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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 
pedagogiskt anpassade boken, 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! 

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

• Baksidestext och bildförteckning utgår. 

• Registret (sid 158) är placerat i egen flik. 

• Bildbeskrivningar till de flesta bilder. 
Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför gärna om bilderna och ge den 
extra information som den synskadade eleven kan ha nytta av för att få samma 
förståelse för texterna som de seende eleverna. 
Det kan vara bra att läsa igenom bildbeskrivningarna innan man läser en text så att 
eleven får lite förhandsinformation. De seende eleverna får ju detta direkt då de 
öppnar boken. 

• Använd gärna ritmuffen för att illustrera olika saker som kan finnas på bilderna i 
den seende elevens bok. Exempelvis tidslinjerna, flaggor men även bilderna på exv. 
sid 10, 11, 20, 23, 67, 82, 89, 109, 127, 119, 137, 153. 
Rita även runalfabetet (sid 89) och hur en runsten kan se ut på ritmuffen. 
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När man ritar bilder på ritmuffen ska man göra bilderna så enkla som möjligt, skala 
bort all onödig information. 

• Glöm inte bort att många av de föremål som finns illustrerade på bilder i den här 
boken kan finnas taktila och ett besök på en hembygdsgård/museum kan också 
vara bra för den synskadade eleven. 

• Tänk på att det tar längre tid för den synskadade eleven att läsa igenom texterna 
och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid. 

• Läs tillsammans med eleven den information om boken som finns i ”Till Läsaren”. 
På så sätt kan man lära eleven att själv ta reda på vad som är specifikt för boken. 
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Sidspecifika förändringar 

36 

Man kan med fördel använda elevens taktila kartor då eleven endast har fått kartans 
platser angivna. Det är viktigt ur allmänbildningshänseende att även den synskadade 
eleven vet var i Sverige platserna är belägna. 

42/43 

Visa eleven taktilt hur ett blixtlås, kullager och en skiftnyckel är konstruerade. 

52 

Rita gärna sidans bilder på ritmuff. Man kan förstora bokens bild i en kopiator och sedan 
lägga bilden i ritmuffen så går det snabbt att rita av den. Tänk dock på att förenkla bilden. 
Ta endast med det som behövs för att eleven ska kunna förstå bilden. Onödiga detaljer 
förvirrar enbart. 

88 

Skriv runslingan på ritmuff så kan även den synskadade eleven pröva att lösa vad det står 
på slingan. 

89 

Gör ett runalfabet på elevens ritmuff. 

Skriv även ”Orden med runor” på ritmuffen. 

109 

Om möjligt visa eleven en riktig mungiga, då det är svårt att få ett begrepp om hur en sak 
ser ut genom enbart en bildbeskrivning. 

111 

Rita bilder på ritmuffen så att eleven vet hur en skära, en slaga etc. ser ut. Besök gärna 
även en hembygdsgård eller ett museum. 

118 

Rita de olika korsen på ritmuff så att den synskadade eleven får reda på skillnaden mellan 
en torshammare och ett kristuskors. 

130 

Visa hur en dubbning gick till. 
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Till läsaren 

Bildbeskrivningar finns till de flesta av bilderna. Läs gärna igenom dem i lugn och ro så att 
du kan fråga din lärare om det är något du inte förstår eller som du vill få lite mera 
information om. 

Bilderna på sid 10, 11, 20, 23, 67, 82, 89, 109, 127, 119, 137, 153 kan du be din 
assistent/lärare att illustrera på ritmuffen. 

Bokens pärminformation är placerad först i boken. 



5 
 

Bildbeskrivningar 

Pärmen 

Tidslinje istiden – nutid 

• Istid 

• Jägarstenåldern (8000 f.Kr. – 4000 f.Kr.) 
- fiske 

• Bondestenåldern (4000 f.Kr. – 1800 f.Kr) 
- utsäde 

• Bronsåldern (1800 f.Kr – ca 600 f.Kr) 
- hällristningar, eld, flintaverktyg 

• Järnåldern (500 f.Kr – 700 e.Kr) 
  - hus, järnverktyg, plog) 

• Vikingatiden (700 e.Kr – 950 e.Kr) 
- runstenar, vikingaskepp 

• Medeltiden (950 - 1500) 
- kyrka, Bibel, korståg 

• Nya tiden (1500 – 2000) 
- industrier, tåg, flyg, telefon 

4 

Ett svartvitt fotografi taget på en sockerbetsåker där män och kvinnor hjälps åt att ta upp 
sockerbetorna. Dessa lastas sedan på en kärra dragen av hästar. Kvinnorna har hucklen på 
huvudena och långa kjolar som släpar i åkern. För att skydda kjolarna har de ett förkläde. 

5 

Sveriges flagga 

Flaggan har blå botten med ett gult kors. 

USA:s flagga 

Flaggan har tretton vågräta ränder i rött och vitt. I övre vänstra hörnet finns en rektangel 
med 50 stjärnor. 

