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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. 

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften,i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

 Baksidestexten  i boken har flyttats så att den föregår sidan 1. 

 Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts i bildbeskrivningar eller 
svällpappersbilder. 

 Bilder har flyttats på sidorna för att underlätta läsning. 

 Bilder med tillhörande text  har i vissa fall flyttats till andra sidor för att de skall 
samspela bättre med den kringliggande texten. 

 Stavfel i förlagan har rättats. 

 Textrutor är borttagna och texten har gjorts om till brödtext eller listor. 



2 

 

Till läsaren 

Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts i bildbeskrivningar. 

Det finns en bilaga med svällpappersbilder som ska användas tillsammans med läroboken. 

Några bilder och texter har flyttats mellan sidorna för att underlätta läsning. 

Baksidestexten har flyttats till bokens början. 
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Pedagogiska tips 

 Använd t.ex. frigolitkulor och tandpetare för att återge "pinnmodeller" av 
molekyler. 

 Använd gärna anatomiska modeller (T.ex. av hjärtat i samband med bilderna på 
sidorna 153-154). 

 Ritmuff alternativt Sensational Blackboard kan användas för att återge t.ex. kurvor. 
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Bildbeskrivningar 

6 

Mikrofoto. Kiselalg som liknar en smal och genomskinlig gaffel eller en "rundare" version 
av bokstaven "W". 

9 

Foto. Blommande solrosor. Solrosorna är korblommiga växter med mycket stora gula 
blommor som längst ut omges av en krans av kronblad som får dem att till utseendet 
påminna om en stiliserad sol. 

9 

Diagram utformat som ett avlövat träd där de olika grenarna/kvistarna representerar olika 
former av liv. 

"Trädet" förgrenar sig i fyra hudriktningarna bakterier, växter, djur och svampar. 

Djuren förgrenar sig i sin tur i leddjur och ryggradsdjur. 

De senare delar upp sig i olika arter av broskfiskar, benfiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och 
däggdjur. 

Som exempel omfattar en av de sistnämnda "kvistarna" arterna alligator, kalkon och 
pingvin. 

10 

Mikrofoto. Avlång och halvgenomskinligt grön alg som smalnar av i båda ändarna. 

10 

Schematisk bild över hur vävnad bildas. 

En enda befruktad äggcell delar sig till 2, 4 och sedan 8 celler.  

De senare cellerna ger genom celldifferentiering upphov till fem olika typer av 
celler/vävnader som ingår i ett organ (här ett hjärta). 

Bilden återges i följande fem sekvenser: 

1. Befruktad äggcell; celldelning; celldifferentiering; epitelcell; epitelvävnad i organet. 
2. Befruktad äggcell; celldelning; celldifferentiering; muskelcell; muskelvävnad hos 

organet. 
3. Befruktad äggcell; celldelning; celldifferentiering; nervcell; nervvävnad hos organet. 
4. Befruktad äggcell; celldelning; celldifferentiering; bindvävscell; stödjevävnad 

(bindväv) hos organet. 

11 

Teckning. Toffeldjur. Djuret är format som en skosula. Det är försett med flera organeller 
(cellens motsvarighet till organ). 
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Maten från munnen vidarebefordras till djurets inre med hjälp av särskilda näringsblåsor. 
Avfallsämnena passerar ut genom djurets cellmembran. 

Syre och koldioxid passerar också genom cellmembranet när djuret andas. 

11 

Teckning. Celler kring ett blodkärl. Cellerna tar upp syre och näring från blodet och avger 
koldioxid och avfallsämnen till blodet. 

15 

Influensavirusen på bilden kan liknas vid bollar som är fulsatta med långa utstickande 
knappnålar med stora "huvuden". 

15 

Teckning. Bakteriofagen påminner till utseendet om en liten "månlandare". 

Upptill består den av en symmetrisk proteinkapsel som innehåller DNA. 

Proteinkapseln sitter på en lång "hals". 

Nedtill är denna "hals" försedd med en fot med sex långa och smala spindelliknande "ben". 

16 

Foto. Några bladlöss på en stjälk.  

Bladlöss är insekter med trind kropp och långa smala ben. 

En av bladlössen på bilden är i färd med att föda fram en unge. 

Denna bladlus är försedd med långa vingar (längre än djurets övriga kropp). 

16 

Flödesschema. Schemat återges i följande 3 steg: 

1. Reduktionsdelning hos två individer (en kvinna och en man) med diploida celler 
(2n). 

2. Befruktning mellan haploida gameter (n) (en äggcell och en spermie som har var sin 
kromosom). 

3. Detta resulterar i en zygot diploid (2n) med två kromosomer (där föräldrarna har 
bidragit med var sin kromosom). 

17 

Flödesschema. Schemat återges i följande cykel om 4 steg: 

1. Reduktionsdelning hos ett flercelligt djur med diploida celler (2n) ger upphov till 
2. haploida gameter (n) med åtföljande befruktning 
3. som resulterar i en zygot diploid (2n) 
4. som genom tillväxt bildar ett flercelligt djur med diploida celler (2n) o.s.v. 
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17 

Flödesschema. Schemat återges i följande cykel om 4 steg: 

1. Reduktionsdelning hos en flercellig sporofyt med diploida celler (2n) ger upphov till 
haploida sporer (n)  

2. som genom celldelning bildar gametofyter (n). 
3. Gametofyterna bildar gameter (könsceller). 
4. som ger upphov till en ny flercellig sporofyt med diploida celler. o.s.v. 

18 

Djurcell och växtcell i genomskärning. 

Se svällpappersbilderna på sidorna 12-13. 

20 

Foto. Ett ungt par ligger och vilar tillsammans på en gräsmatta. Båda ler med slutna ögon. 

21 

Foto. En vitklädd kvinna sticker en stor pipett i en liten plastburk samtidigt som hon håller 
burkens lock mellan fingrarna. Locket är märkt med siffror. 

22 

Så kallad "pinnmodell" av en molekyl. I modellen representerar kulor atomerna, medan 
"pinnar" representerar bindningarna dem emellan. 

Molekylen på bilden omfattar nio kolatomer som var och en har bindningar till en, två eller 
tre väteatomer. 

22 

Tre modeller av ämnet etan.  

Till vänster: Modellen återger atomerna som runda kärnor med atomnumret. Dessa kärnor 
är i sin tur omgivna av cirklar som representerar "skalen" med elektronerna. 

På detta sätt återges en kolatom, en väteatom och etanmolekyl. 

Till höger: Etanmolekylens strukturmodell och pinnmodell av samma molekyl. 

23 

Foto. En flicka har blåst upp ett tuggummi så att det döljer hennes haka, mun och näsa. 
Hon vindar med ögonen för att kunna titta på "bubblan" som hon har åstadkommit. 

24 

Foto. De utblommade backsipporna har glesa "ulliga" vippor där blommorna tidigare satt. 

29 

Molekylmodell (pinnmodell) av glukos. 
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Molekylen omfattar sex kolatomer (återgivna som svarta kulor) där fem av kolatomerna 
har enkelbindningar till syreatomer som i sin tur har bindningar till väteatomer. En sjätte 
kolatom har en dubbelbindning till en syreatom.  

Alla sex kolatomerna som ingår i molekylen har bindningar till väteatomer. 

30 

Foto. Ett bi samlar pollen från en blomma med gula ståndare. 

31 

Foto. Mognande korn. Kornets ax har mycket långa strån. 

31 

Tre modeller uppbyggda av "glukosringar". 

Cellulosa: Lång sträng av glukosringar (som ett pärlhalsband). 

Stärkelse: Glukosringarna bildar regelbundna (och lika stora) "öglor" 

Glykogen: Glukosringarna bildar inte bara "öglor", utan dessa öglor ingår i sin tur i 
komplicerade större "mönster". 

32 

Foto. Blodsoppen är en svamp med mörkbrun "kullig" hatt och bred rödbrun fot som är 
ljusare nedtill. 

33 

Strukturmodell i två steg. Hur en fettmolekyl bildas. 

Steg 1: Tre fettsyror reagerar med en glycerolmolekyl. 

Det tre fettsyrorna omfattar en mättad, en omättad, samt en fleromättad fettsyra. 

Den mättade fettsyrans molekyl är lång och rak. 

Både de omättade och de fleromättade fettsyrornas molekyler är däremot "böjda" vid 
dubbelbindningarna. 

Steg 2: De tre fettsyrorna har reagerat med var sin hydroxylgrupp i glycerolen varvid tre 
vattenmolekyler frigörs. 

En fettmolekyl har nu bildats. 

34 

Foto. En delfin som "står upp" i vattnet. 

34 

Mikrofoto. Den avlånga och grönskimrande algen kan liknas vid en liten "gurka" i grönt 
glas. 
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35 

Strukturformel för en fosfolipid. 

Det hydrofila "huvudet" består av en glycerolmolekyl där två fettsyror har bundits. Den 
tredje kolatomen i glycerolmolekylen binder en fosfatgrupp. (Andra molekyler kan i sin tur 
vara bundna till denna fosfatgrupp). 

De långa hydrofoba svansarna består av fettsyrornas långa kolvätekedjor. 

35 

Detalj av cellmembranet från en djurcell. Membranet är uppbyggt av två skikt med 
fosfolipider som har sina hydrofoba "svansar" vända mot varandra och sina hydrofila 
"huvuden" vända dels mot cellplasman (främst vatten) och dels mot det vatten som omger 
cellen. 

Se även svällpappersbild: djurcell s. 12 

36 

Foto. Bin kryper över sina sexkantiga celler. Många av cellerna är öppna upptill. Andra är 
försedda med täta "lock" av vax. 

36  

Pinnmodell som består av fyra sammanhängande ringar som "delar" kolatomer med 
varandra. En av ringarna omfattar bara fem kolatomer i kontrast till de övriga ringarnas sex 
kolatomer. 

38 

Foto. Spindelväv som bildar ett "hjul" med långa "ekrar" som utgår från mitten och som i 
sin tur korsas av koncentriska cirklar. 

Spindelväven (som är upphängd mellan några sävstrån) är täckt av små droppar. 

38 

Kulmodell. Den "spiralvridna" polypeptidkedjan får stadga med hjälp av tvärgående 
vätebindningar mellan syre- och väteatomer. 

39 

Foto. Silkesfjäril som sitter på en fingertopp. Silkesfjärilen är en kraftig grönvit nattfjäril 
med breda antenner och korta vingar. 

