och 
förstoringsglas för att koncentrera ljuset mot preparatet. 

237 

Färgfoton av en kolfiberstång i olika förstoringar. Stången sitter under styret på en cykel. 

  X1: Stången i närbild. Den blänker i ett regelbundet rutmönster. 

  X10: Ett glänsande rutmönster. 

  X1000: Rutorna består av knippen med stående resp. liggande fibrer. 

  X10000: Enstaka fibrer med räfflad yta. 

  X100000: En skrovlig yta. 

  X7000000: Ett diffust prickmönster framträder. 

  X70000000: Prickarna som ligger i prydliga rader syns tydligt men bilden är något 
oskarp. Prickarna är ca 0,5 cm i diameter. 

238 

Skiss av proton (röd), neutron (grå) och elektron (liten). De liknar kulor. 

239 

Två skisser. 

Väteatom. En elektron cirklar runt en proton. 

Väte-2 ^2H. En elektron cirklar runt en kärna med en proton och en neutron. 

239 

Två skisser. 

  Helium-3 (^3He). Två elektroner cirklar runt en kärna med två protoner och en 
neutron. 

  Helium-4 (^4He). Två elektroner cirklar runt en kärna med två protoner och två 
neutroner. 

241 

Svartvitt foto. Becquerel, en äldre man som är flint på hjässan. Det kortklippta håret på 
sidorna av huvudet, mustaschen och skägget är vitt och han är klädd i kostym. Han står vid 
ett bord i ett laboratorium och håller ena handen på den ena av två stora spolar som finns 
på bordet. 
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242 

Svartvitt foto av en kvinna och en man i ett laboratorium. Hon är klädd i lång klänning och 
har håret bakåtkammat från ansiktet. Hon håller en karaff i ena handen och en bägare, 
som hon tittar på, i den andra. Framför henne finns ett bord med laboratorieutrustning. 
Mannen står bredvid med händerna i fickorna. Han har skägg och är klädd i kostym. 

243 

Två skisser. 

1 En stor atomkärna. 

2 Ett nytt ämne + en alfapartikel bestående av två protoner och två neutroner. 

243 

Skiss. Mot en lodrät platta går sex vågräta alfapartiklar (pilar). Fyra passerar rakt igenom 
plattan, en studsar tillbaka snett neråt och en ändrar riktning efter att den passerat 
plattan. 

244 

Tre skisser av atomer. 

Bor-13: 5 protoner, 8 neutroner. 

”mellanform”: 6 protoner, 7 neutroner, 1 elektron. 

Kol-13: 6 protoner, 7 neutroner. En elektron flyger iväg. 

244 

Spektrum. Banden är nedifrån: infrarött ljus, rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett, 
ultraviolett ljus, röntgenstrålning, gammastrålning. 

245 

Färgfoto. En kvinna i ett laboratorium. På hennes arbetsblus finns en liten dosa fastsatt vid 
bröstfickan. Hon håller ett provrör i handen. Bredvid henne står en dunk med texten 
”Radioaktive LSA, radioaktivt avfall” på etiketten. 

245 

Svartvitt foto. Ett ihåligt rör är fastsatt på en pinne. Framför röret ligger ett lock och från 
den bakre änden på röret går en sladd med en hylsa i andra änden. 

248 

Svartvitt foto av en äldre sittande kvinna. Hon har sidbena i det mörka håret som verkar 
vara kortklippt. Hon är klädd i jacka med slag och vit blus. 

248 

Tre skisser. 
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1 En neutron går mot en tung atomkärna. 

2 En ”mellanform” som glöder. 

3 Två medeltunga atomkärnor far åt var sitt håll, samtidigt far två neutroner iväg åt 
olika håll. 

248 

Skiss av en balansvåg. 

Text: Före Tung kärna + en neutron. 

Efter Två medeltunga kärnor + två neutroner. 

Bild: Vågen är lastad med ”Före” till vänster och ”Efter” till höger. 

”Före” väger tyngre i vågskålen än ”Efter”. 