3 

Tidslinje (1890 – 1925) 
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• 1800-talet 
1892 första svenskbyggda bilen 

• 1900-talet 
1901 barnarbete förbjuds 
1902 hungersnöd 
1905 Unionen med Norge upplöses (Norges flagga har röd botten med ett vitt och 
blått kors.) 
1909 Nobelpris – Selma Lagerlöf 
Elbelysning 
1921 Allmän rösträtt 
1923 Passagerarflyg Stockholm – Helsingfors 
1925 Radiotjänst börjar sända 

6 

Ett svartvitt fotografi som visar hur man tröskar säd med en lokomobil av märket Munktell. 

7 

En tecknad bild som visar hur en familj sover i ett och samma rum. Två barn ligger på 
madrasser på golvet, en av dem har sin madrass under bordet. En annan sover i en 
pinnsoffa. De vuxna sover i en säng vid ena väggen och vid deras säng står en potta. 

Till höger på bilden står en kommod med ett tvättfat och en vattenkanna. Mamman är 
klädd i randig nattskjorta. Hon håller på och dukar fram limpa och kaffe. På bordet står 
även en fotogenlampa. 

8 

Ett svartvitt fotografi som visar tolvbarn som krupit upp på en väggrind. Pojkarna är klädda 
i kortbyxor och långstrumpor. De har keps eller mössa på huvudet. 

9 

En tecknad bild på en pojke i tidstypiska kläder; kortbyxor, vit skjorta med sjömanskrage 
och stor rosett i blått. På fötterna har han kängor. 

10 

1 

Ett svartvitt fotografi visar Siri och Gunhild när de var ett år. 

Flickorna är finklädda i vita spetsklänningar. De sitter tillsammans i en soffa. 

2 

En tecknad bild på en mjölkanna. Det är en stor flaska i plåt med lock, som man förvarade 
mjölk i förr i tiden. 
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11 

1 

En tecknad bild 

Griffeltavlan är svart med en ljusare träram. Man skrev på den svarta delen och suddade 
det man skrivit med en svamp. 

2 

En tecknad bild på en liten flaska med bläck. Locket är gjort av kork. Bredvid flaskan ligger 
en penna med stift i ena ändan. Stiftet doppade man i bläcket och så skrev man tills 
bläcket tog slut, då doppade man stiftet i bläcket på nytt. 

3 

Ett färgfotografi visar Siri och Gunhild när de var hundra år. 

12 

Ett svartvitt fotografi från en skolsal. 

Eleverna sitter i träbänkar som sitter fast i en träram efter varandra. Läraren står längst 
fram i salen. 

13 

Ett svartvitt fotografi 

Barnen har sina vanliga kläder. Flickorna är klädda i klänningar och pojkarna har kort kavaj 
och kortbyxor. De står efter varandra på två raka led. Deras lärare har långärmad blus och 
lång kjol. 

14 

En tecknad bild som föreställer en manlig lärare som hotfullt böjer en pekpinne. 

15 

Ett svartvitt fotografi. 

Barnen sitter på var sin sida av två långa bord. På det främre bordet ligger massor av olika 
sorters verktyg som man behöver som skomakare. Vid väggen står två vuxna och kollar så 
att barnen jobbar flitigt. 

16 

Ett fotografi på framsidan av ett nummer av Folkskolans Barntidning. Tidningens bilder är i 
svartvitt. Två barn finns med i logotypen. Barnbilden omges av texten Folkskolan. Texten 
handlar om; Kamraterna. 
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17 

1 

En svartvit tecknad bild på amerikanska detektiven Nick Carter. Han har en liten svart 
mustasch och är klädd i kostym, skjorta och slips. 

2 

En tecknad bild på Max och Mauritz. Max har mörkt rakt hår och röd slips. Mauritz har rött 
hår med en tofs på huvudet. 

3 

En tecknad bild på framsidan av boken ”Vår vän Anne”. Boken har en bild i färg som 
föreställer en flicka med halvlångt mörkt hår klädd i röd klänning. 

18 

1 

Ett fotografi på en 20-kronorssedel. 

2 

En tecknad bild på Selma Lagerlöf där hon sitter med sin penna och skriver. Selma har sitt 
vita hår uppsatt i en knut mitt på huvudet. Bredvid Selma står en fotogenlampa. 

19 

En tecknad bild som föreställer Skånepojken Nils Holgersson sittande på gåsen Akkas rygg. 
Nils Holgersson känns igen på sin röda toppluva. De flyger så högt att husen på marken är 
pyttesmå. 

20 

1 

En tecknad bild på ett vitt livstycke och en långstrumpa. Livstycket ser ut som en väst som 
man sytt på fyra gummiband. Gummibanden har hål som man kan knäppa fast knapparna 
som finns på långstrumpan. 

2 

Ett fotografi i brunvita färger. På bilden ser man en långhårig pojke klädd i en 
småbarnskolt. Den liknar en kort klänning som precis når nedanför rumpan. Till det har 
pojken långa strumpor och höga kängor. 

21 

1 

Två tecknade baddräkter 

Den ena är randig och den andra enfärgad. Baddräkterna täcker hela kroppen. 
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Runt halsen ser baddräkten ut som ett linne med rund eller v-ringad hals. Den har inga 
ärmar men baddräktens nedre del har små byxben. 

2 

Ett svartvitt fotografi 

Pojken är klädd i en sjömanskostym och flickan har en klänning med stor spetskrage. På 
huvudet har pojken en keps och flickan en liten hatt. 

23 

1 

Två tecknade bilder på cyklar. 

