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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. 

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

 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. 

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. 

 Det finns en bildbilaga till boken med kartorna från sidorna 46, 48 och 73. 

 Bilden på Lodjuret med skyltar och annan information har inte gjorts som en 
bildbeskrivning utan ligger som brödtext till stycket som avses. Endast Lodjuret på 
pärmens insida finns som bildbeskrivning. 

 Många av de rutor som återfinns i svartskriftsboken har återgivits som brödtext.  

 Vissa bildbeskrivningar har skrivits ihop med bokens bildtexter. Då anges det som 
beskriver bilden inom parentes. 
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Sidspecifika förändringar 

Texterna på pärmarna 

Efter titelbladet placeras i följande ordning: 

Lodjurets text 

Tidslinjen – från istid till nutid 

Efter Registret (sist) placeras i följande ordning: 

Yrken på 1500- och 1600-talen 

Vinterlekar och Sommarlekar 

6 

En bildbeskrivning ligger som brödtext direkt efter varje månads namn. 

1. En kvinna och ett barn sitter nära den öppna spisen i ett kök. 

2. En häst drar en stor släde, en man, en kvinna och två barn sitter i släden. 

3. På isen står en man och ett barn och pimplar. Manen drar upp en fisk. 

4. Två getter står och betar. 

5. Några människor står runt en stor brasa. En höna värper ett ägg. 

6. En man håller i en plog bakom två stora oxar som drar. 

7. En kvinna sitter och mjölkar en ko. En liten flicka matar kon med lite gräs. 

8. Vuxna och barn dansar runt en midsommarstång. En man spelar fiol. 

9. En man går och skär den höga gula säden, bakom honom samlar en kvinna ihop 
den. 

10. En man står och slår på säden med ett speciellt verktyg. 

11. Utanför en kyrka står det många människor, några barn leker med ett hjul. 

12. En man hugger ner ett högt träd med en yxa. En häst står bredvid. 

8 

En flicka med långt ljust hår säger: 

(här följer sedan texten från pratbubblan.) 

129 

En pojke med ljust hår och brun skjorta med vit krage säger: 

(här följer sedan texten från pratbubblan.)  
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Till läsaren 

 Det finns en bildbilaga med tre kartor till boken. 

 En del bilder har ingen bildbeskrivning eftersom bokens bildtext är väldigt 
informativ. 

 En tecknad bild av ett lodjur, som berättar saker för läsaren, finns i 
svartskriftsboken. I din bok kan det istället så Lodjuret säger: eller Lodjuret håller 
upp en skylt som det står… 
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Pedagogiska tips 

 Sidan 41. Visa gärna eleven på ritmuffen skillnaden mellan en snirklad bokstav och 
hur den ser ut idag. 

 Bilder av peruker, klänningar, skägg, hattar osv kan vara bra att beskriva ytterligare. 
Rita gärna på ritmuffen så att eleven får en känsla för hur människor såg ut förr. 
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Bildbeskrivningar 

3 

Lodjuret är klätt i kungakrona och en röd sammetsmantel, vinkar och går iväg. 

5 

På en oljemålning står kungen klädd i svart kort rock med guldbroderi, svarta långstrumpor 
och höga skinnstövlar. Han har ett långt ljust skägg. I höger hand håller kungen en handske 
och på vänster sida hänger ett svärd. 

5 

En tidsaxel som berättar om Sverige på 1500-talet. Inom parentes kan du läsa beskrivning 
av de bilder som finns vid årtalen.  

 1500 Boktryckarkonsten spreds till vårt land. (Klossar med bokstäverna å, ä och ö.) 

 1520 Stockholms blodbad. (Två män hugger huvudet av en liggande person.) 

 1530 Kalmarunionen tog slut. (Gustav Vasa blev vald till kung. Kungen kommer 
ridande på en vit häst. Han håller i en fana som är blå med tre guldkronor på.) 

 1535 Olaus Petri predikade Luthers lära. (En man står i en predikstol i en kyrka. Han 
säger: Jag talar svenska.) 

 1540 Bibeln översattes till svenska. (En tjock bok med ett kors på.) 

9 

En kvinna håller i en stor rund korg, hon tittar mot sitt barn. Barnet sover i sin korg som 
hänger i den nedersta grenen i trädet. Två män arbetar på åkern. 

