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Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 
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Författare: Folke Nettelblad 
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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 många 
svällpappersbilder, ofta parallellt med bildbeskrivningarna. 

• Periodiska systemet i svällpapper (egen mapp) är inte kompletterat med de nya 
grundämnena nummer: 113, 115, 117 samt 118. 

• Tabellerna har ibland omarbetats men innehåller samma information som i 
svartskriftboken. 

• Markerad text t ex fet eller kursiv stil utgår. Undantag är registret, s. 381-387 där 
markerade sidnummer placerats inom parentes. 

• I bildbeskrivningar av t. ex. strukturformler är alla bindningar enkla om inget annat 
anges. 
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Sidspecifika förändringar 

24 

Tabellen har omarbetats. Bilderna har lyfts ut. De finns som bildbeskrivning. 

126 

Tabellen har omarbetats. Bilderna har lyfts ut. De finns som bildbeskrivning. 

163 

Tabellen har omarbetats. Bilderna har lyfts ut. De finns som bildbeskrivning. 

281 

Tabellen har omarbetats. Bilderna har ersatts med text i tabellen. 
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Till läsaren 
Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilderna i boken. Det finns även många 
svällpappersbilder, ofta parallellt med bildbeskrivningarna. 

Periodiska systemet finns i egen mapp, som basbild. 

I bildbeskrivningar av t ex strukturformler är alla bindningar enkla om inget annat anges. 
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Pedagogiska tips 
• Visa molekylmodeller med kulmodeller t ex. s. 10-11, vatten, ozon, koldioxid, 

kolväten, s. 64 cellulosabyggsten, s.110-114 syror och baser, s 125 kristall av NaCl, 
s. 165 normalbutan och isobutan, mm. Visa hur vattenmolekylerna är placerade i t 
ex is eller s. 85 ytspänning, s. 246-249 uppbyggnad för olika former av kol. 

• Försöksuppställningar och laboratoriematerial. Visa riktigt material, t ex s. 37 
destillation och s. 332 citronbatteri. 

• Eleven behöver tillgång till ritmuff. En generell instruktion är att den som ritar på 
ritmuffen ska förenkla bilden så mycket som möjligt. Nu finns även Blackboard 
(bestnr: 10326). Det är en ritplatta där man snabbt och enkelt kan framställa taktila 
bilder. Man beställer den hos SPSM. Det finns två filmer på YouTube om hur den 
används. Sökord på YouTube: Sensational blackboard. 

• 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. 

• 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. 
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Bildbeskrivningar 

6 

Färgfoto. Interiör i ett bageri. Tre personer bakar matbröd. 

7 

Färgfoto. En man håller i en rund modell byggd av pinnar. Den liknar en fotboll, men är 
uppbyggd av trekantiga fält. 

7 

Färgfoto. Stad uppbyggd av lego. Bakom en rund byggnad i förgrunden syns klockstapeln 
”Big Ben”. I bakgrunden syns en kvinna som liknar en jätte, bland de småskaliga 
byggnaderna. 

8 

Atommodeller. De symboliseras av kulor, alla med samma storlek, utom väte som är 
mindre. De har olika färger: 

  Väte: vit 

  Syre: röd 

  Kväve: lila 

  Kol: svart 

  Klor: grön 

  Svavel: gul 

  Järn: mörkgrå 

  Kvicksilver: grå 

8 

En central atom omgiven av sex atomer. Mellan den centrala atomen och varje yttre atom 
finns ett blåaktigt, diffust streck. 

9 

Färgfoto. Tre olika hus av Lego 

10 

Färgfoto. Flock med zebror. 

10 

Modell av molekyl som består av en ring med fem grå atomer och en blå (längst ner). Den 
blå binder ingen extra atom, men fyra av de grå binder varsin grön atom. Den femte grå 
binder en molekylgrupp som består av en grå atom som binder två röda atomer. Den ena 
röda atomen binder även till en grön atom. 
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11 

Två pinn-kulmodeller. 

Rätt: En central syreatom binder till två väteatomer. De spretar åt varsitt håll snett uppåt 
(en till vänster och en till höger). 

Fel: En syreatom binder en väteatom som i sin tur binder ännu en väteatom. 

12 

Färgfoto. En person i en pool. 

12 

Kalottmodell. Två syreatomer som sitter ihop. 

13 

Kalottmodell. Åtta svavelatomer som sitter ihop i en ring. 

15 

Periodiska systemet. Icke-metallerna återfinns överst till vänster (1 H) och i övre högra 
hörnet. Alla övriga är metaller. Icke-metallerna är (Siffrorna ger atomnummer): 

  Period 1: 1 H, 2 He 

  Period 2: 5 B, 6 C, 7 N, 8 O, 9 F, 10 Ne 

  Period 3: 14 Si, 15 P, 16 S, 17 Cl, 18 Ar 

  Period 4: 33 As, 34 Se, 35 Br, 36 Kr 

  Period 5: 52 Te, 53 I, 54 Xe 

  Period 6: 85 At, 86 Rn 

15 

Kalottmodell av vattenmolekyl. En central syreatom binder två väteatomer. De spretar åt 
varsitt håll snett uppåt (en till vänster och en till höger). 

16 

Skiss som visar reaktionen med molekylmodeller. Åtta vätgasmolekyler (två atomer 
vardera) blandas med fyra syrgasmolekyler (två atomer vardera). Då bildas energi och åtta 
vattenmolekyler (en central syreatom binder två väteatomer). 

18 

Två flödessystem. 

Övre: Flödet bildar en cirkel. Flaskan går från flaskfabriken till läskfabriken, affären, 
användaren, återvinningen och tillbaka till flaskfabriken. 

Nedre: Flödet bildar en linje. Flaskan går från flaskfabriken till läskfabriken, affären, 
användaren, avfall och slutligen till sopförbränning. Där bildas rök och aska. 
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19 

Färgfoto. Apor som badar i en varm källa bland snötäckta klippor. Ånga stiger från vattnet. 

20 

Färgfoto. En glödande massa som hälls ur en degel, ner i en fyrkantig form. 

21 

Färgfoto av en kaffepanna över en eld och en skiss. Skissen visar veden som brinner 
nederst, sedan kannans botten som bildar ett skikt under vattenmolekylerna. 
Vattenmolekylerna rör sig åt olika håll. 

22 

Flödesschema som visar fasövergångar åt båda hållen. 

  ”Fast” smälter till ”Flytande” som förångas till ”Gas”. 

  ”Gas” kondenserar till ”Flytande” som stelnar till ”Fast”. 

22 

Skiss av vatten i fast fas. Molekylerna ligger orienterade i ringar. 

22 

Skiss av vatten i flytande fas. Molekylerna ligger ostrukturerade, men ganska nära 
varandra. 

22 

Skiss av vatten i gasfas. Molekylerna ligger ostrukturerade och glest. 

23 

Tre molekylmodeller. 

  Två väteatomer sitter ihop. 

  Två syreatomer sitter ihop. 

  Åtta svavelatomer bildar en ring. 

24 

Färgfoto. En kajakpaddlare tar sig utför ett häftigt forsande vattenfall. 

24 

Fem molekylmodeller. 

  Vätemolekyl: två atomer sitter ihop. 

  Syremolekyl: två atomer sitter ihop. 

  Kvävemolekyl: två atomer sitter ihop. 
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  Svavelmolekyl: åtta atomer bildar en ring. 

  Vattenmolekyl: en central syreatom binder två väteatomer. 

25 

Reaktionsformeln visas med molekylmodeller. Två vätemolekyler (två atomer vardera) + en 
syremolekyl (två atomer) blir två vattenmolekyler (en central syreatom binder två 
väteatomer i varje molekyl). 

26 

Två färgfoton. 

En hand håller upp en saltklump. 

Ett cykelekipage (en tandemcykel som drar en vagn) med tre personer tar sig fram över en 
slät vit saltyta. 

27 

Atommodell. Protonerna är markerade med ett ”+” vardera. Elektronerna är markerade 
med ett ”-” vardera. 

27 

Jonmodell. Protonerna är markerade med ett ”+” vardera. Elektronerna är markerade med 
ett ”-” vardera. 

27 

Färgfoto. Ett rostigt bilvrak i naturen. 

28 

Molekylmodell. En syreatom sitter ihop med en väteatom. Molekylen är markerad med ett 
”-”. 

29 

Färgfoto. Ett barn med gipsad fot. 

31 

Skiss av två tekoppar. I koppen till vänster ligger en hög med socker på botten i vätskan. I 
koppen till höger rör en sked om och sockret syns inte längre. 

32 

Skiss av två tekoppar med olika temperatur. I koppen till vänster (20 grader C) ligger en 
hög med socker på botten. I koppen till höger (90 grader C) syns inget socker. 

33 

Färgfoto. En person rakar ihop rader med högar av salt i grunda bassänger. 
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37 

Skiss av destilleringsmetod med förklarande text (bildbeskrivning inom parentes). 

1. Lösningen får koka i en destillationsapparat. Då förvandlas lösningsmedlet till gas. 
(En rund kolv på ett stativ över en brännare. Kolvens öppning uppåt är igenkorkad, 
men det finns ett sidorör på halsen.) 

2. Gasen strömmar genom slangen till kylaren. Där kyls den och blir vätska igen. 
(Sidoröret är kopplat till en slang som leder till en avlång kylare.) 

