
 
 

Synpunkt 1a1 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 31473  



 
 

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. 

• 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. 

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

• Matematiknotationen i böckerna är skriven i ASCIIMath notation. Det finns mer att 
läsa om detta och det går att testa att skriva matematik linjärt själv på: 
https://www.spsm.se/laromedel/punktskrift/formler-och-matematik-i-e-bocker/ 

• Det finns bildbeskrivningar till många bilder och även några svällpappersbilder. 
Sida: 

  18 och 30 Djurcell och Växtcell 

  22, 30 Bakteriecell 

  26, 30 Svampcell 

  31 Uppg. 2.4 a-b 

  34 Vattenmolekyler är dipoler 

  35, 44 Vatten löser koksalt 

https://www.spsm.se/laromedel/punktskrift/formler-och-matematik-i-e-bocker/
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  58 Sveriges naturtyper 

  60 Växtskick i barrskogen 

  68, 75 Insjöns växtzoner 

  72 Havets växtzoner 

  84 Solenergins instrålning mot jordytan 

  93 Olja och gas i sandsten 

  97 Växthuseffekten 

  128 Språngskikt 

  148 Man profil matspjälkning 

  148 Man profil andning 

  148 Man framifrån blodomlopp 

  148 Man framifrån njurar 

  149 Man framifrån, muskler 

  149 Skelett framifrån 

  149 Nervsystemet 

  149 Man hormonerna 

  151, 157 Hjärnan från sidan 

  159 Mannens könsorgan från sidan 

  160 Livmoder sedd framifrån 

  160 Kvinnans könsorgan från sidan 

  162 Strukturformler för östrogen och testosteron 

  180 Uppgift 6.16; Mannens könsorgan från sidan: a-e 

  180 Uppgift 6.16; Kvinnans könsorgan från sidan: f-j 
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Till läsaren 
Det finns bildbeskrivningar till många bilder i boken. 

Det finns även en hel del svällpappersbilder till boken. De går ofta att använda parallellt 
med bildbeskrivningarna. 
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Pedagogiska tips 
• Eleven behöver tillgång till ett ritverktyg som ritmuff eller Blackboard. Rita gärna 

bilder för att förtydliga men tänk på att förenkla så långt som möjligt, t.ex. s.17 
celler och vävnader 

• Använd gärna konkreta material för att visa t.ex. olika typer av lavar s. 27, modeller 
av människokroppen, kulmodeller av molekyler s, 34, 38-39, 94 mm Eleven med 
synnedsättning behöver mer tid till vissa uppgifter och det har eleven rätt till även 
vid prov. 

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

• Bildbeskrivningar och svällpappersbilder täcker ofta inte helt in vad bilden visar. 
Bildbeskrivningar kan aldrig ge exakt samma information som de seende eleverna 
får genom att titta på bilderna. Samtala om bilderna och ge den extra information 
som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma förståelse som de 
seende eleverna. Ge t.ex. eleven med synnedsättning en presentation av 
personerna/djurens etc. utseende, typiska kännetecken på berömda byggnader 
osv. 

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

6 

Färgfoto. En ung kvinna balanserar på en klotrund betongklump som ligger på en öde 
sandstrand. 

8 

Färgfoto. Två vindkraftverk sticker upp bakom ett par solpaneler. 

8 

Färgfoto. Ett modernt tåg kör på en bro över vattnet. 

9 

Färgfoto. ”Fat man” är oval med ett fyrkantigt parti i bakänden. 

”Little boy” är mer avlång. Den liknar en flaska med rund botten där ett fyrkantigt parti vid 
”flaskhalsen” bildar bakände. 

10 

Flödesschema i fyra steg. 

1 Frågeställning 

2 Hypotes 

3 Hypotesen testas med observationer och experiment 

4 3a Hypotesen håller (vidare till steg 4) 

5 3b Hypotesen håller inte och ändras därför (tillbaka till steg 2) 

6 4 Teori 

12 

Flödesschema i fyra steg. 

1 Frågeställning 

2 Hypotes 

3 Hypotesen testas med observationer och experiment 

4 3a Hypotesen håller (vidare till steg 4) 

5 3b Hypotesen håller inte och ändras därför (tillbaka till steg 2) 

6 4 Teori 

12 

Skiss. Två olika atommodeller. 

Vänster: en cirkel med en positivt laddad massa som omsluter negativt laddade elektroner 
(modell från 1897). 
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Höger: atomkärnan i centrum består av positivt laddade protoner och oladdade neutroner. 
De negativt laddade elektronerna kretsar utanför atomkärnan fördelade på två olika skal 
(modell från 1932). 

14 

Färgfoto. En person i kajak åker nedför ett forsande vattenfall. 

17 

Skiss. 

  Muskelcell: liknar ett tvärrandigt band med en smalare förgrening nära mitten. En 
rundad cellkärna finns nära mitten. 