249 

Två färgfoton. 

  a En nästan totalt utraderad stad. Några enstaka byggnader står kvar. 

  b Ett glödande svampmoln. 

253 

Diagram. X-axeln visar tid, år. 

Y-axeln visar aktivitet, procent. 

Kurvan startar på 100% och sjunker i början snabbt, sedan avtar minskningstakten för att 
nästan plana ut på slutet. 

Några ungefärliga värden: 

  x=0 ger y=100 

  x=2600 ger y=75 

  x=5700 ger y=50 

  x=11400 ger y=25 

  x=18500 ger y=10 

254 

Skiss. Helium-3. Två elektroner cirklar runt en kärna med två protoner och en neutron. 

254 

Skiss. Helium-4. Två elektroner cirklar runt en kärna med två protoner och två neutroner. 

254 

Två skisser. 
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1 En stor atomkärna. 

2 Ett nytt ämne + en alfapartikel bestående av två protoner och två neutroner. 

254 

Tre skisser. 

1 En neutron går mot en tung atomkärna. 

2 En ”mellanform” som glöder. 

3 Två medeltunga atomkärnor far åt var sitt håll, samtidigt far två neutroner iväg åt 
olika håll. 

254 

Skiss av en balansvåg. 

Text: Före Tung kärna + en neutron. 

Efter: Två medeltunga kärnor + två neutroner. 

Bild: Vågen är lastad med ”Före” till vänster och ”Efter” till höger. 

”Före” väger tyngre i vågskålen än ”Efter”. 

256 

Färgfoto. En man sitter ute på isen. Han har ett pimpelspö i ena handen och en 
mobiltelefon i den andra. 

258 

Färgfoto av en mörk sten med ljusa korn i. 

258 

Färgfoto av ett kretskort. På nedre delen av kortet finns en kvadratisk platta, varifrån 
mörka linjer grenar ut sig åt alla håll. 

Linjerna slutar antingen i kanten i nedre delen av kortet eller i prickar på ytan av den övre 
delen av kortet. 

258 

Färgfoto. En person, klädd i skyddskläder från topp till tå, bara ögonen syns. Personen 
tittar i ett stort mikroskop på en glansig skiva. 

259 

Tre bilder. 

  Överst: Skiss av två vattenrör i genomskärning. Inuti rören finns en lucka som bara 
kan öppnas mot höger eftersom en liten klack förhindrar den att öppnas åt vänster. 
När vattenflödet går mot höger öppnas luckan så att det kan passera. När vattnet 
går mot vänster pressas luckan igen och hindrar flödet. 
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  Mitten: Färgfoto av tre dioder av olika storlek. Alla liknar en liten hylsa som sitter 
på en bit ledning. Hylsorna har en metallring mot högra kanten. 

  Nederst: Nyckel till kopplingsschema. 

Diod, rak linje med en pil på. Pilens spets går mot ett tvärstreck på linjen. Pilhuvudet består 
av en liten trekant. 

259 

Kopplingsschema. Kretsen är ritad som en rätvinklig rektangel. På dess övre sida finns en 
diod till vänster med pilen riktad mot höger och en lampa till höger. På den nedre sidan 
finns ett batteri. Hela ledningen är markerad med ett brett rött streck. 

259 

Kopplingsschema. Kretsen är ritad som en rätvinklig rektangel. På dess övre sida finns en 
diod till vänster med pilen riktad mot vänster och en lampa till höger. På den nedre sidan 
finns ett batteri. Hela ledningen är omarkerad. 

259 

Kopplingsschema. Kretsen är ritad som en rätvinklig rektangel. På dess övre sida finns en 
diod till vänster med pilen riktad mot höger och en lampa till höger. På den nedre sidan 
finns ett uttag för växelspänning. Hela ledningen är markerad med ett smalt rött streck. 

259 

Kopplingsschema. Kretsen är ritad som en rätvinklig rektangel. På dess övre sida finns en 
motor för likström. På den nedre sidan finns ett uttag för växelspänning. Hela ledningen är 
markerad med ett smalt rött streck. 

