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Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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 om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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 
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. 

• Boken har svällpappersbilder. I vissa fall används en svällpappersbild till flera 
uppgifter. Det står i så fall i förteckningen över svällpappersbilder. 

• Boken innehåller många bilder där bildtexten är en upprepning av något som redan 
nämnts i brödtexten. I dessa fall har bilden oftast utgått. 

• Många bilder som är dekorativa eller är en upprepning av bilder som förekommit 
tidigare har utgått. Detta gäller till exempel sidor med sammanfattningar. 

• Innehåll i pratbubblor har placerats som en del av brödtexten. 

• Fet och kursiv markering av ord, text eller uppgifter utgår. 



2 
 

Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

3 

Sidan 36. Eleven uppmanas att ta fram bilderna till sammanfattningen som eleven har som 
svällpappersbilder sedan tidigare sidor. 

Kap. 2 Elektricitet 

1 

Sidan 72, uppgift 2 a); i stället för bilderna får eleven beskrivet i boken hur lamporna är 
kopplade. 

2 

Sidan 72, uppgift 7; i stället för bilderna får eleven beskrivet i boken hur lamporna är 
kopplade. 

3 

Sidan 72. Eleven uppmanas att ta fram bilderna till sammanfattningen som eleven har som 
svällpappersbilder sedan tidigare sidor. 

5 

Sidan 73, uppgift 10; i stället för bilderna får eleven beskrivet i boken hur batterierna är 
kopplade. 

Kap. 3 Ljud 

1 

Sidan 94. Eleven uppmanas att ta fram bilderna till sammanfattningen som eleven har som 
svällpappersbilder sedan tidigare sidor. 

Kap. 4 Värme och väder 

1 

Sidan 124, uppgift 1 har frågan omformulerats något. Eleven svarar först vilket instrument 
man använder för mätningen och därefter enhet den mäts i. 

2 

Sidan 126. Eleven uppmanas att ta fram bilderna till sammanfattningen som eleven har 
som svällpappersbilder sedan tidigare sidor. 
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Kap. 5 Ljus 

1 

Sidan 137, uppgift 9 b) uppmanas eleven att beskriva hur ” ljusstrålarna går från lampan, 
reflekteras och ut från lampan” i stället för att rita. 

2 

Sidan 143, uppgift 6 uppmanas eleven att” förklara eller markera med ett vaxsnöre hur 
strålarnas fortsatta väg går” i stället för att rita. 

3 

Sidan 143, uppgift 8 b) kommer eleven ha ett annat mått på brännvidden på sin bild 
jämfört med övriga klasskamraters. 

I c) uppmanas eleven att ”förklara eller markera med ett vaxsnöre hur strålarnas fortsatta 
väg går” i stället för att rita. 

4 

Bilden på s. 151 på regnbågen har eleven fått mycket förenklad och endast den lilla vita 
bilden är ritad. Här behöver eleven hjälp med att få det förklarat. 

5 

Sidan 162. Eleven uppmanas att ta fram bilderna till sammanfattningen som eleven har 
som svällpappersbilder sedan tidigare sidor. 

Kap. 6 Rörelse och kraft 

1 

Sid. 181, uppgift 9 har texten omformulerats och bilden tagits bort. I elevens uppgift står 
”En sten hänger i ett snöre. Vilken kraft påverkar stenen? Du klipper av snöret och stenen 
faller. Vilken kraft påverkar stenen nu? Stenen har landat på marken. Vilken kraft påverkar 
stenen då?” 

Kap. 7. Tryck 

1 

Sidan 207, uppgift 6 har bilden tagits bort och ersatts av text i uppgiften. 

Kap. 8 Elektricitet och magnetism 

1 

Sidan 245, uppg. 4 har bilden tagits bort och ersatts med text i uppgiften. 

4. En transformator har en primärspole med 300 varv. Voltmetern visar 10 V. 
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a) vad skulle voltmetern visa om spolen hade 30 varv? 

b) vad skulle primärspolen visa om den i stället hade 60 varv? 

c) går det någon ström genom järnkärnan? 