  Muskelvävnad: flera muskelceller sitter ihop i en väv (förgreningarna binder till 
cellen bredvid). 

  Nervcell: ojämnt stjärnformad cell med flera korta utskott och ett längre utskott. 

  Nervvävnad: flera nervceller sitter ihop på rad genom att det långa utskottet fäster 
i en av de andra cellernas korta utskott och en tråd bildas. 

  Organ: hjärta med kranskärl, samt anslutande artärer och vener. 

18 

Skiss. Oval djurcell. 

  Cellmembran: yttersta ”skalet” som omger resten. 

  Cellplasma: omsluter allt innehåll i cellen. 

  Cellkärna: rund slät struktur i mitten av cellen. 

  Mitokondrie: oval struktur vars inre vägg är kraftigt veckad. 

18 

Skiss. Rektangulär växtcell. 

  Cellvägg: ”yttersta skalet”, tjockare än cellmembranet. 

  Cellmembran: näst yttersta ”skalet” som omger resten av cellen. 

  Vakuol: stor avlång hålighet i mitten av cellen. 

  Cellplasma: omsluter allt innehåll i cellen, finns ej i vakuolen. 

  Cellkärna: rund slät struktur i cellplasman, mellan cellmembranet och vakuolen. 

  Mitokondrie: oval struktur vars inre vägg är kraftigt veckad. 

  Kloroplast: runda strukturer som innehåller något grönt som liknar myntstaplar 
sammanbundna med snören. 

19 

Färgfoto. Närbild på kork visar täta rader med små fördjupningar. 



7 
 

20 

Talgoxe med svart huvud, gult bröst och svarta fjädrar 

  Släkte:Parus 

  Art: Parus májor 

  Blåmes med blått huvud och gult bröst och grå-svarta fjädrar 

  Släkte: Cyanistes 

  Art: Cyanistes caerúleus 

21 

Carl von Linné, bär röda kläder och har lockigt grått hår ner till axlarna, det sitter ihop med 
en liten snodd längst ner. 

22 

Skiss. Rektangulär bakteriecell. Cellplasman omges av cellmembranet och cellväggen 
(ytterst). I cellplasman ligger hoptvinnade ”trådar” av DNA. 

22 

Färgfoto. Stavformade bakterier med slät yta. Stavarna är ca fem gånger så långa som 
breda. 

23 

Färgfoto. Bild över en havsyta. Mellan bränningarna syns långa gröna stråk i vattnet. 

24 

Färgfoto. En klump med celler omges av ett  genomskinligt hölje. Från cellklumpen sticker 
tunna ”hår” ut. 

24 

Färgfoto. Blåstångens blad är platta och flikiga. Bland flikarna finns kulformade blåsor. 

24 

Färgfoto. Väggmossans uppbyggnad liknar en platt gran, med genomgående stam och 
grenar som blir kortare närmare toppen. 

25 

Färgfoto. Kambräkens blad sticker upp likt en kvast ur jorden. Bladen är avlånga och 
spetsiga med småblad som sticker rakt ut från bladskaftet. Det liknar en dubbelsidig kam. 

26 

Skiss. Rektangulär svampcell. Cellplasman omges av cellmembran och cellvägg (ytterst). I 
cellplasman finns en cellkärna i ena änden och två mitokondrier. 
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27 

Färgfoto. Kartlaven liknar en karta med gula fält omgivna av tjocka svarta ”gränser”. De 
gula fälten innehåller tunnare linjer och svarta prickar. 

27 

Busklav/slånlav, 5-10 centimeter stor lav med grenliknande, flikiga ”blad” som gärna växer 
på buskar och trädstammar. 

30 

Fyra skisser. 

  Djurcell: rundad cell med cellmembran ytterst som omger en rund cellkärna och tre 
ovala mitokondrier, ex. Fjäril (påfågelöga). 

  Växtcell: rektangulär cell som omges av cellvägg ytterst och cellmembran innanför. 
I mitten finns en vakuol (blåsa). Mellan den och cellmembranet finns cellkärna, 
mitokondrier och kloroplaster, ex. väggmossa. 

  Svampcell: Rektangulär cell. Cellplasman omges av cellmembran och cellvägg 
(ytterst). I cellplasman finns en cellkärna i ena änden och två mitokondrier, ex. 
björkticka. 

  Bakteriecell: Rektangulär cell. Cellplasman omges av cellmembranet och cellväggen 
(ytterst). I cellplasman ligger hoptvinnade ”trådar” av DNA, ex. tarmbakterier. 

31 

Skiss. Rektangulär cell som omges av två yttre skikt. De utpekade delarna är märkta a-f. 

  a det yttersta tjockare skiktet. 

  b det tunnare skiktet innanför a. 

  c ovala strukturer med kraftigt veckad inre vägg. De ligger i cellplasman. 

  d runda strukturer som innehåller något grönt som liknar myntstaplar 
sammanbundna med snören. De ligger i cellplasman. 

  e en rund slät struktur i cellplasman. 

  f en stor avlång hålighet i mitten av cellen. 