259 

Kopplingsschema. Kretsen är ritad som en rätvinklig rektangel. På dess övre sida finns en 
diod till vänster med pilen riktad mot höger och en motor för likström. På den nedre sidan 
finns ett uttag för växelspänning. Hela ledningen är markerad med ett smalt rött streck. 

259 

Skiss av en diod. En liggande rektangel delad i två delar av ett lodrätt streck. Delen till 
vänster är markerad med p och delen till höger med n. En vågrät linje går från vardera 
kortände av rektangeln. 

260 

Tre skisser av två separata grova lodräta vattenrör i genomskärning och transistorns 
symbol. Till rören ansluter ett smalt sidorör från vänster. Inuti rören finns en gemensam 
lucka som stänger flödet i både huvudröret och sidoröret. Den kan bara öppnas uppåt i det 
grova röret eftersom en liten klack förhindrar den att öppnas neråt. Luckan sitter fast i 
skarven vid anslutningen. 

Vänster: När det inte förekommer något flöde i sidoröret är luckan helt stängd. 
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Mitten: När vatten kommer in genom sidoröret pressas den del av luckan som täpper till 
detta nedåt. Det gör att luckan i det grova röret trycks uppåt och öppnas så att vattnet kan 
passera där. 

Höger: Nyckel till kopplingsschema. 

Transistor; en ring med ett rakt vågrätt streck utåt till vänster ”bas”. En lodrät linje 
kommer uppifrån in i ringen ”kollektor”. Den går via basens vågräta linje och vidare till en 
lodrät linje som lämnar cirkeln i dess nedre del ”emitter”. Flödet nedåt är markerat med en 
pil. 

260 

Kopplingsschema. Grundkretsen är ritad som en stor rätvinklig rektangel med ett batteri på 
högra sidan och en lampa (lampa 1) på vänstra sidan. Nedanför lampa 1 finns en transistor 
med basen mot vänster. Kollektorströmmen går genom lampa 1 och vidare genom 
transistorn. Strömmen går moturs. 

En andra lampa (lampa 2) är inkopplad parallellt med lampa 1. Ledningen till lampa 2 går 
från övre vänstra hörnet på grundkretsen. Från lampa 2 går ledningen vidare in i basen på 
transistorn. Basströmmen går via lampa 2 och vidare nedåt genom transistorn. Hela 
kretsen är markerad med ett brett rött streck. 

260 

Kopplingsschema. Grundkretsen är ritad som en stor rätvinklig rektangel med ett batteri på 
högra sidan och en lampa på vänstra sidan. Nedanför lampan finns en transistor med 
basen mot vänster. En parallell krets kopplar förbi lampa 1. Ledningen till denna går från 
övre vänstra hörnet på grundkretsen och vidare in i basen på transistorn. Denna ledning är 
bruten. Hela kretsen är omarkerad. 

260 

Kopplingsschema. Grundkretsen är ritad som en stor rätvinklig rektangel med ett batteri på 
högra sidan och en lampa (lampa 1) på vänstra sidan. Nedanför lampa 1 finns en transistor 
med basen mot vänster. Strömmen går moturs. 

En andra lampa (lampa 2) är inkopplad parallellt med lampa 1. Ledningen till lampa 2 går 
från övre vänstra hörnet på grundkretsen. Från lampa 2 går ledningen, via ett motstånd, 
vidare in i basen på transistorn. Hela grundkretsen är markerad med ett brett rött streck. 
Förbikopplingen är markerad med ett smalt rött streck. 

260 

Skiss av en transistor. Basen, en vågrät linje går in i mitten på en lodrät tredelad rektangel. 
Denna smala del av rektangeln är markerad p. Delarna ovanför resp. under är båda 
markerade med n. En lodrät linje, kollektorn, ansluter till rektangelns övre del och en 
lodrät linje, emitter, ansluter till rektangelns nedre del. 
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261 

Två kopplingsscheman. 