Kap. 9 Energi och effekt 

1 

Sidan 260, uppg. 5 har bilden tagits bort och ersatts av text. I elevens bok står; 

5. Pojken som går i trappan väger 40 kg. 

a) Hur stor är pojkens tyngd? 
Trappan är 10 m lång och trappan mäter 5 m högre vid översta trappsteget. 

b) Hur stort arbete uträttas? 

c) pojken springer upp för trappan på 5 s. Hur stor är effekten? 

Kap. 10 Atom- och kärnfysik 

Kap. 11 Vår energiförsörjning 

Kap. 12. Universum 

1 

Sidan 345, uppgift 7 har bilden till uppgiften tagits bort och texten är omformulerad till; 

7. Ett sätt att studera solen är att låta solens strålar gå in i kikaren och igenom den. Så att 
strålarna kommer ut ur kikaren avtecknar sig och lyser på ett papper. Då får man en 
förminskad bild av solen. Varför kan man inte titta direkt mot solen i kikaren och få en 
förstorad bild? 



5 
 

Till läsaren 

I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

Boken har svällpappersbilder. I vissa fall används en svällpappersbild till flera uppgifter. Det 
står i så fall i förteckningen över svällpappersbilder. 

Du får också ett periodiskt system som svällpappersbild. 

Lycka till! 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se. 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

Kap. 1 Solsystemet 

Till detta kapitel är det bra om eleven har tillgång till en taktil jordglob. 

Kap. 2 Elektricitet 

Bra om eleven kan ha en liten låda med ett stavbatteri, glödlampa, sladd, väggkontakt, 
strömbrytare på lektionerna när hen läser detta kapitel. 

Kap. 3 Ljud 

Eleven kan gärna ha tillgång till en stämgaffel och/eller gitarr på lektionerna för att lättare 
uppleva ljudvågor. 

Kap. 4 Värme och väder 

Köp gärna in en termometer som kan läsas av utav eleven. Finns på SPSM. Leta också efter 
appar på elevens iPhone (om elever har sådan) som kan läsa av temperatur, appar som 
visar väderprognoser för närmiljön och övriga världen. 

Gör gärna försöker (s. 108) som visar vad som händer om man sätter in en pet-flaska i 
frysen. Och vad som händer sedan när man tar ut den. Mycket tydligt försök. 

Kap. 5 Ljus 

Till detta kapitel kan det vara extra viktigt att ge eleven förförståelse för hur människans 
syn fungerar, hur vi uppfattar ljus, hur vi uppfattar skugga, hur vi ser spegelbilder och vad 
spegelvänt innebär. Viktigt också att eleven blir bekant med bokstäverna i = infallsvinkel, r 
= reflektionsvinkel och n = normal. 

Bra om eleven kan ha en liten låda med olika linser och prismor för att ha när man läser 
detta kapitel. 

I bilder där stearinljus visas som exempel på bild (se s. 134) ritas en pil i stället på elevens 
svällpappersbild. 

Det kan vara bra om eleven har tillgång till vaxsnöre för att visa hur ljusstrålar går i vissa 
uppgifter. 

Kap. 6 Rörelse och kraft 

Låt eleven bekanta sig med en dynamometer och ett lod och få förståelse för hur dessa 
fungerar innan klassen läser kapitlet. 
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Kap. 7 Tryck 

En vanlig ballong kan vara bra för eleven att ha för att förstå hur tryck känns när trycket 
ändras. Till s. 199 kan det vara bra om eleven har en tvättsvamp att själv kunna trycka på 
och uppleva vad som händer. 

Kap. 8 Elektricitet och magnetism 

Bra om eleven kan ha en liten ask med hästskomagnet, stavmagnet, några metallföremål 
(både magnetiska och icke magnetiska) och några plastföremål. Bra också om eleven kan få 
tillgång till en spole och järnkärna när man pratar om elektromagneter, elmotorer och 
andra elektriska apparater i hemmet. 