Höghjulningen känns igen på sitt mycket stora framhjul. Ovan på det stora framhjulet sitter 
styret och sadeln. Bakhjulet är mycket litet. 

Säkerhetscykeln har hjul som är mera jämn stora och styret sitter på framhjulet medan 
sadel sitter längre bak. 

2 

En tecknad bild av en katt som cyklar på en modern cykel. 

3 

Ett svartvitt fotografi som visar en öppen bil. Suffletten ligger nedfälld vid baksätet. Däcken 
påminner om dagens cykeldäck. Bildens däck har kraftiga ekrar. 

24 

1 

Ett svartvitt fotografi från en järnvägsstation. Ett ånglok är på väg in till stationen. En massa 
folk, stora som små, står och tittar på perrongen. 

25 

1 

Svartvitt fotografi på ångbåtarna ”Sigtuna” och ”Ekolsund”. Fartygen ligger förtöjda vid 
kajen. 

2 

Ett svartvitt fotografi som visar delar av ett flygplan. 

26 

Ett svartvitt fotografi 

Massor av folk har samlats vid en spårvagnshållplats. Herrarna har kostym och kvinnorna 
är klädda i kappor som når ända ner till marken. 
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27 

Ett svartvitt fotografi som visar var man kunde lämna in sina råttor. En man håller en råtta i 
svansen medan ena annan man är på väg att hugga av svansen på en råtta. I mitten på 
bilden står en pojke som just fått betalt för sina råttsvansar. 

28 

Ett svartvitt fotografi 

För att få plats med alla föremål i handelsboden hängde man upp många saker i taket. 

29 

En teckning som visar sju män som sitter runt ett bord och äter. En kvinna är på väg till 
bordet med en stor gryta med mat. 

Utanför ett fönster står det barn och väntar på att det ska bli deras tur att få mat. 

30 

Ett svartvitt fotografi 

Två kvinnor med hucklen/sjaletter sitter på var sin pall och mjölkar korna. Dimman ligger 
fortfarande kvar över kohagen. 

31 

En tecknad bild som visar ett flyttlass, en kärra dragen av en häst. På kärran har 
statarfamiljen packat alla sina ägodelar. 

32 

Ett svartvitt fotografi 

Bräderna ligger tätt, tätt tillsammans men åt olika håll. Ett antal män sorterar bräderna. I 
bakgrunden syns ett större skepp som sedan ska frakta iväg bräderna. 

35 

1 

En tecknad bild 

Det är ändarna på brädorna som målarbise målar med röd färg. 

2 

Två svartvita fotografier 

På det stora fotografiet ser man både vuxna män och mindre pojkar som sitter respektive 
står uppradade framför fotografen. Alla har skärmmössa (keps) på huvudet. De flesta av 
barnen saknar skor och strumpor. 

Den mindre bilden visar en av pojkarna på den stora bilden. 
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36 

En Sverigekarta med följande orter utmärkta från norr till söder: 

Kiruna – Luleå – Umeå – Östersund - Sundsvall – Gävle – Stockholm – Göteborg och Malmö 

Sträckan Kiruna till Luleå är utmärkt med rött på kartan. 

37 

Ett svartvitt fotografi där man samlat ett gäng rallare på den nylagda rälsen för 
fotografering. 

38 

Ett svartvitt fotografi som visar Edvin Adolfssons flyttbara skoaffär, en vagn på hjul vars 
ena vägg gick att vika upp. Inne i vagnen fanns hyllor med skor och skokartonger. Ett antal 
herrar och en dam står framför vagnen tillsammans med en hund. 

39 

Bilden visar dom svenska orden på vikingatiden som runor. 

40 

En teckning som föreställer en fyr. Fyren ser ut som ett runt högt torn. Runt den översta 
delen av fyren finns en balkong. Genom fönstren längst upp kommer ljusskenet som ska 
vägleda fartygen. 

42 

En tecknad bild på en separator. 

Sedan grädden separerats/skiljts från mjölken kunde man tappa upp grädde och mjölk i var 
sina flaskor. 

44 

1 

Ett fotografi på en svart telefon. Telefonen har en rund fingerskiva. Varje siffra motsvaras 
av ett hål i skivan där man sticker in fingret och snurrar på skivan. Apparaten har sedan en 
löstagbar lur. 

2 

En tecknad bild som visar en man som står och pratar i en gammaldags telefonlur. 
Mannens telefon är kopplad via en ledning till en telefonväxel och därifrån kan samtalet 
kopplas vidare till den som mannen vill tala med. 
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45 

1 

Ett fotografi på en gammal svart telefon där luren ligger i en klyka tvärs över apparaten. 
Telefonen har en liten vev på ena sidan. Telefonluren är löstagbar och man talar i lurens 
ena ända och i den andra lyssnar man. På undersidan sitter en ringklocka. 

2 

Ett fotografi på en röd ”kobra”. 

 Telefonen liknar en kobra när den lyfter  huvudet. Man kunde få telefonen i olika  färger. 

46 

Ett svartvitt fotografi 

Sex kvinnor, klädda i vita blusar, sitter på rad och håller i var sin telefonlur. 

47 

Ett fotografi på en stor bärbar mobil. Den ser ut som en väska och består av en låda med 
löstagbar lur. Allt bärs i ett handtag och i ena hörnet sitter en antenn. 