Vänster: Kretsen har formen av en stående rektangel. Strömmen går moturs. På vänstra 
långsidan finns en radio överst och ett fotomotstånd (En rektangel på linjen med en pil 
som pekar mot den snett uppifrån vänster) under. På den högra långsidan finns ett batteri. 
Hela kretsen är markerad med ett smalt rött streck. 

Höger: Grundkretsen är ritad som en stor rätvinklig rektangel med ett batteri på högra 
sidan och en radio på vänstra sidan. Nedanför radion finns en transistor med basen mot 
vänster. Strömmen går moturs. 

Ett fotomotstånd är inkopplat parallellt med radion. Ledningen till fotomotståndet går från 
övre vänstra hörnet på grundkretsen. Från fotomotståndet går ledningen vidare in i basen 
på transistorn. Hela grundkretsen är markerad med ett brett rött streck. Förbikopplingen 
är markerad med ett smalare rött streck. 

261 

Symbol för fotomotstånd. En rektangel på en vågrät linje. En pil pekar mot den snett 
uppifrån vänster. 

262 

Skiss. En hylsa med övre kanten rundad. Från nedre delen går två lodräta linjer, den ena är 
lite längre än den andra. 

262 

Symbol för lysdiod. Rak vågrät linje med en pil på. Pilens spets går mot ett tvärstreck på 
linjen. Pilhuvudet består av en liten trekant. Strax ovanför tvärstrecket finns en pil som 
pekar snett uppåt mot höger. 

262 

Färgfoto. Närbild av en ”grön gubbe” från ett övergångsställe. Gubben går sedd från sidan. 
Han är uppbyggd av ca 100 små gröna lysdioder. 

262 

Spektrum. Banden är nedifrån: infrarött ljus, rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett, 
ultraviolett ljus. 

263 

Symboler. 

Spole: En vågrät linje från vänster övergår i en lodrät spiral med tre varv innan den går 
tillbaka vågrätt mot vänster. 

Spole med järnkärna: En vågrät linje från vänster övergår i en lodrät spiral med tre varv 
innan den går tillbaka vågrätt mot vänster. Direkt till höger om spiralen finns ett lodrätt 
streck med samma längd som spiralen. 
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263 

Symbol. Kondensator: rak vågrät linje som bryts av två parallella lodräta streck med en 
smal öppning mellan. Strecken är lika långa. 

263 

Färgfoto av olika kondensatorer. Några exempel. 

De två största liknar runda burkar med anslutningarna på undersidan. 

En annan är innesluten i en metallhylsa med ett bleck på ena sidan. Ur ena änden av hylsan 
kommer en ledning kopplad till en oregelbunden bit som verkar bestå av koppar och 
plastskivor. 

Två liknar runda batterier men med trådar som sticker ut ur vardera kortände. 

Två av de minsta liknar platta skyltar med två ben. 

264 

Kopplingsschema. Kretsen är ritad som en rätvinklig rektangel. På dess övre sida finns en 
diod till vänster med pilspetsen riktad mot vänster och en lampa till höger. På den nedre 
sidan finns ett batteri med pluspolen mot vänster och minuspolen mot höger. Hela 
ledningen är omarkerad. 

264 

Kopplingsschema. Kretsen är ritad som en rätvinklig rektangel. På dess övre sida finns en 
motor för likström. På den nedre sidan finns ett uttag för växelspänning. Hela ledningen är 
markerad med ett smalt rött streck. 

264 

Kopplingsschema. Grundkretsen är ritad som en stor rätvinklig rektangel med ett batteri på 
högra sidan (plus uppåt) och en motor för likström på vänstra sidan. Nedanför motorn 
finns en transistor med basen mot vänster. En lampa är inkopplad parallellt med motorn. 
Ledningen till lampan går från övre vänstra hörnet på grundkretsen. Från lampan går 
ledningen vidare in i basen på transistorn. Hela kretsen är omarkerad. 

