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Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 

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. 

 Markering av text i form av fet och kursiv har utgått. 

 En del av bilderna har tagits bort helt som finns i läroboken. Vissa har ersatts av 
svällpappersbilder eller bildbeskrivningar. 

 Färgade fält och markering av rutor som finns i den tryckta boken har i princip 
utgått.  

 Tabeller är ofta omgjorda till listor. Några tabeller finns kvar och har då ofta 
nycklar. Gå igenom hur respektive tabell är uppställd med eleven. 

 Vissa frågor har omformulerats för att passa eleven bättre. Exempelvis sidan 136 
uppgift 6. I elevens bok står det 

6. Hur ser symbolen ut för? 

a) klart väder 
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b) växlande molnighet 

c) molnigt 

På sidan 144 uppgift 6 står det 

6.  Beskriv hur månen ser ut vid 

a) nymåne 

b) halvmåne 

c) fullmåne 
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Sidspecifika förändringar 

24 

Uppgift 1: Påståendena är numrerade a-e. 

38 

Uppgift 6: Ämnena är numrerade a-f. 

50 

Uppgift 4: Ämnena är numrerade a-e. 

135 

Bilderna på de tio vädersymbolerna utgår. Ersätt med text. Rita dem gärna på ritmuffen för 
eleven. 

För olika väder ritar man olika symboler: 

mulet - man ritar ett vitt moln, 

klart - en sol 

mest klart - en sol med ett litet vitt moln, 

växlande molnighet - ett vitt moln med en sol bakom, 

molnigt - ett grått moln, 

halvklart - ett grått moln med en sol bakom, 

åska - ett grått moln med en sol bakom och en blixt framför molnet och regndroppar under 
molnet, 

snöfall - ett grått moln med snöflingor under, 

regn - ett grått moln med regndroppar under molnet, 

dimma - vita små vågräta streck. 

168 

Uppgift 5: energikällorna är numrerade a-i. 
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Till läsaren 

 Vissa bilder i boken har tagits bort. Vissa bilder förklaras i boken och vissa bilder är 
svällpappersbilder. Du kommer märka när du är vid dessa bilder. 

 I den här boken finns det 19 olika kapitel. Varje kapitel avslutas med repetition och 
sammanfattning. När du jobbar med repetitionsfrågorna och läser sammanfattningen 
är det bra om du går tillbaka och tittar på bilderna från kapitlet.  

 Be din lärare att du får titta på modeller av atomer och molekyler när du läser de tre 
första kapitlen. Be din lärare också förklara dessa modeller. 

 Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom text och bildbeskrivningar 
men framför allt att titta på och tolka svällpappersbilder. 

 Det är av stor hjälp för eleven om har tillgång till tredimensionella föremål. Till de 
tre första kapitlen är det bra om eleven kan ha en liten modell av en syreatom (O), 
en syremolekyl (O2) och en vattenmolekyl (H2O) till hands. Det finns färdiga 
byggsatser med detta skolan kan handla in eller så gör man själv i modellera.  

 Till kapitlet som handlar om magnetism och elektricitet är det bra om eleven kan ha 
tillgång till en påse med en liten hästskomagnet, några metallgem, en stavmagnet, 
en liten glödlampa, ett batteri, ett par sladdar och en kontakt (till ett vanligt uttag).   

 Sista kapitlet ”Metoder och arbetssätt” får eleverna bekanta sig med bägare, 
provrör, e-kolv, tratt, mätglas och pipett innan lektionen. Det kan vara bra att 
eleven får tillgång att känna på dessa föremål. Har man inte detta på skolan kan 
man låna av något högstadium eller köpa in. 

 Vissa begrepp kan vara bra om man kollar upp med eleven att hen har förståelse 
för innan lektionen i klassen. Speciellt gäller det kemiavsnittet ”Blandningar”. 
Följande begrepp kan vara bra att gå igenom; blandning, lösning, genomskinlig, 
sedimentera och kromografi. 

 Det är till stor hjälp för eleven om hen har förförståelse för hur skuggor bildas och 
hur och var de avtecknar sig innan klassen går igenom det på lektion. 

 Vid prov bör eleven få möjlighet att förklara muntligt t.ex. hur man gör kopplingar 
och visa med lampa, batteri och sladdar hur hen tänker. Eleven kan förklara med 
hjälp av modeller eller föremål i stället för att rita en bild. 