3. Kylaren har två rum. I det yttre rummet finns kallt vatten. Nytt kylvatten rinner hela 
tiden in i kylaren genom den ena slangen och ut genom den andra. (Kylaren består 
av ett inre rör, där gasen från kolven passerar. Det omsluts av ett yttre rör med 
kylvatten. Kylvattnet kommer från en övre slang och tappas genom en nedre slang.) 

4. Den kylda gasen kondenserar till vätska och droppar ner i bägaren. Det fasta ämnet 
stannar kvar i den runda kolven vid brännaren. (Vätskan i kolven kallas ”destillat”.) 

37 

Färgfoto. Flera höga torn av olika tjocklek. De omges av rör som utgår från olika nivåer på 
tornen. 

38 

Skiss av en remsa delvis nedsänkt i vätska i en bägare. Remsan har ett band av färger på 
mitten. Längst ner finns svart, sedan blått, rött och överst gult. 

38 

Färgfoto. En forskare håller upp ett provrör vid ett lodrätt ca 1 meter långt rör. 

39 

Svartvit teckning. En kvinna klädd i lång klänning, mantel och ett veckat dok pekar mot en 
kulle i bakgrunden. Vid kullens bas står en urna som det kommer rök ur. Röken delar sig så 
att en blomma på kullens topp syns. Den går sedan ihop igen och försvinner in i ett 
uppochnervänt kärl överst i bild. 

42 

Modellen är uppbyggd av större och större ringar som omger en rund mitt. Ringarna består 
av band med olika mönster och färger. 

42 

Färgfoto. En man håller i en rund modell byggd av pinnar. Den liknar en fotboll uppbyggd 
av trekantiga fält. 

44 

En central atom omgiven av sex atomer. Mellan den centrala atomen och varje yttre atom 
finns ett blåaktigt, diffust streck. 
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44 

Molekylmodell. En central syreatom binder två väteatomer. 

44 

Färgfoto. En hög med gult pulver. 

45 

Molekylmodell. Åtta svavelatomer bildar en ring. 

45 

Reaktionsformel som visas med molekylmodeller. Två vätemolekyler (två atomer vardera) 
+ en syremolekyl (två atomer) blir två vattenmolekyler (en central syreatom binder två 
väteatomer i varje molekyl). 

45 

Atommodell. Jonen har tre protoner i kärnan med varsin plusladdning. Den omges av två 
elektroner med varsin minusladdning. 

46 

Teckning av en tekopp. På bottnen i vätskan syns en hög med socker. 

46 

Teckning. Kokande vätska i en kolv på en ställning. Under kolven finns en brinnande låga. 
Kolvens öppning är stängd, men på dess hals finns ett sidorör som ansluter till en slang. 

48 

Rum 1 

  Först: Ett oordnat myller av svarta atomer på botten. Tre vita gasmolekyler (två 
atomer vardera) svävar ovanför. 

  Sedan: De svarta atomerna på botten ligger i täta och ordnade rader. Tre vita 
gasmolekyler (två atomer vardera) svävar ovanför. 

Rum 2 

  Först: Ett oordnat myller av svarta atomer på botten. Tre vita gasmolekyler (två 
atomer vardera) svävar ovanför. 

  Sedan: Ett oordnat myller av svarta atomer på botten. En del av dessa har lossnat 
och är nu ovanför de övriga blandade med de vita gasmolekylerna. 

Rum 3 

  Först: De svarta atomerna på botten ligger i täta och ordnade rader. Tre vita 
gasmolekyler (två atomer vardera) svävar ovanför. 
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  Sedan: Ett oordnat myller av svarta atomer på botten. Tre vita gasmolekyler (två 
atomer vardera) svävar ovanför. 

Rum 4 

Först: En klump med svarta atomer som sitter ihop ligger på botten. Sex vita gasmolekyler 
(två atomer vardera) svävar runt om. 

Sedan: Klumpen med svarta atomer har blivit mindre. Den omges av två vita gasmolekyler 
och två gasmolekyler som består av en central svart atom som binder två vita atomer. 

50 

Färgfoto. Översvämning. Ett tiotal personer går på en provisorisk bro av skivor, plankor och 
en stege. Nedanför dem, i vattnet står två bilar. 

51 

Färgfoto. En hand håller en kraftigt brinnande sticka, nedsänkt i en kolv. 

51 

Färgfoto. En person för runt en enorm, avlångt utdragen såpbubbla, med två pinnar. 

52 

Färgfoto från rymden. Ett tunt blått skikt omger jorden. 

53 

Cirkeldiagram. Luftens sammansättning vid jordytan. 

  Kväve 78 % 

  Syre 21 % 

  Ädelgaser 0,93 % 

  Koldioxid 0,04 % 

  Övriga gaser 0,03 % 

Vattenångan är inte medräknad, eftersom den kan variera mellan 0 % och 4 % 

54 

Skiss. Syre finns i andra raden (period 2) trea från höger (grupp 16). 

55 

Skiss. 

  Kol finns i andra raden (period 2) femma från höger (grupp 14). 

  Kväve finns i andra raden (period 2) fyra från höger (grupp 15). 

  Svavel finns i tredje raden (period 3) trea från höger (grupp 16). 
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55 

Skiss. Kväve finns i andra raden (period 2) fyra från höger (grupp 15). 

56 

Molekylmodell. Två kväveatomer sitter ihop. 

56 

Molekylmodell. Två syreatomer sitter ihop. 

57 

Skiss. Ädelgaserna ligger i kolumnen längst till höger (grupp 18). De är uppifrån räknat: He, 
Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. 

59 

Två skisser av hus i genomskärning. 

  Markradon: Radonet kommer in genom grunden från omgivande berg, grus och 
vatten. Det går sedan uppåt genom huset. 

  Byggradon: Radonet avges från väggarna både i grunden och uppe i byggnaden. 

60 

Molekylmodell. Tre syreatomer sitter ihop i en böjd rad. 

61 

Två reaktionsformler som visas med molekylmodeller. 

  En syremolekyl (två atomer) + solenergi blir två fria syreatomer. 

  En syreatom + en syremolekyl blir en ozonmolekyl (tre atomer). 

61 

Två reaktionsformler som visas med molekylmodeller. 

  En syremolekyl (två atomer) + solenergi blir två fria syreatomer. 

  En syreatom + en ozonmolekyl (tre atomer) blir två syremolekyler (två atomer 
vardera). 

62 

Färgfoto. Närbild av ett manshuvud. Han bär solhatt och solglasögon. Näsan, kinderna och 
underläppen är insmorda med vit salva. 

63 

Molekylmodell. En central kolatom binder två syreatomer (en på var sida). Molekylen 
bildar en rak kedja. 
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64 

En reaktionsformel som visas med molekylmodeller. 

Cellulosabyggstenen består av en ring med fem kolatomer och en syreatom. Kolatomerna i 
ringen binder även andra molekylgrupper. En av dem binder en CH_2OH-grupp och en H. 
Övriga fyra binder vardera, en H och en OH-grupp. 

En cellulosabyggsten + sex syremolekyler (två atomer vardera) blir sex koldioxidmolekyler 
(en central kolatom binder två syreatomer) och sex vattenmolekyler (en central syreatom 
binder två väteatomer). 

64 

Färgfoto av ko ute. I bilden finns molekylmodeller av syre och koldioxid, som bildar ett 
kretslopp. 

65 

Skiss med text. (Bildbeskrivning inom parentes). 

Jorden tar emot strålning från solen så att marken och luften värms upp. (En del av 
strålningen reflekteras i atmosfären tillbaka ut i rymden.) 

Marken lämnar ifrån sig värme i form av värmestrålning, som strålar ut mot rymden. (En 
del av värmestrålningen reflekteras på olika höjder i atmosfären tillbaka till jorden.) 

Men koldioxiden i luften gör att en del av värmestrålningen fångas upp av luften. 

67 

Färgfoto. Byggnader och människor ses genom en tjock dimma. Ett barn bär ett skydd som 
täcker mun och näsa. 

67 

Molekylmodell. En kolatom sitter ihop med en syreatom. 

68 

Molekylmodell. En central svavelatom med två syreatomer (en på var sida). Molekylen 
bildar en båge. 

68 

Molekylmodell. En kväveatom sitter ihop med en syreatom. 

69 

Runt trafikmärke. Ett stiliserat dubbdäck med ett rött snedstreck över. 

69 

Färgfoto. Gammal staty i sten. Figurens ansiktsdetaljer är bortfrätta. Näsa, ögon och mun 
går nästan inte att urskilja längre. 
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70 

Teckning av man i forntida egyptisk klädsel (höftkläde). Han säger: Luften är en gud! 

70 

Teckning av man i forntida grekiska kläder (toga). Han säger: Luften är ett element! 

70 

Teckning av man i tidstypiska kläder (stor krage, jacka, korta pösbyxor och åtsittande 
hosor). Han säger: Luften finns inte i alla gaser! 

71 

Teckning av man i tidstypiska kläder (Smal lång jacka, korta smala byxor och knästrumpor). 
Han säger: Det finns kväve i luften! 

71 

Teckning av man i tidstypiska kläder (Hög stormhatt, lång rock och långbyxor). Han säger: 
Det finns ädelgaser i luften! 