34 

Skiss. De två väteatomerna i vattenmolekylen binds till syreatomerna med varsin kemisk 
bindning. Molekylen är vinklad (ca 105 grader). 

34 

Skiss. Två vattenmolekyler på rad. Molekylernas vinkel gör att den får en positiv ände 
(väteatomernas sida) och en negativ ände (syreatomens sida). Molekylerna är placerade 
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med den första molekylens positivt laddade ”vätesida” mot den andra molekylens negativt 
laddade ”syresida”. 

34 

Färgfoto. Vattenytan buktar ner lite där skräddarens långa ben tar i, men den bryts inte. 

35 

Skiss som visar hur den tätt packade saltkristallen löses upp genom att flera böjda 
vattenmolekyler lägger sig runt varje jon. Fyra vattenmolekyler ligger med väteatomerna 
närmast runt de negativa jonerna och fem vattenmolekyler ligger med syreatomerna 
närmast runt de positiva jonerna. 

37 

pH-skalan går från 0 till 14. 

Det står: 

  starkt surt vid pH 1-2. 

  svagt surt vid pH 5-6. 

  neutralt vid pH 7. 

  svagt basiskt vid pH 8-9. 

  starkt basiskt vid pH 12-13. 

  Exempel. Siffrorna är ungefärliga och utlästa från skalan. 

  svavelsyra i bilbatteri pH 0,3 

  magsaft (innehåller saltsyra) pH 1,3 

  Coca-cola pH 2,8 

  apelsin pH 3,7 

  filmjölk pH 4,4 

  schampo pH 5,5 

  rent vatten pH 7,0 

  blod pH 7,5 

  havsvatten pH 8,3 

  tvållösning pH 10,4 

  maskindiskmedel pH 12,0 

  stark sodalösning pH 13,8 

38 

Skiss av en reaktion. 
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En kolatom och en syremolekyl rarr en koldioxidmolekyl. 

38 

Kalottmodell av ett kolväte. På en avlång kärna av kolatomer finns väteatomer jämnt 
utspridda. 

39 

Kalottmodell av druvsockermolekyl. På en avlång kärna av kolatomer finns väteatomer och 
syreatomer som håller varsin väteatom jämnt utspridda. 

40 

Skiss. Med hjälp av ljusenergi omvandlar ett löv koldioxid+vatten till druvsocker 
(C_6H_12O_6)+syrgas. 

42 

Flödesschema. 

Vid fotosyntesen omvandlas koldioxid+vatten till druvsocker+syrgas med hjälp av 
ljusenergi. 

Vid cellandning omvandlas druvsocker+syrgas till koldioxid+vatten. Då bildas även energi 
(värme) som avges. 

44 

Skiss som visar hur den tätt packade saltkristallen löses upp genom att flera böjda 
vattenmolekyler lägger sig runt varje jon. Fyra vattenmolekyler ligger med väteatomerna 
närmast runt de negativa jonerna och fem vattenmolekyler ligger med syreatomerna 
närmast runt de positiva jonerna. 

45 

Modell av heptan. Den består av sju kolatomer och sexton väteatomer. Kolatomerna bildar 
en sicksackformad kedja där kolatomerna vid ändarna binder vardera tre väteatomer 
medan övriga fem kolatomer binder två väteatomer var. 

48 

Skiss. Exempel på två växtpopulationer: granar och kråkklöver. 

48 

Skiss. Exempel på två djurpopulationer: fjärilar och myror. 

48 

Bilden visar först Plommonträd(producent) som äts på av en Amiralfjäril 
(förstahandskonsument), som äts av en Koltrast (andrahandskonsument) som äts av en 
Sparvhök (tredjehandskonsumet och toppkonsument). 
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49 

Näringsväv. På bilden visas nio olika växter och djur som ingår i en näringsväv. Några olika 
vägar i väven, exempel: 

  a Plommonträd äts av plommonbladlus som äts av nyckelpigelarv som äts av en 
skogsödla. 

  b Sparvhöken äter koltrasten som i sin tur ätit nyckelpigelarver, amiralfjärilar, och 
plommon. 

  c Amiralfjärilen och blomflugan äter från fjärilsbusken. De blir i sin tur mat åt 
skogsödlan och koltrasten. 

50 

Flödesschema. Närsalter från nedbrytare (t.ex. bakterier) tas upp av producenter (t.ex. 
harsyra) som äts av växtätare (t.ex. skogshare) som i sin tur äts av rovdjur (t.ex. lodjur). 
Nya närsalter bildas när döda producenter, växtätare och rovdjur bryts ner av nedbrytarna. 