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel om man ska rita en enkel skiss. Skala bort all 
onödig information. Man kan även göra en kopia av den bild man vill rita genom att 
kopiera den i skolans kopiator. Om originalbilden är för liten förstora upp den. 
Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer 
som du anser behövs för förståelsen och skriv sedan den text som eleven behöver 
genom att sätta in ritmuffen i elevens Perkinsmaskin. Gör gärna en ”Nyckel med 
förkortningar” så kan man få med lite mer information på ritmuffsbilden.  

 Man kan beställa svällpappersbilder från SPSM, www.spsm.se. 
Där finns också: Blackboard Best.nr: 10326 

 I boken kan det förekomma nya tecken för eleven. Se till att eleven får veta vad 
tecknet betyder. Exempelvis kubikdecimeter. 

http://www.spsm.se/
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Bildbeskrivningar 

6 

På ett bord finns olika saker man använder i kemi bl.a. en bägare, två pipetter, en 
avdunstningsskål, provrör.  

En flicka med skyddsglasögon tittar på ett grenrör (rör som ser ut som ett T och har tre 
ändar). Hon håller det över en flaska med genomskinlig vätska. Bredvid på bordet ligger ett 
anteckningsblock och penna. Hon ser koncentrerad ut. 

6 

Ett foto visar en glasåtervinnings-igloo. En hand på en människa håller i en glasflaska och 
skall stoppa den i igloon. 

6 

 På ett bord finns olika saker man använder i kemi bl.a. en bägare, två pipetter, en 
avdunstningsskål, provrör.  

En flicka med skyddsglasögon tittar på ett grenrör (rör som ser ut som ett T och har tre 
ändar). Hon håller det över en flaska med genomskinlig vätska. Bredvid på bordet ligger ett 
anteckningsblock och penna. Hon ser koncentrerad ut. 

6 

Ett foto visar en glasåtervinnings-igloo. En hand på en människa håller i en glasflaska och 
skall stoppa den i igloon. 

6 

Ett ljus skiner på två händer som hålls ihop. Bakom på väggen bildas en skugga. Skuggan 
ser ut som en fågel med vingarna utfällda. Händernas fingrar bildar skuggan. 

6 

En blå buss har stannat för att låta två passagerare stiga ombord. 

7 

En tecknad bild visar massa ungdomar. Några ungdomar har dragkamp med varandra. 
Någon sparkar en fotboll genom en fönsterruta som går sönder. En pojke längre bort har 
en hund som drar i kopplet. Ett paraply flyger iväg i blåsten. Två ungdomar spelar pingis 
med varandra. En person kommer cyklande med hjälm på huvudet. I luften kommer en 
person i specialdräkt flygande med hjälp av en avlång fallskärm. Detta kallas paraflying. 

7 

Foto är taget från Antarktis. Det visar en enorm is- och snö-formation som sticker ut i det 
blå havet. En grupp pingviner går på den snötäckta marken. 
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7 

En barhuvad flicka ser ut att frysa. Hon blåser i sina handflator. Man ser att det är vinter 
ute. 

 9 

Legobitar har byggts ihop så de liknar siffrorna 1, 2 och 3. 

11 

En målad bild från förr visar ett gammaldags laboratorium. En kemist med vitt hår och 
skägg sitter och läser vid ett bord. Runt om i det stora rummet ligger krukor, byttor och 
böcker huller om buller på golvet. Det ser ganska stökigt ut. Längre in i rummet håller tre 
män på med olika experiment. 

12 

Ett foto taget från Antarktis visar en enorm is- och snö-formation som sticker ut i det blå 
havet. En grupp pingviner går på det snötäckta isblocket. Molnen tornar upp sig i 
bakgrunden. 

13 

En bild visar en spis med stekpanna och ett paket smör. Smöret i paketet är i fast form och 
molekylerna sitter tätt. När smöret smälter i stekpannan ökar avståndet mellan 
molekylerna. Blir smöret riktigt varmt börjar det ryka (smöret är i gasform) och 
molekylerna svävar iväg. Det är stort mellanrum mellan molekylerna. 

14 

Bilden visar ett bord där det står en islåda med isbitar. Det finns också en stor isbit som 
håller på att smälta. Bredvid finns det en liten vattenpöl. 

14 

Ett fotografi visar ett tjugotal personer som är ute på isen och åker skridskor. 

15 

Det är två bilder som ser lika ut. Bilderna visar en vattenpöl på marken och solen skiner 
från himlen. Men på den första bilden är vattenpölen större än på den andra bilden. 