264 

Kopplingsschema. Kretsen har formen av en stående rektangel. På vänstra långsidan finns 
en motor för likström överst och ett fotomotstånd under. På den högra långsidan finns ett 
batteri (plus uppåt). Hela kretsen är omarkerad. 

264 

Kopplingsschema. Grundkretsen är ritad som en stor rätvinklig rektangel med ett batteri på 
högra sidan (plus uppåt) och en motor för likström på vänstra sidan. Nedanför motorn 
finns en transistor med basen mot vänster. Ett fotomotstånd är inkopplat parallellt med 
motorn. Ledningen till fotomotståndet går från övre vänstra hörnet på grundkretsen. Från 
fotomotståndet går ledningen vidare in i basen på transistorn. Hela kretsen är omarkerad. 
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264 

Kopplingsschema. Kretsen har formen av en rektangel. På övre långsidan finns en 
spänningskälla. På den nedre långsidan finns en högtalare. 

264 

Kopplingsschema. Kretsen har formen av en rektangel. På övre långsidan finns en 
spänningskälla. På den nedre långsidan finns en högtalare till vänster och en spole till 
höger. 

264 

Kopplingsschema. Kretsen har formen av en rektangel. På övre långsidan finns en 
spänningskälla. På den nedre långsidan finns en kondensator till vänster och en högtalare 
till höger. 

265 

Skiss av ett vattenrör i genomskärning. Inuti röret finns en lucka som bara kan öppnas mot 
höger eftersom en liten klack förhindrar den att öppnas åt vänster. När vattnet går mot 
vänster pressas luckan igen och hindrar flödet. 

265 

Kopplingsschema. Grundkretsen är ritad som en stor rätvinklig rektangel med ett batteri på 
högra sidan (plus uppåt) och en lampa (lampa 1) på vänstra sidan. Nedanför lampa 1 finns 
en transistor med basen mot vänster. Strömmen går moturs. 

En andra lampa (lampa 2) är inkopplad parallellt med lampa 1. Ledningen till lampa 2 går 
från övre vänstra hörnet på grundkretsen. Från lampa 2 går ledningen, via ett motstånd, 
vidare in i basen på transistorn. Hela grundkretsen är markerad med ett brett rött streck. 
Förbikopplingen är markerad med ett smalt rött streck. 

265 

Skiss. En hylsa med övre kanten rundad. Från nedre delen går två lodräta linjer, den ena är 
lite längre än den andra. 

265 

Kopplingsschema. Grundkretsen är ritad som en stor rätvinklig rektangel med ett batteri på 
högra sidan (plus uppåt) och en lampa på vänstra sidan. Nedanför lampan finns en 
transistor med basen mot vänster. Ett fotomotstånd är inkopplat parallellt med lampan. 
Ledningen till fotomotståndet går från övre vänstra hörnet på grundkretsen. Från 
fotomotståndet går ledningen vidare in i basen på transistorn. Hela kretsen är omarkerad. 

268 

Skiss av en flicka som kammar håret. Håret har blivit elektriskt och spretar på den sida hon 
kammat. 
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270 

Skiss. En flicka står i solskenet. Hennes hud är röd av värmen. 

270 

Flödesschema. Strålningsenergi blir till värmeenergi. Strålningen absorberas av huden. 

270 

Flödesschema. Strålningsenergi blir till kemisk energi. Fotosyntes. 

270 

Flödesschema i två steg. 

a Kemisk energi blir till arbete. Muskel som arbetar. 

b Arbete blir till lägesenergi. Föremål som lyfts. 

270 

Flödesschema i två steg. 

  a Kemisk energi blir till arbete. Motor. 

  b Arbete blir till rörelseenergi. Bilens fart ökar. 

271 

Flödesschema i två steg. 

  a Lägesenergi blir till el. Kraftverk. 

  b El blir till vågenergi. Radio. 

272 

Färgfoto av ett rum där en grupp människor cyklar på träningscyklar. 

273 

Flödesschema. In i musklerna går kemisk energi. En del av energin omvandlas till 
spillvärme. Resten blir arbete. En pil leder ut. 