48 

På bilden har kungen dessutom ett brett ljusblått band som går från midjan upp mot axeln. 

49 

1 

En norsk flagga 

Den har röd bottenfärg med ett vitt och blått kors. 

2 

Ett fotografi på ett mynt – en krona från 1898. På ena sida ser man kungens ansikte i profil 
samt texten; Oscar II Sverige och Norges konung. På baksidan ser man två lejon samt en 
vapensköld med en kungakrona på toppen. Baksidan har följande text: 1 krona, 1898, samt 
valspråket; Brödrafolkens väl. 

50 

Affischen föreställer ett långt demonstrationståg. Här och där ser man röda flaggor. 
Mannen längst fram på affischen bär en röd flagga med texten: 

- Proletärer i alla länder förenen eder 

- Åttatimmars dag 

- Allmän rösträtt 
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51 

Ett svartvitt fotografi på ett kvinnligt demonstrationståg. Längst fram bär några vitklädda 
kvinnor ett standar med texten: 

  Göteborg 

  Rösträtt för kvinnor 

53 

En skylt med texten: 

Detta rum är utrustat med 

Elektrisk Belysning. 

Försök icke att tända med tändsticka. Vrid endast på knappen invid dörrposten. 

Begagnandet af Elektricitet för belysningsändamål är icke förderfvligt för helsan, icke heller 
utöfvar det skadligt inflytande a sovfvandet. 

54 

Ett fotografi från en arkeologisk utgrävning. 

En man böjer sig ner över de utgrävda skelettdelarna, som visar resterna av en människa. 

55 

Ett fotografi på ett sittande skelett. 

56 

Ett fotografi på hällristningar som föreställer skepp och jägare. 

58 

Tidsaxel – forntiden 

• Istiden 

• Järnåldern 
(8000 f.Kr – 4000 f.Kr) 
- fiske 
(4000 f.Kr – 1800 f.Kr) 
- sådd av eget utsäde 

• Bronsåldern 
(1800 f.Kr – 600 f.Kr) 
- hällristningar, eld, redskap/vapen av flinta 

59 

En tecknad jordglob, sedd uppifrån, ned mot nordpolen. 

Mellan isområdena runt Nordpolen, Island Nordpolen etc. är fruset hav. 
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61 

En tecknad bild där tre kvinnor arbetar. De är klädda i skinkläder. En kvinna syr ihop två 
skinnstycken, en annan gör ett smycke till ett barn. Den tredje kvinnan bereder ett skinn. 

62 

1 

En tecknad bild där en kvinna sitter och gör lerkärl. Mannen bränner lerkärlen. 

2 

En tecknad bild där en person sitter på en sten och vaktar sina getter. 

63 

1 

En tecknad bild som visar två män som med hela sin styrka försöker få upp en bränd 
trädrot ut marken. I bakgrunden krattar en person rätt jorden. 

2 

En tecknad bild på ett stort vitt hus med halmtak. Huset har inga fönster eller skorsten. I 
taknocken finns i stället ett hål där röken från eldstaden kan komma ut. 

64 

En tecknad bild 

En man sitter på huk och häller smält brons i en lerform. Gjutformen var delad i två delar 
och hölls ihop med grenar som knutits ihop. I gjutformen har man på bilden gjort en yxa. 

66/67 

Fyra tecknade bilder 

bild 1 

Det är vintern och vattnet har frusit till is på sjön. En man i gråa kläder har gjort ett hål i 
isen. Han har stoppat ner en lång trästam i hålet. Bakom mannen står en kälke med en 
trätunna. 

bild 2 

Två män arbetar vid en ugn. Den ene mannen pumpar in luft i ugnen med hjälp av en 
blåsbälg, den andre vaktar vid ugnen. 

bild 3 

En smed som hettat upp järnet som han bankar och formar till exv. verktyg. 

bild 4 

Olika verktyg. 

En skära har formen av en halvmåne i järn som man sedan satt ett trähandtag på. 



15 
 

68 

En tecknad bild som visar ett vikingaskepp, som lagt till vid en strand. Ett antal män med 
sköldar och svärd jagar en munk. 

69 

Tidslinje – vikingatiden 

• järnåldern 

• vikingatiden (800 e.Kr – 1050 e.Kr) 
- kloster i England plundras 
- Ansgar besöker Birka 
- runstenar 
- vikingaskepp 
- vikingarna som handelsmän 

• medeltiden 

73 

1 

Tecknad bild inifrån ett vikingahus. 

Familjen är samlad runt eldstaden. En man sitter på en väggfasta bänk och yxar till ett 
trästycke. En kvinna lagar mat i en kittel som hänger över en öppen eld. En kvinna väver i 
en vävstol som är fastsatt på en vägg och en annan kvinna spinner garn. På golvet finns 
grisar och höns, här leker ett barn med sin trägris. 

2 

En tecknad bild som visar två män med bar överkropp som brottas. 

74 

Ett fotografi visar en flicka klädd som på vikingatiden. 

75 

En tecknad bild på en kam och en kniv. 

76 

En tecknad bild på ett vikingaskepp. 

Vikingaskeppet var smalt, med en liten köl och man kunde både ro och segla med skeppet. 
Längs sidorna fanns hål för åror och här satt även runda sköldar. Seglet var fyrkantigt och 
gjorda av vadmal. I fören hade man skurit ut ett drakhuvud. 