71 

Teckning av kvinna i futuristiska kläder (Hög spetsig hatt, smal klänning under en sjal, grön 
kjol utanpå med snibbar nedåt, gula tights och röda stövlar). Hon säger: ? 

72 

Skiss. Väte finns i första raden (period 1) första kolumnen från vänster (grupp 1). 

73 

Skiss med molekylmodeller. Två vattenmolekyler (2H_2O) omvandlas med hjälp av 
elektrisk energi till en syremolekyl (O_2) och två vätemolekyler (2H_2). 

74 

Färgfoto. Industriområde med höga skorstenar som det bolmar ut rök ur. 

75 

Färgfoto. Människor som sitter i små båtar och på flottar längs en översvämmad gata. 

76 

Molekylmodell. Tre syreatomer sitter ihop i en böjd rad. 

77 

Svartvitt foto av luftskeppet Hindenburg som brinner. 

80 

Färgfoto. En grävmaskin på en sjö, har sjunkit ner delvis genom isen. I bakgrunden finns en 
bil som också ser ut att ha sjunkit ner en bit. 
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81 

Färgfoto av två stjälkar selleri i varsitt glas. Den vänstra står i klart vatten och är ljusgrön. 
Den högra står i röd vätska och har en skiftning i rött. 

81 

Färgfoto. Två pojkar drar en kärra som har två cykelhjul. Kärran är lastad med fyra stora 
dunkar. 

82 

Cirkeldiagram. 

  Saltvatten 97,3 % 

  Sötvatten 2,7 % varav: 

  Inlandsisar och glaciärer 2,1 % 

  Grundvatten 0,59 % 

  Sjöar och floder 0,01 % 

  Atmosfären 0,001 % 

84 

Färgfoto. En pojke står med vatten upp till midjan. Han har en plastpåse i ena handen och 
plockar bland skräp och avfall som täcker vattenytan. 

85 

Färgfoto av en insekt (skräddare) på en vattenyta. I bilden finns skisser av ett nätverk av 
vattenmolekyler som alla ligger orienterade åt samma håll så att det bildas kvadratiska 
”maskor” i nätet. 

87 

Färgfoto. Ett blodprov tas från ett finger. Ett smalt rör hålls mot bloddroppen. 

88 

Färgfoto. En inuit, klädd i kläder av sälskinn, hoppar mellan isflak med en harpun i handen. 

89 

Färgfoto. Ett pimpelhål sett underifrån. Fiskaren har fått napp. 

90 

Skiss med text. (Bildbeskrivning inom parentes). 

Så här kan vattnets kretslopp se ut. 

1. Vatten avdunstar (solens strålar värmer havsytan). 

2. Vattenångan kondenserar till moln 
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3. Molnen stiger (Det går in över land och uppför ett berg). 

4. Regn och snö (När molnet stigit mot bergets topp kommer nederbörd). 

5. Vattnet rinner tillbaka till havet (på ytan och i marken). 

91 

Färgfoto. Dimman stiger, som rök från vattenytan i en hamn. Den döljer delvis båtarna som 
ligger där. 

91 

Skiss av en vattenkokare med pip. 

93 

Färgfoto. Två händer, kladdiga av färg, hålls fram under vattenstrålen i tvättfatet. 

94 

Skiss. 

Vattenverk: Ytvatten tas från en sjö till vänster i bild. Vattnet leds genom rör via fyra 
bassänger med olika åtgärder. Först grovfiltrering, sedan flockning, sedan filtrering genom 
sand och sist bakteriedödande medel. Därefter pumpas vattnet upp i ett vattentorn. Från 
vattentornet leds vatten via rör till tvättfatet i ett bostadshus. 

Reningsverk: Från toalettstolen i huset leder rör till reningsverket som har tre bassänger 
med olika åtgärder. Först mekanisk rening, sedan biologisk rening och sist kemisk rening. 
Det renade avloppsvattnet släpps ut igen i ett vattendrag. 

95 

Förenklad beskrivning. Till höger i bild finns byggnader och kupoler. I mitten finns avlånga 
bassänger indelade i fack och till vänster finns runda bassänger. 

96 

Färgfoto. En rund vattendroppe som studsat upp från vattenytan. Den omges av cirkulära 
vågor på ytan. 

96 

Färgfoto. På anläggningen finns stora runda tankar och höga smala torn omgivna av rör. 

98 

Cirkeldiagram. 

  Saltvatten 97,3 % 

  Sötvatten 2,7 % varav: 

  Inlandsisar och glaciärer 2,1 % 

  Grundvatten 0,59 % 



17 
 

  Sjöar och floder 0,01 % 

  Atmosfären 0,001 % 

105 

Färgfoto. Närbild på två fötter med stora vätskande blåsor. 

106 

Färgfoto. Närbild på fem gula remsor pH-papper. Nedre delen av remsorna har olika 
färger: från vänster räknat: lila, blått, grönt, gult, orange. 

106 

pH-skala med exempel på olika produkter. Skalan går från -1 till 15 och har en färgskala 
som successivt skiftar från orange (surt pH<7) till grönt (neutralt pH=7) och slutligen blått 
(basiskt pH>7). 

Produktexempel, pH-värde. Siffrorna är ungefärliga: 

  Saltsyra, HCl -1 

  Citron 2 

  Fil 4,5 

  Potatis 5,5 

  Vatten 7 

  Tvål 8,5 

  Lutfisk 12 

  Natriumhydroxid, NaOH 15 

108 

Väte finns i period 1, grupp 1. 

109 

Skiss av DNA-kedja. Den liknar en spiralvriden stege med tvåfärgade stegpinnar. 

109 

Skiss. En bägare där lösningen innehåller 5Cl^- och 5H^+. 

109 

Skiss. En bägare där lösningen innehåller 3HAc, 2Ac^- och 2H^+. 

110 

Molekylmodell. En central kolatom binder en syreatom och två OH-grupper. 
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110 

Molekylmodell. En kedja med två kolatomer. Den vänstra binder även tre separata 
väteatomer. Den högra kolatomen binder även en syreatom och en OH-grupp. 

110 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  CO_2: En central kolatom binder två syreatomer. 

  H_2O: En central syreatom binder två väteatomer. 

  H_2CO_3: En central kolatom binder en syreatom och två OH-grupper. 

111 

Molekylmodell. En kloratom binder till en väteatom. 

111 

Molekylmodell. En central kväveatom binder två syreatomer och en OH-grupp. 

111 

Molekylmodell. En central svavelatom binder två syreatomer och två OH-grupper. 

112 

Färgfoto med exempel: bakpulver, gul såpa, tvål, klorin, samarin och tvättmedel. 

112 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  Bas: ej definierad molekyl. 

  H_2O: En central syreatom binder två väteatomer. 

  Bas-H^+: basen binder en H^+ och blir en positiv jon. 

  OH^-: En syreatom binder en väteatom. Det är en negativ jon. 

113 

Skiss. Bägare med 4NH_3, 2NH_4^+ och 2OH^-. 

113 

Skiss. Bägare med 6Na^+ och 6OH^-. 

113 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  NaOH: En natriumatom binder till en OH-grupp. 

  Na^+: en fri natriumjon 

  OH^-: en fri hydroxidjon 
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114 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  NH_3: en central kväveatom binder tre väteatomer. 

  H_2O: en central syreatom binder två väteatomer. 

  NH_4^+: en central kväveatom binder fyra väteatomer. 

  OH^-: En syreatom binder en väteatom. 

114 

Molekylmodell. En central kväveatom binder tre väteatomer. 

115 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  H^+: fri vätejon 

  OH^-: fri hydroxidjon 

  H_2O: En central syreatom binder två väteatomer. 

115 

Färgfoto. En helikopter som bär en container. Den släpper ut ett moln av kalkpulver över 
en våtmark. 

116 

pH-skala som går från -1 (vänster) till 15 (höger) och har en färgskala som successivt skiftar 
från orange (surt pH<7) till grönt (neutralt pH=7) och slutligen blått (basiskt pH>7). 

122 

Färgfoto. Plastmuggar sträcks fram mot löpare, som tar dem i farten. 

124 

Skiss. HCl och NaOH hälls ur flaskor, genom en tratt. Nedanför tratten finns en hög med 
salt. 

124 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  Na^+: fri natriumjon 

  Cl^-: fri kloridjon 

  OH^-: hydroxidjon (en syreatom sitter ihop med en väteatom) 

  H^+: fri vätejon 

  H_2O: vattenmolekyl (en central syreatom sitter ihop med två väteatomer) 
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124 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  Na^+: fri natriumjon 

  Cl^-: fri kloridjon 

  H_2O: vattenmolekyl (en central syreatom sitter ihop med två väteatomer) 

  NaCl: en natriumatom sitter ihop med en kloratom 

125 

Färgfoto. Fyra plattor med strängar av pulver i olika färger. Strängarna bildar bokstäver: 
SALT. 

125 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  2 Na: två fria natriumatomer 

  Cl_2: två kloratomer sitter ihop (klorgasmolekyl) 

  NaCl: en natriumatom sitter ihop med en kloratom 

125 

Skiss av en kubformad kristall uppbyggd av 4*4*4 joner. Varannan jon är Na^+ och 
varannan Cl^-. 

126 

Fem molekylmodeller av negativa joner. 