273 

Flödesschema i två steg. 

  a Kemisk energi i musklerna ger spillvärme och arbete. 

  b Arbete ger förflyttning uppåt som ger lägesenergi. En pil leder ut nedåt. 

273 

Skiss. En man håller två dominobrickor i händerna. 
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273 

Flödesschema. In i vedspisen går kemisk energi. En del av energin omvandlas till spillvärme. 
Resten blir värmeenergi. En pil leder ut. 

273 

Flödesschema. Genom fotosyntes omvandlas strålningsenergi till kemisk energi. En del av 
energin blir till spillvärme. 

273 

Flödesschema i två steg. 

  a Kemisk energi i bensinmotorn ger spillvärme och arbete. 

  b Arbete i fordon som ökar farten ger rörelseenergi och spillvärme. 

274 

Flödesschema i två steg. 

  a Kemisk energi i bensinmotorn ger spillvärme och arbete. 

  b Arbete ger fordon med konstant fart och spillvärme. 

274 

Flödesschema i fyra steg. 

  a Strålningsenergi i en solcell ger spillvärme och el. 

  b El i en ackumulator som laddas upp ger spillvärme och kemisk energi. 

  c Kemisk energi i en ackumulator som laddas ur ger spillvärme och el. 

  d El i en elmotor ger spillvärme och arbete. 

274 

Flödesschema i sex steg. 

  a Kärnenergi i en kärnreaktor ger spillvärme och värmeenergi. 

  b Värmeenergi i en ångpanna ger spillvärme och elasticitetsenergi. 

  c Elasticitetsenergi i en ångturbin ger spillvärme och arbete. 

  d Arbete i en generator ger spillvärme och el. 

  e El i en elmotor ger spillvärme och arbete. 

  f Arbete i en hiss som lyfts ger spillvärme och lägesenergi. En pil pekar vidare nedåt. 

275 

Flödesschema. El 100% i en elmotor ger spillvärme 10% och arbete (nyttigt) 90%. 
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275 

Flödesschema. Kemisk energi 100% i en bensinmotor ger spillvärme 70% och arbete 
(nyttigt) 30%. 

276 

Skiss av en maskin. Ett stativ håller upp ett hjul som snurrar medurs. Längs kanten på hjulet 
är stavar fastsatta. Dessa vippar utåt på höger sida när hjulkanten är på väg nedåt. De fälls 
in på vänster sida när hjulkanten är på väg uppåt. 

277 

Skiss av ett kretslopp. Överst finns råvaror. De går via ett glasbruk, ett bryggeri och en 
butik till en konsument. Från konsumenten går en del till sopor, en del till återanvändning i 
bryggeriet samt en del till återvinning i glasbruket. 

278 

Färgfoto. På bilden är solen mörk på översta delen. Strax nedanför mitten går ett brett 
bälte med ljusa partier som strålar mera och verkar röra sig turbulent. 

279 

Flödesschema. Kemisk energi i en vedspis ger spillvärme och värmeenergi. 

279 

Flödesschema. El i ett element 

ger spillvärme 0% och värmeenergi 100%. 

279 

Flödesschema. Kemisk energi i ett kolkraftverk ger spillvärme 70% och el 100%. 

282 

Färgfoto av en brusande fors. 

284 

Färgfoto. En man håller en oljeskadad pelikan. Fågelns fjäderdräkt är helt insmetad i brunt 
klet. 

285 

Vänster diagram. På x-axeln finns olika länder, på y-axeln finns 0-25%. Siffrorna är 
ungefärliga. 
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  USA 19% 

  Kina 17% 

  Ryssland 6% 

  Indien 5,1% 

  Japan 4% 

  Tyskland 3% 

  Kanada 2,2% 

  Brasilien 2% 

  Sydkorea 1,9% 

  Storbritannien 1,8% 

  Indonesien 1,7% 

  Mexico 1,7% 

  Italien 1,7% 

  Polen 1% 

  Sverige 0,8% 

  Finland 0,6% 

  Norge 0,1% 

  Danmark 0,1%. 