39 

Foto. Kvinnor arbetar stående vid en komplicerad maskin med flera "nivåer". Längst ned på 
maskinen står stora tråg med silkesmaskpuppor. 

40 

Polypeptiden återges som en lång buktande "slang". 
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Tre strukturformler med aminosyror är infogade i bilden. De kemiska bindningar som 
stabiliserar proteinmolekylerna är utmärkta med färg. 

Kovalent bindning (disulfidbrygga) (gulmarkerad): Bindning mellan två svavelmolekyler (S). 

Vätebindning (blåmarkerad): Bindning mellan hydroxylgrupp och karboxylgrupp. 

Jonbindning (grönmarkerad): Bindning mellan en positivt laddad aminogrupp och en 
negativt laddad karboxylgrupp. 

40 

Bild som är uppdelad i fyra strukturnivåer. 

1. Primär struktur: Polypeptidkedja. 
2. Sekundär struktur: Alfaspiral uppbyggd av polypeptidkedjor. 
3. Tertiär struktur: Protein uppbyggt av alfaspiraler. Proteinet består av ett "nystan" 

som påminner om en bit okokt bandspagetti. 
4. Kvartär struktur. Proteinet är "sammantvinnat" med andra proteiner. 

41 

Illustration. Röda blodkroppar som "färdas" genom ett blodkärl. De röda blodkropparna 
påminner om "badringar" eller "däck" utan hål i mitten. Blodkärlet har formen av ett stort 
krökt rör. 

41 

Modell av hemoglobinmolekyl där de fyra hem-grupperna återges som små fyrkantiga 
"plattor" med de tillhörande järnjonerna (Fe^2+) som fyra små "röda kulor" i plattornas 
mitt. 

(De omgivande polypeptiderna återges som "hopsnodd bandspagetti"). 

41 

En hem-grupp består av fyra subenheter, fyra separata polypeptidkedjor som binder till 
varandra och utgör ett "skelett".  

Var och en av subenheterna har en hemgrupp, en organisk molekyl som inte är ett protein, 
bunden till sig, i detta fall en järnjon (Fe^2+). 

44 

Foto. Två stekta ägg med hela gulor i en stekpanna. 

44 

Teckning i tre steg. Proteiner värms upp och denatureras. 

1. Ursprunglig form: Två proteiner som liknar var sitt "nystan" av bandspagetti. 
2. Proteinerna börjar värmas upp/denatureras: Proteinerna/nystanen löses upp. 
3. Denaturerad form: Nystanen är upplösta så att proteinerna kan "trassla in sig" i 

varandra. 
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46 

En nukleotid är sammansatt av en fosfatgrupp, en monosackarid som kan utgöras av 
antingen ribos eller deoxiribos, samt en kvävebas som kan utgöras av någon av de fem 
kvävebaserna (C) cytosin, (G) guanin, (A) adenin, (T) tymin och (U) uracil. 

46 

Bild som är uppdelad i fem strukturnivåer. 

1. Två spiralvridna nukleotidkedjor är förenade med vätebindningar mellan 
kvävebaserna G och C, C och G, A och T, G och C, T och A o.s.v. 

2. DNA molekylen "lindas" kring ett protein (histon). 
3. DNA molekylen och proteinet bildar tillsammans kromatintråd. 
4. Den "hopkrullade" kromatintråden bildar kromosomer. 

50 

Mikrofoto. Amöba. Djuret har sträckt ut tre tillfälliga "armar" i den riktning dit det är på 
väg. 

51 

Ytan på "Klotet" är uppdelad i svällande celler (lite som på en fotboll, men inte lika 
symmetriskt). 

53 

Foto. Transmissionselektronmikroskopet kan liknas vid ett stort lodrätt rör som nedtill är 
försett med en grönlysande skärm. Ett okular är placerat ovanför/utanpå skärmen. 

53 

Teckning. Svepelektronmikroskop i genomskärning. Mikroskopet har formen av ett grovt 
lodrätt "rör" som nedtill övergår i en bredare "fot". 

En elektronstråle från en elektronkanon (som sitter överst i mikroskopet) passerar ned 
genom/fokuseras med hjälp av, flera elektromagnetiska "linser". 

Därefter passerar elektronstrålen genom en vakuumkammare i mikroskopets "fot" för att 
till sist nå ett objekt på en rund skiva som kan vridas. 

Elektronerna från objektet registreras av en elektrondetektor och omvandlas till en bild. 

53 

Mikrofoto. Pollenkornen är klotformade och är uppdelade i tre sektioner av en Y-formad 
"ås". Hela ytan på kornen är täckt av fina "veck". 

54 

Foto. Centrifugen är försedd med en rund, skålformad skiva med hål där centrifugrören 
sitter. 
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54 

Centrifugröret är genomskinligt med konformad botten. Upptill på röret sitter ett 
uppfällbart lock. 

Blodkropparna har koncentrerats till ett rött skikt nedtill i röret. 

Längre upp i röret övergår vätskans färg gradvis från rött till en svagt gulaktig nyans. 

56 

Teckning. Fosfolipidens "huvud" återges som ett stort klot, medan "svansarna" återges 
med två vågiga linjer som sticker ut nedtill från "huvudet". 

57 

Teckning. Stiliserad (förenklad) bild av ett cellmembran i genomskärning. 

I membranet sitter proteiner. Vissa av proteinerna är receptorer på cellytan, andra utgör 
kanaler som förbinder cellens inre med den yttre omgivningen. 

På cellmembranet sitter även glykolipider och glykoproteiner. På dessa sitter kolhydrater 
(kedjor av sockerringar). 

I skiktet mellan fosfolipidskikten i membranet (hos djur) sitter dessutom 
kolesterolmolekyler som ger membranet "stadga". 

Proteintrådar (aktintrådar) ger vissa proteiner i cellmembranet stadga. 

57 

Fem olika exempel på proteiner i cellmembranet. 

 Receptor: Protein som är format så att ett specifikt ämne passar i det som en 
"pusselbit". 

 Transportprotein: Protein som fungerar som en kanal som tillåter vissa ämnen att 
passera in i cellen. 

 Enzym: Har en "pusselyta" med prostetisk grupp där substrat kan fästa. 

 Protein som kan kopplas till andra celler (är försedda med "fästen" för liknande 
protein på andra celler). 

 Glykoprotein med kedjor av "sockerringar". 

58 

Anatomisk teckning. Djurcell i genomskärning. 

Ett stort antal organeller och andra delar i cellen är utmärkta på bilden. Större delen av 
dessa är utmärkta på bilden av en djurcell på sidan 12. 

Följande delar är inte utmärkta på den föregående bilden:  

 Peroxisom (membranförsedd organell). 

 Slätt ER (ER utan ribosomer) (ER utgörs av membran som bildar "kanalsystem" inne 
i cellen). 
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 Kornigt ER (ER med ribosomer). 

 Öppningar i kärnmembranet. 

 Nukleoplasma (trögflytande vätska i cellkärnans inre). 

 Kromatin (DNA-molekyler lindade kring proteiner). 

59 

Mikrofoto. Cellen har formen av en oregelbunden och närmast genomskinlig "trekant". 
Cellkärnan framträder tydligt som en mörk oval omgiven av ett ljusare fält. 

61 

Teckning. Detaljbild från ytan på en makrofag. Bakterier kapslas in och bryts ned i 
makrofagen. 

61 

Foto. Gravad laxfilé med citronskivor. 

62 

Teckning. Mitokondrie i genomskärning. 

Mitokondrien är avlång. Det har ett slätt yttre membran och ett starkt veckat inre 
membran som innehåller DNA och ribosomer. 

62 

Illustration. Ett stort antal spermier simmar mot ett ägg med hjälp av sina mycket långa 
och smala flageller. 

63 

Teckning. Tätt "hopfogade" proteiner som återges som små kulor bildar tillsammans ett 
rör.  

63 

Teckning. Cilien/flagellen återges som ett grovt "rör" (det omgivande cellmembranet) som 
innehåller nio dubbelrör med mikrotubuli. 

Dessa dubbelrör med mikrotubuli omger i sin tur ett betydligt smalare "innerrör" som 
innehåller två mikrotubuli. 

Utsidorna på de nyss nämnda nio "dubbelrören" med mikrotubuli är sammanfogade med 
motorproteinet dynein på ett sätt som påminner om ståltråden mellan stängselstolpar. 

64 

Teckning. Den intermediära tråden kan liknas vid en "kabel" som består av flera tunnare, 
tvinnade kablar. 

Var och en av dessa kablar består i sin tur av ännu tunnare, parvis tvinnade, kablar. 
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64 

Teckning. En rad epitelceller (som har formen av stående "rektanglar" med kamliknande 
utskott upptill) sitter ihop så att de bildar en rad. 

(Cellernas kärnor återges som lila "kulor"). 

Epitelcellerna är hopfogade med hjälp av proteiner (desmosomer) i cellmembranet som 
"hakar i" varandra. 

Dessa proteiner är i sin tur förankrade i cellerna med hjälp av intermediära trådar ungefär 
som en växt är fäst i jorden med hjälp av rötterna. 

64 

Teckning. Två parallella aktintrådar "matas fram" i motsatta riktningar av två 
myosinmolekyler som ligger mellan dem. 

Detta möjliggörs genom att små utskott/"fötter" på myosinet som rör vid var sin aktintråd, 
pendlar i motsatta riktningar. 

64 

Teckning. Aktintrådarna löper utmed insidan på cellmembranet och genom de små 
"kamliknande" utskotten (mikrovili) på cellens "ovansida". 

64 

Teckning. Aktintrådar omger mittpartiet på en cell. Myosin får trådarna att kortas/dras åt 
så att cellen snörps åt och delas. 

65 

Teckning. Celler som är kopplade till varandra på tre olika sätt: 

 Tät koppling. 

 Desmosom som är förankrade i cellerna med hjälp av intermediära trådar (som når 
så långt in i cellerna att de delvis överlappar varandra). 

 Öppen koppling med kanaler genom cellmembran som ansluter till varandra. 

66 

Mikrofoto. Embryo som ännu bara omfattar några få celler.  

Embryot är genomskinligt och globformat. 

Cellerna inne i det framstår som genomskinliga ovaler och halvcirklar som till stor del 
överlappar varandra. 

67 

Illustration. Nervcellerna har mycket långa, "tentakelliknande" utskott med små 
sugproppsliknande "fötter" i ändarna. 