  Kloridjon, Cl^-: en fri kloridjon. 

  Sulfatjon, SO_4^(2-): en central svavelatom binder fyra syreatomer. 

  Nitratjon, NO_3^-: en central kväveatom binder tre syreatomer. 

  Karbonatjon, CO_3^(2-): en central kolatom binder tre syreatomer. 

  Laktatjon, C_3H_5O_3^-: en kedja med tre kolatomer (C). Vänster C binder även tre 
H (väte). C i mitten binder även en H och en OH-grupp. Höger C binder även två 
syreatomer. 

127 

Färgfoto. Närbild på statyett i vit sten. Ett huvud med forntida egyptisk frisyr. 

128 

Färgfoto. Flaskorna är öppna och står tätt intill varandra. 

132 

Syre är en icke-metall och finns i period 2, grupp 16. 
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Icke-metallerna (blåmarkerade) återfinns överst till vänster (H) och i övre högra hörnet 
(övriga blå). 

132 

Molekylmodell. En Mg^(2+) sitter ihop med en O^(2-). 

133 

Färgfoto. Det lyser starkt och slår gnistor om en tråd nedsänkt i en kolv. 

133 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  4 Fe: fyra fria järnatomer. 

  3 O_2: tre syrgasmolekyler. 

  2 Fe_2O_3: två formelenheter där varje molekyl innehåller fem atomer som sitter 
ihop OCOCO. COC bildar botten och O vid ändarna pekar rakt uppåt. 

133 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  3 Fe: tre fria järnatomer 

  2 O_2: två syrgasmolekyler 

  2 Fe_3O_4: en formelenhet. Atomerna sitter ihop i tre lager. 

  Nederst: COC 

  Mellan: OCO 

  Överst: En O binder vid C-atomen i mellanlagret. 

134 

Aluminium finns i period 3, grupp 13. 

Järn finns i period 4, grupp 8. 

134 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  4 Al: fyra fria aluminiumatomer 

  3 O_2: tre syrgasmolekyler 

  2 Al_2O_3: två formelenheter där varje molekyl innehåller fem atomer som sitter 
ihop O,Al,O,Al,O. Al,O,Al bildar botten och O vid ändarna pekar rakt uppåt. 

134 

Skiss. En platta av aluminiummetall vars ovansida är täckt med ett tunt lager 
aluminiumoxid. 
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135 

Färgfoto. Faluröd huslänga. 

138 

Färgfoto. En simmare närmar sig en gräns i vattnet. På andra sidan gränsen är vattnet 
skarpt rödfärgat av alger. 

139 

Färgfoto. En ask med stenar i olika färger och storlekar. Vid varje sten sitter en etikett. 

141 

Syre i period 2, grupp 16. 

  Aluminium i period 3, grupp 13. 

  Kisel i period 3, grupp 14. 

  Kalcium i period 4, grupp 2. 

  Järn i period 4, grupp 8. 

141 

Färgfoto och molekylmodeller. 

Fem olika stenar med olika färg och mönster. 

Två olika molekylmodeller med invecklade uppbyggnader. De består av grå och röda 
atomer. 

143 

Skiss av mark i genomskärning. Överst finns organisk jord och mineraljord blandat. Längre 
ner finns ren mineraljord. Underst ligger berggrunden. 

144 

Skiss av två kretslopp. 

Organisk jord: Från jorden till växter och vidare till djur. Från växter och djur tillbaka till 
jorden. 

Mineraljord: Jord dras med regn och floder till havet, där den lägger sig som sediment på 
bottnen. Sedimenten pressas samman och veckas, nya berg bildas. Bergen vittrar och ger 
ny jord. 

145 

Periodiska systemet. 

  H i period 1, grupp 1, icke-metall 

  C i period 2, grupp 14, icke-metall 
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  N i period 2, grupp 15, icke-metall 

  I period 2, grupp 16, icke-metall 

  P i period 3, grupp 15, icke-metall 

  K i period 4, grupp 1, metall 

146 

Skiss av ett träd på mark i genomskärning. Kronan tar upp kol och syre ur luften. Rötterna 
tar upp syre, väte, kväve, fosfor och kalium ur marken. De transporteras upp genom 
stammen till kronan. 

147 

Skiss med förklarande text: 

Bakterier omvandlar luftens kväve till kväveföreningar. 

Döda djur och växter sönderdelas och kvävet hamnar i jorden. 

Växter tar upp kväveföreningar. 

Djur äter växter som innehåller kväveföreningar. 

Kväveföreningar i jorden omvandlas till kvävgas. 

Kvävgas i luften 

Fabriken tillverkar konstgödsel av kvävgasen i luften. 

Jordbrukaren sprider kvävegödning på åkern. 

151 

Färgfoto. Två badare vadar mot land genom vatten som liknar en gulgrön soppa. 

152 

Färgfoto. Krav-märkta bananer. 

158 

Färgfoto. Solljuset strilar genom ett skogsbryn ner på en blomsteräng. 

159 

Teckning. En person vid en femvägskorsning. En stolpe mitt i korsningen har skyltar som 
pekar mot de olika vägvalen: 

  Alkoholer 

  Kolväten 

  Estrar 

  Organiska syror 

  Andra ämnen 
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160 

En kolkedja med tre C. C i mitten binder två H. Övriga C binder vardera tre H. 

161 

En central C binder fyra H, som spretar åt olika håll. 

162 

En kolkedja med två C. Varje C binder vardera tre H. 

162 

Två kolatomer. Atomernas möjlighet till bindning representeras av att atomerna har 
utsträckta händer. 

Rätt: De två atomernas händer tar tag i varandra 

Fel: Den ena kolatomens hand har greppat tag direkt i den andra kolatomen, utan att deras 
händer möts. 

163 

Alkanseriens första åtta kolväten. Strukturformler. Alla, utom metan, består av kolkedjor 
med 2-8 kolatomer (C). C vid ändarna binder även tre väteatomer (H) var. Övriga C binder 
två H var. 

  Metan, CH_4: en central C binder fyra H 

  Etan, C_2H_6: två atomer i kolkedjan 

  Propan, C_3H_8: tre atomer i kolkedjan 

  Butan, C_4H_10: fyra atomer i kolkedjan 

  Pentan, C_5H_12: fem atomer i kolkedjan 

  Hexan, C_6H_14: sex atomer i kolkedjan 

  Heptan, C_7H_16: sju atomer i kolkedjan 

  Oktan, C_8H_18: åtta atomer i kolkedjan 

163 

Färgfoto. En vält kör på nylagd asfalt. 

165 

Strukturformel och molekylmodell. En rak kolkedja med fyra C. C vid ändarna binder även 
tre väteatomer (H) var. Övriga C binder två H var (totalt tio H). 

165 

Strukturformel och molekylmodell. En rak kolkedja med tre C. C vid ändarna binder även 
tre väteatomer (H) var. C i mitten binder även en H och en CH_3-grupp. 
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166 

Strukturformel och molekylmodell. En kolkedja med två C. Mellan C-atomerna finns en 
dubbelbindning. Varje C binder också två H vardera, med enkla bindningar. 

167 

Molekylmodell. En kolkedja med två C. Mellan C-atomerna finns en trippelbindning. Varje 
C binder också varsitt H, med enkla bindningar. 

167 

Strukturformel och molekylmodell. En kolkedja med två C. Varje C binder även tre H. Alla 
bindningar är enkla. 

167 

Strukturformel och molekylmodell. En kolkedja med två C. Varje C binder även två H. 
Mellan C-atomerna finns en dubbelbindning, övriga bindningar är enkla. 

167 

Strukturformel och molekylmodell. En kolkedja med två C. Varje C binder även en H. 
Mellan C-atomerna finns en trippelbindning, övriga bindningar är enkla. 

168 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  Eten: En kolkedja med två C. Varje C binder även två H. 

  Vätgas: Två väteatomer sitter ihop. 

  Etan: En kolkedja med två C. Varje C binder även tre H. 

170 

Strukturformel och molekylmodell. En central C-atom binder tre H och en OH-grupp, med 
enkla bindningar. 

170 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  Kolmonoxid: En kolatom och en syreatom sitter ihop. 

  Vätgas: två molekyler som består av vardera två väteatomer. 

  Metanol: en central kolatom binder tre H och en OH-grupp. 

170 

Strukturformel och molekylmodell. En kolkedja med två C. Vänster C binder tre H. Höger C 
binder två H och en OH-grupp. Alla bindningar är enkla. 
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172 

Strukturformel och molekylmodell. En kolkedja med två C. Varje C binder två H och en OH-
grupp. Alla bindningar är enkla. 

172 

Strukturformel och molekylmodell. En kolkedja med tre C. C i mitten binder ett H och en 
OH-grupp. Övriga C binder två H och en OH-grupp var. Alla bindningar är enkla. 

174 

Färgfoto. Närbild på en röd stackmyra. 

174 

Strukturformel och molekylmodell. En central C-atom binder ett H och en OH-grupp, med 
enkla bindningar. Den binder även en O med dubbelbindning. H binder alltså en COOH-
grupp. 

174 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  Myrsyra: En central C-atom binder ett H, ett O och en OH-grupp 

  Metanoatjon (negativt laddad jon): En central C-atom binder ett H och två O. 

  Vätejon (positivt laddad jon): en fri vätejon. 