Kap. 9 Energi och effekt 

Bra om eleven kan få förförståelse för vad block och talja är och hur den fungerar innan 
klassen läser kapitlet. 

Kap. 10 Atom- och kärnfysik 

Eleven kan ha hjälp av att få tillgång till en atommodell som är tredimensionell. 

Kap. 11 Vår energiförsörjning 

Förklara gärna för eleven vad en pendel är ( s. 324, uppg. 4) och hur den rör sig. 

Kap. 12. Universum 

Till kapitlet kan det vara bra att eleven har förförståelse för bl.a. storleken och utseendet 
av stjärnhopar, spiralgalaxer, elliptiska galaxer, Vintergatan m.m. 

Allmänt 

• Tänk på att det generellt tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa 
igenom sin text. Tänk på att taktila bilder inte innehåller lika många detaljer som en 
vanlig bild. Det krävs mycket träning för att lära sig att avläsa/tolka taktila bilder. 
Eleven behöver därför handledning och extra tid, för att tolka dessa bilder. 

• Läs ”Till läsaren” gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 

• Du kan ha stor nytta av punktskriftsnämndens handledningar: 
-  Punktskrifts skrivregler för matematik och naturvetenskap 
- Svenska skrivregler för punktskrift 

Dessa finns att köpa eller tanka ner som pdf. Se www.mtm.se 

Man kan beställa exempelvis svällpappersbilder från SPSM. För beställning, mejla 
order@spsm.se eller ring 020-23 23 00. Se hela utbudet på www.spsm.se. 

http://www.mtm.se/
mailto:order@spsm.se
http://www.spsm.se/
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Bildbeskrivningar 

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

6 

Jorden är fotograferad från rymden. Man ser tydligt det blåa havet och kontinenternas 
konturer. Berg och öknar framträder som brunaktiga områden medans skogar ser gröna ut. 
Moln som svävar över jordklotet syns som vita tussar. 

7 

Två personer står vid ett teleskop utomhus för att studera stjärnhimlen. 

7 

Curiosity på bilden är en Marslandare. Den tar sig fram på hjul. På konstruktionen finns ett 
periskopliknande torn som sticker upp. I tornet finnas radar, sensorer och kameror och 
annat för att undersöka planeten. På landaren syns solceller som kan förse landaren med 
ström. 

9 

Ett fotografi är taget från en satellit. Bilden visar solnedgång över Europa och västra Afrika. 
På fotografiet syns att det är ljus dag på delar av kontinenten där solen fortfarande lyser 
och mörk natt på den andra delen. Kanten mellan dag och natt är rundad pga att jorden är 
rund. 

15 

En astronaut kliver ner för stegen från månlandaren Eagle. 

18 

Foto av en liten hamn där vattnet försvunnit. Flera fiskebåtar står på den torrlagda 
sjöbottnen. 

20 

Kartan i boken visar hur partiell solförmörkelse breder ut sig den 11 augusti 1999 över 
Europa. Månens skugga breder ut sig som ett bälte från öster till väst. Norr och söder om 
bältet är skuggan inte lika mörk. 

22 

En person står med solen i bakgrunden. På fotot håller personen ena handen ovanför solen 
och den andra handen under solen. Det ser ut som om hen håller i solen. 
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23 

Schematisk bild över solen. Fotosfären syns som ett tunt skal kring eldklotet. Kromosfären 
ser ut som glödande dimma runt hela klotet. Solfläckarna syns som strimmiga mörka 
områden. Innerst i gasklotet syns en kärna där solen är som hetast. 

26 

Fyra planeter visas i följande ordning på en bild, Merkurius, Venus, Jorden och Mars. Man 
ser att storleken mellan de olika planeterna varierar ganska mycket. Merkurius är minst 
och därefter Mars. Jorden och Venus är betydligt större, ca 3-4 gånger större än Mercurius 
och Mars. Jorden är den största planeten och ser blåaktig ut. De andra tre planeterna är 
mer brun-röda till färgen. 