På vissa ställen möter "fötter" från olika nervceller varandra. Dessa kontaktställen 
markeras på bilden genom att de "lyser". 
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69 

Teckning. En vesikel är "kopplad" till ett motorprotein med hjälp av en receptor. 

Motorproteinet (som är format som en "klädgalge") "gränslar" ett mikrotubuli. 

Motorproteinet matar fram vesikeln längs med mikrotubulit med hjälp av pendlande 
rörelser. 

69 

Två foton. 

Första fotot: En glaskolv är fylld med vatten till ungefär två tredjedelar. Vattnet vid kolvens 
botten är mycket mörkt blått. Det övriga vattnet är ofärgat. 

Andra fotot: Allt vattnet i kolven är nu mörkblått. 

70 

Teckning. Ett cellmembran. Utanför cellmembranet råder en hög koncentration av 
syremolekyler. Innanför cellmembranet råder däremot en svag koncentration av sådana 
molekyler. 

Syremolekyler passerar in i cellen genom cellmembranet till följd av diffusion. 

70 

Teckning. Ämnen tas upp av cellen genom att de passerar genom kanalproteinet i 
cellmembranet. 

70 

Teckning. Ämnen tas upp av cellen genom att de "slussas" genom en passiv transportör i 
cellmembranet. 

Detta sker genom att transportören först öppnar sig mot cellens utsida så att ämnet kan 
tas upp. 

Därefter öppnar sig transportören mot cellens insida så att ämnet kan fortsätta in i cellen. 

71 

Mikrofoto. Toffeldjuret är avlångt och simmar med hjälp av cilier som täcker dess yta. En 
pulserande vakuol nära ena änden på djuret är utmärkt. Vakuolen påminner till utseendet 
om en blomma eller solsymbol. 

71 

Teckning. Cellen återges som en gul cirkel som innehåller röda och blå prickar. 

Det omgivande vattnet återges som ett ljusblått fält med blå prickar. 

Det blå prickarna är betydligt fler (har större täthet) i det omgivande vattnet. 

Två pilar representerar "vattenrörelser". 

Den större av dessa pilar pekar in mot cellen. 
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Den mindre pilen pekar ut från cellen. 

72 

Teckning. Ämnen "slussas" ut genom cellmembranet till omgivningen av 
transportproteiner som kallas aktiva pumpar. 

Inne i cellen råder en låg koncentration av det aktuella ämnet 

Utanför cellen råder däremot en hög koncentration av samma ämne. 

72 

Endocytos: Ämnen utifrån omsluts av cellmembranet. De blåsor som på så sätt bildas 
"knoppas av" på cellens insida. 

72 

Exocytos: Blåsor inne i cellen som innehåller ämnen som cellen behöver göra sig av med 
"smälter samman" med cellmembranet så att dess ämnen hamnar utanför cellen. 

73 

Cellerna i rödlöken liknar olika formade röda "plattor" som är mycket fint "fogade" i 
varandra så att cellväggarna framträder som tunna vita gränslinjer. 

Cellerna som legat i saltvatten  består däremot av oregelbundna röda "fläckar" omgivna av 
vita fält. 

Cellväggarna framträder nu som tunna parallella linjer. 

74 

Schematisk modell: 

1. Polymerer (t.ex. polysackarider, proteiner och fetter) spjälkas upp i mag-
tarmkanalen till monomerer (katabolism). 

2. Monomererna (t.ex. glukos och aminosyror) transporteras i blodet till en cell. 
3. I cellen spjälkas en del av dessa ämnen vidare - katabolism (främst i form av 

cellandning). Under cellandningen upptas syre utifrån samtidigt som koldioxid och 
vatten avges. 

4. Energi från katabolismen övergår i ATP-molekyler. 
5. Denna energi (ATP) används i cellen till anabolism (uppbyggnad av större 

molekyler). 

75 

Schematisk modell. 

En reducerad kolatom (kolatom med väteatom) avger väteatomen till en vätebärare, 
varvid kolatomen oxideras. 

En oxiderad syreatom mottar en väteatom från vätebäraren varvid den reduceras. 
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76 

Teckning. Längdsnitt genom en mitokondrie. 

Mitokondrien är avlång till formen och omgiven av ett yttre membran. 

Innanför det yttre membranet sitter ett inre membran med djupa veck som påminner om 
en "labyrint". 

77 

Schematisk teckning.  

I cellplasman: Glukosmolekylen med 6 kolatomer spjälkas upp i två pyrodruvsyramolekyler 
med 3 kolatomer vardera. 

Därvid frigörs väte som fångas upp av vätebärare och energi som resulterar i två ATP 
molekyler. 

I mitokondrien: Koldioxid spjälkas från de två pyrodruvsyramolekylerna. Koenzymet CoA 
kopplas till de två återstående kolatomerna vilket leder till två acetyl-CoA-föreningar. 

I citronsyracykeln förenas sedan de två acetylgrupperna med oxalättiksyran till citronsyra 
(6 atomer). 

De två citronsyremolekylerna spjälkas upp i oxalättikssyra och två koldioxidmolekyler 
samtidigt som väteatomer till fyra vätebärare och energi till en ATP-molekyl frigörs. 

79 

Foto. En kvinna är ute och springer med sin hund. 

80 

Foto. En hund kissar på ett vägmärke. 

85 

Foto. Närbild av en mossa som till utseendet påminner om en gran (den har grenar med 
små gröna löv som växer ut från en gemensam stam). 

86 

Teckning med två detaljnivåer. 

Nivå 1: Växtcell. Följande organeller är utmärkta: ER, ribosomer, cellmembran, cellvägg, 
cellkärna, mitokondrie, vakuol, samt kloroplast. 

Nivå 2: Kloroplast där ena sidan av de dubbla membranen har avlägsnats så att de av 
stroman omgivna tylakoiderna är blottlagda.  

Tylakoiderna kan liknas vid flera små staplar av gröna tallrikar som är länkade till varandra. 

87 

Diagram där x-axeln utgörs av ett ljusspektrum som anger ljusets våglängd i nanometer på 
en skala från 400 till 700. 



17 

 

Diagrammet anger relativ absorption (%) för klorofyll a, klorofyll b, samt karotenoider. 

Diagrammet visar hur alla tre ämnen huvudsakligen absorberar ljus inom det blå 
våglängdsområdet (400 till 500). 

Klorofyll a och klorofyll b absorberar dessutom i stor utsträckning ljus i det röda 
våglängdsområdet (600 till 700) - om än inte riktigt i samma höga grad som i det blå 
området. 

87 

Schematisk teckning som visar var (i vilka våglängdsområden på ett spektrum) som aeroba 
bakterier koncentreras kring en trådformad alg. 

De flesta aeroba bakterierna samlas i det blå våglängdsområdet (ca 400-500 nanometer). 

Många aeroba bakterier samlas även i det röda våglängdsområdet (ca 650-700 
nanometer). 

89 

Foto. Svärdsliljans blad är långa och spetsiga. Till färgen är de gulgröna. 

90 

Schematisk teckning. Calvincykeln (den koldioxidbindande reaktionen). 

Av schemat framgår att de i löptexten nämnda ribulosdifosfatmolekylerna (RuDP)har två 
fosfatgrupper (återgivna som gula kulor). 

Den instabila 6-kol-molekylen sönderfaller i 12 3-fosfoglycerat (3-GPA) molekyler. 

Dessa ger med hjälp av NADPH och ATP upphov till en glukosmolekyl och 10 glyceraldehyd-
3-fosfat-molekyler (G3P). 

De tio G3P molekylerna ger i sin tur upphov till 6 RuDP molekyler. 

91 

Schematisk teckning. Processerna i en kloroplast. 

En ljusreaktion i tylakoiderna använder sig av energi från solen och 6 vattenmolekyler. 

Detta resulterar i 6 syremolekyler (som avges från kloroplasten) och de energibärande 
molekylerna ATP och NADPH. 

ATP och NADPH ger energi till Calvincykeln där 6 koldioxidmolekyler används för att bl.a. 
producera en glukosmolekyl. 

Av ATP och NADPH som används i Calvincykeln återstår ADP, fria fosfatjoner och NADP^+ 
som återgår till tylakoiderna. 

Processen sammanfattas i följande formel: ljusenergi + 6 CO_2 + 6 H_2O hpil C_6H_12O_6 
+ 6 O_2 
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92 

Mikrofoto. Klyvöppningarna liknar tre munnar med fylliga läppar med "kornig" yta. 

93 

Foto. Harsyran har tre hjärtformade blad som växer längst upp på stjälken (som på klöver). 
Blommans kronblad är vita med purpurfärgad "ådring". 

93 

Foto. Fjällsippan har breda vita kronblad och gula ståndare. 

94 

Foto. Sockerrör liknar hög vass. Den blir 3 till 4 meter hög. 

95 

Foto. Flat stenig mark med spridd och mycket lågvuxen vegetation med bestånd av små 
gula blommor. 

En infogad närbild av fetknopp visar små stjärnformade gula blommor. 

96 

Teckning med två detaljnivåer. 

Den första nivån: Tvärsnitt genom en växtrot där rotens olika delar framträder som 
koncentriska cirklar med epidermis ytterst, följt av grundvävnaden, endodermis och, i 
mitten, ledningsvävnaden. 

Den andra nivån: Detaljbild med grundvävnad, endodermis med silrör och vedkärl. 

97 

Foto. Groende ärta. Stjälken med bladen tränger ut på samma sida som det långa rothåret 
(som är lika grovt som stjälken). 

Längst ut på rothårets spets sitter rotmössan som liknar en tunn nål. 

97 

Teckning infogad i ett foto av en trädstam. Teckningen föreställer ett djupt snitt i 
trädstammen där de olika skikten har "vikits ut" som när man öppnar en bok. 

De olika skikten återges (inifrån och ut): 

Ved med vedkärl (xylem) som transporterar vatten och närsalter från rötterna upp till 
kronan. 

Tillväxtlager för veden. 

Lager med silrör (floem) som transporterar sockerlösning från kronan till rötterna. 

Kork (yttersta skiktet). 
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98 

Foto. Den späda bokplantan har två breda blad som växer på ömse sidor av en spirande 
knopp. 

98 

Foto. Brun banan bland röda äpplen. 

100 

Foto. Två bin på blommande vide. Blomställningen påminner till formen om en hårig 
"kotte" med gula ståndare. 

Bina är täckta med kort "päls". 

101 

Teckning. Blomma i genomskärning, ståndare och pistill. 

