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Den här läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om 
hur den pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta 
med den. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet är att elever med svår 
synnedsättning/blindhet ska kunna använda läromedlet på samma sätt som sina 
klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska ha samma pedagogiska innebörd som 
förlagan och eleven ska vara lika självgående som de övriga i klassen. 

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

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

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

Trevlig läsning!  

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

• Plocka upp svällpappersbilderna 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. 

Layout i den anpassade boken 

• Boken är indelad i flikar. Förklaringar till experimenten, Ordförklaringar, Register 
finns i var sin egen flik. 

• Text och bilder på främre och bakre pärmen är samlade först i boken. 

Bilder 

• Flera bilder har en svällpappersbild, en taktil bild. Observera att eleven kommer att 
behöva handledning för att kunna ta till sig innehållet i bilderna. 

• Många bilder har bildbeskrivningar. Du kan läsa dem här nedan. 
• De taktila bilderna och bildbeskrivningarna räcker bara till en viss del. Du kommer 

att behöva komplettera med en del konkret material också för att eleven ska få en 
förståelse av de föremål och fenomen som förekommer i boken. 

• Då katten Lovis säger något står: Lovis säger: innan texten 
• Bildförteckningen utgår. 
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Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

1 

  Från det minsta till det största skrivs så här (utan bilder): 
atom molekyl cell 

  organ organism ekosystem 

  planet ? galax universum 

Förklara för eleven om det är något ord hon/han inte vet vad det är. 

1 

Vårt planetsystem 

Tabellen skrivs som en lista så här: 
Planeter 

Här finns fakta om nio planeter i vårt solsystem. I originalboken är det en tabell men här 
finns en lista. 

Nyckel 

  sol = Avstånd till solen (milj km) 

  varv = Den tid ett varv tar runt solen (jordår) 

• Merkurius 

  sol: 58 

  varv: 88 dygn 

  400 grader C varmt … osv. 

• Venus 

  sol: 108 

  varv: 225 dygn 

  Ännu heta … osv. 

1 

Här finns en svällpappersbild av planeterna. 

17 

Observera att i punktskrift finns ett förtecken innan siffran två i H2O. 

26 

Här finns ett tillägg i texten om hästen: Hästen är svettig och det ångar om ryggen. 
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40 

Här finns ett tillägg i texten om indikatorn: 

  saltsyra - rosa 

  citron - rosa 

  vatten – ljus rosa 

  diskmedel – ljus rosa 

  maskindiskmedel – vit med blå kant 

  lut – vit med gul kant 

60 

Här finns både en svällpappersbild av pneumatik och en bildbeskrivning. 

78 

Här finns en svällpappersbild av järnpulvret. Lägg gärna en riktig magnet på bilden. 

87 

Här finns en svällpappersbild av eltandborsten. 

94 

Här finns en svällpappersbild. Bilden är ritad som ett kopplingsschema med symboler för 
lampan och batteriet. Förklara detta för eleven. Eleven kommer stöta på dessa bilder 
längre fram i sin undervisning. 

96 

Här finns en svällpappersbild av batteriet i genomskärning. Elektronerna visas med p36. 

100 

Här finns en svällpappersbild av proppen i genomskärning. 

104 

Här finns en svällpappersbild av raketen. Visa för eleven att krutet är det lilla prickmönstret 
och metallpulvret det större mönstret. 

125 

Ljud-memory är en fin inkluderande uppgift. Här kan även mindre burkar som gamla 
fotoburkar användas (som ju inte går att se igenom). 

128 

Här finns en svällpappersbild av örat. 



4 
 

138 

Här finns en svällpappersbild av reflexen. Förklara att reflexen visas från sidan. Den 
streckade linjen är ljusstrålen. 

139 

Här finns två svällpappersbilder. Ljusets strålar är ritade med streckade linjer. 

142 

Uppgiften – Hittar du blinda fläcken? Är inte aktuell för elever med synnedsättning. 

143 

Här finns en svällpappersbild av ögat. 

144 

Här finns fyra svällpappersbilder av närsynta och översynta ögon. Här finns också bilder 
med olika linser. De streckade linjerna visar ljusstrålarna. 

145 

Här finns en svällpappersbild av en kamera. Ljusstrålarna ritas med streckade linjer. 

142 

Uppgiften – Gör glasögon till … Är inte aktuell för elever med synnedsättning. 