10 

Sverige bestod av alla nuvarande landskap utom Skåne, Halland, Bohuslän, Gotland, västra 
delarna av Värmland och hela Jämtland. Hela Finland var Svenskt. 

11 

En tecknad bild av en stadsport. Människor och hästar går över en bro in i staden. 

12 

En tecknad bild av en borg. Utanför murarna finns det små hus av trä. Två skepp ligger 
utanför i vattnet. Många människor och hästar rör sig innanför och utanför borgen. 

14 

En man står med höjt blodigt svärd och siktar mot nacken på en knäböjande man med 
biskopshatt. I en blodig tunna ligger avhuggna huvuden. I en hög ligger kropparna. I 
bakgrunden står det människor och soldater. 
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17 

Gustav står i en hölada, bakom honom står en man och håller honom i axeln. 

17 

Gustav hoppar ut genom ett fönster ner i snön. På bilden finns texten: vilken tur att det var 
djup snö! 

17 

Gustav står vid den öppna spisen och får dask i rumpan av en kvinna. I dörröppningen står 
två knektar. 

17 

Bonden Sven sitter på hölasset och säger: nej! När knektarna pekar mot hölasset. 

18 

Knektarna sticker sina långa spjut in i hölasset. 

18 

Gustav är klädd i röda byxor och jacka. Utanpå har han en blå rock. 
Han säger: Vi ska störta Kristian! 
Männen som står runtom säger: Nej, vi vill hellre ha fred! 

18 

Gustav stakar fram i ett snöigt landskap. Långt bakom honom syns två figurer som ropar: 
Vänta! 

18 

Män och soldater med hjälmar springer med höjda vapen. 

19 

Gustav Vasa rider på en vit häst, han håller i en blå fana med tre guldkronor på. Bakom 
honom går två soldater. 

20 

Gustav klädd i röd jacka och blåa byxor, kastar en stor kniv genom en bok. Han ser mycket 
arg ut. 

21 

På målningen rider Gustav Vasa på en vit häst med blåa plymer på huvud och svans. 
Kungen är blåklädd. Porten han rider igenom är rikt dekorerad med kransar, blommor och 
band. 

22 

Gustav sitter i en stol med hög rygg. Han använder en fjäderpenna när han skriver. 
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23 

På målningen är männen klädda i långa rockar i flera lager. En soldat har röda tajta byxor 
under rustningen. 
Kungen har en baskerliknande mössa och håller sitt svärd i handen. 

24 

Teckningen visar ett blodigt huvud med skägg och yvigt hår och en kungakrona. Huvudet 
sitter högst upp på en piedestal. 

25 

Ett foto visar hur deltagare i Vasaloppet åker in under en skylt med texten: I fädrens spår 
för framtida segrar. 

26 

En målning av Martin Luther, han har en brun munkkåpa och har brunt hår. I vänster hand 
håller han Bibeln som har röda pärmar. 

27 

En tecknad bild visar hur Martin klädd i lång brun rock och med en stor väska över axeln, 
spikar upp ett anslag. 

28 

Runt ett bord med en röd duk sitter män, kvinnor och barn. På bordet står skålar med mat. 
I bakgrunden står en man och spelar på en luta. En ung kvinna häller upp vin i ett glas. 

30 

På en tecknad bild ser man hur soldater jagar ut munkar från ett kloster. En munk bär en 
stor bok, en annan munk knyter näven i luften. 

31 

Ett foto visar en rikt illustrerad sida med sirlig skrift och gammal stavning. 

31 

En präst står i predikstolen, han läser i en bok och håller upp ett finger i luften och säger: 
Jag pratar svenska så ni ska förstå Guds ord. Bredvid boken står ett timglas. Människorna 
sitter i bänkar. 

32 

Gustav står och spelar på en luta, en kvinna dansar med en liten flicka. Fem andra barn 
dansar runt om dem. 

33 

Ett foto visar ett skelett som ligger på en kudde och är övertäckt med en rock. På kraniet 
finns en kungakrona och ett svärd ligger ovanpå rocken. 
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35 

En målning av Erik XIV. Han har en svart låg hatt och svart rock. Skägget är ljust och är delat 
i två tofsar. 

35 

Målning av Johan III. Han bär hög hatt och har en rikt guldbroderad rock och väst. Han har 
långt brunt skägg och en stor mustasch. I höger hand håller han sitt svärd. 