79 

Ett fotografi visar Osebergsskeppet. 
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80/81 

Karta som visar vikingarnas resor i Europa och Nordamerika. 

• Vikingafärder år 800 – 1000 

• Vikingarnas hemland samt kolonier och bosättningar ca år 900. 

• Svenskar – svenska vikingar 
- De for från Birka över Östersjön till Gårdarike och Novgorod (Holmgård) 
- De fortsatt ner till Kiev längst floden Dnjepr och ner till Svarta havet och 
Konstantinopel (Miklagård) i Bysantinska riket (nuvarande Turkiet) 
- De seglade även ner till nuvarande Polen. 

• Norrmän – norska vikingar 
- De utgick bl.a. från Trondheim (Nidaros) seglade norr ut längs Norges kust till Vita 
havet och till Shetland (Hjaltland), Färöarna, Island, Grönland och ända fram till 
Nordamerika och Vinland. 
- De seglade även söderut till Storbritannien (Lindisfarne), Irland, Västfranska riket 
och ända ner till Medelhavet och Italien. 

• Danskar – danska vikingar 
- De seglade från Hedeby till Wolin (Jomsborg) i Östersjön och från Ribe längst Rehn 
till Köln i det Östfranska riket. Men de for även till Danelagen (nuvarande Östra 
England), till Paris, Bordeaux, Lissabon och ända fram till Pisa och Kyrkostaten Rom. 

• Stora delar av nuvarande Spanien och Portugal hörde på den här tiden till det 
muslimska riket (Kalifatet). Området bortom Bysantinska riket mot Kaspiska havet 
kallades för Särkland. 

82 

1 

En tecknad bild som visar hur man med hjälp av två grövre grenar med klykor hängde upp 
fisk på en annan gren som sedan lades i klykorna. Där hängde fisken en bit upp i luften 
ovanför elden. 

2 

Två förvaringskärl 

Den ena en lerkruka med två öron/handtag som man kunde lyfta kruka i. Som lock har man 
knutit fast ett tygstycke. 

Det andra förvaringskärlet är gjort i trä. Man har satt ihop trästycken med hjälp av delade 
trärötter som håller träbitarna på plats. Sedan ha man gjort ett lock med ett handtag som 
gör att man kan bära hela byttan. 

84 

Ett fotografi som visar hur man har grävt ett hål i marken och lagt ett tygstycke bredvid 
hålet. En man är nere i hålet och plockar upp det man har hittat och lägger föremålen på 
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tygstycket. Runt omkring hålet står det barn och vuxna som tittar på. Några är klädda i 
vikingakläder. 

86 

Ett fotografi på en runsten där man huggit in en hyllning till Ingvar Vittfarne. För att man 
idag bättre ska kunna se runorna har man ofta fyllt i runorna med röd färg. 

87 

En tecknad bild som visar en man på vikingatiden som hugger in ett vackert mönster i en 
liggande stor sten. 

88 

En tecknad runsten med en inhuggen runslinga. 

89 

Runalfabetet 

f u th a r k h n i a s t b m l R 

90 

En tecknad bild 

Oden hade två svarta korpar (fåglar) som hette Hugin och Munin. De brukade sitta på hans 
axlar och berätta för honom om vad som hänt i Asgård. 

94 

En tecknad bild som visar en gränd i Birka. 

De timrade gråa husen ligger tätt. På gränderna ligger det plankor som man kunde gå på. 
Två grisar äter matrester och en hund kollar på en kvinna som häller ut sopor i gränden. I 
bakgrunden ser vi delar av Birkas hamn. Vid bryggan håller två män på att bygga ett skepp. 
Några personer bär varor från ett skepp som ligger längst ut vid bryggan. 

96 

Ett fotografi 

De små husen låg tätt bredvid varandra med gavlarna ut mot sjön. Husen hade inga fönster 
eller skorstenar. Ute i sjön fanns en lång träbrygga. Här brukade vikingaskeppen lasta av 
och på sina varor. Man hade även mindre båtar som liknade våra dagars träekor. 

98 

Tre teckningar 

1. Två vita vaser i porslin med vackra blåa motiv från Kina. 

2. En kompass är ett navigationsinstrument som anger riktningen mot den geografiska 
eller magnetiska nordpolen. 

3. Sadeln är en träkonstruktion, som man kunde lägga över hästens rygg. 
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99 

Ett fotografi 

Hagia Sofia består av flera byggnader. I mitten ett stort hus med en mäktig kupol omgiven 
av flera hus med mindre kupoler. I utkanten reser sig fyra runda torn, ett i varje 
väderstreck. Taken på tornen ser ut som upp och nedvända strutar. 

102 

Tidslinje – medeltiden 

• Vikingatiden 

• Medeltiden (1050-1520) 
- kyrkor byggdes 
- väderkvarnar 
- Stockholm grundades ca 1250 
- riddartiden 
- Heliga Birgitta (1303- 1373) 
- digerdöden 
- drottning Margareta 
- uppror leds av Engelbrekt 

• Kalmarunionen (1397–1523) 

103 

Karta över norra Europa 

Sverige 

- Småland – östkusten 

- Områdena runt Vänern/Vättern och vidare upp mot Dalarna och delar av Norrlands 
kust samt södra Finland. 