Följande delar av blomman är utmärkta: 

Kronblad, foderblad, pistill med märke (längst upp på pistillen), stift och fruktämne (längst 
ned på pistillen, samt ståndare med knapp (högst upp) och sträng (ståndarens "skaft"). 

102 

Foto. Honungsskivlingar. Fruktkroppens "fot" är tjock och hög. 

"Hatten" som sitter upptill är platt med svagt välvd överdel (ungefär som på ett utspänt 
paraply). 

102 

Teckning med två detaljnivåer. 

Första nivån: Sporkroppen utgörs av en "skiva" som till formen kan liknas vid ett "avrundat 
hjärta". 

Andra nivån: Detaljbild av sporkroppens yta. De runda sporerna sitter i rader i avlånga 
sporsäckar (ungefär som ärtor i ärtskidor). 

106 

Foto. En tjej ligger på rygg i gräset med slutna ögon. 

En röd dagfjäril sitter på hennes nästipp. 

112 

Mikrofoto. Hydrans långsmala kropp är såpass genomskinlig att den nedsvalda mygglarven 
är urskiljbar. Hydrans fåtaliga armar är mycket långa och smala. 

113 

Foto. Spyfluga som sitter på ett blad. Djuret är vänt mot kameran och har fällt ut sina 
mundelar som kan liknas vid en smal "stövel" med en krans av korta hår kring "sulan". 
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113 

Foto. Sjöstjärnan har vänt musslan så dess öppning är riktad mot sjöstjärnans mun. 

Sugfötterna som sitter på undersidan av sjöstjärnans armar sitter på långa töjbara 
"stjälkar" som töjs ut när musslan bänds upp. 

117 

Kranier av hare och räv. 

Haren har två par "stämjärnsliknande" tänder längst ut på käkarna (ungefär som en 
hovtång). I bakre delen av munnen sitter rader med platta kindtänder. 

Räven har långa spetsig kindtänder längst ut i munnen. I resten av munnen sitter rader 
med vassa kindtänder med korta spetsar. 

118 

Foto. Två geparder äter på en dödad antilop.  

Till utseendet är geparden ovanligt långbent och "spenslig" för att vara ett kattdjur. 

Djuret har fläckig päls. 

120 

Anatomisk teckning.   

Gallblåsan är ansluten till levern via ett förgrenat nät av ådror. 

Både gallblåsan och bukspottkörteln mynnar ut tolvfingertarmen. 

121 

Anatomisk teckning som omfattar tre detaljnivåer. 

Första nivån: Tarmens insida är täckt av tarmveck. Denna veckade yta är täckt med 
tarmludd (små utskott). 

Andra nivån: Tarmludd i genomskärning. Tarmludden är tätt sittande "droppformade" 
utskott. De är genomdragna av blodkärl och lymfkärl. Deras yta består av epitelceller. 

Tredje nivån: Epitelcellernas utsida/överdel är försedd med mikrovilli - "borstliknande" 
utskott. 

122 

Anatomisk teckning. Tunntarmens ansluter till tjocktarmen. Under tunntarmens anslutning 
är tjocktarmen försedd med en "återvändsgränd" - blindtarmen. Appendix utgörs av ett 
maskliknande smalt utskott som utgår från blindtarmen. 

I andra änden mynnar tjocktarmen ut i ändarmen. 

122 

Foto. Vildkanin. Djuret har långsmala öron som på fotot står rakt upp, kort nos och stora 
mörka ögon. 
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Pälsen är korthårig och gråbrun till färgen. 

123 

"Realistisk bild". Många kolibakterier i klar vätska. Bakterierna påminner till formen om 
grova korvar med skrovlig yta som flyter/svävar omkring. 

124. 

Människans matspjälkning. Schematisk uppställning. 

Kolhydrater: 

1. I munhålan: Amylas i saliv påbörjar spjälkningen. 
2. I magsäcken: Kolhydraterna bryts ned till disackarider och andra små 

sockermolekyler.  
3. I tunntarmen: Amylas i bukspott fortsätter nedbrytningen till disackarider och 

andra små sockermolekyler. 
4. Därefter aktiv eller passiv transport till tunntarmens epitelceller. Där spjälkar 

sackaridspjälkande enzymer ned de små sockermolekylerna till monosackarider. 
5. Monosackariderna diffunderar sedan från epitelcellerna till blodet. 

Proteiner: 

1. I munhålan: Maten blandas med saliv. 
2. I magsäcken: Pepsin spjälkar proteinet till korta polypeptider. 
3. I tunntarmen: Trypsin och andra enzymer i bukspott spjälkar polypeptiderna till 

små peptider och aminosyror. 
4. Därefter aktiv eller passiv transport till tunntarmens epitelceller. Där spjälkar 

peptidspjälkande enzymer ned de små peptiderna till aminosyror. 
5. Aminosyrorna diffunderar sedan från epitelcellerna till blodet.  

Fett: 

1. I munhålan: Fettet blandas med saliv. 
2. I magsäcken: Fettet utsätts för magsyra. 
3. I tunntarmen: Gallsalter spjälkar fettet till små fettdroppar. Lipas spjälkar dessa 

droppar till glycerol och fettsyror. 
4. Därefter diffusion av glycerol och fettsyror till tunntarmens epitelceller. Där bildar 

glycerol och fettsyror åter fett som "förpackas" i kylomikroner.  
5. Kylomikronerna töms sedan ut i lymfan genom exocytos. 

125 

Foto. En måltid på en tallrik är indelad i tre sektioner. 

 1:a sektionen (nerifrån): Laxbit med remouladsås. 

 2:a sektionen: Kokt potatis. 

 3:e sektionen: Sallad, tomat och paprika. 
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126 

Foto. Karameller i klara och starka färger som gult, orange, grönt och blått. Bland 
karamellerna ligger några godisklubbor som är randiga i samma färger som karamellerna. 

127 

Foto. En tjej öppnar en läskflaska medan hon läser en bok som ligger uppslagen på bordet 
framför henne. 

127 

Diagram. Blodsockerhaltens variationer ovanför och under hungernivån över tid (här 4 
timmar). 

Snabba kolhydrater: Blodsockerhalten stiger snabbt och kulminerar på en hög nivå efter en 
timme (efter måltiden). Sedan sjunker den mycket brant och når långt under hungernivån 
redan före den andra timmen. Därefter stiger den gradvis och når upp till hungernivån 
efter den fjärde timmen. 

Långsamma kolhydrater: Blodsockerhalten stiger och kulminerar vid samma tidpunkt som 
för de snabba kolhydraterna, men på en betydligt lägre nivå. Därefter sjunker den endast 
gradvis för att först efter 4 timmar nå ned till hungernivån. 

128 

Foto. Igelkott. Djuret har en "trind" kropp med korta ben, spetsig nos, samt små ögon och 
öron. Huvudets ovansida, ryggen och sidorna är täckta med vassa piggar. 

130 

Foto. Hällristning på en bergvägg som föreställer en älgko och hennes kalv. 

Bilden av djuren är mycket stiliserad (förenklad). Ristningen är ifylld med röd färg. 

131 

Foto. Färdiggräddad pizza med bl.a. ost, svarta oliver, rosmarin och rödlök. 

131 

Foto. En manlig löpare passerar målsnöret under en tävling. I bakgrunden skymtar fullsatta 
läktare. 

132 

Ett svartvitt foto av en brustablett som löser upp sig i ett glas med vatten är infälld i ett 
större foto av apelsinskivor. 

134 

Foto. En tjej dricker ur en stor tekopp. 

135 

Foto. Läskflaska och sockerbitar. 
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136 

Teckning. Tre mycket smala kvinnliga mannekänger skrider fram sida vid sida. De är alla 
klädda i eleganta kreationer som lämnar stora delar av deras kroppar bara. 

137 

Foto. Backhoppare under hoppet. Hopparen står framsträckt med armarna utmed sidorna 
så att hans kropp ligger i stort sett parallellt med skidorna. 

139 

Ett litet foto av en grön hydra är infogat i ett större foto av en damm om våren. 

Hydran är ljusgrön till färgen och har en lång och smal kropp som förgrening sig upptill. 
Den har korta munarmar runt munnen (förgreningen har också en egen mun med 
munarmar). 

140 

Foto. Daggmask på jord. Daggmaskens kropp (som smalnar av i båda ändarna) är indelad i 
segment. Den har ett bredare område utan segment mitt på kroppen. 

140 

Foto. Sandmask på sand. Sandmasken påminner till utseendet om en daggmask förutom 
att den har en rad med buskliknande röda gälar längs en del av kroppen. 

140 

Schematisk bild där blå pilar representerar det omgivande vattnet och röda pilar blodet i 
fiskens gälar. 

På pilarna anges syrehalt i procent. 

Övre exemplet (vatten och blod strömmar i motsatta riktningar): 

 vatten 15 - blod 5 

 vatten 40 - blod 30 

 vatten 70 - blod 60 

 vatten 95 - blod 85 

Nedre exemplet (vatten och blod strömmar i samma riktning): 

 vatten 100 - blod 0 

 vatten 80 - blod 20 

 vatten 60 - blod 40 

 vatten 50 - blod 50 
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141 

Foto. Bärfisen är en bred och platt insekt med långa ben och antenner. Bilden är tagen från 
sidan så att en rad regelbundet placerade små mörka punkter längs djurets sida är synliga. 

141 

Teckning. Flygande insekt med utbredda vingar. Av bilden framgår hur djurets huvud, 
mellankropp och bakkropp är genomdrag av dubbla "grövre" rör. Från dessa utgår smalare 
rör som förgrenar sig ut i kropp, vingar och ben. 

141 

Silhuett av en större fågel där andningsorganen är utmärkta. 

Av bilden framgör att luftsäckarna, som omger lungorna, är betydligt större än själva 
lungorna. 

144 

Foto. Bikolibri som sitter på en gren.  

Fågelns huvud är stort i förhållande till kroppen. 

Näbben är lång, smal och rak. 

Färgteckningen går i diskret grått och vitt. 

144 

Undervattensfoto. En tjej längddyker i en bassäng. Hon bär cyklopöga och har båda 
fötterna instuckna i en enda stor simfena. 

145 

Foto. Späckhuggare som tömmer lungorna i ytan. En stor pelare som består av 
vattendroppar och ånga höjer sig i luften. Djurets höga ryggfena tornar upp sig i 
förgrunden. 

146 

Foto. Kvinna som spelar trumpet. 

147 

Kulmodeller och formler för syre (O_2), koldioxid (CO_2) och vatten (H_2O). 