35 

Målning av Sigismund. Han har hög hatt och en vit stor veckad krage runt halsen. Spetsig 
mustasch och ett kort skägg. I vänster hand håller han ett svärd. 

35 

Målning av Karl IX. Han har en svart och brun randig rock med en stor krage. Mustasch och 
ett kort skägg. 

36 

En tecknad bild visar en kvinna som har en gris i knäet. Hon försöker klippa den skrikande 
grisen med en fårsax. 

36 

Gustav Vasa sitter och skriver på ett pappersark. I handen håller han en gåspenna och på 
skrivbordet finns ett bläckhorn. 

39 

En tidsaxel som berättar om medeltiden och nya tiden i Europa, mellan åren 1450-1650. 
Inom parentes kan du läsa beskrivning av de bilder som finns vid årtalen.  

 1492 Columbus landsteg i Amerika.(Tre skepp på ett stormigt hav.)  

 Början av 1500-talet: Leonardo da Vinci var en konstnär och uppfinnare som 
studerade människokroppen. (Teckning av en människa i en cirkel målad av da 
Vinci.) 

 Mitten av 1500-talet: Galileo Galilei var en vetenskapsman som gjorde experiment 
och studerade rymden. (Galilei tittar i en kikare.) 

 Mitten av 1500-talet: Drottning Elisabeth regerade i England i nästan 50 år. 
(Drottning Elisabeth, rödhårig och med en stor vit spetskrage.) 

 Slutet av 1500-talet: William Shakespeare skrev sina berömda teaterpjäser som 
spelas än idag. (Shakespeare skriver i en bok.) 

 Början av 1600-talet: Den franske kungen Ludvig XIV lät bygga slottet Versailles. 
(Kungen har långt svart hår och fina kläder).  
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40 

På ett foto kan man se uppslagna böcker, papper som hänger på tork och olika pressar. 

42 

En man sätter fyr på uppställda pinnar, längre bort på bilden syns två andra eldar. 

42 

En man står och drar i en lina så att kyrkklockan kan ringa i tornet. 

42 

Vit och blå flagga, bokstaven a. dykare i vattnet, håll undan. 
Vit och röd flagga, bokstaven h. Jag har lots ombord. 
Gul och röd flagga, bokstaven o. Man över bord. 
Blå, vit och röd flagga, bokstaven w. Jag behöver läkarhjälp. 

43 

En man håller en svart tratt mot örat och en mot munnen. Det är långa sladdar från 
trattarna till en låda. 

45 

Tecknad bild av ett skepp med många segel, på ett stort hav. 

46 

En världskarta visar hur Columbus åkte från Spanien till Västindien 1492. 
Vasco da Gama från Portugal till Indien 1498. 
Magellans första världsomsegling från Spanien. 

46 

Tecknad bild av Christofer Columbus. Han har brunt hår och en vit skjorta utan krage och 
en grå tröja över. 

46 

Tecknad bild av Vasco da Gama. Han har stort brunt skägg, låg brun hatt och ett stort 
guldsmycke runt halsen. 

46 

Tecknad bild av Magellan. Han har kort mörkt skägg, röd väst och en svart hatt. 

47 

Tecknad bild av en sjörövare. Han har en stor trekantig hatt, svart lapp över ena ögat, lång 
pipa i munnen, en lång röd rock med ett bälte på där en stor revolver sitter instucken. Vid 
sidan hänger ett svärd. 
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48 

En karta över Sydamerika visar att Inkariket låg ungefär där Chile ligger nu. 

48 

En tecknad bild visar män som rider på en smal stig utmed ett berg. Männen bär vapen. 
Framför männen går två indianer som vaktas av en man med gevär. 

50 

På bilden står en man och spottar ut choklad, han säger: Choklad? Nej, fy! 

51 

En kvinna med korslagda armar står vid en disk. Hon ser sträng ut och säger: Ta det lite 
försiktigt med kaffet! På hyllorna bakom henne står kaffeburkar och något som ser ut som 
medicinflaskor. På några av flaskorna är det dödskallar.  

51 

En tekopp och en tekanna i blått och vitt porslin. 

51 

En man sitter på en stol, han grimaserar och håller sig för magen. 

52 

Mona Lisa har långt mörkt hår i mittbena. Hon har en mörkbrun klänning. Händerna ligger i 
knä med höger hand ovanpå vänster. Hon ler lite med stängd mun. I bakgrunden syns ett 
landskap och en slingrande väg. 

