
 

 

Överblick 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 30755  



 

 

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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
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. 

 Bildförteckning utgår. 

 Register är placerat efter Innehållet. 

 Bilder som inte behövs för att eleven ska kunna lösa uppgifterna utgår, finns text 
kopplat till bild så står endast texten. 

 Samtliga frågor är placerade efter aktuellt avsnitt . 

 Rubriker skrivna med versaler är skrivna med endast första bokstaven med versal. 

 Ordlista och Vid samma tid är skrivna på ny sida. 

 Rutor utgår. 

 km2 skrivs km^2 



2 

 

Sidspecifika förändringar 

8 

Djurcirkel 

Bokens djurcirkel utgår. Eleven får bildens text skriven som brödtext.  

Informera eleven om hur de olika djuren ser ut och vad som är typiskt för varje djur, färg, 
storlek, var de lever etc.. Utgå från den enskilde elevens kunskap. Man kan även rita 
djurens konturer på elevens ritmuff. 

- Ett lejon 
en päls, en svans, en klo, jagar, springer, diar 

- En groda 
en hud, ett bakben, fångar insekter, hoppar osv. 

12 

Grodans olika utvecklingsfaser 

Beroende på om eleven med synnedsättning har kommit i kontakt med svällpappersbilder 
tidigare eller ej så är det ändå alltid bra att göra en individuell genomgång av bilden. 

14 

Ordlistan 

Tag som vana att alltid göra en genomgång av orden så att eleven verkligen vet vad orden 
betyder. Om det är möjligt utgå från taktila föremål. Skolan kanske har några uppstoppade 
djur (eller så kan man låna från någon närliggande skola) som man kan visa så att eleven 
får en taktil känsla för hur en fågel ser ut osv. När det inte går att taktilt hitta föremål etc. 
så är ritmuffen/Blakboarden ett bra hjälpmedel.  Tänk dock på att skala bort all onödig 
information. Det är inte detaljerna som är viktiga utan att eleven får en upplevelse av hur 
exv. aktuellt djur ser ut i stort.  

Färgerna har fått egen rubrik. Om eleven har synrester så ska dessa naturligtvis utnyttjas 
och annars kan man lära eleven att koppla färgerna till olika företeelser runt omkring oss. 
Exempelvis brun som jorden, grön som gräsmattan, gul som solen osv.  

19 

Kaffeböna 

Rita på elevens ritmuff hur kaffebuskens blad ser ut och hur kaffebönorna är placerade på 
busken samt visa verkliga kaffebönor. Allt som man kan visa taktilt underlättar elevens 
lärande. 

Här kan det vara på sin plats att ta fram elevens taktila världskarta och kolla upp så att 
eleven verkligen vet var Brasilien, Vietnam och Colombia är belägna. 
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20/21 

Ris – vete 

Försök att presentera olika rissorter taktilt och låt eleven testa vad som skiljer olika 
rissorter åt. Även vetekorn kan vara bra att presentera taktilt. Beroende av när på året 
man läser kapitlet så kan man kanske få tag på torkade exemplar av de fyra sädesslagen 
som eleven kan få att känna på. Sädesslagen kan man naturligtvis också rita på elevens 
ritmuff/Blackboard. 

22 

Ordlista 

Försök i möjligaste mån visa orden taktilt eller rita på ritmuffen. 

28 

Kontinenternas framväxt 

Gör en individuell genomgång av svällpappersbilderna. Bokens text och bilderna har 
numrerats. 

29 

Ordlista 

Ta tid till att praktiskt och taktilt förklara orden. Exempelvis ordet ”axel” har flera 
betydelser på svenska och detta bör man uppmärksamma eleven på. Eleven behöver även 
träna att sätta in orden i sitt rätta sammanhang. 

30 

Kartor 

Det här avsnittet kräver troligen individuell genomgång. Hur mycket tid man behöver till 
detta beror på elevens kunskaper. En elev som har kommit i kontakt med 
svällpapperskartor behöver naturligtvis inte lika mycket individuell handledning som en 
elev som inte har dessa kunskaper. Det är dock viktigt att kolla så att eleven har förstått 
hur man ska tänka när man tolkar en karta, vilka karttecken används, finns det kanske en 
Nyckel, likheter och olikheter mellan en stadskarta över Stockholm jämfört med en 
Afrikakarta. Vad är skala för något? Osv. 

Om man tar sig tid till att göra en ordentlig genomgång och upprepar detta vid några fler 
tillfällen spar man mycket tid på sikt. Gör eleven också medveten om att en 
svällpapperskarta inte kan innehålla lika mycket information som den karta som de seende 
eleverna har tillgång till. Ibland kan eleven med synnedsättning även få en kartas 
information uppdelad på två eller tre kartor. 

30/31 

Stockholm/Turkiet - karta 
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Börja med att göra en genomgång av karttecknen. Bokens text är delvis inte relevant för en 
elev med synnedsättning utan man måste istället utgå från karttecknen på 
svällpapperskartan.  

Stockholmskartan är uppdelad så att större markområden, gator och vattendrag finns på 
en karta och museer etc. på en annan karta. Här är det lämpligt att diskutera varför inte all 
information finns på en och samma karta och varför inte alla gator är utmärkta etc. Vilken 
skala är kartan ritad i osv. 