51 

Flödesschema. Pilarnas bredd antyder mängden energi. Solen ger ljusenergi (mycket bred 
pil) till  producenter (t.ex. harsyra). När producenterna äts av växtätare (t.ex. skogshare) 
överförs kemiskt bunden energi (bred pil) till dessa. När växtätare äts av rovdjur (t.ex. 
lodjur) överförs kemiskt bunden energi (smal pil) till rovdjuren. Kemiskt bunden energi 
(mycket smala pilar) återförs till nedbrytarna (t.ex. bakterier) när döda producenter, 
växtätare och rovdjur bryts ner. 

Alla led - producenter, växtätare, rovdjur och nedbrytare avger värme (smal pil) till luften. 

52 

Energipyramid. Siffrorna avser bredd, är ungefärliga och uppmätta ur bilden. 

Pyramidens bas, producenter (t.ex. encelliga grönalger som är växtplankton): 165 mm. 

Nästa nivå, förstahandskonsumenter (t.ex. hoppkräftor som är djurplankton): 18 mm. 

Nivån därpå, andrahandskonsumenter (t.ex. mört): 1,8 mm. 

Toppen, tredjehandskonsumenter (t.ex. gädda): 0,2 mm bred. 

53 

Färgfoto. Två personer i en roddbåt. Den ene ror stående, den andre kastar ut ett runt nät. 

57 

Näringskedja. 

  Producent (plommon) 

  Förstahandskonsument (amiralfjäril) 

  Andrahandskonsument (koltrast) 
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  Tredjehandskonsument och toppkonsument (sparvhök). 

58 

Sverigekarta. Visar områden för olika växtregioner. 

  Kalfjället: De högre delarna av fjällkedjan. Små områden längs Norska gränsen i 
Norrland. 

  Fjällbjörkskogen: De lägre delarna av fjällkedjan, omger kalfjället. 

  Norra barrskogsregionen: Hela Norrland förutom fjällen och en flik ner mot Vänern 
och Värmland. 

  Södra barrskogsregionen: Sträcker sig från norra barrskogsregionen och söderut. 
Den södra gränsen går från sydöstra Blekinge och rakt västerut en bit innan den 
böjer av norrut ungefär runt Halland. Här ingår även Gotland och norra Öland. 

  Södra lövskogsregionen: Sydligaste Sverige. Här ingår ungefär Halland, Skåne, 
sydvästra Blekinge och södra Öland. 

59 

Färgfoto. En tjej vandrar längs en stig i en bokskog. Bokarnas stammar är höga och 
pelarliknande. De står glest i skogen och deras kronor skuggar nästan marken helt. På 
marken växer vitsippor. 

60 

Färgfoto. Granskog med trädskikt (höga träd), buskskikt (trädplantor) och frodigt fältskikt 
av bl a blåbärsris samt bottenskikt med mossor. 

63 

Färgfoto. Gles tallskog. Mycket av marken är öppen sand. Fältskiktet saknas. Bottenskiktet 
består av glest växande lavar. 

64 

Färgfoto. En skogsmaskin (skotare) plockar upp utgallrade stammar som ligger travade på 
marken i barrskogen. 

65 

Färgfoto. Tät granskog. Marken täcks av barr och fläckar av mossa. 

68 

Skiss. En strandkant i genomskärning. 

  Strandzonen: den del av sjökanten som ligger ovanför kompensationsnivån. På 
bilden växer starr strax över vattenytan och kaveldun under ytan närmast land. 
Längre ut på något större djup finns vass och sedan ålnate. Längst ut strax över 
kompensationsnivån växer näckrosor. 
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  Den fria vattenzonen: vattnet ovanför kompensationsnivån och utanför 
växtligheten. Här finns planktonalger. 

  Djupbottenzonen: Vattnet och bottnen under kompensationsnivån. Här finns 
nedbrytare. 

  Strömmar för syre från ytan ner till bottnen och närsalter uppåt från bottnen. 

70 

Skiss. Rund skiva som hålls vågrätt av tre snören fästade vid kanterna. Snörena går ihop till 
en ring fästad vid ett långt snöre. 

71 

Skäggmesen har grått huvud, orange näbb och brun kropp. 

72 

Skiss. Havets strandkant i genomskärning. Bilden visar på vilka nivåer som olika typer av 
alger växer samt hur långt ner i vattnet ljus med olika våglängder når. Siffrorna är 
ungefärliga och avser djup under ytan. 

  Rött och gult ljus: 5 m. 

  Blågrönt ljus: 20 m. 

  0-5 m: grönalger 

  0-10 m: brunalger 

  0-20 m: rödalger. 

75 

Skiss. En strandkant i genomskärning. 

  Strandzonen: den del av sjökanten som ligger ovanför kompensationsnivån. På 
bilden växer starr strax över vattenytan och kaveldun under ytan närmast land. 
Längre ut på något större djup finns vass och sedan ålnate. Längst ut strax över 
kompensationsnivån växer näckrosor. 