15 

Fotot visar en coca cola burk med massa vattendroppar på burkens utsida. 

16 

Bild A visar en isbit, en isbit som håller på och smälter och en vattenpöl. 

16 

Bild B visar ett fönstret som har frost på utav rutan och några vattendroppar på insidan. 
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16 

 Bild C visar en vattenpöl på marken och solen skiner från himlen. 

16 

 Bild D visar en skridskoåkare som åker på isen. 

18 

 En flicka springer på en äng. Hon håller i en röd drake som flyger uppe i luften. 

21 

En bild på en Khom Loy lykta (papperslykta) som släpps iväg för att stiga upp mot himlen. 

21 

Bilden visar luft som cirkulerar i ett rum. Från elementet under fönstret stiger den varma 
luften upp. Den varma luften värmer den kalla luften från fönstret som fortsätter stiga till 
taket. Luften sprider sig uppe vid taket och svalnar. När luften svalnat ytterligare så sjunker 
den ner mot golvet igen. Den luften som sprider sig på golvet till elementet, värms upp 
igen och stiger mot taket. 

22 

Ett foto visar när en person håller på med paraflying. Personen hänger under fallskärmen 
högt över hav och klippor. 

23 

En lastbil med långt släp kör på en väg. I bakgrunden ser man industribyggnader med höga 
skorstenar som det ryker ur. 

29 

Fotografiet visar en skräddare (insekt) som kan gå på vattnet. 

31 

Bilden visar 3 lådor som flyter på vatten. Den första lådan ser tom ut men är fylld med luft. 
Den flyter lätt uppe på vattenytan. Den andra lådan är fylld med vatten och flyter lite 
djupare ner i vattnet. Den tredje lådan är lastad med guld och flyter ganska djupt ner i 
vattnet. Nästan så det rinner vatten över kanten på lådan. 

32 

Tre barn är på en surfingbräda med var sin paddel i handen. 

33 

Ett fotografi visar en bit av en sjö tjockt med vass i bakgrunden. Vid vattenytan flyter 
massor av små, små växtplankton så vattnet ser alldeles grön ut. 
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35 

 En man plockar in disk i en diskmaskin. 

35 

 En afrikansk pojke hämtar vatten i en plastdunk från en pump. Pumpen står utomhus. 

36 

Bilden visar olika steg av vattenrening (punkt 1-4), transport av vatten till hus (punkt 5) och 
avloppsrening (punkt 1-4). Vattnet hämtas från havet eller sjön och renas. Sedan pumpas 
det upp i ett vattentorn. Därefter rinner vattnet ut till hushållen genom vattenledningar. 

Avloppsvattnet från hushållen leds i rör till reningsverket. Efter reningsverket leds vattnet 
ut i havet eller sjön igen. 

43 

Här visas fyra olika händelser. Den första visar en person som torkar med en kökstrasa. 
Händelse nummer två visar någon som rör i en plastbunke med en plastsked. Den tredje 
händelsen visar en glaskula som ligger helt still. I den fjärde händelsen håller någon i en 
termosmugg. Det ryker från muggen. 

43 

Marie Curie står i sitt laboratorium med glaskolvar i händerna och tittar intresserat på 
innehållet. 

44 

Fotot visar en kabel. I kabeln går tre sladdar. Varje sladd är omgiven med plast och inuti 
varje sladd finns flera koppartrådar. 

44 

Bilden visar en hästskomagnet där flera gem har fastnat. 

45 

Bilden visar två glas. Det ena glaset innehåller vatten och olja. Oljan flyter ovanpå vattnet i 
glaset. Det andra glaset innehåller saft. I det glaset har saft och vatten blandat sig. 

46 

En stor brasa brinner uppe på ett snöklätt berg i ett fjällandskap. 

48 

På bilden syns två saker. Ett glas med coca cola och i glaset står ett sugrör. Ur en 
tandkrämstub rinner det ut lite tandkräm. 

48 

Ett par exempel finns markerade på pH-skalan: 
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 Magsaft pH 1,5 

 Citron pH 2,25 

 Coca Cola pH 2,75 

 Rent vatten pH 7 

 Havsvatten pH 8,5 

 Maskindiskmedel pH 10,5 

 Kalkvatten pH 12,5 

49 

Bilden visar en blå hortensia. 

52 

En kollagebild visar ett kök med kylskåp. På kylskåpet sitter kom-ihåg-lappar uppsatta med 
kylskåpsmagneter. På köksväggen hänger vassa knivar som sitter fast med magnetband.  