Danmark 

- nuvarande Danmark 

- norra kusten av nuvarande Tyskland och Polen 

- Halland, Skåne och Blekinge 

- Samt delar av Estland 

Norge 

- hela nuvarande Norge 

- Bohuslän, Dalsland samt delar av Värmland, Dalarna och Jämtland. 

104 

En tecknad bild på en liten vit kyrka utan torn. Vid sidan av kyrkan finns en hög klockstapel. 
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105 

En röd vapensköld med ett ansikte som ska föreställa Sankt Erik med en kungakrona på 
huvudet. 

106-107 

En tecknad bild på en medeltida by. 

Husen är knuttimrade och ligger bredvid varandra längs en väg. 

Vissa saker hade man gemensamt som exempelvis kyrkan och kvarnen. Vid kyrkan hängde 
kyrklocka i en hög klockstapel. 

Kvarnen låg oftast vid något vattendrag så att man kunde driva kvarnen med vattenhjul. 

Djuren betade också på gemensamma åkrar. 

- Varje familj hade ett boningshus där familjen bodde. I visthusboden förvarades 
mat. Visthusboden var oftast byggd på höga stenar eller stammar för att djuren inte 
så lätt skulle kunna komma åt deras mat. 

- I fähuset bodde djuren. 

- I vedboden hade man ved. 

På bilden ser man hur en bonde med hjälp av två tjurar plöjer en åker. 

Några män är på väg ut för att jaga. 

På åkern växte havre eller råg. 

I trädgårdslandet växte rovor och andra grönsaker. På bilden ser man hur några kvinnor 
arbetar bland grönsakerna. 

En oxe drar en vagn där en man håller på och lastar på timmerstockar. 

För att lättare kunna hämta exempelvis vatten använd man ett träok som man la över 
axlarna och fick på så hjälp att lättare kunna bära de tunga vattenhinkarna. 

108 

En tecknad bild som visar hur folket bodde på medeltiden. Husen var knuttimrade av stora 
timmerstockar. 

Bredvid den öppna elden ligger det vedträn och en yxa står lutad mot eldstaden. Runt 
eldstaden står det flera stora kärl där man troligen förvarade vatten. 

109 

Mungiga är ett musikinstrument som kom till Sverige under vikingatiden. Man får en ton 
genom att knäppa på en elastisk ståltunga som är fastsatt på en ram. Man håller 
instrumentet intill munnen mot läpparna/tänderna och munnen fungerar då som 
resonans”låda”. 
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110 

Tre tecknade bilder som samtliga visar att djuren på medeltiden var mycket mindre än 
idag. 

111 

Fyra tecknade bilder 

På bilden ser man hur en man ska skörda sin säd. För att kunna skära av sädesstråna har 
han hjälp av en skära. Det är en vass kniv med träskaft vars blad är format som en 
halvmåne. 

bild 2 

På bilden ser man hur en man slår säden, som ligger på golvet i en loge, med en slaga. 
Slagan består av ett smalt träskaft och ett tvärgående, tyngre trästycke, som slås mot 
säden. På så sätt kunde man skilja sädeskornet från sitt ax och skal. 

bild 3 

På bilden mal en man sädeskornen i en handkvarn. Den består av en stor sten och en något 
mindre. Sädeskornen läggs mellan stenarna och så dras den övre stenen runt ovanpå den 
stora stenen tills sädeskornen krossats och blivit till mjöl. 

bild 4 

Bilden visar ett bröd som bakas ovanpå en stenhäll. 

112 

1 

Två tecknade bilder på två ”pappersrullar” med texten: 

Vardagsmat 

- havregröt 

- korngröt 

- ärtsoppa 

- kolsoppa 

Festmat 

- fisk 

- kött 

- kokta morötter 

- kokta kolrötter 

2 

En tecknad bild där fyra män sitter och äter. Deras bordskick är inte det bästa. De kasta 
mat, rapar och torkar sig om munnen med bordsduken. 
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113 

Recept på honungskarameller 

- Låt 2 dl honung koka i 3 minuter. 

- Ta upp lite honung med en sked och rulla små kulor. 

- Lägg kulorna på ett fat och låt dem svalna. 

116/117 

Sex tecknade bilder. 

Munkarna på bilderna är klädda i bruna fotsida kläder som hålls ihop med en snodd runt 
midjan. Dräkten har en luva. Männen har tonsur dvs. de har endast en krans av hår runt 
huvudet, resten är bort rakat. Kransen ska påminna oss om Kristi törnekrona. 

Nunnorna är klädda i svarta fotsida dräkter med ett dok över huvudet, det ser ut som en 
kapuschong i svart och så har de ett vitt tygstycke som skyler håret och pannan. De har 
även ett vitt kargliknande tygstycke runt halsen. 

118 

Ett fotografi på två smycken. De har mycket fina ornament. 