285 

Diagram. På x-axeln finns olika länder, på y-axeln finns 0-10 ton oljeekvivalenter/invånare. 
Siffrorna är ungefärliga. 

  Kanada 8 

  USA 7,3 

  Finland 6,7 

  Norge 6,3 

  Sverige 5,3 

  Ryssland 4,8 

  Sydkorea 4,7 

  Tyskland 4 

  Japan 3,9 

  Danmark 3,4 

  Storbritannien 3,3 
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  Italien 2,9 

  Polen 2,5 

  Mexico 1,5 

  Kina 1,3 

  Brasilien 0,9 

  Indonesien 0,8 

  Indien 0,5 

  Afrika 0,7 

  Asien 0,7 

  Latinamerika 1,3 

  OECD 4,3 

286 

Skiss. Ett jordklot med ansikte och händer har fått feber och ligger till sängs med en 
termometer i munnen. Ögonlocken hänger, svetten lackar och ångorna stiger. Överst på 
klotet ligger en ispåse. 

På ena sidan sängen står en förskräckt flicka med händerna för kinderna. På andra sidan 
står en läkare med händerna i rockfickorna. Hon ser bekymrat på jordklotet. 

289 

Flödesschema i två steg. 

  a Strålningsenergi i solceller ger spillvärme och el. 

  b El i gatubelysning ger spillvärme och strålningsenergi. 

289 

Flödesschema i två steg. 

  a Kemisk energi i muskler ger arbete. 

  b Arbete i hiss ger spillvärme och lägesenergi. 

289 

Flödesschema i tre steg. 

  a Strålningsenergi vid fotosyntes ger spillvärme och kemisk energi. 

  b Kemisk energi i batteri som laddas ur ger spillvärme och el. 

  c El i ficklampa ger spillvärme och  strålningsenergi. 
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291 

Skiss. En metallkula hänger från taket. Den har dragits mot höger och tangerar nästippen 
rakt framifrån på man. 

292 

Flödesschema. Kemisk energi i en vedspis ger spillvärme och värmeenergi. 

292 

Flödesschema i två steg. 

  a Kemisk energi i bensinmotorn ger spillvärme och arbete. 

  b Arbete i fordon som ökar farten ger spillvärme och rörelseenergi. 

300 

Skiss av spektrum. Banden är nedifrån: radiovågor, mikrovågor, infrarött ljus, rött, orange, 
gult, grönt, blått, indigo, violett, ultraviolett ljus, röntgenstrålning, gammastrålning. 

301 

Fotografi. Centrum av nebulosan består av en strålande ring (ring 1) runt en strålande 
punkt. I bilden finns två tunnare ringar med större diameter. Dessa ligger lite omlott och 
har varsin stark ljuspunkt nära respektive ring. 

Den ena ringen (ring 2) har hela ring 1 inom sig vid övre kanten. 

Den sista ringen (ring 3) går med nedre sidan rakt genom ring 1 och dess strålande 
mittpunkt. 

302 

Svartvitt foto. Stenen är avlång och oregelbunden. Dess yta är täckt av små runda gropar 
av olika storlek. 

303 

Fotografi. Ett avlångt gasmoln i rymden. Inne i gasen syns små lysande prickar. 

305 

Färgfoto av rymdvarelsen ET. Han har ett stort platt huvud och ögonen brett isär. Halsen är 
lång, smal och veckad. Spetsen på hans ena finger glöder. 

305 

Svartvitt foto av himlen över ett hustak. En suddig vågrät skiva som är tjockare på mitten 
svävar ovanför huset. 
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306 

Färgfoto från startögonblicket. Rymdskytteln (likt ett flygplan med korta vingar) sitter med 
buken fast på en enorm bränsletank. På var sida om tanken sitter drivraketer som är långa 
och smala. 

306 

Färgfoto. Två astronauter svävar intill rymdskytteln. I bakgrunden syns land och hav på 
jorden. 
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