27 

Marslandaren Beagle 2 ses rulla fram på ett ökenlandskap med sex stora hjul. Den har ett 
periskopliknande torn som sticker upp. I tornet finnas, radar, sensorer och kameror och 
annat för att undersöka planeten. 

30 

Saturnus har tydliga ringar runt sig. En förstoring av ringarna visar flera olika skikt i olika 
färgtoner. 

30 

Uranus har också ringar runt sig men inte lika tydliga som på Saturnus. 

31 

På Neptunus blåa yta syns lite vitaktiga små stråk. Det är starka vindar. 

31 

Triton syns som en grå karg planet med lite kratrar och berg. I bakgrunden syns Neptunus. 

32 

Ida ser ut som en avlång, rundad, oregelbunden stenklump med små kratrar. 

33 

Hale-Bop syns som en rund ljus prick med ljus svans mot den mörka himlen. 

34 

Kratern i Arizona är taget som ett flygfoto. Parkeringsplatsen och vägen precis intill 
kraterns kant ser pyttesmått ut i jämförelse med kratern. 

40 

Ett foto visar Turning Torso (Nordens högsta skyskrapa i Malmö) med tre blixtar i 
bakgrunden. 
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41 

Ett elektriskt julgransljus lyser i den snöiga granen. 

41 

Våffeljärnet öppnas och det syns en färdig våffla. 

43 

Foto av en tjej. Statisk elektricitet får hennes långa hår att stå rakt ut åt alla håll. 

43 

Fotografiet visar hur en bärnsten drar åt sig en fjäder med en osynlig kraft. 

44 

En person håller en kam ovanför sitt hår. Håret reser sig mot kammen. Håret och kammen 
är statiskt laddade. Detta visas genom att på kammen är det ritat minustecken och i 
personens hår är det ritat plustecken. 

45 

Extrem närbild av några av piggarna på en kam. Blå blixtar slår ut från dem. 

46 

Över en stad syns flera blixtrar på den mörkblå himlen. Det ser ut som en av blixtarna 
kommer att slå ner i något av husen längre bort i staden. 

47 

Teckning av en förvånad kille som sitter på marken i regnet. Han håller i ett svart, förkolnat 
paraply som brinner. Håret står rakt upp. 

48 

En stor griparm greppar efter elektroniskt avfall på en skrot. 

48 

Bilden visar ett vanligt stavbatteri. 

50 

Multimetern är en liten apparat med en vridratt och en display. Från apparaten går en 
svart och en röd sladd som slutar i varsin kontakt. När man sätter kontakterna på varsin 
sida av ett batteri visar displayen 1,61. 

54 

Symbol som visar en överkorsad soptunna. 

61 

I halogenlampan på fotografiet, ser man hur två glödtrådar lyser av hettan. 
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62 

Någon vrider på volymratten på en elgitarr. 

65 

På bilden är en lampa och en kromnickeltråd seriekopplade till en spänningskälla. 

65 

På bilden har en lampa och en kromnickeltråd varit seriekopplade till en spänningskälla. 
Men man ser att kromnickeltråden har gått av. 

65 

Proppar ser ut som en liten flaska i formen. Inuti går en tråd från botten till toppen 
(flaskhalsen). Om det går för mycket ström genom proppen kommer tråden att brännas av 
så ingen elolycka sker. För att elen skall fungera igen behöver man byta till en ny propp i 
proppskåpet. 

Automatsäkringar har ersatt gammaldags proppar. Säkringarna sitter i ett skåp på väggen. I 
skåpet finns flera strömbrytare som kan fällas upp och ner. Sker det en överbelastning i 
elnätet kommer den aktuella strömbrytaren fällas ner. Vill man återställa fäller man upp 
strömbrytaren. 

66 

I eluttagets runda del syns två metallbitar sticka ut från väggen. 