175 

Strukturformel och molekylmodell. En kolkedja med två C. Båda C binder tre H vardera. 

175 

Strukturformel och molekylmodell. En kolkedja med två C. Vänster C binder tre H. Höger C 
binder två H och en OH-grupp. OH-gruppen är markerad. 

175 

Strukturformel och molekylmodell. En kolkedja med två C. Vänster C binder tre H. Höger C 
ingår i en COOH-grupp (den binder en O och en OH-grupp). COOH-gruppen är markerad. 

177 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. 

  Etanol: En kolkedja med två C. Vänster C binder tre H. Höger C binder två H och en 
OH-grupp. 

  Ättiksyra: En kolkedja med två C. Vänster C binder tre H. Höger C ingår i en COOH-
grupp (den binder en O och en OH-grupp). 

  Etyletanoat (ester): Ättiksyran och Etanolen sitter ihop. Ättiksyran har släppt H från 
sin OH-grupp och binder istället mot etanolen som har släppt sin OH-grupp. 
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  Vatten: en central syreatom binder två väteatomer. 

179 

Svartvitt foto: Bild från förr, gruvarbetare sitter framför trälåda. Det står Explosiv vara på 
den. 

181 

Molekylmodell. En central C binder fyra H, som spretar åt olika håll. 

181 

Molekylmodell. En kolkedja med två C. Varje C binder varsitt H. Bindningarna syns ej. 

189 

Skiss av en björk och ett löv med text. 

Lövet tar upp koldioxid från luften och får vatten från marken. 

Socker bildas i bladet och transporteras till andra delar av växten. 

Syrgas släpps ut i luften 

191 

Tre atommodeller. 

  Väte, H: liten vit atom 

  Syre, O: röd atom 

  Kol, C: svart atom 

192 

Strukturformel och molekylmodell. En O och fem C bildar en ring. C till vänster om O binder 
en CH_2OH-grupp. Övriga C binder vardera en H och en OH. 

192 

En sexkantig ring med O i övre högra hörnet och en bindning till en OH-grupp rakt åt höger. 

192 

Färgfoto med exempel: sockerbitar, potatis och ved från ett träd. 

193 

Två sexkantiga ringar på rad med O i övre högra hörnet. Båda binder till en O mitt mellan 
dem. Den högra ringen har en bindning till en OH-grupp rakt åt höger. 

193 

Färgfoto. Exempel på laktosfria produkter: Yoghurt, keso, crème fraiche, smör. 
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197 

Tre atommodeller. 

  Väte, H: liten vit atom 

  Syre, O: röd atom 

  Kol, C: svart atom 

197 

Strukturformel och molekylmodell. En kolkedja med tre C. C i mitten binder ett H och en 
OH-grupp. Övriga C binder två H och en OH-grupp var. Alla bindningar är enkla. 

197 

Glycerol (en lodrät grå ”pinne”) binder tre vågräta avlånga fettsyror, en vid övre änden, en 
på mitten och en vid nedre änden. Fettsyrorna är markerade med olika färg (gul, orange 
och röd). 

200 

Två molekylmodeller som båda består av en lång kolvätekedja med en COOH-grupp i ena 
änden. 

Cisfettsyra: på mitten av kolvätekedjan finns en ojämnhet och här bildas en krök. 

Transfettsyra: på mitten av kolvätekedjan finns en ojämnhet men kedjan behåller sin raka 
form. 

201 

Fem atommodeller 

  Väte, H: liten vit atom 

  Syre, O: röd atom 

  Kväve, N: lila atom 

  Kol, C: svart atom 

  Svavel, S: gul atom 

201 

Molekylmodell. En kedja med två C. Höger C binder en O och en OH-grupp. Vänster C 
binder en H, en NH_2-grupp och en X (blå bubbla). 

201 

Del av en kedja med 18 gröna ovaler. Var och en binder en bubbla. Bubblorna har fem olika 
färger. 

204 

Färgfoto. En tennisspelare. 
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205 

Tecknad man, i orangea arbetskläder, som håller en borrmaskin. Kepsen är markerad ”E”. 

205 

Teckning. På ryggen på samme man som ovan finns en knapp med två lägen ”on” och 
”off”. 

205 

Teckning. Samme man som ovan med en annan man och en kvinna. Alla har kepsar 
markerade ”E”, men den andre mannen har blå kläder och håller en hammare. Kvinnan bär 
gula kläder och håller en skruvmejsel. 

206 

Skiss. Från glukos (till vänster) leder en kedja med 13 blå pilar fram till citronsyracykeln. 
Kedjan är inte rak utan delar sig nära mitten och går sedan ihop igen. Citronsyracykeln 
består av åtta gröna pilar som bildar en cirkel. Några av pilarna är markerade med namn på 
syror. De blå pilarna möter först oxalättiksyra längst till vänster i cirkeln. Nästa pil i cykeln 
är citronsyra och den fjärde alfa-ketoglutarsyra. Den delar sig och det avgår en brun pil 
med koldioxid, vatten och energi. Bärnstenssyra är nästa pil i cykeln. Sedan kommer tre 
omarkerade pilar innan cirkeln är sluten. 

208 

Fem atommodeller. 

  Väte, H: liten vit atom 

  Syre, O: röd atom 

  Kol, C: svart atom 

  Kväve, N: lila atom 

  Fosfor, P: blå atom 

208 

Molekylmodell. Mycket invecklad modell. Den liknar ett spiralvridet band uppbyggt av 
massor med atomer i olika färger. 

209 

Invecklad molekyl uppbyggd olikfärgade kulor (atomer), 10 svarta, 14 vita, 8 röda, 5 blå och 
1 gul. 

209 

Modellen liknar en spiralvriden stege med tvåfärgade stegpinnar som antingen är lila+grå 
eller blå+röd. Färgen kodar för de olika nukleotiderna: A=lila, T=grå, G=blå, C=röd. 
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210 

Ytan är täckt av strukturer som liknar blomblad med längsgående veck. De är blå och gula 
med lila inslag. 

212 

Färgfoto. Flygbild av en platt odlingsmark. Den är täckt av rader med cirkulära ytor som har 
olika nyanser av grönt och gult. 

213 

Färgfoto. En förpackning med kosttillskott, text: 

Floradix BLUTSAFT® 

Kosttillskott 

JÄRN och VITAMINER när kosten inte räcker till. 

Extrakt av örter och grönsaker samt fruktsafter, specialjäst och järn. 

214 

Färgfoto. Jordgubbe. 

219 

Färgfoto av första sidan på två tidningsbilagor om LCHF-dieten. Några rubriker: LCHF allt 
om nya succédieten!, nya & goda recept!, bli pigg!, supervitaminet som hjälper, 
grönkålsomelett, torsksoppa, testa PALEO - nya naturliga LCHF, 3 kilo på 14 dagar - schema 
dag för dag, smarta ketosmetoden!, bränn fett snabbt!, byt ut-guide: chips, glass & tacos, 
läsarnas succé - vi tappade 10 kilo var. 

221 

En tallrik med mat som delats in i tre delar, som ett cirkeldiagram. Siffrorna är ungefärliga: 

  26 % Kött, fisk, ägg, bönor, quorn eller sojaprodukter. 

  37 % Potatis, ris, pasta eller bröd. 

  37 % Grönsaker, rotfrukter eller frukt. 

221 

En tallrik med mat som delats in i tre delar, som ett cirkeldiagram. Siffrorna är ungefärliga: 

  26 % Bönor, linser, kikärter, quorn, sojaprotein. 

  37 % Potatis, ris, pasta eller bröd. 

  37 % Grönsaker, rotfrukter eller frukt. 
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223 

Teckning av en morot och en hamburgare som har armar med boxningshandskar. 
Hamburgaren ligger utslagen och läcker ketchup. Moroten står upprätt med ena armen i 
slagposition. 

228 

Färgfoto. En sked full med medicin: kapslar, avlånga och runda tabletter. 

229 

Skiss av en cell i genomskärning. Cellkärnan omges av ett membran och ligger nära mitten. 
Cellens ytterkant består av ett cellmembran. Inkilat i detta membran sitter på fyra ställen 
receptorer. De har olika färg. Den del som är utanför cellen har olika fördjupningar som ska 
passa mot specifika signalämnen, likt pusselbitar. Ett gult signalämne har fastnat i en grön 
receptor. Innanför det finns enzymer. På ett band står det ”Till alla 
glukosförbränningsenzymer: Börja jobba!”. 

230 

Färgfoto. Glasflaska med, en dödskalle med korslagda benknotor på etiketten. 

232 

Färgfoto. En person tvättar händerna med tvål som löddrar. 

233 

Molekylmodell. Kolvätekedjan binder till kolatomen i jonänden. 

  Opolär kolväteände: en kolvätekedja med nio kolatomer och nitton väteatomer. 

  Laddad jonände: en kolatom som binder två syreatomer. Den har en negativ 
laddning. 

233 

Skiss med förenklad bild av en tensid, en röd kula med en vågformad svans. 

Vattenälskande del: den röda kulan. 

Fettälskande del: den vågformade svansen. 

Längst ner finns en yta där tensiderna står packade, med den fettälskande delen nedåt. En 
fettkula ligger på ytan och tensiderna sugs till den och fastnar med den vattenälskande 
delen utåt och svansen inåt. En fettkula högre upp är helt omringad av tensider där 
svansen ligger inne i fettkulan och den röda vattenälskande delen utanför fettkulans yta. 