På en hästskoformad magnet har massa spikar fastnat. En pojke lyssnar i hörlurar som är 
kopplad till hans iPhone. En annan pojke kastar dart på en piltavla. Ett Briotåg har massa 
vagnar. Vagnarna sitter ihop med varandra med hjälp av magneter. En flicka borrar och har 
sina skruvar på ett magnetarmband runt handleden. En annan flicka tittar i sin väska som 
har magnetlås. Utanför fönstret finns ett tivoli med Pariserhjul och berg-och-dalbana. 

53 

På en sten har massa gem fastnat. 

53 

På bilden syns en sax. Man drar en magnet längs saxens metallskänkel. Saxen blir då 
magnetisk. 

55 

Bilden visar ett jordklot. Jordens magnetiska nordpol är vid Sydpolen (Antarktis) och 
jordens magnetiska sydpol är vid Nordpolen (Arktis).  

Magnetfälten går i en båge från Sydpolen på jorden till Nordpolen på jorden. En 
kompassnåls röda ände, nordändan pekar mot jordens Nordpol. 

59 

Flickan på bilden tar av sig mössan. Hennes hår står rakt upp och ut åt sidorna för att det 
blivit statiskt laddat. 

73 

Ett dricksglas innehåller vatten och olja. Oljan flyter uppe på vattnet. 
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73 

Ett dricksglas med saft är jämnt färgad röd. 

76 

Ett fotografi visar en bild med en stor saltbassäng (ett invallat område på marken)där salt 
utvinns ur havsvatten. Det ligger stora högar av vitt salt på marken. I bakgrunden syns det 
blåa havet. 

76 

På bilden syns ett dricksglas med avlagrad salt på glasets innerväggar. 

76 

En pappersremsa målas med en grön prick mitt på. När remsan sätts i en bägare med 
vatten sprider sig färgen på pappret och man ser både en grön och gul färg. 

79 

Bilderna visar olika farosymboler. Kemikalier kan vara farliga på olika sätt. Därför finns det 
farosymboler som visar på vilket sätt de är farliga. 

 Giftigt = en döskalle. 

 Explosiv = en bomb som exploderar. 

 Frätande = ett provrör som häller ut vätska på en hand.  

 Oxiderande = en ring med eldsflammor ovan 

 Miljöfarligt = en död fisk som ligger upp och ner och ett träd utan löv. 

 Hälsofarligt = ett huvud och överkropp på en person som börjar krackelera. 

 Brandfarligt = eldslågor. 

 Skadligt = ett utropstecken. 

82 

Bilden visar att någon med blåa diskhandskar håller i en kökstrasa, en halv citron och skål 
med bikarbonat. 

89 

På bilden syns en björk och solen skiner. Uppe vid trädkronan är det ritat 
koldioxidmolekyler. En pil som visar att björken tar upp dessa molekyler in i sina blad. Från 
bladen är det en pil som visar att björken avger syremolekyler från sina blad. 

Vid björkens rötter är det ritat vattenmolekyler och pilar visar att dessa molekyler sugs upp 
av trädets rötter. 

Man kan också läsa texten;  

Koldioxid + vatten + solenergi ger druvsocker + syre.  
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91 

Bilden visar en stor låda fylld med kompost. En pil pekar mot komposten och visar att den 
behöver syre. Tre pilar pekar från komposten och visar att den avger värmeenergi, 
koldioxid och vatten. 

 91 

En eld brinner. Två pilar pekar in mot elden och visar att det behövs två saker för att 
brinna, ved (bränsle) och syre. Tre pilar pekar från elden som visar att det avges tre saker, 
värmeenergi, koloxid och vatten. 

92 

Man ser två hästar beta i en hage bredvid en liten sjö. En söt liten groda sitter på en sten i 
sjön. Hästarna står bakom ett stort träd. Solen skiner från en blå himmel med några få 
moln. I hagen kommer två ungdomar springande. De är nog med i en löptävling eftersom 
de har nummerlappar på bröstet. I bakgrunden ser man betande kor och en traktor kör 
utanför en lantgård. Man kan också se ett sädesfält. 

92 

Fotot visar frihetsgudinnan som är grönfärgad av ärg. 