  Den fria vattenzonen: vattnet ovanför kompensationsnivån och utanför 
växtligheten. Här finns planktonalger. 

  Djupbottenzonen: Vattnet och bottnen under kompensationsnivån. Här finns 
nedbrytare. 
Strömmar för syre från ytan ner till bottnen och närsalter uppåt från bottnen. 

78 

Färgfoto. En oljeborrplattform till havs. Lågor och kraftig rök kommer ur ett vågrätt rör på 
sidan av plattformen. 
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79 

Skiss. En sten, som väger 0,1 kg, släpps från 2 m höjd. 

  2 m höjd: lägesenergi (le) 2 Nm, rörelseenergi (re) 0 Nm. 

  1 m höjd: le 1 Nm, re 1 Nm. 

  0 m höjd: le 0 Nm, re ca 2 Nm. 

81 

Skiss. Olika typer av strålning uppräknade från kortaste våglängden (vänster) till längsta 
våglängden (höger): 

  a gammastrålning, ex. Urankärna som klyvs. 

  b röntgenstrålning, ex. röntgenbild. 

  c ultraviolett strålning, ex solarium. 

  d synligt ljus, ex. öga och färgspektrum. 

  e infraröd strålning, ex. strykjärn. 

  f mikrovågor, ex. mikrovågsugn. 

  g radiovågor, ex. radio. 

81 

Skiss. Våglängden är längden mellan två vågtoppar. På bilden mäts våglängden till 1 cm. 

81 

Skiss. Våglängden är längden mellan två vågtoppar. På bilden mäts våglängden till 3 cm. 

82 

Skiss. Strålningsenergi från solen värmer havet så att havsvatten avdunstar och stiger 
uppför ett berg. Vid bergets topp kyls vattenångan och kondenserar till vattendroppar. Det 
regnar och vattnet hamnar i en sjö på bergstoppen. Där har vattnet lägesenergi. Vattnet 
rinner ner längs bergssluttningen. Här har vattnet rörelseenergi. Vid bergets fot finns ett 
vattenkraftverk. Det omvandlar vattnets rörelseenergi till elektrisk energi som går via 
ledningar till en stad. Från staden släpps värme ut till luften. 

83 

Färgfoto. En liten kastrull som inte täcker den varma spisplattans yta. 

84 

Färgfoto. Solros med solpaneler i bakgrunden. 

85 

Färgfoto. ISS är nästan rörformad. Långsträckta solpaneler sträcker ut sig som vingar på var 
sida om rymdstationen. 
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87 

Skiss. Vattenkraftverk. Vatten från dammen ovanför leds in i en tunnel i kraftverket. I 
tunneln sitter turbinen på en lodrät axel som går till generatorn. Vattnet får turbinens 
skovelblad att snurra runt. När vattnet passerat turbinen går det till en utloppstunnel 
nedanför kraftverket. 

91 

Färgfoto. Kastrullens botten täcker ej den varma spisplattan. 

92 

Färgfoto. Ju djupare ner i torvlagret desto mörkare torv. 

93 

Skiss. Ett borrtorn på en kulle med ett rör som når ner till oljan. Marken är skiktad. Kullen 
består av ett ungt markskikt över lerskiffer som bildar en båge. Under bågen finns sandsten 
med hålrum mellan partiklarna. Dessa hålrum är överst fyllda med gas, sedan ett lager med 
olja och längst ner med vatten. 

94 

Skiss. Tornet i ett oljeraffinaderi är indelat på höjden i olika sektioner. Längst ner till 
vänster förs upphettad råolja in. Temperaturen i tornet sjunker ju högre upp man kommer 
Vid botten är det 400 grader C, vid toppen 25 grader C. Ur de olika sektionerna tappas 
(nedifrån räknat): 

  a Asfalt ur bottnen. 

  b Eldningsolja och smörjolja. 

  c Dieselolja. 

  d Fotogen. 

  e Bensin. 

  f Naturgas från toppen. 

94 

Skiss. Kulmodeller av olika kolväten. 

Exempel på molekyler i naturgas; 

  Metan: Fyra väteatomer sitter fast på en central kolatom. 

  Etan: Kolkedja med två kolatomer. På varje kolatom sitter tre väteatomer. 

  Exempel på molekyl i bensin; 

  Heptan: Kolkedja med sju kolatomer. På de två yttre kolatomerna sitter tre 
väteatomer. Övriga kolatomer binder två väteatomer vardera. 
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96 

Skiss. Ett tudelat jordklot med en dragkedja längs delningen. Dragkedjan är delvis öppen. 
Ur öppningen kommer en stor droppe. Under jordklotet står tre oljeborrtorn. 