52 

Ritningen är mycket detaljerad in i minsta detalj. Kastmaskinen är böjd i en båge med linor. 

53 

På teckningen finns mycket text och skisser i olika storlekar av ett foster. 

54 

En målning av Elisabeth, hon har en krona på huvudet, runt halsen en stor veckad krage 
och på den grå klänningen finns stora pärlor och stenar fastsatta i rosetter. Hon bär ett 
sexradigt pärlhalsband. 

56 

Ett foto på teatern i nutid. På scenen står män och slår på trummor. Två tjocka pelare bär 
upp taket över scenen. Det finns många åskådare runt scenen. 

57 

En målning av Shakespeare. Han har vågigt brunt hår och ett kort skägg. En guldring i sitt 
vänstra öra. Svart rock och en vit skjorta. 
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58 

En tecknad bild av Kopernikus när han tittar på stjärnorna och använder sitt solur och 
triangel. Bredvid honom ligger det flera böcker. 

61 

Tecknad bild av Galilei när han tittar i en kikare på planeten Saturnus. Han har en lång svart 
kappa med vida ärmar. 

63 

Teckning av Newton som sitter under ett äppelträd och tittar på ett äpple. Det är natt och 
månen lyser. 

65 

Tecknad bild av en man som tänder en lykta utmed en gata. Det ligger båtar i kanalen. 
Husen står tätt med gavlarna ut mot gatan. 

66 

En målning över slottet och parken. I förgrunden finns en stor damm med många fontäner. 
Två stora planteringar ligger parallellt. Mellan dem finns det grusgångar och mindre 
planteringar. På vänster sida i bilden ligger slottet, byggt i fyra våningar. 

67 

En teckning av kungen som sitter i en guldmålad stol. En man ligger på knä och provar skor 
på kungen. En annan man håller upp en guldbroderad rock. Flera män står i kö och väntar. 

68 

Tecknad bild av en vitlockig lång peruk som sitter på en ställning. På bordet ligger en borste 
och en liten dosa med lock. 

69 

Ett foto av spegelsalen. En lång sal där det hänger kristallkronor från taket. 
Fönstren är från golv till tak och det står höga guld ljusstakar vid varje fönster. 
Väggar och tak är rikt utsmyckade med målningar och guldfigurer. 

70 

Tecknad bild av Tycho Brahe. Han har ljust hår och en lång slokande mustasch. 
En veckad hög krage, röd väst och en brun rock. Han har en lösnäsa av silver. 

70 

Tecknad bild av Mazarin. Han har en lång röd cape och håller i en kaka. 

70 

Ett självporträtt av en ung Rembrandt. Brunt kort yvigt hår, kraftig näsa och fylliga läppar. 
Han har en svart basker på huvudet och bruna kläder. 
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73 

Sverige under Stormaktstiden  

En karta över Norden.  

 På 1660-talet var Sverige som störst. Som du kan se hörde nuvarande Estland och 
Lettland till Sverige, plus några små områden i Tyskland. 

 Vid freden 1645 fick Sverige Halland, Gotland, Jämtland och Härjedalen. 

 Vid freden 1658 fick Sverige Skåne, Blekinge och Bohuslän. 

 Sverige hade också ett område i Norge som hette Trondheims län, i den mittersta 
delen av Norge. Det var ett svenskt område 1658-1660.  

73 

En tidsaxel som berättar om stormaktstiden, mellan åren 1600-1650. Inom parentes kan 
du läsa beskrivning av de bilder som finns vid årtalen.  

 1600 Pardans börjar bli vanligt. (En man och en kvinna klädda i folkdräkt dansar. 

 1610 Regalskeppet Vasa. (Ett ståtligt skepp med 3 master och 10 segel seglar fram.) 

 1620 Gustav II Adolf gick med i Trettioåriga kriget. (En man sitter på en häst som 
stegrar.) 

 1630 Många nya järnbruk och smedjor startades. (En man står och hamrar med en 
slägga mot ett städ.) 

 1640 Adeln byggde nya slott och herrgårdar för att imponera på varandra. (En stor 
gul herrgård med flera torn och många fönster. En väg leder upp till herrgården.)  