96 

En kollageteckning visar olika aktiviteter.  En glasblåsare blåser glas. Bredvid ligger burkar, 
dricksglas och flaskor i glas. En kvinna läser tidningen. En gruvarbetare hugger med en 
hacka. En pojke duschar. Man ser en återvinningsigloo och en flicka som återvinner PET-
flaskor. Från en fabrik ryker det ur en skorsten. En oljeborr borrar i marken efter olja. Olja 
pumpas upp. En person vispar något i en plastbunke. Bredvid personen ligger två 
matkassar. 

101 

Här syns ett Venn-diagram, tre cirklar som delvis överlappar varandra. I cirklarna står det 
ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Där de överlappar 
varandra (går in i varandra) står det hållbar utveckling. 

105 

På fotografiet finns ett glas mjölk, 15 ärtskidor, två fläskkotletter och fyra bruna ägg.  

106 

På bordet finns bananer, paprika, pasta i olika former, linser, musli, russin, potatis, 
morötter, äpplen, grovt mörkt bröd, bulle, gryn, godis, juice och coca cola. 

107 

Här visas ett paket smör, två avokado och en flaska matolja.  
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108 

På bilden syns olika grönsaker, frukter, bär och nötter samt ägg, mjölk, kött och potatis. 

 109 

En målad bild visar en segelfartyg från förr. Flera personer hjälps åt att lyfta ombord 
apelsiner i korgar från en roddbåt. Ombord på segelfartyget finns män, en kvinna med en 
bebis och en präst. De hjälps åt att hala upp korgarna med apelsiner i med hjälp av rep. 

111 

Bilden visar märket för kravmärkning. Märket är ovalt med texten KRAV inuti. 

111 

Bilden visar märket för MCS. Märket ser ut som en stiliserad fisk med texten certifierat 
hållbart fiske MSC www.mcs.org. 

112 

Bilden visar strömmingar som hänger i en rök och röks till böckling. 

112 

Bilden visar jordgubbar med socker i en kastrull och en gravad laxbit. 

112 

Bilden visar några torkade aprikoser och en bit torkad skinka. 

113 

Bilden visar en konservburk med krossade tomater, ketchup i en glasflaska, en kvist 
tomater och en liten skål med tomatpuré. 

113 

En glasburk innehåller inlagda gurkskivor. 

113 

Ett öppet kylskåp är fullt med frukt, grönsaker, juice, salladsdressing och massa andra 
matvaror. 

116 

En pojke står och pratar i en megafon. 

119 

Bilden visar en slags decibelmätare. Det är en liten tavla som lyser med olika färger 
beroende på hur högt ljud det är i omgivningen. Tavlan har konturerna av ett öra som lyser 
grönt om det är ofarligt högt ljud. En halvcirkel finns inuti örat som lyser gul om ljudet är 
ännu högre och en prick i mitten lyser rött om det är riktigt högt ljud. 

www.mcs.org
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123 1:a bilden 

Ljuskällorna på bilden är ett stearinljus och en glödlampa. 

123 2:a bilden 

En ficklampa lyser på en vägg. 

123 

Bilden visar en person som står under en gatlykta som lyser. På marken bildas en skugga. 

123 

 Fotot visar hur en fullmåne lyser på klippor och hav. 

125 

Bilden visar ett glas med vatten. I glaset står en blyertspenna. Pennan under vattnet ser 
bredare ut och ser ut att komma ner i vattnet lite bredvid den pennan som är ovanför 
vattenytan. 

129 

Bilden är från bondepraktikan och visar en man och kvinna på en åker. Mannen har en lie 
och kvinnan bredvid honom har en räfsa. 

130 

Bilden visar en vindstrut. Det ser ut som en avlång ballong med ett större hål i ena änden 
och ett mindre i den andra. Struten sitter fast på en metallpinne som kan vrida sig i vinden. 

132 

Ett foto visar en blixt på en mörkblå himmel. 

134 

Bilden visar en regnmätare man brukar ha i trädgården. Det är en plastcylinder som sitter i 
en stålställning. Cylindern är graderad med millimeter så man kan se hur mycket regn det 
kommit i cylindern. 

134 

Bilden visar en vindmätare. Den består av en metallstolpe som står rakt upp. I toppen av 
stolpen sticker metallpinnar ut åt sidorna. Tre stycken skålar sitter på metallpinnarna. 
Skålarna kan snurra runt i vinden. 

135 

Bilden visar en app i en mobiltelefon som visar en karta på vädret. 

139 

En teckning från förr visar att jorden är placerad i mitten och att solen går i en bana runt 
jorden. 
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143 

Fotografiet visar en människa i rymddräkt gå på månen. En bit bort står rymdfarkosten. 