234 

Molekylmodell. En mättad kolvätekedja (18 C), binder till en laddad jonände som består av 
en svavelatom med fyra syreatomer. Änden har en negativ laddning. I närheten av den 
finns en positivt laddad jon. 
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235 

Färgfoto av en slaktare med nedsolkad rock. Han står bredvid stora hängande köttstycken. 

237 

Färgfoto. Ett ansikte sminkat som en zombie. Huden är täckande vit och det rinner rött 
från pannan, ögonen, näsan och munnen. Mörka skuggor under ögonen och svarta läppar. 

239 

Färgfoto. En hand som gör V-tecken, har ca 3 cm långa rödmålade naglar. 

240 

Färgfoto. En tallrik fylld med piller och kapslar i olika färger. 

241 

Färgfoto. Lax, avokado och oliver. 

241 

Skiss av en cell i genomskärning. Inkilat i cellmembranet sitter receptorer vars yttre ände 
liknar pusselbitar. Ett gult signalämne har fastnat i en grön receptor. 

244 

Färgfoto. Bilar vid en mack. 

245 

Färgfoto. En brandman sprutar vatten, med en grov slang, på ett brinnande hus. 

245 

Färgfoto. I förgrunden finns ett lövträd. En tecknad pil pekar mot trädets krona och en pil 
pekar från trädets krona. Två barn sitter på en glasveranda i bakgrunden, med fötterna på 
gräsmattan. 

246 

Periodiska systemet. Kol, C, finns i period 2, grupp 14. Den är en icke-metall. 

246 

Färgfoto. En liten hund bär ett hjärtformat smycke klätt med vita stenar, vid halsbandet. 

246 

Färgfoto av en fasettslipad diamant och en molekylmodell. Modellen liknar en pyramid 
uppbyggd av kuber med kolatomer i hörnen på kuberna. 

247 

Färgfoto av blyertspenna och en molekylmodell. Två plattor, uppbyggda av sexkantiga 
ringar ligger parallellt. Det finns tvära bindningar mellan plattorna. 
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249 

Foto av grafen i stark uppförstoring. Det liknar ett tunt tyg med veck i olika riktningar. En 
molekylmodell visar ett nät uppbyggt av sexkantringar. 

250 

Färgfoto. Kupolen är klotrund och omger en byggnad. Den sticker upp en bra bit över 
trädkronorna i närheten. 

251 

Färgfoto. En hand håller i en sotsvart sten. 

253 

Världskarta där länder är markerade med olika stora oljefat. De räknas nedan upp i 
uppskattad storleksordning, med början på det största. 

  Saudiarabien 

  Venezuela 

  Kanada 

  Iran 

  Irak 

  Förenade Arabemiraten 

  Kuwait 

  Qatar 

  Ryssland 

  Libyen 

  Kazakstan 

  Nigeria 

254 

Färgfoto. Flera höga torn av olika tjocklek och skorstenar. De omges av rör som utgår från 
olika nivåer på tornen. 

254 

Principskiss av ett destillationstorn. Det består av en avlång lodrät tank. Råolja förs in 
genom ett rör nära botten. De olika fraktionerna av kolväten förs ut från tornet, genom 
rör, på olika höjder och vid olika temperaturer. De är uppifrån räknat: 

  20 grader C, Gaser (vid tankens topp) t ex till gasflaskor. 

  170 grader C, Bensin t ex till bilar. 

  220 grader C, Fotogen t ex till flygplan. 
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  300 grader C, Dieselolja och lätt eldningsolja t ex till lastbilar. 

  350 grader C, Tung eldningsolja och smörjolja, t ex till fabriker. 

  400 grader C, Asfalt och paraffin (vid tankens botten) t ex till vägar. 

255 

Molekylmodell. Del av en väldigt lång kolvätekedja. Det syns ca 30 kolatomer. 

256 

Elektronmikroskopbild. Ca 15 röda kulformade bakterier i en avlång hög. 

257 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. Reaktionen sker i en växtcell, med hjälp av 
solenergi. 

  Koldioxid: en central kolatom binder två syreatomer. 

  Vatten: en central syreatom binder två väteatomer. 

  Glukos: en O och fem C bildar en ring. C till vänster om O binder en CH_2OH-grupp. 
Övriga C binder vardera en H och en OH. 

  Syrgas: två syremolekyler sitter ihop. 

258 

Färgfoto. Tre ungdomar vid en lägereld. 

259 

Kemisk reaktion med molekylmodeller. Reaktionen sker i en djurcell och avger energi. 

Glukos: en O och fem C bildar en ring. C till vänster om O binder en CH_2OH-grupp. Övriga 
C binder vardera en H och en OH. 

  Syre: två syremolekyler sitter ihop. 

  Koldioxid: en central kolatom binder två syreatomer. 

  Vatten: en central syreatom binder två väteatomer. 

260 

Skiss av kolets kretslopp, med text (bildbeskrivning inom parentes). 

  Koldioxid (finns i luften) 

  Fotosyntes: Växter omvandlar koldioxid till energirika ämnen (kolet binds i t ex ett 
äpple). 

  Förbränning: Djur och växter andas ut koldioxid (kolet går tillbaka till luften). 

  När döda djur och växter sönderdelas bildas koldioxid (kolet går tillbaka till luften). 

  Döda djur och växter kan omvandlas till fossila bränslen (kolet binds i marken). 
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  När vi förbränner fossila bränslen bildas koldioxid (kolet går tillbaka till luften). 

261 

Cirkeldiagram. 

  33 % Olja 

  27 % Kol 

  21 % Naturgas 

  10 % Biobränslen 

  6 % Kärnenergi 

  2 % Vattenkraft 

  1 % Övriga energikällor 

261 

Färgfoto. Tjock rök bolmar ur höga skorstenar. 

261 

Linjediagram. Y-axeln visar ”Energi, TWh” och är markerad från 0-140000. X-axeln visar 
”Tid, år” och är markerad 1860-2011. Nedan finns en förenklad beskrivning av kurvan. 
Värdena är ungefärliga. 

1860-1950: användningen ökar långsamt från 5000 TWh till 25000 TWh (ca 220 TWh/år). 

1950-2011: användningen ökar allt snabbare från 25000 TWh till 140000 TWh (i 
genomsnitt ca 1885 TWh/år). 

262 

Karta över Norden, utom Island. Kustlinjen var mycket högre upp. Norge, Sverige och delar 
av Finland var en ö som saknade landförbindelse österut. Hela Mälarområdet låg under 
vatten och Vänern var del av en stor havsvik. Några exempel på vad som låg under 
havsnivån: 

  Norrbotten, delar av kusten 

  Östra Gästrikland 

  Hela Uppland 

  Östra Västmanland och Närke 

  Större delen av Södermanland 

  Östra Östergötland och Småland 

  Hela Gotland 

  Nordöstra och sydvästra Skåne 

  Västra Halland och Bohuslän 



36 
 

  Västra och södra Finland 

263 

Skiss. En avlång metalldosa. Från höger kommer avgaserna in och efter rening går de ut till 
vänster. Inuti dosan finns två ovala tjocka ”plattor” som avgaserna måste passera. 
Plattorna ser ut att vara perforerade med små hål i den riktning som avgaserna tar. 

265 

Färgfoto. En rad med fyra enorma ”vindsnurror” på höga rörformade stativ. 

268 

Teckning. En man i rustning håller en hakebössa snett uppåtriktad. Han antänder med en 
brinnande sticka. 

Hakebössan liknar ett ”kanonpipa” monterad på en lång stång. En stor rund kula kommer 
ur dess mynning, följd av en kvast med eld. 

269 

Skiss. Två delar av brandtriangeln: brännbart ämne, värme. 

269 

Skiss. Två delar av brandtriangeln: syre, brännbart ämne. 

271 

Skiss. Två delar av brandtriangeln: värme, syre. 

272 

Mikroskopbild. En hög med stavformade bakterier. 

274 

Färgfoto. En kvist med löv. 

274 

Karta över Norden, utom Island. Kustlinjen var mycket högre upp. Norge, Sverige och delar 
av Finland var en ö som saknade landförbindelse österut. Hela Mälarområdet låg under 
vatten och Vänern var del av en stor havsvik. 

274 

Skiss. Eldtriangel. 

280 

Färgfoto. Ett vardagsrum. En kvinna sitter i en mjuk tygsoffa, soffborden ser ut att vara av 
plast på ett underrede av stålrör. Golvet är av trä. Där finns även bl a en tv på en tv-bänk, 
en spegel, en stor vas med en växt, en lampa med plastskärm och levande ljus. 
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282 

Färgfoto. En pojke står med vatten upp till överarmarna. Vattnet är fullt av sopor t ex plast 
och växtavfall. 

283 

Färgfoto med fyra återvinningskärl märkta med: 

  Plastförpackningar 

  Pappersförpackningar 

  Tidningar 

  Glas färgat 

283 

Färgfoto. En liten hund, under en filt. Bara huvudet och framtassarna sticker fram. 

284 

Rund symbol med tre gröna pilar, efter varandra. De är vikta så att de tillsammans bildar 
en triangel. Bakgrunden är brun. 