148 

Foto. En person nyser på en pappersnäsduk varvid ett "moln" av små droppar sprids i 
luften. 

148 

Teckning i två delar. 

I frisk lunga: Alveolerna är många med hela väggar mellan sig. 
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I lunga med emfysem: Alveolerna har "vuxit ihop". De mellanliggande väggarna har 
förtvinat och till stor del försvunnit. 

149 

Foto. En kvinna sitter och röker på en uteservering. 

150 

Foto. Påfågelögat är en dagfjäril. 

I likhet med andra dagfjärilar har påfågelögat vingar som är mycket stora och breda i 
förhållande till kroppen. 

Hos denna fjärilsart bär vingarna ett mönster som påminner om två par stora ögon. 

150 

Två anatomiska teckningar. 

Vårtbitaren är en gräshoppsliknande insekt. 

På bilden är dess långa rad med enkla hjärtan utmärkta. 

Från dessa hjärtan utgår knippen med korta blodkärl som öppnar sig i kroppshålan. 

En förenklad bild av ett sådant hjärta visar hur vävnadsvätska sugs in till hjärtat i ena änden 
och pumpas ut genom de korta blodkärlen i andra änden. 

151 

Anatomisk teckning. "Änden" på en daggmask har öppnats så att djurets inre organ är 
blottlagda. Blodkärlen är utformade som en "stege" där en sammanhängande grupp om 
fem av de tvärgående "stegpinnarna" är tjockare på mitten än de andra. Dessa utgör enkla 
hjärtan. 

153 

Foto. En flock änder vilar på ett kringdrivande isflak. 

154 

Anatomiskt teckning. Hjärtats framsida/utsida. 

Följande är utmärkt: aorta, övre hålvenen, lungartärer, vänster förmak, höger förmak, 
kranskärl. 

154 

Anatomisk teckning. Hjärtats inre. 

Följande är utmärkt: övre och nedre hålvenens mynningar i höger förmak, lungvenernas 
mynningar i vänster förmak, vänster kammare, höger kammare, segelklaffar mellan förmak 
och kammare på båda sidorna av hjärtat, fickklaffar mellan kamrarna och de utgående 
artärerna. 
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154 

Schematisk teckning. Hjärtat i genomskärning. 

SA-noden i hjärtats högra förmak sänder elektriska impulser som träffar AV-noden i höger 
kammares tak. Från AV-noden leds sedan impulsen vidare via ett retledningssystem av 
specialiserade hjärtmuskelceller till hjärtspetsen. 

155 

Foto. En kvinna och en man vandrar med stavar längs en somrig skogsväg. 

155 

De elektriska impulserna återges som en regelbunden kurva på följande sätt: 

1. Förmaken kontraherar (låg "kulle" på kurvan). 
2. Kamrarna kontraherar (hög och spetsig "pik" på kurvan). 
3. Vilofas då cellernas elektriska tillstånd återställs och hjärtat tar in nytt blod (låg 

kulle följd av horisontell linje på kurvan fram till nästa kontraktion hos förmaken). 

156 

Anatomisk teckning. Muskler på ömse sidor av venen trycker ihop den så att den får en lätt 
"timglasform" med en smal "midja". 

Klaffar i venen fungerar som ventiler genom att de stängs av tryck från ena hållet och 
öppnas av tryck från det motsatta hållet. 

156 

Anatomisk teckning. Artär, kapillär och ven. 

Artären omfattar följande koncentriska skikt (återgivna utifrån och in): Bindväv, 
muskelvävnad och epitelvävnad. 

Kapillären består av epitelceller med mellanrum där vätska kan pressas ut (en röd 
blodkropp i kapillären får nätt och jämt plats). 

Venen har större innerdiameter och tunnare yttervägg än artären. Dess yttervägg 
omfattar: bindväv, muskelvävnad,  och (innerst) epitelvävnad. 

157 

Anatomisk teckning. Kapillärer mellan en artär och en ven. Sfinktrarna sitter som små 
ringar kring kapillärerna dels där dessa utgår från venen och dels där syrerikt blod övergår i 
syrefattigt blod (mitt emellan artären och venen). 

157 

Diagram med två staplar som anger hur blodflödet från hjärtat fördelar sig i kroppen dels 
vid vila (minutvolym 5000 cm^3/min), dels vid hårt arbete (minutvolym 25000 cm^3/min). 

Diagrammet återges: 

 Muskler: vila 1150 - arbete 18500 
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 Hud: vila 500 - arbete 2800 

 Hjärta: vila 250 - arbete 1100 

 Hjärna: vila 750 - arbete 750 

 Njurar: vila 1050 - arbete 900 

 Matspjälkningsorgan: vila 1300 - arbete 900 

158 

Foto. Liten sandfärgad räv med mycket långa öron. 

158 

Foto. Häger som står på isen vid en vassbevuxen strand. 

En infogad tabell visar hur blodet i fågelns artärer värmer upp blodet i venerna. 

159 

Teckning. Blodtrycksmanschett. Manschetten är bred och försedd med kardborreband. En 
liten pump i form av en gummiblåsa och ett mätinstrument med en rund tavla och en 
visare är anslutna till manschetten via gummislangar. 

159 

Foto. En sjuksköterska undersöker en pojkes blodtryck med hjälp av en 
blodtrycksmanschett. 

160 

Serie om tre teckningar. Tvärsnitt genom blodkärl. 

1. Blodkärl med obetydliga fläckvisa beläggningar på insidan. 
2. Blodkärl där hela innerväggarna är täckta med lager som har minskat blodkärlets 

innerdiameter. 
3. Blodkärl där beläggningarna är så tjocka att innerdiametern har minskat till ungefär 

en sjättedel av den ursprungliga. 

160 

Stapeldiagram som omfattar sju par staplar. (%) 

Hjärt- och kärlsjukdomar:  

 kvinnor 40,6 

 män 39,6 
Tumörer:  

 kvinnor 23,2 

 män 26,7 
Övrigt:  

 kvinnor 15,9 

 män 13,5 
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Sjukdomar i andningsorganen:  

 kvinnor 6,4 

 män 6,3 
Svåra psykiska besvär:  

 kvinnor 6,9 

 män 4,0 
Skador och förgiftningar:  

 kvinnor 3,8 

 män 6,7 
Sjukdomar i matspjälkningsorganen:  

 kvinnor 3,2 

 män 3,2 

161 

Anatomisk teckning. Silhuett där lymfkärlen och lymfknutarna är utmärkta. 

Lymfknutarna är koncentrerade längs ömse sidor av ryggraden, vid halsen, i armhålorna, 
kring magen och ljumskarna, samt vid knäna. 

162 

Anatomisk teckning. Syrerikt blod från aorta leds via en artär till kapillärer på tunntarmen. 
Det syrefattiga blodet från de sistnämnda kapillärerna leds vidare genom portådern till 
kapillärer i levern. 

163 

Foto. I förgrunden två personers byxklädda ben. En av dem håller i en påse med 
systemvaror. 

Längre bort står några ungdomar. 

165 

Teckning. Provrör där den övre dryga hälften är fylld med blodplasma och den andra 
knappa hälften med blodkroppar. 

Innehållet i provröret redovisas som följer: 

Blodplasma: vatten 90%, protein 7%, salt, vitaminer, hormoner, glukos m.m. 3% 

Blodkroppar: röda blodkroppar ca 5 miljoner/mm^3, blodplättar ca 200000/mm^3, vita 
blodkroppar ca 10000/mm^3 

165 

"Släktträd". Hur blodkropparna härstammar från multipotenta stamceller. 

Multipotenta stamceller som delar sig utvecklar (förutom kopior av sig själva - 
självförnyelse) till: 
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Lymfoida stamceller som utvecklas till tre sorters vita blodkroppar: NK-celler, T-lymfocyter 
och B-lymfocyter. 

Myeloida stamceller som utvecklas till 

megakaryocyter (som medverkar till blodplättar), röda blodkroppar, samt följande olika 
sorters vita blodkroppar: mastceller, basofila granulocyter, neutrofila granulocyter, 
eosinofila granulocyter, samt monocyter som i sin tur utvecklas till makrofager. 

166 

Foto. Ett barn med uppsvälld mage och utstående förstorad navel. 

166 

Foto. Två kvinnor och en flicka står i ett landskap där böljande kullar är bevuxna med 
gulbrunt gräs. 

De två kvinnorna är iförda hattar med korta brätten. 

Alla tre bär ett slags stora tygknyten på ryggen som är mönstrade i klara färger. 

Långt borta tornar höga bergskedjor upp sig. 

167 

Teckning. Röd blodkropp visad uppifrån och från sidan. Blodkroppen är rund och platt och 
tjockast runt ytterkanten. 

Den har diametern 7 mikrometer. 

167 

Mikrofoto av den vanliga grodans blodkroppar med infogat foto av groda. 

Grodans blodkroppar är rosafärgade och ovala till formen. Deras mörka cellkärnor 
framträder tydligt. 

168 

Foto. En kvinna lutar huvudet mot händerna med slutna ögon. 

169 

Foto. En man med bar överkropp sitter på en motionscykel. 

Han bär en mask som täcker näsa och mun och har mätanordningar fästa vid bröstet och 
ena sidan. 

En kvinna klädd i vit rock står bredvid och iakttar honom. 

171 

Flödesschema (sista leden i en lång reaktionskedja). Koagulationsfaktorn protrombin  
omvandlas till enzymet trombin. Detta katalyserar plasmaproteinet fibrinogen till fibrin. 
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171 

Foto. Mygghona som sticker sin smala sugsnabel genom en människas hud. 

172 

Foto. Hantering av blod med hjälp av en pipett.  

Blodet tas upp eller placeras i en plastlåda som är indelad i många små fack 

Personen som arbetar med blodet bär skyddshandskar, munskydd som täcker näsa och 
mun, samt skyddsglasögon. 

I bakgrunden skymtar en person som bär munskydd. 

173 

Mikrofoto. Makrofagen är "formlös" och påminner till utseendet om en amöba. På bilden 
har den fångat in flera "korvformade" bakterier som är av betydligt mindre format än den 
själv. 

174  

Foto. En flicka målar sig i ansiktet med klara färger i rosa, lila och svart. 

175 

Mikrofoto. De fyra neutrofila granulocyterna som ligger tillsammans är större än de ca 150 
röda blodkroppar som omger dem. 

En lymfocyt längre ner på bilden är mindre till formatet än de neutrofila granulocyterna. 