 1650 Kristina var 18 år när hon blev drottning. (Kristina sitter på en häst med båda 
benen åt vänster.) 

 1650 Milstenar sattes upp längs vägarna. (En milsten ser ut ungefär som en toppig 
gravsten.) 

74 

En tecknad bild av en liten flicka som leder en häst med hjälp av tömmar. Hästen drar en 
träplog som en kvinna arbetar med att styra. 

77 

På en tecknad bild står familjen på rad vid en träbalja. Bakom baljan värms vattnet i en 
gryta över en eld. Pappan står och torkar sig. En kvinna gnider ryggen på en ung man som 
sitter i baljan. 

78 

En man och en kvinna klädda i folkdräkt dansar. 



13 

 

78 

Utanför en vit kyrka sitter ett gammal man och en kvinna på en bänk. Framför dem finns 
män, kvinnor och barn. En man står och dricker ur ett trästop. Barnen springer och leker. 

80 

Tecknad bild av Gustav II Adolf klädd i blå rock med spets på krage och manschetter. Han 
bär även en mantel. Vid hans vänstra sida hänger hans svärd. 

80 

Tecknad bild av Axel Oxenstierna. Han är klädd i en blå kort jacka med vit spetskrage och 
vita manschetter. Han har svart hår och skägg. Vid hans vänstra sida hänger svärdet. 

81 

Soldater går på ett led. Två hästar drar en kanon. 

82 

En målning visar hur Vasa skeppet kantrar. Runt skeppet finns det roddbåtar, män hoppar i 
vattnet från skeppet. Skeppet har seglen hissade och tre svenska flaggor. 

83 

Ett foto visar en mörkbrun träkista med ett platt lock. 

85 

Foto av målningen där soldater sitter på hästar och fäktas med svärd. Några soldater ligger 
på marken och slåss. Kungen är målad i ett ljust sken när han faller av sin häst. 

88 

En tecknad bild av pojke som är klädd i brun rock, korta byxor, vita knästrumpor och skor 
med stora spännen. På huvudet har han en trekantig hatt, en stor väska över axeln och han 
håller i ett långt gevär. 

90 

Så här gick det till att göra järn (inom parentes står en beskrivning av de tecknade 
bilderna): 

1. Först bröt man malm från berget i gruvan. För att få ut järnet ur malmen hettade 
man upp malmen i stora masugnar, så att järnet smälte. 
(Det brinner inne i den stora murade ugnen. På en hög ställning står en vagn.) 

2. Det smälta järnet som man fick fram i masugnarna fick stelna i formar och kallades 
då för tackjärn. 
(En man håller i en lång stång så att han kan rikta ett rör med flytande järn. Järnet 
rinner ner i de avlånga formarna.) 

3. Tackjärnet var sprött och svårt att smida. Det berodde på att det fanns för mycket 
kol i det. För att få bort kolet smältes järnet ner en gång till. Det gjorde man i 
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stångjärnssmedjor. Där formades järnet till långa stänger. 
(En man står i en smedja och håller ett stycke järn med en stor tång.) 

4. Stängerna var lätta att köra vidare till smedjor som gjorde kanoner, musköter, svärd 
och olika redskap av dem. Stångjärnet var även lätt att lasta på skepp när det skulle 
vidare till andra länder. 
(En häst drar en kärra med järnstänger, ner mot ett skepp.) 

93 

Den tecknade bilden visar hur männen hackar loss kopparmalm ur berget med stora 
hackor som körs iväg i skottkärror. På en avsats en bit upp i gruvan finns stora baljor av trä 
som man hissar upp malmen med.  

När malmen hissats upp, lastas den på vagnar som dras av hästar. På bilden kämpar en 
man med att skjuta på en vagn bakifrån, som en häst drar, uppför en gång. 

Det ser ut att vara smutsigt i gruvan. Männen är klädda i enkla kläder och hatt. Två 
finklädda män står en bit upp i gruvan och tittar på arbetarna.   

96 

Foto av en hillebard. Den består av ett långt träskaft som man fäst en metallklinga på. Den 
är försedd med två spetsar och en yxliknande form och de är riktade åt tre håll. 

96 

Foto av ett armborst som har ett kraftigt träskaft med en pilbåge fäst i ena änden. Längs 
med sidan löper en låsanordning i metall.  

97 

Foto av en kanon som står på en trävagn. 

97 

Foto av en värja, som är lång och smal. Handtaget är rakt och har tre utstickande böjda 
krokar. 