286 

Skiss med text som ger exempel på vad som kan tillverkas av träd (en gran). 

  Virke är trä att bygga saker av. 

  Papper är gjort av hoppressade cellulosafibrer. 

  Viskos är ett tyg som är gjort av kemiskt behandlade cellulosafibrer. 

  Ved är ett biobränsle som vi kan elda med. 

  Tejp och bordtennisbollar är gjorda av plaster som är tillverkade av cellulosa. 

  Terpentin och såpa kan framställas från trädets kåda. Träkol, tjära, etanol och 
socker kan framställas ur trä. 

287 

Färgfoto. Gulbruna tunna bitar av ved. 

287 

Färgfoto. Bruna filtade klumpar. 

287 

Färgfoto. Kritvita filtade klumpar. 

287 

Färgfoto. Två personer arbetar med den liggande rullen. Den är flera meter lång och 
ungefär 1,5 m bred. 
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289 

Skiss av ett oljetorn som sprutar upp olja. I oljan finns en plastanka, ett armbandsur, en 
kulspetspenna och en fotboll. 

290 

Molekylmodell. Etenmolekyl som består av två kolatomer (C) som binder varandra med en 
dubbelbindning. Varje C binder dessutom två väteatomer (H) var. 

290 

Molekylmodell. Del av en polyetenkedja. Sex C med enkla bindningar emellan. Varje C 
binder även två H var. C vid ändarna har varsin öppen bindning. 

291 

Färgfoto. Färgglada slevar, vispar och stekspadar. 

291 

Två skisser. 

  Termoplastens molekyler är svagt grenade, men sitter inte ihop. 

  Härdplastens molekyler är raka, men det finns tvära bindningar mellan dem, som 
stegpinnar. 

293 

Färgfoto. Tre män med brinnande lyktor fastbundna på huvudet. 

293 

Molekylmodell. En isoprenmonomer består av en kedja med fyra C, nedan kallade C1-C4, 
där C1 är längst till vänster. C1 binder till ett C i föregående isoprenmonomer och en H. C2 
binder en CH_3-grupp. C3 binder en H och C4 binder två H och till ett C i nästa 
isoprenmonomer. 

295 

Två färgfoton. 

Vit tjock sav rinner från ett snitt i barken på ett träd, ner i en fastsatt skål. 

Vit tjock vätska hälls över från dunkar till tunnor. 

299 

Molekylmodell. Ett nätverk uppbyggt av ringar med 12 atomer i varje. Varannan atom är 
kisel och varannan syre. 

299 

Molekylmodell. Liknar ett oregelbundet nät. Maskorna är olika stora och inte regelbundna. 
Varannan atom är kisel och varannan syre. 
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301 

Färgfoto. En person spinner tråd för hand med hjälp av en slända, en snurrande trissa. 

301 

Färgfoto. En kvinna lyfter på kjolkanten och visar nylonstrumporna (som knappt syns). 

303 

Cirkulär mikroskopbild. I centrum finns en kanal, ett hål. Det omges av ett tjockt skikt 
kollagenfibrer. Insprängt i kollagenet finns spridda svarta små prickar, skelettceller. 

303 

Färgfoto. En person häller betong över ett nätverk av järnstänger. 

308 

Färgfoto. Dropparna behåller sin runda form och väter inte ner bladet. 

308 

Färgfoto. Bladets yta består av tätt packade små ”kullar” med en liten topp i mitten på 
varje. 

310 

Skiss med exempel: virke, papper, viskos, ved, tejp, bordtennisbollar, terpentin, såpa, 
träkol, tjära, etanol och socker. 

314 

Färgfoto. En person på ett tak tar lös takplåten, i skydd av mörkret. 

315 

Färgfoto med elkablar, ett gem, en citron, en spik och en glödlampa. 

315 

Färgfoto av ett tiotal handfat upphängda på trådar. En del är kopparröda, andra 
mässingsgula och några silverfärgade. Tre av dem har hamrade mönster som liknar blad i 
kopparfärg på silverfärgad botten. 

316 

Periodiska systemet. Metallerna återfinns i: 

  Period 2 (2 ämnen), grupp 1-2 

  Period 3 (3 ämnen), grupp 1-13 

  Period 4 (14 ämnen), grupp 1-14 

  Period 5 (15 ämnen), grupp 1-15 

  Period 6 (16 ämnen), grupp 1-16 
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  Period 7 (9 ämnen), grupp 1-9 

316 

Färgfoto. En enorm (kanske 6-8 meter hög, liggande) silverfärgad, äggformad skulptur. I 
bakgrunden ser skyskraporna jämförelsevis små ut. 

319 

Flödesschema med text (bildbeskrivning inom parentes). 

1. Malmen bryts i gruvor. 

2. Malmen grovkrossas. 

3. Malmen anrikas för att bli mer koncentrerad (en hög med små kulor). 

4. Kemiska reaktioner gör om metalljonerna till metall (mörkgrå tacka, liknar en kloss). 

5. Metallen renas från andra ämnen (ljusgrå tacka). 

6. Saker tillverkas av metallen (köksspis med fyra plattor och ugn). 

7. Sakerna hamnar till slut på soptippen eller återvinns (trasig köksspis). 

320 

Skiss med text. Masugnen liknar en hög tank med två tjocka, och ett smalt rör upptill. En 
bit ovanför bottnen finns två smala rör, för tillförsel av luft. Längst ner finns två breda rör. 

Text (bildbeskrivning inom parentes): 

Järnmalm och kol fylls på uppifrån (genom de tjocka rören). 

När kolet brinner reagerar det med oxidjonerna i järnmalmen (inuti tanken). De heta 
koloxiderna försvinner genom röret upptill (det smala röret). 

Här kommer det ut en blandning av kolmonoxid och koldioxid som bildas under reaktionen 
(det smala röret). 

Järnjonerna lossnar från oxidjonerna och omvandlas med hjälp av kolet till järnatomer. Det 
varma råjärnet tappas ut längst ner. Där får man också ut det skräp som finns kvar – 
slaggen. 

Slagg (brett rör till vänster). 

Råjärn (brett rör till höger). 

321 

Färgfoto. Slagghögen är ungefär lika hög som ett trevåningshus och nästan helt utan 
växtlighet. 

321 

Periodiska systemet. Tungmetallerna återfinns i: 

  Period 4 (9 ämnen), grupp 5-13 
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  Period 5 (10 ämnen), grupp 4-13 

  Period 6 (15 ämnen), grupp 2-16 

  Period 7 (8 ämnen), grupp 2-9 

Markerade är: 

  Cd: Period 5, grupp 12 

  Hg: Period 6, grupp 12 

  Pb: Period 6, grupp 14 

322 

Färgfoto. Tre rostiga gamla bilar i en skogskant. 

324 

Färgfoto. Närbild på en ung kvinna hos frisören. Frisören har placerat några hårslingor från 
övre delen av hennes huvud över en folie. De målas gröna med pensel, utan att det blir 
spill i övriga håret. 

325 

Färgfoto. En infälld röntgenbild visar protesen, en höftkula med en böjd stång ner i 
lårbenet. 

328 

Färgfoto. Interiör från ett kök med blanka metallredskap, bl a kastrull, stekpanna, olika 
stekspadar och tänger. 

330 

Färgfoto. Hela cykeln är rostfärgad, utom plasthandtagen, ringklockan och stänkskyddet. 

330 

Skiss. En platta av aluminium vars ovansida är täckt med ett tunt lager aluminiumoxid. 

332 

Skiss. Överst finns en citron med en järnspik instucken på vänster sida och ett koppargem 
instucket på höger sida. Under citronen finns en platta med två kontakter och en lampa. 
Spiken har förbindelse (elkabel) med vänster kontakt och gemet med höger kontakt. 
Lampan lyser. 

333 

Skiss. En nedgrävd bensintank under tre bensinpumpar. Bredvid pumparna finns ett 
klossliknande föremål (magnesium), som har förbindelse till tanken under marken. 

334 

Färgfoto. En polis har öppnat bakluckan på en bil. Den är fylld av avklippta kopparkablar. 
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336 

Färgfoto. Blank enorm äggskulptur. 

336 

Färgfoto. Tiokronorsmynt. 

336 

Färgfoto. Trumpet. 

337 

Färgfoto. Rostbrunt cykelställ. 

340 

Färgfoto. Två akrobater står på en tredje. Akrobaten i mitten står bredbent på golvet, med 
knäna svagt böjda, och spretar med armarna utåt. De två övriga står på varsin sida om 
honom med fötterna på hans lår. De håller i sig i varsin arm och pekar snett utåt, uppåt. 

341 

Färgfoto. Knappar sorterade efter färg i olika fack. 

341 

Färgfoto. Sex personer vid ett högt gallerstängsel. De håller i höga stegar och två av dem 
klättrar. De har overaller med texten ”Greenpeace, #stresstest” på ryggen. 

342 

Tecknad serie som illustration till ”Äta, sova, träna, plugga, chilla, vara med kompisar eller 
familjen”. 

342 

Atommodell. Protonerna har varsin positiva laddning. Elektronerna cirklar runt kärnan och 
har varsin negativ laddning. 

343 

Färgfoto. Ett åskmoln med flera blixtar som lyser upp. Blixtarna är krokiga och grenade. 

347 

Atommodell. En central atomkärna omges av tre elektronskal. 