176 

Teckning. En dendritisk cell sträcker ut sig så att den når eller omfattar ett antal lymfocyter 
som omger den. 

178 

Teckning. En bakteries yta är täckt med antigener. En Y-formad antikropp har två skänklar 
som passar till antigenerna så att antikroppen kan fästa vid bakterien (på bilden är 
antigenen nästan lika stor som bakterien). 

179 

Antikroppen liknar till utseendet en trång "ögla" med två långa ändar som är "slagen" på 
ett mycket tjockt och fransigt rep. 

180 

Teckning. Benen i en hand där flera fingerleder och en del av handleden är markerade med 
rött. 

181 

Två teckningar. 
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1. En bakterie fäster vid en slemhinna. 
2. IgA-antikroppar som har fäst vid antigenerna på bakteriens yta omöjliggör för 

bakterien att komma i kontakt med slemhinnorna genom att "sitta i vägen". 

182 

Teckning. Mastcell vars yta är täckt med IgE-antikroppar. 

182 

Foto. Björkhängen som "ryker" av pollen. 

Hängena, som är mycket långa, påminner till utseendet om yviga gulspräckliga 
"piprensare". 

183 

Foto. Bålgeting som kryper på en lodrät yta. 

Bålgetingar är mycket större och kraftigare än andra getingar. Färgteckningen har 
framträdande inslag av orange och brunt som skiljer sig från de andra getingarnas 
övervägande gul-svarta färgteckning. 

184 

Foto. Navel som är "piercad" med metallpärlor. 

Det omgivande kontakteksemet består av ett större område med små blåsor som till 
utseendet påminner om svettdroppar. 

187 

Foto. En pojke får en spruta i axeln. 

187 

Foto. Gravid kvinna. 

188 

Uppställning. 

 Blodgrupp: A, Antigen: A, Antikroppar: anti-B  

 Blodgrupp: B, Antigen: B, Antikroppar: anti-A 

 Blodgrupp: AB, Antigenerna: A och B, Antikroppar: Varken anti-A eller anti-B.  

 Blodgrupp: 0, Antigen: varken A eller B Antikroppar: Både anti-B och anti-A. 

188 

 Blodgivare med 0-blod kan ge blod till alla de övriga blodgrupperna (A, B och AB). 

 Blodgivare med A-blod kan ge blod till mottagare med AB-blod. 

 Blodgivare med B-blod kan ge blod till mottagare med AB-blod. 
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 Blodgivare med AB-blod kan inte ge blod till mottagare med någon av de tre andra 
blodgrupperna (A, B och AB). 

188 

B-blodet bär Y-formade antikroppar vars skänklar "passar till" antigenerna på A-
blodkropparnas yta.  

Detta leder till att A-blodkropparna klumpas ihop parvis. 

189 

Två teckningar som föreställer det Rh-positiva barnet i den Rh-negativa mammans mage 
under första och andra graviditeten. 

191 

Pinnmodell för urinämne. 

191 

Teckning. Människans utsöndringsorgan i kvinnosilhuett. 

Följande organ är utmärkta: Mellangärde, aorta, nedre hålven, njurar, urinledare (från 
njurarna), tarm (nedre delen), livmoder, urinblåsa (framför/under livmodern), samt 
urinröret. 

193 

Teckning med två detaljnivåer. 

Första nivån: Följande delar av njuren är utmärkta: Urinledare, njurbäcken (innersta 
delen), märg (områden som gränsar till njurbäckenet), bark (yttre skikt som omger 
njurbäckenet och märgen). 

Andra nivån (från gränsen mellan njurmärg och njurbark): Kapillärnystan med omgivande 
njurkapsel i njurbarken. 

Den U-formade njurkanalen (Henles slynga) som är omgiven av kapillärer i njurmärgen. 

Samlingsrör som transporterar sekundärurin till njurbäckenet. 

194 

Foto. En fåtölj med fotstöd står bredvid en dialysapparat. 

194 

Teckning. Blod som innehåller urinämne (återges som gula prickar) leds från patientens 
arm till en cylinder som innehåller tre semipermeabla membran. 

Dialysvätska leds till samma cylinder. 

Urinämne diffunderar från blodet till dialysvätskan när blodet leds genom membranen. 

Det renade blodet återförs till patienten medan dialysvätskan med urinämnen leds bort. 
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195 

Foto. Skarvar är stora och slanka sjöfåglar. De har fötter med simhud, långa halsar och 
smala näbbar med nedåtkrökt spets. 

De är 70 till 90 cm långa (beroende på art). 

196  

Teckning som föreställer en "utskuren" bit hud. 

Överhuden omfattar hår, hornlager, samt tillväxtlager (underst). 

Läderhuden omfattar hårsäckarnas överdel, muskler (till håren), talgkörtlar, samt nerver. 

Underhuden omfattar hårsäckarnas nederdel, fettceller och svettkörtlar. 

196 

Foto. En kvinna med vågigt långt hår bär en flicka på ryggen som har lockigt hår. 

197 

Foto. En person sitter på en solstol vid en havsstrand. 

198 

Foto. En man som svettas. Svettdroppar rinner utmed hans kinder. Hans våta skuldror 
blänker i ljuset. 

199 

Foto. Bitar och rullar av två olika sorters läder. 

199 

Foto. En knubbsäl ligger på rygg i vattenbrynet. Djuret har en mycket trind kropp med 
korta och breda labbar som framben och tjocka valkar kring den breda halsen. 

Knubbsälar är ca 1,5 till nästan 2 meter långa som vuxna. 

200 

Foto. Daggmask som kryper över ett vissnat löv.  

Det finns många daggmaskarter i Sverige. De varierar i längd och kan bli mellan 10 och 30 
centimeter långa. 

200 

Förenklad teckning. Hur en daggmask kryper i gångar genom att de främre segmenten dras 
ut på längden medan segmenten längre bak dras ihop så att de istället utvidgas på 
bredden. 

Två mindre infogade bilder återger dels segment med slappa längdmuskler och spända 
ringmuskler (segmenten blir långsmala), dels segment med spända längdmuskler och 
slappa ringmuskler (segmenten blir korta och breda). 
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201 

Foto. En nyömsad rosenstrit sitter bredvid sitt gamla hudskelett på ett grönt blad. 

Striten är en långsmal insekt med platt och brett huvud och långa vingar som ligger 
hopvikta över kroppen. Den är färglös och nästan lika genomskinlig som sitt avlagda 
hudskelett. 

Fullt utvecklade rosenstritar är ca 3 millimeter långa. 

201 

Teckning. Led i ett leddjursben. Leden består av "glapp" i det hudskelettet som omger 
djuret.  

Det är detta glapp som möjliggör rörelse. Muskler är fästa på ömse sidor om glappets 
insida. 

201 

Teckning. Led hos ett ryggradsdjur. Leden består av en rundad ände hos ett ben som 
passar i en skålformad ände i det andra benet. Muskler är fästa på ömse sidor om denna 
led. 

Den omgivande huden är mjuk och ger därför ingen stadga. 

203 

Teckning. "Avkapat" segment av ryggraden där diskarna mellan kotkropparna och 
ryggmärgen i ryggmärgskanalen är frilagda. 

Nerver som löper horisontellt mellan kotornas utskott ansluter på ömse sidor till 
ryggmärgen. 

203 

Teckning. En man som halvsitter vid sin dator återgiven från sidan.  

Han sitter bakåtlutad i stolen med böjda ben och framåtlutat huvud. 

Han har händerna på tangentbordet. 

204 

Benkanalen framträder som en rosa rund öppning omgiven av skikt av benvävnadens 
grundsubstans. 

204 

Teckning. Den tjockare delen av benet vid leden är uppbyggd av svampaktigt ben med röd 
benmärg. 

Det övriga benets inre innehåller gul benmärg omgivet av kompakt ben. 

Hela benet, förutom den del som ingår i leden, är omgivet av benhinna. 
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205 

Teckning. Led i genomskärning. De motställda ytorna hos de två ben som ingår i leden är 
täckta av ledbrosk. 

Ledbrosket är omgivet av ledkapseln som innehåller ledvätska. 

Leden är på ömse sidor förstärkt med ledband. 

205 

Teckning. Led mellan lårbenet och skenbenet (med vadbenet). 

Leden är täckt med ledbrosk. Ledbrosket har en "lucka" i mitten där korsbanden 
(ledbanden) sitter. 

I nederkanten på ledbrosket sitter de horisontella meniskerna - yttre menisken på knäets 
utsida och inre menisken på dess insida. 

Leden omges på ömse sidor av ledbanden. 

Benen under leden utgörs av skenbenet på insidan och det betydligt smalare vadbenet på 
utsidan. 

208 

Foto. En tjej tränar med hantlar. 

208 

Teckning med sex detaljnivåer. 

Första nivån: Sena som övergår i en muskel. Muskeln består av bindväv som omger flera 
fiberbuntar. 

Andra nivån: Varje fiberbunt består av flera mindre buntar med muskelfibrer. 

Tredje nivån: Enskild bunt med muskelfibrer (muskelceller med var sin kärna). 

Fjärde nivån: Varje muskelfibern innehåller flera fibriller. 

Femte nivån: Varje fibrill innehåller aktintrådar och proteinet myosin. 

Sjätte nivån: Dessa aktintrådar utgör tillsammans med myosin beståndsdelarna i en 
sarkomer. 

209 

Teckning i två delar. 

Första delen: En avslappnad/utsträckt muskel illustreras med en hängande arm som håller 
en hantel. 

Två sarkomerer i genomskärning är i denna fas utsträckta/långa genom att aktintrådarna 
ligger långt ifrån varandra. 

Andra delen: Armen lyfter hanteln.  
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De två sarkomererna dras ihop genom att myosinet mellan aktintrådarna förskjuter dessa 
mot varandra. 

210 

Foto taget uppifrån. Ett stort antal maratonlöpare springer längs en bred väg. 

211 

Foto. En tjej som cyklar genom en stor vattenpöl. Hon skrattar och lyfter benen för att 
slippa bli blöt. 

211 

Foto. Gädda bland vattenväxter. 

Gäddan har långsmal kropp och lång platt nos med rader av vassa tänder. 

Gäddor kan uppnå längder över metern och väga upp till 20 kg, men i allmänhet ligger 
vikten kring något eller några kilon. 

212 

Foto. Man som gör armhävningar. 

219 

Teckning. Nervsystemet återgivet i människosilhuett. 