119 

Tre tecknade bilder 

bild 1 

Ringblomma en färgglad gul/orangefärgad. Den är en gammal läkeväxt som användes till 
småsår, klåda, hudsprickor och anses ha antiseptiska och svampdödande egenskaper. 

bild 2 

Kamomill är en ca 20 cm hög. Själva blomman påminner om prästkrage, gul i mitten 
omgiven av vita kronblad. Den är en gammal medicinalväxt som verkade 
muskelavslappnande, kramplösande och lugnande. 

bild 3 

En svepask i trä med inskriptionen Klocka Hannas salva. En svepask är ett förvaringskärl 
tillverkat av tunt spån som böjts runt en rund eller oval mal. 

120 

Ett fotografi på en målad bild av Birger jarl. Han är iförd en metallrustning och på huvudet 
har han stora plymer. 

121 

En tecknad bild som föreställer en kvinna. Hon är klädd i lång grön kjol med vitt förkläde, 
vit långärmad blus och en röd väst. På huvudet har hon en vit schalett. I handen håller hon 
en korg med ägg. 
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122 

Ett fotografi på en modell över Birger jarls borg. Runt husen och det höga tornet hade man 
byggt en hög mur. Muren var försedd med skottgluggar så att man kunde kika fram i hålen 
för att sedan åter gömma sig bakom muren. 

124/125 

En tecknad bild som visar hur man tror att det kunde ha sett ut på en medeltida 
marknadsdag. 

Själva marknaden är innanför stadsmurarna. Vid statsporten står två män och tar upp tull 
från de två män som är på väg in i staden för att sälja en ko och några får. 

Runt torget ser man höga stenhus med några få gluggar som fönster. 

Mitt på torget säljer man olika djur, exv. får och höns. Djuren är placerade innan för det 
låga staketet. 

Längs husväggarna finns marknadsstånd där man säljer tyger, mat m.m. En man kommer 
med en träkärra med stora tunnor en annan bär trätunnor med hjälp av ett träok. 

Man kan även se ryttare till häst. Några gycklare klädda i rött uppträder på torget. Två 
spelar på instrument medan den tredje jonglerar. 

126 

En tecknad bild som visar olika sätt att bestraffa brottslingar. 

På galgbacken lite utanför stan har man hängt en fattig brottsling. 

En annan man som begått ett lindrigare brott bestraffas med att sitta i skamstocken 
utanför en kyrka. En skamstock bestod av två grövre trästycken som man gjort runda hål i. 
Stockarna hölls ihop av ett lås. Brottslingen fick sätta in exv. sina fötter i hålen och så låstes 
stockarna ihop. Mannen på bilden sitter på marken med sina fötter i hålen men även hans 
händer är ihopbundna. Två personer som kastar något mot mannen. 

128 

Två tecknade bilder som visar gatuskyltar, en trätunna och en sax. Dessa skyltar talar om 
vilka hantverkare du kan hitta på gatan. 

130 

En tecknad bild som visar hur en dubbning till riddare kunde gå till, med ett par dubbningar 
(lätta slag) mot axel av ett svärd. Den som utnämns till riddare står på knä. 

131 

1 

Ett fotografi på borgen i Nyslott i Finland. Borgen är byggd i sten på en holme. Borgen har 
tre torn förbundna genom höga murar. 
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2 

Fyra tecknade bilder som visar fyra par, en man och en kvinna, från de olika stånden: adel, 
präster, borgare och bönder. 

Adelsparet 

Kvinnan är klädd i en vit långärmad blus och grön klänning som räcker ned till marken. På 
huvudet har hon en stor vidbrättad hatt. Mannen har en blå dress där byxorna slutar 
ovanför knäna. Han har vita strumpor. Ovanpå den blåa dressen har han en rödhalvlång 
jacka med pälskant. På huvudet har han en hatt med en stor fjäder. 

Prästparet 

Prästen har en svart fotsida dress. Ärmarna är mycket vida. Han håller i en bibel. Huvudet 
är rakat och han har endast en krans av hår runt huvudet s.k. tonsur. 

Prästfrun är även hon klädd i svart men med en vit hätta på huvudet och en vit liten större 
krage. 

Borgarparet 

Mannen har helskägg och är klädd i grön och brun rock och byxor. Även hans ärmar är 
ganska vida. Byxorna slutar vid knäna och han har strumpor som är virade med röda band. 
På huvudet har han en bredbrättad hatt. 

Borgarfrun har en ljusblå fotsida, figursydd klänning samt en schal draperade runt huvud 
och hals. 

Bondeparet 

Mannen har skägg och är klädd i en gråfärgad halvlång klänning med en stor rund krage. I 
ena handen håller han en hacka. 

Kvinnan har vit blus med röd väst, lång kjol och förkläde. Runt huvudet har hon virat en vit 
sjalett och i handen håller hon en äggkorg. 

133 

1 

En tecknad bild som visar en tornering. 

Riddarna rider på sina hästar mot varandra på var sin sida av ett staket. Vid sidan av själva 
torneringsbanan ser man tre runda tält. Tältduken är randig. Varje tält har sina färger, 
gul/röd, blå/vit eller gul/blått. I toppen av varje tält sitter en vimpel i samma färger som 
tältet. Vid tälten står det människor som tittar och hejar på de tävlande. 

2 

Lans var ett stötvapen med ett långt skaft av trä och en spets av metall. Med lansen skulle 
riddaren försöka knuffa motståndaren ur sadeln. 

134 

Ett fotografi på trästaty föreställande Heliga Birgitta. Hon är avbildad i nunnekläder. 
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135 

Ett fotografi på en öppen träkista där man ser ett antal skelettdelar. 