152 

Här finns en svällpappersbild av solsystemet och planeternas banor runt solen. 

154 

Här finns en svällpappersbild av solen och jorden. Pricken på jorden visar var Sverige är. 

161 

Här finns svällpappersbilder på stjärnbilderna. Förklara för eleven att linjerna mellan 
stjärnorna inte finns på riktigt utan bara är till för att se figurerna stjärnorna bildar. 
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Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

Förklaringar till experimenten, Ordförklaringar och Register finns i var sin flik. 

Till den här boken finns taktila bilder. Då står det se svällpappersbild i din text. 

I boken finns en maskot, ett tecknat lodjur. Han heter Lovis. 
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Pedagogiska tips 
I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. Här återfinns också förslag på olika pedagogiska hjälpmedel som 
skolan kan behöva köpa in eller ta fram för att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra 
sätt. 

• Tänk på att alltid berätta för eleven vad hon/han har under händerna när ni arbetar 
med svällpappersbilder. Om ni vill kan ni komplettera bilderna med föremål, text 
eller förstärka olika delar med vaxsnöre. Skriv text på perkins och tryck fast med lite 
häftmassa. Har eleven synrester så måla gärna på bilderna med den färg eleven ser. 
Spara gärna bilderna för att använda längre fram i undervisningen och om eleven 
gillar någon så sätt upp den på väggen! 

• Några av experimenten går inte att genomföra med en elev med synnedsättning 
t.ex. det optiska experimentet på insida pärm. Då får experimenten förklaras för 
eleven. I flera experiment kan eleven vara delaktig om han/hon får låna någons 
ögon för att observera ändrade färger osv. i resultaten. 

• Rita taktilt med eller för eleven med t.ex.: 

- Ritmuff (från Iris hjälpmedel) Det är ett plastpapper som träs på en platta. Ni 
ritar med en vanlig bläckpenna. Tryck ganska hårt för att det ska bli en relief. 

- Sensational Blackboard (från SPSM) Här används vanligt papper på ett plattan 
som kallas ”Sensational Blackboard”. Eleven måste kunna trycka rätt hårt 
med en penna för att det ska bli en relief. 

- Nettbrett (Se hur du tillverkar den på: http://www.statped.no/Huseby sök 
vidare på Tegnepakke). Här fäster du ett myggnät på en platta. Lägg ett 
vanligt papper på plattan och rita med en vaxkrita. Linjerna blir i relief men 
kräver också att eleven kan trycka med kritan mot pappret. Fördelen är att 
andra elever ser strecken tydligt men att de taktilt är lite svagare än 
ovanstående metoder. 

• Inköpsställen 

SPSM www.spsm.se: Sensational Blackboard (best nr. 10326Iris Hjälpmedel 
www.irishjälpmedel.se : ritmuff, märkduttar 
Beta Pedagog www.betapedagog.se: vaxsnören 

  

http://www.statped.no/Huseby
http://www.spsm.se/
http://www.irishj%C3%A4lpmedel.se/
http://www.betapedagog.se/


7 
 

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

3 

Planeterna i vårt solsystem (från solen): Merkurius, Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, 
Uranus, Neptunus, ... och den lilla dvärgplaneten Pluto 

3 

Modell med vatten 

- vatten i fast form är is 

- vatten i flytande form är rinnande 

- vatten i gasform är ånga 

Värme gör att is smälter och blir flytande. När det blir ännu varmare avdunstar vattnet till 
ånga. 

Kyla gör att ånga blir kallare och kondenserar till flytande vatten. Om det blir ännu kallare 
stelnar det flytande vattnet till is. 

3 

Modell med växthuseffekten. Solljus strålar in mot jorden. Runt jorden finns luft. Ju mer 
förorenad luften är desto mer värme hålls kvar i luften runt jorden. Värmen som inte hålls 
kvar strålar ut i rymden. 

3 

Teckning av fotosyntes. Ett träd får solenergi från solen, koldioxid från luften och vatten 
från marken. Trädet ger syre till luften. 

6 

Teckning av två olika molekyler, en från hud och en från en telefon. Båda är uppbyggda av 
tre sorters atomer, bland annat kolatomer. 

10 

Teckning av en stenålderspappa med sitt barn. 

De har på sig kläder av djurhudar, päls som ger värme och skydd. Klädernas sömmar är 
gjorda av senor från djur. Halssmycken är gjort av en tråd med djurtänder. 