Det centrala nervsystemet omfattar hjärnan och ryggmärgen. 

Det perifera nervsystemet förgrenar sig ut i den övriga kroppen. 

220 

Foto. Närbild av padda tagen framifrån så att bara ögon och mun syns. 

Djuret har ett mycket brett och platt "ansikte" med stort avstånd mellan de lätt upphöjda 
ögonen och en mycket bred mun. 

220 

Teckning.  

1. Ett finger sticker sig på en nål. 
2. En sensorisk nerv sänder smärtimpulsen till ryggmärgen (återges med ett snitt 

genom ryggmärgen). 
3. I ryggmärgen överförs impulsen direkt till en motorisk nerv så att fingret genast 

dras tillbaka från nålspetsen. 
4. En impuls fortsätter under tiden genom ryggmärgen upp till hjärnan. 

221 

Teckning med två detaljnivåer. 

Första nivån: Cellkroppen sträcker sig ut åt sidorna i dendriter - långa, smala och 
förgrenade utskott.  
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En lång axon leder från cellkroppen. Axonen är klädd med ett avlångt hölje - en 
myelinskida. 

Myelinskidan har många avbrott - noder - där axonen är barlagd. 

Andra nivån: Detaljbild av del av axonen där det framgår hur myelinskidan består av många 
tunna skikt från en "lindad" gliacell. 

221 

Teckning. Tvärsnitt genom nerv.  

Nerven är uppbyggd som en "kabeltrumma" som innehåller flera knippen med nervceller, 
där varje knippe i sin tur innehåller ett stort antal nervceller (axon). 

222 

Teckning. Schematisk detaljbild av axonets cellmembran med två aktiva pumpar för Na^+ 
och K^+. 

Nervcellens inre laddning återges med minustecken som motsvaras av plustecken utanför 
membranet. 

223 

Teckning. Schematisk detaljbild av axonens cellmembran i aktionspotential och 
vilopotential. 

I en begränsad del av nervcellen förändras potentialskillnaden till sin "motsats": 
aktionspotential U = +30 mV (återges med "+" på utsidan och "-" på insidan). 

Sedan återställs vilopotentialen (U = -70 mV) på det aktuella stället medan 
aktionspotentialen "vandrar vidare" utmed cellmembranet. 

224 

Teckning med tre detaljnivåer. 

Första nivån: En nervcell är ansluten till tre muskelceller via axon som förgrenar sig till ett 
antal nervändslut/synapser. 

Andra nivån (synapsen): 

Nervändslutet har formen av en bred "fot" som innehåller synapsblåsor. 

"Glappet" mellan nervändslutets "fotsula" och muskelcellens membran utgör 
"synapsspalten". 

Tredje nivån återger impulsöverföringen i en synaps. 

225 

Foto. Kungskobra (glasögonorm) som intar hotställning. Ormen höjer huvudet en bit över 
marken samtidigt som den spänner ut den övre/främre delen av kroppen så att den får 
formen av en avlång "sköld". 
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Kungskobran kan bli upp till 6 meter lång och kan höja sitt huvud 1,5 till 2 meter över 
marken. 

226 

Teckning. Flera gröna och röda nervändslut/synapser är "kopplade" till en nervcell. 

227 

Foto. Ett äldre par sitter på vespa. Båda skrattar stort. Kvinnan (som sitter baktill på 
fordonet) sträcker upp armarna i luften. Båda bär hjälm. 

228 

Teckning. Lansettfisk från sidan. Lansettfisken är ingen fisk utan ett långsmalt 
"maskliknande" djur som saknar, hjärta, lemmar, käke och ögon (men har enkla synorgan). 

Den har en mun framtill som är omgiven av korta tentakler, en tarm som mynnar ut 
baktill/undertill, samt ett nervrör som löper parallellt med, och ovanför, den enkla 
ryggsträngen som löper längs hela kroppen. 

Utmed främre/nedre delen av djurets sida sitter en lång rad gälspringor. 

Lansettfiskar kan bli mellan 5 och 7 centimeter långa. 

230 

Teckning. Följande områden är utmärkta: 

Höger och vänster hjärnhalvor.  

Den grå barken som utgör hjärnans yttersta skikt.  

Vit substans som utgör större delen av hjärnan (under den grå substansen). 

Hjärnbalken framträder på bilden som ett Y-format område mitt i hjärnan. 

232 

Foto. En kille visar sin knutna nävar framför kameran på ett hotfullt sätt. Han har knogarna 
på båda händerna inlindade med rött tyg. 

233 

Teckning. Större delen av ryggmärgen utgörs av s.k. vit substans. 

Den grå substansen omfattar i sin tur ett sammanhängande område som sträcker sig från 
ryggsidan till de centrala delarna. 

Mitt i ryggmärgen (och i den grå substansen) löper centralkanalen. 

Från en cellkropp till en motorisk nervcell i den främre delen av den grå substansen löper 
en motorisk nervcell ut till en muskel. 

En sensorisk nervcell från kroppen leder in till en cellkropp i en spinalnerv utanför 
ryggmärgen. 

Den grå substansen innehåller även korta nervceller, interneuroner. 
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234 

Teckning och uppställning över det parasympatiska- resp. sympatiska nervsystemets 
påverkan. 

Nyckel: (p) = parasympatiska nervsystemet och (s) = sympatiska nervsystemet. 

 (p) pupillerna kontraherar - (s) pupillerna vidgas. 

 (p) mer saliv - (s) mindre saliv. 

 (p) luftrören kontraherar - (s) luftrören vidgas. 

 (p) minskad hjärtrytm - (s) ökad hjärtrytm. 

 (p) stimulerar magsäcken och tarmarna - (s) hämmar magsäcken och tarmarna. 

 (p) mer bukspott - (s) mindre bukspott. 

 (p) stimulerar gallblåsan - (s) mer glukos från levern till blodet, mer adrenalin och 
noradrenalin från binjurarna. 

 (p) urinblåsan kontraherar - (s) urinblåsan vidgas. 

 (p) befrämjar erektion - (s) befrämjar orgasm. 

235 

Foto. Hand som håller följande spelkort (alla spader): ess, kung, dam, knekt och tio. 

236 

Foto. Åker med opievallmo. Blommorna sitter i toppen på höga stjälkar och är 
purpurfärgade i olika nyanser från ljust till mörkt. 

237 

Foto. Odling som ligger på en brant bergssluttning. I bakgrunden skymtar en hydda med 
halmtäckt sadeltak (tak som sluttar åt båda sidorna) och en avlägsen grön bergstopp. 

238 

Foto. En kvinnor som sitter vid ratten i en bil gäspar stort. 

239 

Uppställning. 

Framhjärnan omfattar storhjärnan och mellanhjärnan där mellanhjärnan i sin tur omfattar 
talamus och hypotalamus. 

Mitthjärnan/bakhjärnan omfattar lillhjärnan och förlängda märgen. 

240 

Teckning. Ögat som, förutom iris, pupill och lins, är runt och vitt, övergår baktill i 
synnerven. 
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Sex muskler som är fästa vid ögats sidor (mellan synnerven och iris) möjliggör att det vrids i 
olika riktningar. 

241 

Teckning. Hur linsen är upphängd i den omgivande ringmuskeln med trådar. 

Närseende: Spänd muskel leder till slappa trådar och därmed en tjock lins. 

Fjärrseende: Slapp muskel leder till spända trådar och därmed en tunn lins. 

241 

Teckning. Infallande ljus passerar först nervceller som bildar synnerven. 

Dessa nervceller är via synapser länkade till bipolärceller. 

Bipolärcellerna är i sin tur via synapser länkade till sinnescellerna som är av två typer: 
tappar och stavar (av dessa är tapparna kortare och bredare än de långsmala stavarna). 

Längst ned följder ett skikt av pigmentceller. 

242 

Foto. En katt med lång och gråspräcklig päls stirrar in i kameran med stora ögon som skiftar 
i brandrött, gult och grönt. 

243 

Foto. Nötväckan är en liten fågel med kompakt kropp, platt huvud och kort spetsig näbb. 

Färgen är gråblå på ryggen och ljus på undersidan med ett mörkt band längs med ögonen. 

Nötväckan är 12 till 14 cm lång. 

243 

Foto. En sparvuggla tittar fram ur en fågelholk. Sparvugglan har spräcklig fjäderdräkt och 
ett platt "ansikte" med gula ögon och kort krökt näbb. 

Sparvugglan är 15 till 19 cm lång. 

244 

Teckning. Örat/hörselorganen är indelade  i följande tre delar: ytterörat, mellanörat och 
innerörat. 

244 

Teckning. Örats organ. 

Ytterörat omfattar öronmusslan och hörselgången som leder in till trumhinnan. 

Mellanörat omfattar de tre hörselbenen som befordrar vibrationerna från trumhinnan: 
hammaren, städet och stigbygeln. 

Inneröra omfattar balansorganen, hörselsnäckan, hörselnerven och örontrumpeten som 
förbinder mellanörat med svalget. 
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245 

Foto. Elgitarrist under konsert. 

246 

Foto. Fladdermus med utbredda vingar och gapande mun. 

Djuret har mycket stora framåtriktade öron, kort trubbig nos och små ögon som sitter långt 
ifrån varandra. 

Tänderna i den stora munnen är smala och spetsiga. 

Vingbredden hos en "medelstor" fladdermus är ca 24 till 27 cm. 

Kroppslängd är ca 5 till 7 cm. 

247 

Foto. Ett par sitter i framsätet på en personbil. Mannen kör medan kvinnan tittar på sin 
"smartphone". 

248 

Foto. En dalmatinerhund (stor vit hund med svarta prickar) nosar på marken. 

Dalmatinerhundar har en mankhöjd av 54 till 65 cm. 

248 

Foto. En fluga sitter på ett underlag av gråaktig sten. 

249 

Foto. Fingrarna på en person som läser punktskrift. 

249 

Teckning. En muskelspole sitter ihop med en muskelcell. 

Muskelspolen består av en nervcell som är "lindad" kring en "omvandlad" muskelcell. 

250 

Foto. Några duvor flyger tillsammans. 

252 

Teckning. Hypofysens båda lober. 

Från nervceller i hypotalamus avges neurohormoner till blodkärl i hypofysens båda lober. 

I framloben aktiverar dessa neurohormon särskilda hormonbildande celler. 

Hormonerna från dessa celler leds vidare med blodet. 

Bakloben har inte några hormonbildande celler utan innehåller endast blodkärl som leder 
neurohormonerna från hypotalamus vidare. 
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251 

Foto. Ko som går ute på bete. 