97 

Foto av en musköt och en lång stav. 

99 

Målningen visar några samer som är utanför sin kåta. I bakgrunden syns höga berg en del 
med snö på topparna. 

100 

Tecknad bild av samer och renar som drar slädar i snön. Det ligger ett renskelett i snön. 
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101 

Tecknad bild av en same klädd i den traditionella kolten i blått, rött och gult. I knät ligger 
en stor trumma som han spelar på. Trumman är dekorerad med mönster.  

103 

Tecknad bild av ett hus med en gul och blå sköld ovanför dörren. Utanför huset står en 
vagn dragen av två hästar. Två hästar dricker vatten ur en ho. Några människor sitter och 
äter. 

104 

Ett gulaktigt kuvert med ett rött sigill på. 

105 

Teckningen visar hur en man rider i galopp och blåser i ett bronsfärgat horn. Vid ett hus 
står en man och vinkar, han håller i en häst. 

107 

Ett foto visar muren mot vattnet, inne i fortet finns en halvmåneformad damm med en 
mur runtom. 

108 

Tecknad bild av två män klädda i uniformer. Den ena mannen pekar med ett finger mot 
marken och säger: Här ska staden ligga! Den andra mannen ser fundersam ut.  

109 

Ett foto visar fiskekyrkan som är byggd av tegel. Ut mot vattnet är det sju fönster med 
spetsiga tak över. 

110 

En skylt av trä med en sax som hänger i kedjor. 

112 

På målningen sitter drottningen på en häst. Hon är klädd i lång brun klänning. Hästen 
stegrar sig. Vid hästens svans sitter en rovfågel. Bakom hästen finns det hundar och en ung 
man. 

113 

En tecknad bild av en arg Kristina, som hytter med fingret mot en man. 

115 

Tecknad bild av Kristina som står framför Påven. Hon knyter ena näven i luften. Påven ser 
förskräckt ut och lutar sig bakåt i stolen så fötterna lyfter från golvet. 
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116 

Teckning av Vasaskeppet med hissade segel och flaggor. 

116 

Teckning av två män med en oxe och några får som står vid en port i en mur. De blir 
stoppade av två soldater. 

119 

En tidsaxel som berättar om Karolinska tiden (Stormaktstiden), mellan åren 1640-1700. 
Inom parentes kan du läsa beskrivning av de bilder som finns vid årtalen.  

 1640 Landet fick en armé av vältränade soldater. (Bild på ett torp. En man med 
gevär möts upp en kvinna och ett barn. De vinkar glatt till varandra.) 

 1650 Det gick att skicka brev i hela riket. (En mat till häst blåser i ett horn.) 

 1670 Många kvinnor anklagades för att vara häxor och brändes på bål. (En kvinna 
står fastsurrad på ett brinnande bål.) 

 1680 Alla skulle lära sig läsa. Prästen undervisade både barn och vuxna. (Ett barn 
sitter i skolbänken.) 

 1700 Slottet Tre Kronor i Stockholm brann ner till grunden. (Hela slottet brinner 
kraftigt.) 

120 

Tecknad bild av soldater och hästar som drar kanoner. De går över en is på natten. 

124 

På en teckning ser man män i slokhattar som sitter bakom några stenar i ett skogsparti. De 
riktar sina gevär mot en rad med soldater som är på marsch. 

127 

En teckning visar en man som hugger ved, en kvinna sågar en trästam i bitar och två barn 
som plockar upp vedträden och travar dessa mot en husvägg. 

128 

På den tecknade bilden står en kvinna och håller upp ett ris mot en flicka och en pojke som 
har tappat en skål med mjölk på golvet. 

130 

Tecknad bild av kvinnor i långa klänningar och män i festkläder. De står på en terrass och 
tittar på fyrverkerier. 

134 

Målning av Agneta Horn. Hon har håret uppsatt och en urringad klänning. 
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135 

På två sidor i boken kan man läsa följande text. 
Mitt i oktober kom vi till fru Ebba och vi var båda så utsvultna och illa medfarna att det 
knappt var liv i oss, utan vi såg ut som bittra döden. Och då vågade ingen ge oss så mycket 
mat som vi ville ha för vi kunde äta ihjäl oss. Så stod det till med mig. Och ovanpå allt lade 
fru Ebba oss i en kammare där alla fönstren var sönder. Och när det snöade så låg det stora 
snödrivor i kammaren. Och där fanns ingenstans där vi kunde göra upp eld. Och eftersom 
min bror var mycket liten och illa däran, klarade han inte den stora kölden vi var i, utan 
måste dö när han varit hos fru Ebba i 14 dagar. Men jag arma och eländiga barn som är 
född till mycken sorg och hjärtats vedervärdighet fick ensam behålla livet efter båda min 
kära fru mor och enda bror. 