Pappan bär en vattentät säck av läder att bära vatten i. 

Båda har var sin pilbåge och pilar i trä. Spetsarna på pilarna till bågen är limmade med kåda 
från träden. 

Pappan har ett spjut. Det är en träpinne med en spets av sten i ena änden. 
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11 

Teckning av en förälder och ett barn. De har var sin cykel. 

De har på sig kläder av material från växter (odlad bomull) och en del syntetfibrer av plast. 
Föräldern har ett halssmycke av silver. Cykelhjälmen är av glas och plast. Vattenflaskan och 
reflexen är också av plast. Cyklarna är gjorda av metallen järn och däcken av gummi. 

12 

Teckning. Stenåldersfamiljen har en liten sophög med djurben. Familjen idag har en 
jättehög med soppåsar i plast. 

13 

Teckning av en soptunna med sopor som inte är sorterade. Så här kan de sorteras och 
återvinnas: 

• Papper går att återvinna och göra nytt papper av. 

• Matresterna kan läggas i komposten och bli ny jord. 

• Plastflaskorna kan bli parksoffor, fleecetröjor eller bullerplank. 

• Konservburkar kan bli stålrör eller nya burkar. 

• Glaset kan bli isoleringssmaterial eller nya flaskor. 

18 

Teckning av en sjö på vintern och på sommaren. På vintern kan du åka skridskor och pilka 
fisk. På sommaren kan du bada och åka båt. 

19 

Modell med vatten 

- vatten i fast form är is 

- vatten i flytande form är rinnande 

- vatten i gasform är ånga 

Värme gör att is smälter och blir flytande. När det blir ännu varmare avdunstar vattnet till 
ånga. 

Kyla gör att ånga blir kallare och kondenserar till flytande vatten. Om det blir ännu kallare 
stelnar det flytande vattnet till is. 

19 

Foto av en man som spelar på en basfiol. Den är gjord av is! Strängar och det som håller i 
strängarna är av trä och metall. 
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20 

Foto av fyra män som jobbar med att skära isblock. Isblocken är stora rektanglar. Männen 
står på isen och blocken flyter i vattnet. De flyttar på blocken med långa pinnar med en 
metallpigg längst ut. 

21 

Foto av ett ånglok. Från skorstenen bolmar ånga ut. 

26 

Foto av hundratals ballonger som flyger på himlen. 

27 

Foto från en fabrik. Här finns stora grytor med smält järn. 

29 

Foto av två tjejer med var sin bronsmedalj. 

30 

3 teckningar 

- Ett galler över en brunn på en gata hindrar löv att ramla ner i ett avlopp. 

- Ett såll är en låda med ett nät i bottnen. Då kan du skilja stenar från sand. 

- Med en sil eller durkslag kan du skilja vattnet från pastan. 

32 

Modell som visar sockermolekyler i vattenmolekyler. Först sitter sockermolekylerna 
tillsammans i en fyrkant. Sen delar de på sig så att de är utspridda, en och en, bland 
vattenmolekylerna. 

34 

Målning med Maria som håller Jesus i knät. Han är en bebis. De har båda glorior runt 
huvudena som strålar som solar. Maria är klädd i chador, en slags stor slöja som går från 
huvudet och runt hela kroppen. 

35 

Målning som visar flera unga män och kvinnor som är ute på promenad i skogen. 
Kvinnorna har långa klänningar och männen jackor och byxor som går till knät. Flera av 
dem håller i vandringskäppar. 

35 

Målning med olika fält med färg. 

43 

Fyrkantig Varningsskylt med flammor. 
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43 

Fyrkantig skylt med en döskalle och två ben. 

43 

Fyrkantig skylt med ett dött träd och en död fisk. 

43 

Fyrkantig skylt på en explosion 

43 

Fyrkantig skylt med två provrör med frätande innehåll. 

45 

Teckning av en ko som läser en matsedel. 

Matsedel 

  måndag: surt gräs 

  tisdag: surt gräs 

  onsdag: surt gräs 

  torsdag: surt gräs 

  fredag: surt gräs 

46 

Teckning av en abborre som pratar med en gädda. De säger: 

– Har du hört att mörtarna slutat få ungar? Då blir det inget käk till oss. 

– Host, host, snart är vattnet för surt för mig också. 