253 

Foto. Spädbarn som blir ammat. 

253 

Teckning. Hypofysen avger TSH som stimulerar sköldkörteln att producera tyroxin. 

Tyroxinet bromsar i sin tur sköldkörtelns produktion av TSH. 

254 

Foto. En man sitter ute i trädgården och arbetar vid sin laptop. 

255 

Foto. Ruiner i form av tegelväggar utan tak i ett vintrigt landskap med snö. 

Framför byggnaden står en skylt som varnar för radioaktivitet. 

256 

Foto. Blodsockret kontrolleras med hjälp av ett litet digitalt instrument som hålls mot en 
droppe blod på en fingertopp. 

Resultatet kan avläsas på en display. 

260 

Foto. En man matar ett spädbarn med nappflaska. 

261 

Mikrofoto. Mängder av avlånga bakterier framträder som svarta "mönster" mot blå 
bakgrund. 

262 

Mikrofoto. Sädeskanalerna består till största delen av mycket tjocka väggar som omger ett 
litet "hål" i mitten. Detta hål omges av de nästan färdigutvecklade spermiernas svansar. 

264 

Foto. En gravid kvinna håller leende om sin stora mage. 

265 

Cirkelformat diagram över menstruationscykelns 28 dagar. 

 Dagar 1-5: Menstruation. 

 Dagar 6-9: Inget händer. 

 Dagar 10-15: Mottaglighet för befruktning 
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 Dag 14: Ägglossning (Eftersom den potentiella överlevnaden för spermier är 5 dygn 
kan dessa invänta en ägglossning). 

 Dagar 16-28: Inget händer. 

Diagrammet är omgivet av fyra bilder av äggstock, äggledare och livmoder. 

Bilderna återger följande faser: 

A. En äggcell mognar. 

B. Ägglossning (ca dag 14). 

C. En gulkropp bildas. 

D. Menstruation (börjar dag 1). 

266 

Schematisk teckning över följande sekvens: 

1. Ökning av hormonet GnRH i hypotalamus stimulerar 
2. hypofysens framlob att producera hormonerna FSH och LH som stimulerar 
3. könskörtlarna (äggstockar och testiklar) som producerar könshormoner (t.ex. 

östrogen och testosteron) vilket leder till utveckling av könskaraktärer. 

267 

Foto. Ett ungt par trycker sig ömt mot varandra under gröna lövträd. 

268 

Foto. En kvinna visar en flicka hur hon kan studera ett lönnlöv med hjälpa av ett 
förstoringsglas. 

269 

Teckning. Könskromosomer hos man och kvinna. 

Man: Den diploida cellen har könskromosomerna X och Y. 

De haploida könscellerna (två spermier) bär efter reduktionsdelning antingen en X- eller en 
Y-kromosom. 

Kvinna: Den diploida cellen har två X-kromosomer. 

De haploida könscellerna (två ägg) bär efter reduktionsdelning var sin X-kromosom. 

270 

Foto. Ett brudpar består av två vitkläda brudar som håller var sin bukett med liljor. 

270 

Foto. Några personer som står i en kö. 
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271 

Foto. Ett skrattmåspar står på en strandklippa. Fåglarnas huvuden är fortfarande vita så 
när som på en liten mörk fläck bakom ögat. 

Skrattmåsens kroppslängd är 35 till 39 cm. Vingbredden är 86 till 99 cm. 

272 

Foto. Fotänden på en säng. Fotsulorna på ett älskande par sticker ut från under täcket.  

En hand gör tummen upp. 

273 

Foto. En kille och en tjej kysser varandra. 

274 

Foto. Ett stort antal kondomer i olika starka färger som blått, orange, grönt, gult och lila. 

275 

Teckning. Kvinnas underliv i genomskärning. Pessaren sitter som ett "lock" längst upp i 
slidan. 

275 

Teckning. Spiralen (som är "T-formad") är placerad i livmodern på ett sådant sätt att 
ingångarna från äggledarna är blockerade. 

276 

Mikrofoto. Klamydiabakterierna på bilden påminner om en "svärm" av små svävande 
runda stenar som till färgen skiftar i grönt och rött. 

277 

Foto. Ett stort antal uppsträckta händer. 

278 

Foto. En tjej sitter och håller sig om huvudet med ett grubblande ansiktsuttryck. 

281 

Teckning. Larvstadiet är ovalt som en mandel.  

Det har en mun i ena kortänden och anus i andra änden. 

Kroppen består av tre skikt: 

Ektoderm som utgör det yttersta skiktet och även omfattar munnen och anus insida. 

Mesoderm som utgör mellanskiktet. 

Endoderm som utgör det innersta skiktet. 
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281 

Två foton. 

Övre: Ett grodyngel som har både fram- och bakben och huvud som på en färdigutvecklad 
groda, men som fortfarande simmar med en lång platt svans. 

Nedre: En färdigutvecklad liten groda utan svans. 

Den lilla färdigutvecklade grodan är ca 3 cm lång. 

284 

Tidslinje som omfattar 40 veckor. 

Följande texter och teckningar är infogade längs tidslinjen: 

(Vecka) 1: Senaste mensens första dag. 

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

 8: Den 8:e graviditetsveckan. Fostret är ca 1 cm långt. Fostret har början till ben och 
en lång svans. Ryggmärgen, hjärnan och ett anlag till öga framträder. 

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

 14: Fostret är 8 cm långt och väger ca 25 g. De flesta organen är utvecklade. Armar 
och ben och huvudet med ögon och öron framträder tydligt. 

 20: Fostret är ca 20 cm långt och mamman kan känna att det rör sig. Fostret kan 
räddas och överleva i kuvös utanför mammans kropp.  

 25: Den 25:e graviditetsveckan. Fostret är ca 35 cm långt. Fostret (som nu är 
mycket utvecklat) ligger hopkurat med navelsträngen runt ryggen. Det är omgivet 
av fostervattnet och fosterhinnan. 

 28: Fostret betraktas som ett barn från och med 28:e graviditetsveckan. Det är 35 
cm långt och väger ca 1 kg.  

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

285 

Foto. En äldre kvinna som sitter i rullstol pekar mot kameran. 

286 

Pinnmodell av en DNA-molekyl. 

290 

Foto. En behandskad hand håller upp en rund glasplatta. På plattan framträder flera mörka 
fläckar som var och en är omgivna av ett tjockt skikt av "luddigt" vitt mögel. 

291 

E.coli-bakterien (som på bilden är ljusgrön till färgen) är avlång med rundade ändar. 
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Den är försedd med mycket tunna och långa trådar som sträcker sig åt alla håll. 

292 

Teckning. Stavformad bakterie i genomskärning. 

Följande delar av bakterien är utmärkta: Pili, flageller, kapsel, cellvägg, cellmembran, 
cellplasma, ribosomer, DNA-plasmider, DNA, bakteriekromosom. 

(För en utförligare beskrivning, se sidan 13.) 

294 

Två schematiska teckningar. 

Grampositiv bakterie. Cellväggen består av ett cellmembran av fosfolipider som i sin tur 
täcks av ett tjockt skikt av peptidoglykan. 

Gramnegativ bakterie. Cellväggen består av två fosfolipidmembran (cellmembran och 
yttermembran) kring ett tunnare skikt av peptidoglykan. 

295 

Teckning och foto. Odling av bakterier. 

Teckningen: Tre numrerade sicksacklinjer dras över plattan så att de är orienterade 
(ungefärligen) på följande sätt: 

1 Diagonalt. 2 Horisontellt. 3 Vertikalt. 

Fotot visar hur bakterier har vuxit till i dessa sicksacklinjer. 

296 

Foto. Ett stort antal rensade och "uppfläkta" sardiner som har huvudet kvar ligger på ett 
metallnät. 

296 

Foto. Långa rader med fiskar hänger framför en murad vägg. 

Under fisken ligger rykande ved. 

297 

Foto. Näringsagar återgiven uppifrån. 

Fyra runda papperslappar är glest placerade på plattan. 

Alla lapparna är omgivna av en bakteriefri zon. 

Två av lapparna (till höger) har lika stora sådana zoner. 

Lappen överst till vänster har en mycket större sådan zon än de övriga. 

Lappen nedtill till vänster har en mycket liten zon. 

298 

Foto. Havsvatten som skummar grumsigt gulgrönt. 
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300 

Schematisk teckning. Ett virus angriper en cell. 

Viruset tömmer sitt RNA i cellen där det kopieras till DNA. 

I cellkärnan "används" sedan detta DNA till att "producera" nytt virus-RNA genom 
transkription. Detta RNA kan antingen ta sig till cellens ribosomer där det genom 
translation kan producera proteiner till nya virusskal eller utgöra arvmassan till dessa nya 
virusskal. 

Dessa nya virus knoppas sedan av genom cellväggen. 

301 

Tidningsillustration från 1800-talet. Florence Nightingale går runt med bland de sårade 
soldaterna på ett fältsjukhus. 

I sina händer håller hon en fotogenlampa och en kanna med dryck. 

302 

Illustration. Klotrunt virus med två olika sorters proteinutskott: Ett som till utseendet 
påminner om en "delvis inslagen spik", och ett annat som har tre "kulor" i änden på ett 
utstickande "skaft". 

303 

Schematisk teckning. 

1. Ett virus från människa och ett annat virus från fågel (anka) smittar en gris. 
2. En ny variant av virus som är en kombination av de två tidigare sorterna smittar 

från grisen till en människa. 
3. Viruset smittar nu direkt från denna människa till fler människor. 

306 

Foto. Långa rader med fyllda vinflaskor står färdiga för leverans. 

307 

Foto. En tallrik med bl.a. stora bitar av korn, bönor och blomkål. Kornbitarna har stekyta 
och liknar bitar av ljust kött. 

308 

Foto. En behandskad hand håller i en liten glasflaska som innehåller en "bottensats" av 
rödbrun vätska. 

309 

Stamcellerna på bilden kan liknas vid stora fritt svävande bollar med ojämn yta. (Bildens 
färgskala går i blått som på ett foto taget på större djup i klart vatten).  
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311 

Foto. En kvinna som är klädd i skyddskläder och tjocka skyddshandskar öppnar locket ett 
stort kärl med flytande kväve. 

313 

Foto. Fabrikstillverkning av piller. De färdiga pillren matas fram till en "rutschbana" som 
består av ett antal "banor" i en veckad metallplåt. 
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