136 

En tecknad trädstam med denna text inristat: Ebba, + en bild av ett hjärta med en pil 
igenom, under bilden, Gustav = sant. 

137 

Tecknad bild av en blå- och rödmålad kista, det ligger broderade lakan i den. 

139 

Tecknad bild av en pojke som sitter vid en skolbänk byggd av trä. På bänken finns en låg 
låda med sand i. 

140 

Foto av en sida skriven med snirkliga bokstäver i bläck. Längst ner finns tre bilder, en man 
som bär en växt, ett timglas och en oxe. 

141 

Teckning av en fågel som sitter på en gren. Det finns björkar, vita blommor på en äng och 
en sjö med skog runtom. 

143 

På en tecknad bild står en man i lång svart rock vid ett bord. På bordet ligger en död man. 
På läktare framför dem sitter det människor. 

144 

Tecknad bild av ett stort tjockt troll med svans och spetsiga öronen. 
Trollet går i en skog. 

146 

Teckning av en kvinna med långt rött hår som sitter på en kvast. Under armen håller hon 
en baby. 
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148 

Teckning av en djävulsfigur med horn på huvudet, lång svans med pilspets på änden, 
bockfötter och håriga ben. Han håller ett redskap med tre spjutspetsar på i ena handen och 
håller en dansande kvinna med den andra handen. 

149 

Teckning av en präst som sitter bakom ett skrivbord, en liten flicka står framför honom. 
Två soldater håller en kvinnas armar bakom hennes rygg. 

151 

Teckning av en kyrka som har ett solur ovanför den mekaniska klockan, båda placerade på 
kyrktornet. 

153 

Foto av målningen. Kungen har högt hårfäste och är slätrakad. Han är smal och står 
rakryggad. I sin högra hand håller han sitt svärd. 

155 

Fotot visar Kungens kranium med ett stort hål mellan örat och högra ögat. 

156 

Foto av en staty av Karl XII, han har vänster arm lyft och pekar med pekfingret mot skyn. På 
hans huvud sitter en fågel. 

158 

Tecknad bild av en kvinna som tappar upp öl ur en kran i en öltunna av trä. 

158 

Tecknad bild av en kvinna som står bakom ett bord. På bordet ligger tygrullar, knivar och 
skålar. 

158 

Tecknad bild av en kvinna som står och rör i en gryta som det ryker ur. 

158 

Teckning av en kvinna som sitter och syr på ett vitt tyg. 

158 

Teckning av en man i vitt skägg som syr i ett skinn. 

158 

Teckning av en man som binder ihop en trätunna med ett järnband. 



19 

 

158 

Teckning av en man som sitter och sågar i ett tunt trästycke. 

158 

Teckning av två män som står vid en träställning, den ena mannen vevar på en vev. Den 
andra mannen håller i ett rep. 

158 

Fem barn har snöbollskrig. Två barn står bakom en hög snömur. 

158 

Två unga män stakar sig fram på sina skridskor. 

158 

En same klädd i blå jacka med gula och röda band på åker skidor. Han har bara en stav. 

158 

Tecknad bild av lerkulor. De är röda, blå och gula. 

158 

Teckning av en flicka som siktar med en sten mot fyra liggande stenar. Bredvid henne står 
en pojke och håller några stenar i händerna. 

158 

Teckning av tre munkar i långa kåpor som dribblar med en boll. 

160 

Tidslinjen börjar med istiden. 

 8000 f.Kr Jägarstenåldern. 

 4000 f.Kr-ca.1800 f.Kr Bondestenåldern. 

 Ca. 1800 f.Kr- ca.800 f.Kr Bronsåldern. 

 Ca. 800 f.Kr- ca.600 Järnåldern. 

 600-ca.950 Vikingatiden. 

 Ca. 950-ca. 1500 Medeltiden. 

 Ca. 1500-1600 Vasatiden. 

 1600-1700 Stormaktstiden. 
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