47 

Foto av en helikopter med en tunna i ett rep under sig. Från tunnan åker kalk ut och ner i 
en sjö. 

47 

Foto av en rostig cykelpedal. 

48 

Teckning av två barn som sitter i var sin ände på en vippgunga. 

49 

Teckning av två fotbollsspelare 

  Låg tyngdpunkt: spelaren böjer på knäna och lutar sig framåt 

  Hög tyngdpunkt: spelaren står rakt upp på ett ben 
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50 

Teckning med Lovis i en skateboardramp. 

51 

Teckning med Lovis. Han får skateboarden att snurra ett varv och sen landa på den igen! 

53 

Foto av två fallskärmshoppare. De flyger högt upp i luften. Fallskärmen är ett stort 
tygstycke med rep som går till en sele runt hopparen. 

55 

Modell som visar lufttryck. Varm luft stiger. Under den varma luften blir lufttrycket lågt. Då 
blåser kall luft in där. 

55 

Foto av en barometer. Den ser ut som en klocka men siffrorna visaren pekar på går mellan 
940 till 1060. 

56 

Här finns en bild med himmel, ett berg och en sjö. Texten i bilden berättar om vad som 
händer på olika höjder och djup. 

Himlen 

• Högsta höjd som en fågel har träffats på var 11 277 meter. Det var en gam som 
kolliderade med ett flygplan. 

• Europarekord för fåglar har en flock sångsvanar som spanades in över Island på 8 
230 meters höjd av en pilot. 

• Flygplanet är som en korv av plåt uppumpad med luft. Det gäller att få samma 
lufttryck inne i planet som nere vid marken. Planet måste vara helt tätt så att inte 
luften pyser ut. Om en dörr skulle öppnas sugs man ut. 

• Det känns i öronen när man flyttar sig snabbt uppåt eller nedåt. Luften trycker mot 
trumhinnorna när trycket ändras. Det slår lock. 

I berget 

• Uppe på 8 000 meters höjd är luften mycket tunn. Där finns nästan ingen luft alls. 
Trycket är mycket lågt här uppe. Det är svårt att andas, eftersom det är ont om 
syre. Man mår dåligt, får ont i huvudet och tänker trögare än vanligt. 
Bergsbestigare tar oftast med sig luft (syrgas) i tuber för att kunna andas. 

• Jakar kan leva på ända upp till 6 100 meters höjd. 

• Världens högst belägna järnvägsstation ligger i Bolivia på höjden 4 786 m. 

• Trycket minskar till hälften om man går fem kilometer uppför berget. 
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Vid marken 

• Om du tar med dig en barometer upp till högsta våningen i ett hus, kan du se hur 
trycket minskar jämfört med längst ner. 

I havet 

• Vid havsytan är lufttrycket som störst. 

• Fridykning, oftast inte längre ner än 20 meter 

• Med dykardräkt och tub med luft 50 m 

• Djupaste dykningen utan tuber 133 m 

• Dykning med tub med helium-blandning 307 m 

• Ubåt vanligen 400 m 

• Djuphavsfisk 8 000 m 

• Rekord för vanlig ubåt 6 527 m 

• Med djuphavsfarkost till havets djupaste plats, Marianergraven utanför 
Filippinerna, 10 911 m 

60 

Teckning av två sammankopplade vätskefyllda behållare. När en kompressor pumpar in 
luft i behållare 1 trycker luften undan vätskan som åker in i behållare 2. När vätskan då 
stiger i behållare 2 pressas en kolv uppåt. 

61 

Foto av ett stort flygplan. Det är ca 60 meter långt och har lika breda vingar. 

67 

Tre teckningar. 

• En kille släpper en basketboll från brösthöjd ner på en matta. 

• En tjej släpper en pingisboll från höfthöjd ner mot golvet. 

• En kille släpper en tennisboll från axelhöjd ner på en bänk. 

68 

Foto av en strand med en stor brasa. Folk står eller sitter runt den. 

68 

Teckning av ett grillspett i järn. I ena änden grillas en korv och i andra änden finns ett 
trähandtag som du kan hålla i. Atomerna knuffar på varandra i spettet, från värmen och 
upp mot handtaget. 
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71 

Karta som visar vädret. Här finns siffror för temperaturer. Solar visar soligt väder. Moln 
visar molnigt. Pilar visar hur vindarna blåser. 