66 

På den skyddsjordade kontaktens rundade yta syns två skåror. Dessa passar mot eluttagets 
metallbitar som sticker ut. 

66 

Skruvar man isär en ojordad kontakt ser man två sladdar eller ledare inuti. En ledare går till 
var sitt stift (de två metallpinnarna som sticker ut från kontakten). 

65 

Sladden som går in i kontakten på fotografiet, är alldeles sönderbränd. Det beror på 
kortslutning. 

67 

En flicka står i ett badrum och håller en hårfön i ena handen och vrider på vattenkranen 
med den andra handen. På bilden har man ritat i pilar som visar hur strömmen går från 
uttaget, genom sladden i hårfönen, genom flickans arm upp till hjärtat, ut genom andra 
armen till vattenkranen och vidare i vattenledningen. Kroppen har blivit som en elektrisk 
ledare som strömmen kan gå genom. 
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69 

Foto av ett kylskåp. 

74 

På fotografiet ser man en ung man spela på en fiol. 

75 

I mobiltelefoner kan man ladda ner appar som mäter ljudstyrka. Bilden visar hur appen ser 
ut. 

75 

En liten röd stugan ligger omgärdat av sädesfält. Alldeles intill sticker ett gigantiskt högt 
vindkraftverk upp. 

76 

En flicka sitter på sängen och spelar gitarr. 

77 

På en bild av en gitarr ser man hur strängen svänger uppåt och knuffar luftmolekylerna 
uppåt. Luftmolekylerna pressas då ihop tätare. När strängen svänger nedåt knuffar den 
luftmolekylerna nedåt. Det skapas vågor av tätare och tunnare luft. 

77 

Astronauten på bilden har en slags glaskupa med luft runt huvudet och pratar genom en 
radioutrustning. 

80 

Diagram som jämför människans hörselomfång med några djurs. 

Duvan kan höra samma ljud som en människa och dessutom infraljud så låga som 1 Hz. 

Hunden kan inte höra riktigt lika låga ljud som en människa men däremot ultraljud höga 
som ca 80000 Hz. 

Fladdermusen kan inte höra så låga ljud som större delen av människans hörselomfång 
men kan höra ultraljud på över 1000000 Hz. 

87 

Med hjälp av ultraljud har man tagit ett fotografi på ett foster i magen. 

98 

Höga vågor från ett stormigt hav slår upp mot en betongkaj. Vatten slungas upp i luften 
och rinner sedan ner på kajen och vidare ner i havet igen. 

99 

Två flickor tittar ut genom ett regnblött fönster. 
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99 

Ett flygfoto på en delvis islagd flod visar hur stora isflak har brutits loss. Isflaken flyter iväg 
nerför floden. 

100 

På ett fat står en vikt i metall. Den är täckt av dubbla glaskupor. 

102 

En balja med vatten. På ytan flyter en bit trä och en bit is. På botten ligger en sten och en 
kub av järn. 

104 

Detaljbild visar stålrullar som en bro vilar på. 

104 

En hög bro har byggts för biltrafik. Många gigantiska betongpelare bär upp brons vägbana. 

108 

En tom petflaska står inne i en frys och är alldeles hopknycklad. 

108 

Från en klotformad glaskolv leder ett rör ner i en bägare med vatten. En värmelåga är 
placerad mot glaskolven. 

111 

Högt upp i luften svävar en gul luftballong med en korg under. 

113 

Någon har satt upp en solcellspanel på väggen till en liten fjällstuga. Solen lyser mot 
panelen och väggen. 

116 

Några personer har blivit överraskade av ett kraftigt regnväder och håller trädgårdsmöbler 
över huvudet för att skydda sig. 

117 

Från väderstationen i norra Lappland, ca 2 mil från Kebnekaise har man tagit ett fotografi 
på alla instrumenten på stationen. De står uppmonterade utomhus på ett berg. 

130 

Ett tiotal kablar lyser i ändarna. 