96 

Linjediagram som visar antal miljarder människor under olika tidsåldrar. Kurvan är nästan 
plant vågrät fram till 1700-talet för att sedan öka eftersom och bli nästan lodrät på slutet, 
vid år 2000. Siffrorna är ungefärliga och uppmätta ur diagrammet. 

  år 1000 f.Kr.: 0,1 

  år 1500: 0,5 

  år 1800: 0,8 

  år 1900: 2 

  år 2000: 7 

97 

Linjediagram som visar koldioxidhalt i luft (ppm) olika årtal. Kurvan är nästan plant vågrät 
fram till 1800-talet för att sedan öka eftersom och bli nästan lodrät på slutet, vid år 2000. 
Siffrorna är ungefärliga och uppmätta ur diagrammet. 

  1700: 278 ppm 

  1800: 280 ppm 

  1900: 300 ppm 

  2000: 390 ppm 

100 

Två illustrationer som visar att isens utbredning runt Nordpolen har minskat mellan 1973 
och 2003. Havsisen har minskat. 1973 var t.ex. stora delar av kusten mot Ryssland och den 
norra och östra delen av Grönlands kust istäckta. 2003 har isen släppt från stora delar av 
Rysslands kust. Den grönländska kusten är också nästan helt isfri, bara den allra nordligaste 
toppen har is mot land. Inlandsisen på Grönland ser däremot inte ut att ha förändrats alls. 

104 

Stapeldiagram. Staplarna är utformade som pilar. Nedan redovisas pilarnas bas som första 
siffra och dess spets som andra siffra. Siffrorna avser pH-värden och är uppskattade ur 
diagrammet. 

  känsliga insekter 8-5,8 

  mört 8-5,5 

  dammsnäcka 8-5,4 

  kräfta 8-5,3 
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  laxfiskar 8-5,1 

  abborre 8-4,8 

  gädda 8-4,7 

  ål 8-3,9 

  ryggsimmare och andra okänsliga insekter 8-3,4 

  vitmossa 3-6,1 

105 

Fyra färgfoton av djur och två alternativa näringskedjor. 

1 Ryggsimmaren (vatteninsekt) äts av knipan (andfågel). 

2 Ryggsimmaren äts av mörten. Mörten äts av fisktärnan. 

109 

Färgfoto. Kullar med kala fält med ränder av bar jord och skörderester. Bara i några diken 
finns grön vegetation. 

110 

Tre atommodeller. Protonerna har en positivt laddning, neutronerna är oladdade och 
elektronerna har en negativ laddning. 

  Vanligt väte, väte-1: En elektron cirklar runt kärnan som består av en proton. 

  Tungt väte, väte-2: En elektron cirklar runt kärnan som består av en proton och en 
neutron. 

  Extratungt väte, väte-3: En elektron cirklar runt kärnan som består av en proton och 
två neutroner. 

112 

Cirkeldiagram. 

  Radon i inomhusluft 60 % 

  Strålning i sjukvården 16 % 

  Radioaktiva ämnen i marken 11 % 

  Strålning från rymden 6 % 

  Kol-14 och andra aktiva ämnen i den egna kroppen 5 % 

  Övrigt (industri, kärnkraft m.m.) 2 % 

114 

Skiss. Kokvattenreaktorn består av en reaktortank av stål (ca 20 m hög) innesluten i ett 
hölje av betong. Toppen på tanken som sticker fram ur betongen är placerad under en 
vattenbassäng. Vattnet som täcker tanken används som strålskydd. 
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I den nedre delen av tanken finns bränslestavarna nedsänkta i vatten. Vattnet värms upp 
och ångan stiger till toppen där ett rör för den vidare till en turbin, som i sin tur driver en 
generator via en axel. Efter turbinen kyls ångan till vatten i en kondensor. Genom 
kondensorn går en rörslinga där kallt havsvatten pumpas in och värms upp av ångan. 
Sedan går uppvärmt havsvatten tillbaka till havet och det avkylda reaktorvattnet pumpas 
tillbaka till bränslestavarna. 

116 

Karta över södra Sverige som visar kärnkraftverk och lager. Alla anläggningar ligger vid 
havet. 

  Forsmark (nordost om Uppsala): tre kokvattenreaktorer i drift samt slutförvar av 
driftavfall. 

  Oskarshamn (norr om Kalmar): tre kokvattenreaktorer i drift samt mellanlagring av 
använt kärnbränsle. 

  Barsebäck (söder om Landskrona): två avstängda kokvattenreaktorer. 

  Ringhals (söder om Göteborg): tre tryckvattenreaktorer och en kokvattenreaktor i 
drift. 

117 

Färgfoto. Oljeskadad fågel. 

118 

Skiss med höjdskala. Ozonmolekylen består av tre syremolekyler i en böjd rad. 