75 

Foto av en isbjörnsmamma och hennes unge. Ungen sitter på ryggen på mamman. De 
tittar kärleksfullt på varandra. 

81 

Teckning av Gilbert som mäter på en jordglob. Inne i klotet har Gilbert lagt en stor magnet. 

85 

Modell som visar två 4,5 v batterier. 

1. Koppartråd går från en pol på batteriet, runt spiken flera varv och sen tillbaka till 
den andra polen på batteriet. Spiken är magnetisk och den har lyft småspikar. 

2. Koppartråd går bara till den ena poolen på batteriet, då ramlar småspiken av den 
stora spiken. 

87 

Teckning av en eltandborste 

I motorn finns en spole med ledningstrådar virade. Runt tråden finns en magnet. Från 
motorn går en metallpinne upp till borsthuvudet som snurrar borsten runt! 

88 

Foto av en stor magnetkamera. Den har ett stort hål. I det hålet åker en brits in som du kan 
ligga på. Då fotograferas din kropp. 

89 

Foto från en magnetkamera av ett huvud. Här syns skelettet och hjärnan. De visas med 
olika färg. 

90 

Teckning av en tjej som ligger i ett rum fullt med elektriska prylar. Här finns: en lampa, 
högtalare, dator, läsplatta, mobil, hårfön, TV, Tv-spel, mikro, elcentral. Utanför fönstret 
syns eleldningar och på fönsterbrädan simmar en elektrisk ål i en skål! 

92 

Modell som visar en atom. I kärnan finns fem plusladdade delar. Runt kärnan snurrar fem 
minusladdade elektroner. 

93 

Foto av en mörk himmel över ett hav. Det kommer flera blixtar från molnen ner mot havet. 
Blixtarna ser ut som lysande rötter. 
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96 

Modell av ett batteri. Batteriet har formen som en cylinder. Längst in finns en cylinder av 
kol. Från den går batteriets pluspol (du kan känna att den sticker upp på batteriet). Runt 
kolet finns brunsten. Runt brunstenet finns zink. I zinken finns elektroner. Längst ut runt 
batteriet finns plast. 

Från minuspolen strömmar elektronerna i en tråd till en lampas botten. Från lampan går 
en annan tråd från lampan till batteriets plus pol. 

99 

Foto från en satellit av en storstad. I hela staden lyser lampor. 

100 

Teckning av en kille som stoppar ett finger där en glödlampa ska sitta. Han får el i sig! 

100 

Teckning av en propp inuti. Det är behållare som är gjord av porslin. Inuti finns en 
silvertråd och runt tråden sand. I botten syns en liten färgad knapp. 

102 

Teckning av en kraftstation. Här finns en enorm generator. Från den går flera ledningar till 
elstolpar. I stolparna finns elledningar. 

104 

Teckning av en raket inuti. På en pinne sitter en cylinder med en topp. I toppen finns 
metallpulver. I cylindern finns krut och i mitten en stubin. Stubinen sticker ut undertill så 
att du kan tända den! 

105 

Teckning av ett träd. 

105 

Teckning av fotosyntes. Ett träd får solenergi från solen, koldioxid från luften och vatten 
från marken. Trädet ger syre till luften. 

106 

Foto. En tallrik har tre delar, de har: 

- bröd, potatis, pasta, ris 

- bär, grönsaker, frukt, rotfrukter 

- kött, fisk, ägg, bönor (den här delen är mindre än de andra) 

108 

Foto av en paprika. Den har luddigt mögel på sig. 
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108 

Teckning från medeltiden av en kärra som dras av en häst. I kärran ligger en död ko och två 
män lägger lastar på en tunna. 

109 

Foto av en fisk, en böckling. Den är rökt och har fått en gulbrun färg. 

109 

Foto av en konservburk med Bullens pilsner korv. 

112 

Teckning av en eld. Elden ger: värme (energi), koldioxid och vatten till luften. Elden tar syre 
från luften. 

116 

Teckning av ett vardagsrum. En mamma ska tvätta sin bebis. Det står en plåtbalja på golvet 
och en porslinskanna bredvid. Runt baljan finns leksaker i trä. Vid väggen står en vev-
grammofon och en kakelugn. 