131 

I flickans ansikte lyser det med rött, gult, grönt och blått ljus. 
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131 

En pajliknande maträtt skall värmas i en mikro. 

155 

Vitt ljus bryts i ett trekantsprisma. Det brutna ljuset delar upp sig i violett, blått, gult och 
rött ljus. 

157 

Bild av jordklotet som är täckt av stora färgfält i blått och grönt. 

166 

En bil ligger totalt sönderknycklad och trasig på vägen. 

167 

En dam står på ett ben på en tunn lina och balanserar. 

167 

Ett foto har tagits på en bil som kör på isigt underlag. 

172 

En tävlingscyklist cyklar i full fart. Han bär hjälm och har en speciell cykeltrikå. 

177 

Ett fotografi visar ett kullager i genomskärning. 

187 

Man ser hur hela motorhuven trycks ihop efter bilen krockat med en lastbil. Krockkudden i 
bilen har lösts ut. 

190 

Diagram som visar andelen 13–15-åringar som använder cykelhjälm. Diagrammet börjar 
från år 1996 och andelen ligger runt 15 procent men minskar till 10 procent år 2000. Runt 
år 2005 ökar andelen markant för att år 2010 ligga på 30 procent. 

196 

En ung kvinna går på snön. Hon har stavar och snöskor på sig. 

197 

En man kastar upp en flicka i luften. 

197 

I förgrunden till ett villaområde syns ett superhögt vattentorn. Högst upp i vattentornet 
finns en restaurang. 
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199 

En sten som har form som en tändsticksask läggs på en svamp med stora sidan nedåt. 
Svampen håller stenen uppe. 

199 

Samma sten (som till förra bilden som har form som en tändsticksask) läggs på en svamp 
med kortsidan nedåt. Svampen trycks ihop. 

201 

En man står och håller en yxa högt i luften och siktar mot en träklabb. 

201 

En person ligger i en isvak. Personen håller i ett rep som ligger på isen. Två andra personer 
ålar sig mot personen i vaken. De har livlinor med sig. 

202 

En jättestor skogsmaskin med en enorm gripklo kör mellan några träd. 

203 

En dykare med cyklopöga och gastuber simmar mellan koraller. 

208 

På bilden ser man en luftpelare som har bottenarean 1 cm^2 och är 10 mil hög. Tänk dig 
att du har denna pelare på ditt huvud. Då skulle den ha en tyngd av 10 N. 

208 

En hand håller ett glas med vatten upp och ner. Det enda som hindrar vattnet från att 
rinna ut är en pappersbit som täcker öppningen. 

218 

En pojke tittar upp mot en tänd klotrund lampa. 

219 

Någon håller i en hästskomagnet som flera metallcylindrar sitter fast på. 

219 

Två jättestora generatorer syns inifrån ett kraftverk. 

221 

En man med en jättelik mustasch sitter och får den fönad. Mustaschen formas som en lock 
rakt ut från varje sida av munnen. 
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221 

En jättelik dumper (lastbil för malm) är fotograferad i en koppargruva nära Gällivare. 
Dumprarna behöver vara stora och kraftfulla eftersom den ska frakta kopparmalm. Gruvan 
omvandlar malm till 67000 ton koppar varje år. 

225 

Mer än 10 vindkraftverk reser sig ur havet. Inte ett moln syns på himlen. Det blåser inte 
mycket. 

232 

Längst ut på en kranarm till en lyftkran, hänger en jättelik elektromagnet och dinglar i en 
kedja. På magneten har massa järnskrot fastnat. 

252 

Sex män från medeltiden bygger på en stenkyrka. En man står på marken och hissar upp 
sten med hjälp av block och talja. En annan arbetare högre upp på bygget tar emot. En 
tredje man släpar fram stenar med hjälp av ett rep till byggarna. En arbetare står på en 
enkel träställning och jobbar med bygget. Från en enkel träramp tar sig en femte arbetare 
upp för att nå högre med sina stenar. Han bär dem i famnen. På marken syns en enkel 
hammare. 