120 

Kulmodell av DDT-molekyl. Den består av två likadana kolringar med sex kolatomer 
vardera. Fyra av kolatomerna i varje ring binder en väteatom, en femte kolatom binder en 
kloratom. Ringarna länkas till varandra genom att de sista kolatomerna binder till samma 
kolatom utanför ringarna. På denna kolatom finns även en väteatom och en atomgrupp 
med en kolatom som binder till tre kloratomer. 

124 

Symbol för återvinning. Tre pilar som pekar på/efter varandra i en sluten cirkel. De visar på 
det eviga kretsloppet. 

125 

Näringspyramid. Pyramidens våningar räknas upp med början vid basen (producenter). 

  a Producenter: 16 planktonalger med vardera en giftpartikel. 

  b Förstahandskonsumenter: åtta djurplankton med vardera två giftpartiklar. 

  c Andrahandskonsumenter: fyra mindre fiskar med vardera fyra giftpartiklar. 
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  d Tredjehandskonsumenter: två större fiskar (t.ex. gäddor) med vardera åtta 
giftpartiklar. 

  e Toppkonsument: t. ex. en fiskgjuse med 16 giftpartiklar. 

125 

Tre miljömärken. 

  Bra miljöval: rund symbol med silhuett av en dykande falk. 

  Svanen: rund symbol med stiliserad flygande svan och texten ”Miljömärkt” vid övre 
kanten. 

  KRAV-märket: oval symbol med texten ”KRAV” på mitten och några böjda streck 
längs kanten. 

129 

Färgfoto. En sank strandäng vid havet. 

132 

Färgfoto. En vandrare i fjällen. 

134 

Skiss. Ett fotspår med olika ytor markerade: koldioxidyta, skogsyta, betesmark, åkeryta, del 
av produktivt hav, yta med vägar och byggnader. 

134 

Illustration. 

  USA: fem jordklot. 

  Sverige: tre jordklot. 

  Pakistan: ett halvt jordklot. 

135 

Färgfoto. Stor hund som badar skumbad i badkaret. 

135 

Aralsjön var förr en stor sjö (ca 50 mil lång och 30 mil bred) med sammanhängande 
vattenyta. 

Idag återstår bara en liten del av vattnet, uppsplittrat på flera separata sjöar, en i västra 
delen (ca 20 mil lång och 4 mil bred), en i centrala delen (ca 20 mil lång och 4 mil bred). I 
den norra delen finns flera små vattenytor, den största är ca 10 mil lång och 4 mil bred. 

Den centrala sjön verkar vara grundare än de övriga. 

136 

Färgfoto. En grupp människor tittar på en enorm valstjärt som sticker upp ur vattnet. 
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137 

Färgfoto. Två lejonhannar vandrar lugnt intill två jeepar med turister. Gräset har nötts bort 
av bildäcken. 

138 

Färgfoto. En glad ung kvinna bär ett litet barn på ryggen i en bärmese. De är i skogen. 

139 

Färgfoto. En ung man som vindsurfar. 

147 

Skiss. Ett blodkärl i förstoring omgivet av celler. Från blodkärlet går syre och näring in i en 
cell. Från cellen går koldioxid och avfallsämnen ut i blodkärlet. 

148 

Silhuett av människokropp med matspjälkningsorganen utritade. Från svalget längst bak i 
munnen går matstrupen ner till magsäcken. Efter magsäcken kommer tunntarmen, 
tjocktarmen och ändtarmen. Levern ligger som en flik delvis över magsäcken på höger sida 
i buken. 

148 

Silhuett av människokropp med andningsorganen utritade. Från svalget längst bak i 
munnen (även förbindelse till näsan) går luftstrupen neråt. Den fördelar sig till de två 
lungorna i övre delen av bröstet. 

148 

Silhuett av människokropp med blodkärl utritade. Från hjärtat går ådror upp mot huvudet 
och ut i armarna. Nedåt från hjärtat går en tjock åder som delar upp sig till benen. 

148 

Silhuett av människokropp med utsöndringsorganen utritade. De är njurarna, urinledarna 
och urinblåsan. 

149 

Silhuett av människokropp med nervsystemet utritat. Från hjärnan går nerverna ner 
genom ryggraden och förgrenas i hela kroppen. 

149 

Silhuett av människokropp med körtlar utritade. De är: hypofysen i hjärnan, sköldkörteln i 
halsen, brässen i bröstet, binjurarna på ovansidan av njurarna, bukspottkörteln mellan 
njurarna och testiklarna i pungen. 

149 

Silhuett av en gravid kvinnokropp med fortplantningsorganen utritade. 
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Fostret ligger med huvudet nedåt i livmodern ovanför slidan. I övre delen av livmodern 
finns moderkakan. 

151 

Skiss av hjärnan från sidan. Överst är storhjärnan. Längst fram på den finns pannloberna. I 
nacken under storhjärnan finns lillhjärnan. Framför den fäster hjärnstammen som kommer 
nerifrån mot storhjärnan. 