123 

Bild som visar hur låga eller höga ljud som olika saker eller djur kan göra. Ljuden mäts i 
frekvens, Hertz (Hz) från 1-100 000.  
saker (siffrorna visar Hertz) 

  piano 40-4000 

  gitarr 100-1000 

  bilar och tåg 10-15000 

  maskiner på fartyg 1-500 

djur 

  duva och elefant 1-20000 

  fladdermus 4000-100000 

  människa 20-20000 

  hund 100-60000 

124 

Foto av en man som spelar en bastuba. Det är ett blåsinstrument med en stor tratt. 

127 

Teckning av en man som ropar "tjoho!". Ropet studsar mot ett berg och åker tillbaks till 
mannen. 
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130 

Teckning som visar två män med en maskin i trä och en stor tratt. Under bordet har de 
behållare med stora batterier. 

131 

Teckning av en rullbandsspelare. Det är en låda. På lådan finns två rullar med band. 
Banden har magnetiska mönster. 

132 

Foto av Bell som pratar i en gammal telefonlur. Han håller en lur mot örat. Han säger: 
Hallå! Är det någon hemma? 

134 

Foto av en ökenräv. Den har två stora öron. De är lika stora som hans ansikte. 

134 

Foto av en hornuggla. Runt ögonen finns fjädrar som har formen som en cirkel. 

135 

Foto av en fladdermus. Öronen är dubbelt så stora som ansiktet. 

136 

Teckning. Det är natt och Lovis lyser på en mus med sin ficklampa. Muser äter på en 
äppelskrutt! 

137 

Teckning. Lovis lyser på en äppelskrutt. Det blir en skugga på väggen som liknar en mus! 
Han säger: Hm ... är det en skrutt eller en mus? 

138 

Teckning. Ljus från en lampa lyser på en krukväxt. 

139 

Foto av två flickor som speglar sig i en böjd spegel. Deras kroppar ser korta ut och deras 
huvuden jättelånga! 

140 

Foto av en tjej som badar. Fotot visar både kroppen i vattnet och huvudet över ytan. Det 
ser ut som att huvudet inte sitter fast på kroppen! 

144 

Foto av glasögon som ser ut som vanliga glasögon men de har inga skalmar (pinnarna som 
går till öronen). 
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144 

Teckningar. 

Ett närsynt öga är för långt, ljusets strålar når inte näthinnan. Glasögonen gör att ljusets 
strålar når näthinnan. 

144 

Teckningar. 

Ett översynt öga är för kort. Ljusets strålar hamnar bakom näthinnan. Glasögonen gör att 
ljusets strålar blir kortare och hamnar på näthinnan. 

146 

Teckning av en snurra med färgerna: lila, blå, grön, gul, orange och röd. 

146 

Foto av en regnbåge. Det är ett streck på himlen med färgerna: blå, grön, gul, orange, röd 
och lila. 

147 

Teckning av en man som tittar på en morot. Ljusstrålar i en mängd olika färger träffar 
moroten men bara en orange stråle går från moroten till mannens öga. 

147 

Foto av en tjej med glasögon. Hon har ett rött glas och ett grönt glas i glasögonen. 

149 

Röntgenfoto av en fot i en känga. Skelettet av foten syns, kängans sula, stålplattan vid 
tårna och spännena för skosnörena. 

150 

Foto av en svart katt. Den ser ut som en lurvig kudde. Ögonen lyser gult. 

150 

Foto av en snäcka. Den har en kropp med en snäcka på ryggen. På huvudet sitter två långa 
tentakler med ögonen längst ut. 

151 

Foto av en trollslända. Det är en insekt med kropp, sex ben och fyra vingar. På huvudet 
sitter stora ögon. 

151 

Foto av ett spökdjur. Det ser ut som en liten nalle. Ögonen är stora och sticker ut från 
huvudet. 



18 
 

152 

Modell som visar planeterna som går runt solen. Planeterna är Merkurius, Venus, Jorden, 
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. 

154 

4 klockor 

- Ett solur eller gnomon. Det är en platta med siffror. I mitten finns en pinne. När 
solen lyser på pinnen faller en skugga på en siffra. Då ser man vad klockan är! 

- Ett timglas. Det är en behållare med sand. 

- En armbandsur, en klocka på ett band. 

- Ett atomur som är en del i en dator. 

157 

Foto av en astronaut. Han har på sig en vit overall, en stor ryggsäck och en hjälm med visir 
för ansiktet. 

160 

Foto av solen som är ett brinnande klot. 

163 

Foto av meteoriten som ser ut som en stor sten. Tre barn klättrar på den. 
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