347 

Atommodell. En central atomkärna, med två positivt laddade protoner, omges av ett 
elektronskal, med två negativt laddade elektroner. 

348 

Del av periodiska systemet, period 1-3, grupp 1-2 och 13-18. 
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I period 1 omges atomkärnan av ett elektronskal, i period 2 av två elektronskal och i period 
3 av tre elektronskal. Protonerna (p) har en positiv laddning var och elektronerna (e) en 
negativ laddning var. Det finns text till tre av grupperna och exempel till alla. 
Elektronfördelningen mellan de olika skalen anges nedan inom klammer, t ex Na [2, 8, 1] 
betyder två elektroner i innersta skalet, åtta i mellanskalet och 1 valenselektron i yttersta 
skalet. 

Grupp 1. Alkalimetaller (H är undantagen): 1 valenselektron. 

Mjuka metaller. Reagerar lätt med syre och vatten. Bildar gärna positiva joner. Exempel: 

  Li, period 2: tre p och tre e [2, 1]. 

  Na, period 3: 11 p och 11 e [2, 8, 1]. 

Grupp 17. Halogener: 7 valenselektroner. 

Giftiga i grundämnesform. Reagerar lätt med andra ämnen. Bildar gärna negativa joner. 

Exempel: 

  F, period 2: Nio p och nio e [2, 7]. 

  Cl, period 3: 17 p och 17 e [2, 8, 7]. 

  Grupp 18. Ädelgaser: fulla valensskal. 

Reagerar inte med andra ämnen. Bildar inga molekyler och inte heller joner. Varje atom 
håller sig för sig själv. 

Exempel: 

  He, period 1: Två p, och två e [2]. 

  Ne, period 2: 10 p och 10 e [2, 8]. 

  Ar, period 3: 18 p och 18 e [2, 8, 8]. 

Grupp 2 

Exempel: 

  Be, period 2: fyra p och fyra e [2, 2]. 

  Mg, period 3: 12 p och 12 e [2, 8, 2]. 

Grupp 13 

Exempel: 

  B, period 2: fem p och fem e [2, 3]. 

  Al, period 3: 13 p och 13 e [2, 8, 3]. 

Grupp 14 

Exempel: 

  C, period 2: sex p och sex e [2, 4]. 

  Si, period 3: 14 p och 14 e [2, 8, 4]. 
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Grupp 15 

Exempel: 

  N, period 2: sju p och sju e [2, 5]. 

  P, period 3: 15 p och 15 e [2, 8, 5]. 

Grupp 16 

Exempel: 

  O, period 2: Åtta p och åtta e [2, 6]. 

  S, period 3: 16 p och 16 e [2, 8, 6]. 

350 

Atom- och molekylmodell. 

Väteatom: En negativt laddad elektron cirklar runt en positivt laddad proton i kärnan. 

Vätgasmolekyl: Två väteatomer sitter ihop. Deras elektroner går i en slinga runt dem båda. 

350 

Färgfoto. Två jonglörer kastar käglor till varandra. 

351 

Atommodell. Kärnan har sex positiva protoner. Den omges av sex negativa elektroner 
fördelade på två skal, två i det inre skalet och fyra i det yttre. 

351 

Molekylmodell. Kolatomen binder fyra väteatomer. De delar elektroner i det yttersta 
skalet. Tillsammans har de fyra elektronpar. 

352 

Atommodell. Kärnan omges av tre elektronskal. Det innersta skalet har två elektroner, 
mellanskalet har åtta elektroner och det yttersta skalet har sju. 

353 

Periodiska systemet. Markerade ämnen: 

  Period 1, grupp 18 

  Period 2, grupp 13-18 

  Period 3, grupp 14-18 

  Period 4, grupp 15-18 

  Period 5, grupp 16-18 

  Period 6, grupp 17-18 
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354 

Mikroskopbild. Kristallen har en yta med kvadratisk ytterkant och räta vinklar i hörnen. Den 
sticker snett upp ur underlaget och den övre kvadratiska ytan har en oregelbunden 
urgröpning. 

354 

Fyra molekylmodeller a-d. 

a En Na^+ sitter ihop med en Cl^-. 

b En central Na^+ sitter ihop med fyra jämnt fördelade Cl^-. 

c Centralt sitter en Na^+ ihop med en Cl^-. Na^+ i mitten binder även tre till Cl^-. Cl^- 
i mitten binder även tre till Na^+. 

d 4*4 joner i en kvadrat, omväxlande Cl^- och Na^+. 

 

  Översta raden: Cl^-, Na^+, Cl^-, Na^+. 

  Andra raden: Na^+, Cl^-, Na^+, Cl^-. 

  Tredje raden: Cl^-, Na^+, Cl^-, Na^+. 

  Nedersta raden: Na^+, Cl^-, Na^+, Cl^-. 

356 

Tre atommodeller. Protonen är positivt laddad, neutronen neutral och elektronen negativt 
laddad. 

  Vanligt väte: En proton och en elektron. 

  Deuterium: En proton, en neutron och en elektron. 

  Tritium: En proton, två neutroner och en elektron. 

360 

Atommodell för Helium. 

360 

Atommodell. En atomkärna som omges av tre skal. 

361 

Mikroskopbild. Kristallen har en yta med kvadratisk ytterkant och räta vinklar. 

361 

Molekylmodell. 4*4 joner i en kvadrat, omväxlande Cl^- och Na^+. 

361 

Färgfoto. Patient som får strålningsbehandling. 
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364 

Färgfoto. En kemist i ett laboratorium. 

365 

Färgfoto. Gelégodis. 

365 

Färgfoto. En kemist fyller vätska från ett rör i en kolv. 

368 

En liggande kedja med tre sexkanter. Sexkanten i mitten har bara enkla bindningar. Den 
binder även två O, varav en i översta hörnet och en i nedersta. De två yttre sexkanterna 
har varannan bindning enkel och varannan dubbel. De binder även två Cl var i de hörn som 
är längst mot vänster (vänster sexkant) resp. höger (höger sexkant). 

368 

Svartvitt foto. Ett barnansikte helt prickigt av utslag. 

372 

Färgfoto. Fem tidskrifter: 

  C&EN 

  Chemistry 

  Eurjic 

  The Journal of physical chemistry 

  Chempluschem 

373 

Annons med text: 

Bota din sura kropp! 

NEUTRAL-KALK 

Din försurade kropp behöver Neutralkalk! 

Neutralkalk – hälsokuren direkt från naturliga mineralgruvor. 

I vårt moderna samhälle med ständig stress, miljöförstöring och livsmedelstillsatser klarar 
inte kroppen av att göra sig av med slaggämnen och behålla ett normalt pH-värde. 
Kroppen blir helt enkelt försurad. Det leder till störningar av den inre biokemin, vilket i sin 
tur orsakar en rad olika sjukdomar, som kroniskt trötthetssyndrom, magsår, hjärtarytmi, 
högt/lågt blodtryck, muskelvärk, huvudvärk, irritabilitet, astma, artrit, artros, benskörhet, 
allergier, barnlöshet. 
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Allt detta kan enkelt avhjälpas genom att du återställer kroppens naturliga pH med hjälp av 
2 msk Neutralkalk om dagen. Om du har det särskilt stressigt på arbetet och i livet 
rekommenderar vi upp till dubbla dosen, 4 msk om dagen. 

374 

Skiss som visar tillverkningen. 

En naturlig råvara (liknar en mossa), som placeras i en bägare, ger en ursprungslösning. 
Sedan späds lösningen i fyra steg, i fyra bägare på rad. 

  Bägare 1: 1 droppe ursprungslösning + 99 droppar rent vatten. 

  Bägare 2: 1 droppe från bägare 1 + 99 droppar rent vatten. 

  Bägare 3: 1 droppe från bägare 2 + 99 droppar rent vatten. 

  Bägare 4: 1 droppe från bägare 3 + 99 droppar rent vatten. 

Lösningen blir mer och mer utspädd. 

377 

Färgfoto. En ung tjej i badpoolen. Hon har plåster på ena överarmen. 

377 

Färgfoto. Ett litet barn leker med en påse som innehåller maskindiskmedel. 

377 

Färgfoto. En tidskrift: chemistry. 

391 

Åtta bilder med symboler i en röd kvadratisk ram som står på kant (ett hörn nedåt). 

  Explosiv: en rund form i mitten splittras och det flyger bitar åt olika håll. 

  Oxiderande: En cirkel på en platta. Det slår upp lågor från cirkelns övre del. 

  Brandfarlig: Det slår upp lågor från en platta. 

  Giftig: En dödskalle med korslagda benknotor bakom käken. 

  Frätande: Två provrör med innehåll. Den vänstra töms över en platta, den högra 
över en hand. Det ryker från båda. 

  Hälsofarlig: En silhuett av ett huvud och övre delen av överkroppen. Mitt för 
bröstet finns en stjärnformad symbol som ser ut att explodera. 

  Skadlig: Ett utropstecken. 

  Miljöfarlig: Ett träd med kala grenar och en död fisk vid ett vattendrag. 

391 

Färgfoto med exempel på produkter med farosymboler: NH_3, tert-Butanol, Glykol, HCl, 
Natriumhydroxid, Salpetersyra, HNO_3, Kaliumnitrat. 
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392 

Periodiska systemet. 
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