154 

Färgfoto. Vit rund tablett med ett inpressat mönster av en stiliserad rymdraket. 

155 

Färgfoto. En ung kvinna drar upp pulver i näsan genom en hoprullad sedel. Pulvret ligger 
samlat i tre streck på bordsskivan. 

157 

Skiss av hjärnan från sidan. Överst är storhjärnan. I nacken under storhjärnan finns 
lillhjärnan. Framför den fäster hjärnstammen som kommer nerifrån mot storhjärnan. 

157 

Färgfoto. Vit rund tablett med ett inpressat mönster av en stiliserad rymdraket. 

158 

Färgfoto. En man och en kvinna kysser varandra under vattnet i en simbassäng. 

161 

Skiss. Menstruationscykeln. En ring indelad i 28 numrerade dagar. 

  1-5: dagar med mens. 

  10-15: dagar då samlag lättast leder till befruktning. 

  14: dag för ägglossning. 

162 

Färgfoton av en lejonhona och en lejonhane omger modellerna av könshormonerna som är 
väldigt lika varandra. Båda är uppbyggda av tre sexkantiga ringar och en femkantig ring. 
Dessa sitter ihop i en sicksackformad rad genom att en kant delas med nästa ring. I skarven 
mellan den tredje sexkanten och femkanten finns en CH_3-grupp och på toppen av 
femkanten finns en OH-grupp. 

Östrogen har dessutom en OH-grupp på den första sexkanten. Testosteron har istället en 
syreatom med en dubbelbindning på motsvarande ställe och en CH_3-grupp i skarven 
mellan första och andra sexkanten. 

163 

Två skisser av man och kvinna. Y-kromosomen är betydligt kortare än X-kromosomen. 
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165 

Färgfoto. Två leende unga män klädda i finkostymer på en strand. De håller om varandra 
och har varsin röd ros. 

168 

Färgfoto. Sex kondomer i starka färger upphängda med klädnypor på ett klädstreck. 

169 

Skiss. Spiralen på bilden liknar ett ankare med två byglar. Den sitter upp och ned inne i 
livmodern så att byglarna sträcker sig mot äggledarna. 

171 

Mikroskopfoto. Viruset liknar en boll med ytan täckt av jämnt spridda ”pinnar”. En del av 
pinnarna liknar hattsvampar. 

171 

Skiss. Viruset har en vågformad sträng med arvsmassa (DNA) i ett sexkantigt hölje. Under 
höljet finns en kort ”stam” med något som liknar sex tunna ledade ben. 

175 

Skiss. 

  Befruktning: spermien har simmat längst ut i äggledaren nära äggstockarna. Där 
möter den ägget som börjat vandra mot livmodern. 

  dygn: det befruktade ägget har börjat dela sig. Det är fortfarande i äggledaren och 
har hunnit lite närmare livmodern. 

  dygn: ägget fortsätter att dela sig och har flyttat sig längre ner i äggledaren. 

  10 dygn: Ägget är framme i livmodern och har fastnat på livmoderslemhinnan. Ett 
anlag till moderkaka har bildats. Det fortsätter att växa. 

176 

Skiss. 

En skala visar veckorna under graviditeten. Vecka 1 börjar på senaste mensens första dag. 

  Början vecka 3: Befruktning. Ett ägg kan befruktas inom ett dygn efter 
ägglossningen som inträffar ca 2 veckor efter mensens första dag. 

  Slutet vecka 12: De flesta aborter utförs senast under den 12:e graviditetsveckan. 

  Slutet vecka 14: Fostret är 8 cm långt och väger ca 25 g. De flesta organen är 
utvecklade. 

  Slutet vecka 19: Fostret är ca 20 cm långt och mamman kan känna att det rör sig. 
Fostret kan räddas och överleva i kuvös utanför mammans kropp. 
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  Slutet vecka 28: En skiss visar fostret som vilar med huvudet nedåt mot slidan. 
Navelsträngen ligger virad runt kroppen och fäster vid moderkakan i övre delen av 
livmodern. Fostret är omgivet av en fosterhinna som innehåller fostervatten. Text: 
Ur den befruktade äggcellen utvecklas både fostret, moderkakan och de 
fosterhinnor som omger fostret. Innanför fosterhinnorna svävar fostret i 
fostervatten. Navelsträngen förbinder fostret med moderkakan. 

  Slutet vecka 40: Förlossning. Barnet är ca 50 cm långt och har den genomsnittliga 
vikten 3,5 kg. 

177 

Färgfoto. En blivande mamma ligger på en brits. En läkare för en liten stav, kopplad till en 
sladd, över hennes mage. En uppförstorad bild visar en diffus ultraljudsbild av ett fosters 
huvud från sidan. Det är mest skelettet som framträder. 
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