268 

Inifrån ett kärnkraftverk syns flera personer som jobbar där. Alla bär vita overaller och vit 
mössa. 

269 

En person häller ut massa tärningar på bordet. 

269 

Ett fotografi visar en bild på solens yta. 

272 

Partikelacceleratorn i CERN liknar ett gigantiskt långt rör. 

275 

Globen i södra Stockholm ser ut som en jättestor golfboll. 

275 

En svart cirkel fylld med många vita prickar. Prickarna bildar ett mönster med en tydlig 
kärna omgiven av flera ringar. 
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279 

Marie Curie är fotograferad i sitt laboratorium. Hon rör i en E-kolv med långa glasstavar. På 
bänken syns rundkolvar, E-kolvar, trattar och div. kemiutrustning. Hon är klädd i en svart 
klänning. 

284 

Fotografiet på bröstcancercellen ser ut som en oformlig slajm- eller slemklump. 

288 

Guldtackor 

293 

Fusion: De två väteisotoperna deuterium (1 proton, 1 neutron) och tritium (1 proton, 2 
neutroner) slås samman till helium (2 protoner, 2 neutroner). I processen frigörs en 
neutron och energi. 

295 

En alfapartikel och aluminium (13 p + 14 n) slås ihop. Då bildas fosfor (15 p + 15 n) samt en 
neutron. 

302 

Ett fotografi är taget på Stockholm nattetid. Lampor lyser upp hela staden. Det ser nästan 
ljus ut. Det lyser i gult, grönt och rött. 

303 

En pojke sitter och spelar ett TV-spel. 

303 

Tre vindkraftverk snurrar i solnedgången. 

309 

En elbil står parkerad för laddning. En kabel går mellan bilens motorhuv och en stolpe på 
trottoaren. 

310 

En person söker information på sin dator. Hen söker på DonkeyBoy (pop/rockband). 

312 

Bilderna visar dels det stora sjösystemet där ett vattenkraftverk har byggts, och dels en 
laxtrappa i sten. 

313 

Sälg bildar energiskog. De växer som buskar i långa rader. 
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315 

Diagram över hur framställningen av energi i Sverige är fördelad. 

  olja 31 % 

  kärnkraft 27 % 

  biobränslen 22 % 

  vattenkraft 11 % 

  kol 4 % 

  naturgas 3 % 

  vindkraft 1 % 

316 

På ett hustak har man monterat solceller. 

321 

Stillbild från en nyhetssändning på TV om olyckan i Fukushima. Bilden visar kärnkraftverket 
på avstånd och text som säger: Breaking news. Radiation detected. 

322 

I ett mellanlager för kärnbränsle syns en stor bassäng inne i byggnaden. Flera ramper går 
ut över bassängen så personal skall kunna övervaka lagringen. 

326 

Andromedagalaxen är ovalformad. På bilden lyser stjärnor i gult och blått. 

327 

En närbild på solen som ser ut som ett stort orange klot med ett par mycket små svarta 
fläckar. 

327 

En stjärnhop syns genom ett teleskop. Stjärnorna lyser i gult, rött, vitt, blått och grönt. 

328 

Närbild på solens yta som är orange och lysande. En enorm flamma slår ut. 

329 

Rymdsonden Voyager ser ut som en stor parabolantenn med spröt som sticker ut. 

334 

Teckningar som visar: hur människor ser ut, vätemolekylens egenskaper, solens position i 
universum, vårt solsystems struktur, en siluett av rymdfarkosten, binär form av talet 8. 
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339 

Orionnebulosan ligger relativt nära jorden. På bilden är den uppdelad som i två hopar. 
Hoparna lyser grönt i mitten och mer mot rött ut mot kanterna. 

339 

Örnnebulosan sträcker sig upp som en krökt pelare. 

342 

Diagram som visar fördelning av materia. 

  materia 5 % 

  mörk materia 23 % 

  mörk energi 72 % 
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