136 

En tecknad bild som visar en massa små kullar med kors. En man har just grävt igen en grav 
och satt upp ett kors. Bredvid står en sörjande kvinna och ett litet barn. 

137 

En tecknad bild på en svart råtta. 

139 

Ett fotografi på en tavla. 

Drottning Margareta är klädd i en fotsida klänning i rött och gult med ett grönt skärp 
knutet med en stor rosett. 

Hon har en krona på huvudet och håller bl.a. i en spira och ett jordklotslinkande föremål. 

Vid hennes fötter står en bedjande Albert av Mecklenburg. 

140 

Tre tecknade bilder 

bild 1 

Både drottning Margareta och lille Erik är klädda i röda kläder. Drottning Margareta har en 
krona på huvudet. 

bild 2 

Erik sitter på en stol och läser ett brev. Han har halvlångt hår och en blus med puffärmar. 
På benen har han något som liknar strumpbyxor. 

bild 3 

Drottning Margareta, klädd i blå fotsida klänning, står på en liten trappa och visar med hela 
kroppen att nu gör ni som jag säger. 

Nedanför står tre stormän i fina färgglada kläder. Två av männen är klädda i kjolar och 
strumpbyxor. 

141 

En karta över norra Europa som visar Kalmarunionen utbredning (1397-1523) 

Följande områden är markerade: 
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- Sverige (utom längst i norr) 

- Finland (utom de norra och östra delarna) 

- Danmark 

- Norge 

- Island 

143 

En tecknad bild som ska illustrera hur Engelbrekt och hans anhängare kamouflerade sina 
båtar för att kunna undvika att bli upptäckta när de på natten närmade sig en borg. 

146 

En karta över norra Europa som visar Hansans utbredning 

• Hansans egna områden (rödmarkerat) 
- norra Tyskland och Polen 
- Estland, Lettland och Litauen 

• Hansans viktigaste handelsområden utanför sitt egentliga område 
- Danmark, södra Norge, södra Sverige samt sydligaste Finland 
- delar av östra England 
- områden söder om det egna området i Europa och öster om de Baltiska staterna. 

147 

Ett fotografi 

Husen i Lübeck är byggda sida vid sida med gavlarna ut mot vattnet. Taken ser ut som 
trappstegar. 

150 

Två teckningar 

1. Mannen har en röd mantel och en väska hängande på axeln. 

2. En riddare som är klädd i tung rustning gjord i metall. Han har ett stort svärd och en 
sköld med ett rött kors. 

151 

På målningen ser man en ryttare på en vit häst. Han bär på ett stort kors. Ryttarna håller i 
långa lansar. En man i gula kläder halvligger på rygg medan en annan man håller på att 
sticka ihjäl honom med sitt spjut. 

152 

En teckning från ett stenbrott. På bilden ser man hur de huggit ut stora stenblock och hur 
man med hjälp av hävstångsprincipen hissar upp stora stenblock. 
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Man har byggt träställningar för att kunna spika i stora spikar i stenen för att på så sätt få 
stenen att spricka vid rätt ställe. 

153 

1 

Tre teckningar 

1. Bilden visar en man som står på en ställning och hugger en staty som föreställer en 
påve. 

2. Arkitekten ritar sina ritningar med en fjäderpenna. Han använder även en 
vinkelhake. 

3. Den tecknade bilden visar hur man har byggt ställningar i flera våningar för att 
kunna bygga valven. På bilden ser man hur man med hjälp av en rephiss hissar upp 
stora stenblock som sedan läggs på en träställning, som man byggt för att få den 
rätta formen på valvet. 

2 

Ett fotografi 

Den gotiska katedralen i Reims är framförallt känd för sina fina utsmyckningar och vackra 
fasad. Kyrkan har tre valv över ingångarna till katedralen och är smyckad med skulpturer 
och fina glasfönster. 

154 

Två tecknade bilder 

Långbågen är en vidareutveckling av pilbågen. En långbåge var 180 centimeter hög och 
gjord av idegran. 

Hillebard eller spjutyxa, är ett medeltida hugg- och stötvapen som hade ett 1,5-2,5 meter 
långt skaft med en järn- eller stålklinga kallad bila i ena ändan. Bilan var upptill försedd 
med en spjutspets och baktill med en hake. 

Pärmen 

1 

En tecknad bild på ett vikingaskepp och dess utrustning. 

Vikingaskeppet byggdes till största delen av ekvirke. 

Till båtens köl behövdes en ek med en stam som var nästan 20 meter. 

Skeppen kunde man både ro och segla. 

Seglen var fyrkantiga och gjorda av vadmal. 

Skeppen hade hål för åror. 
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- Akter (båtens bakre del där exempelvis styråran var placerad) 

- För (främre delen av båten där drakhuvudet var placerat) 

- Drakhuvud 

- Mast 

2 

En tecknad bild på: 

Vikingen klädd för strid 

Vikingen på bilden är klädd i en röd tunika med ett grönt tygstycke fastsatt över ena axeln. 
Han har en sorts byxor som är ihopbundna med band från knät till fotleden. 
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	2
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	122
	124/125
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	1
	2
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	1
	2
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	135
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	1
	2
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