146 

Soluret på bilden har en cirkel ritat på en platta. Cirkeln är indelad i dygnets timmar med 
romerska siffror. En pinne stickar rakt upp ur cirkelns mitt. När solen lyser på pinnen 
kommer en skugga att bildas på cirkeln. Solen lyser snett framför soluret och skuggan faller 
snett bakom pinnen ner på cirkeln. Skuggan faller där cirkeln är markerad med romerska 
siffran för talet tre. 

146 

Fotot visar ett 2-3 meter högt atomur. Det är en cylinderformad behållare och massa 
sladdar. Bredvid står en man och jobbar med uret. 

148 

En tecknad bild visar massa ungdomar. Några ungdomar har dragkamp med varandra. 
Någon sparkar en fotboll genom en fönsterruta som går sönder. En pojke har en hund som 
drar i kopplet. Ett paraply flyger iväg i blåsten. Två ungdomar spelar pingis med varandra. 
En person kommer cyklande med hjälm på huvudet. En annan person kommer paraflying. 

149 

Man ser benen på en fotbollsspelare som skjuter iväg en fotboll. Från fotbollen är en pil 
ritad åt det håll som fotbollen kommer att flyga iväg. 

149 

På bilden syns jordklotet och tre personer står på jorden. En person står rakt upp från 
jorden i norr, en i väster och en i öster. Från varje person är en pil (dragningskraft) ritad ner 
mot jorden mitt. 

149 

Här är samma bild med jordklotet och en person står rakt upp från jorden i norr. Från 
personen är en pil (dragningskraft) ritad mot jordens mitt och en pil (normalkraft) är ritad 
från jorden och rakt upp. Båda pilarna är lika långa. 

150 

Bilden visar en flicka i tre situationer. Först står flickan med båda benen på marken. Från 
en tänkt punkt, tyngdpunkten, från flickans mage går en tänkt pil rakt ner mellan benen. 
Då står hon stadigt. Sedan står flickan bara på det vänstra benet. Pilen från tyngdpunkten i 
magen går då ner höger om det vänstra benet. Flickan vinglar och är ostadig. Därefter står 
flickan på det vänstra benet och lutar sig lite åt vänster. Då kommer pilen från 
tyngdpunkten att gå genom flickans vänstra ben och hon står stadigt. 
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150 

Bilden visar en blyertspenna som har tyngdpunkten på mitten av pennan. En person 
balanserar pennan med sitt pekfinger just vid den punkten. Pennan ligger stadigt. När 
personen balanserar pennan på sitt finger men lite till vänster om punkten lutar pennan 
och är ostadig. 

151 

Fotot visar att det är vinter och en bil bogserar en annan bil. Bakom den bilen som blir 
bogserad hjälper tre personer till att putta på. 

158 

Ett foto visar en person som kommer och åker i en trehjulig liten bil. Vägen går längs 
vattnet. I bakgrunden står flera vindkraftverk. 

159 

På spisen håller någon på att steka massa grönsaker i en stekpanna. 

159 

Två sportbilar kör på en väg.  

160 

Tre vuxna och ett barn sitter vinterklädda i snön och grillar korv över en eld. De har också 
med sig en termos, muggar och ketchup. Solen lyser. 

160 

Framför en brasa sitter tre personer och sträcker fram sina händer mot elden. 

160 

En person håller massa isbitar i sina händer. Det droppar lite vatten från händerna. 

161 

Mot en klarblå himmel svävar en varmluftsballong. Under ballongen hänger en korg. I 
korgen står två människor. Från en brännare i korgen flammar det upp lågor och värmer 
luften under luftballongen. 

161 

En ung man i tröja och tjock mössa ska hälla upp dryck i en mugg från sin termos. 

162 

Tre radhus har solpaneler på sina tak. 

164 

Bilden visar kolkraftverket i Polen. Det svarta kolet ligger i stora högar. Det ryker ur verkets 
skorstenar.  
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165 

Fotot visar en oljeplattform. Plattformen är byggd på en stålställning och reser sig ur havet. 
Byggnaden inrymmer bostäder och arbetsplatser. Man kan se flera kranar. 

170 

Två elever sitter i en laborationssal. Den ena eleven droppar i något från en pipett i ett 
provrör. På bänken står ett provrörsställ med fyllda provrör. På bänken finns också en E-
kolv och två molekylmodeller. 
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