Jämför sedan med Turkietkartan som ger en översiktsbild av Turkiet och dess grannländer. 
Vilken skala är kartan ritad i och varför har man inte använt samma skala till kartorna? 

Var medveten om att vissa av frågorna inte är relevanta för eleven med synnedsättning.  
Formulera gärna om dessa så att de passa till elevens karttecken etc.. 

32 

Jordglob 

Använd en taktil jordglob. Markera med häftmassa eller liknade var Sverige är beläget. 
Utgå hela tiden från Sverige vid genomgång av bokens textavsnitt. Markera även 
Greenwich. Kolla hur stora haven är, känn var de största bergskedjorna är belägna etc. 
Förtydliga exv. ekvatorn och längd- respektive breddgrader med vaxsnöre om jordglobens 
markeringar är otydliga. 

35 

Världsdelarna 

Markera Sverige. Kolla så att eleven har klart för sig hur de olika världsdelarna är belägna i 
förhållande till varandra och var Sverige är beläget. 

36 

Asien 

Kolla så att eleven vet var textens olika områden, bergskedjor etc. är belägna med 
utgångspunkt på svällpapperskartan, men även utifrån var Sverige är beläget. 

40  

Afrika 

Gör en kontroll av elevens Afrikakunskaper. Att tolka och avläsa svällpapperskartor/bilder 
kräver mycket träning så man ska inte ta för givet att eleven förstår allt rätt. Det kan också 
vara bra att kolla på elevens världskarta var Afrika är beläget. 

 41 

Frågor 1-3 

Frågorna är placerade på sida 42. 
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43 

Nordamerika 

Se tidigare anvisningar. Kolla så att eleven vet var Nordamerika är beläget i förhållande till 
övriga världsdelar samt i förhållande till Sverige. 

44 

Frågor  

Frågorna 1-11 är placerade tillsammans på sidan 45. 

Några av frågorna kan kräva handledning, exempelvis fråga 3 och 6. 

47 

Sydamerika 

Kolla så att eleven bl.a. har förstått var Amazonas är beläget och att Anderna sträcker sig 
genom hela västra Sydamerika. 

49 

Europa 

Det är viktigt att eleven med synnedsättning får en taktil känsla av hur Europas länder är 
belägna i förhållande till varandra. Men även att eleven får ett begrepp om hur länderna är 
belägna utifrån Sverige. Norge ligger väster om Sverige, Finland öster om Sverige osv. 

Påminn eleven om att frågorna 1-11 är placerade på sidan 51. 

52 

Oceanien med Australien 

Förklara varför vissa områden mest består av hav etc. 

54 

Sydney fotografi 

Rita gärna Operahusets typiska segelformade tak på elevens ritmuff eller Blackboard och 
informera t.ex. om att arkitekten är dansk och att de glaserade, vita klinkerplattorna 
kommer från i Skåne. 

55 

Kokospalm 

Här kan det vara på sin plats att taktilt visa hur en kokosnöt ser ut samt visa dess innehåll. 

59 

Jaktredskap 

Rita jaktredskapens former på elevens ritmuff/Blackboard eller ännu bättre försök få tag i 
taktila sådana.  
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61 

Vid samma tid – tidslinje 

Tidslinjen har fått följande utseende: 

 10 000 f.Kr.  
- Ute i världen: Runt floderna Eufrat och Tigris (i nuvarande Irak) odlar man jorden. 
- I Norden: Isen smälter. De första invandrarna kommer från söder. 

 8000 f.Kr. – 6000 f.Kr. 
- Ute i världen: Städer byggs i nuvarande Mellanöstern. Jeriko och Catal Hüyük. 
- I Norden: Människor jagar och fiskar 

 4000 f.Kr.  
- Ute i världen: Runt floden Indus byggs stora städer. 
- I Norden: Jordbruket kommer till Norden. 

 3000 f.Kr. 
- Ute i världen: Pyramiderna i Egypten byggs. 

 2000 f.Kr. 
- Ute i världen: Sumererna i Mesopotamien utvecklar skriften. De har också 
kalendrar, plog och hjul. 
- I Norden: Brons importeras av rika hövdingar. 

64 

Ordlista 

I den mån det finns taktila föremål som kan förstärka inlärningen av orden, tag som vana 
att använda dessa. Det är mycket lättare att förstå och lära sig nya ord om man får ett 
taktilt stöd. 

67 

Runor 

Rita runstenen på elevens ritmuff/Blackboard och om det finns någon runsten i närheten 
passa på att besök den.  Presentera även runorna på elevens ritmuff och samtala med 
eleven om varför de ser ut som de gör. 

67 

Vikingadikt 

Eleven får ordförklaringarna direkt efter diktens rubrik. 

Vikingadikt 

Ordförklaringar: 

 fä = djur 

 fränder = släktingar 
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 likaledes = också 

 

Fä dör, fränder dör 

själv dör du likaledes. osv.  

67 

Torshammare 

Visa gärna en taktil torshammare eller rita den på elevens ritmuff.  Det kan även vara bra 
att samtala om vad torshammare står för hos vissa grupper idag.   

68 

Vid samma tid 

Tidslinjen är skriven lodrätt enligt nedan. Påpeka dock för eleven att alla tidsmarkeringar är 
ju ungefärliga. 

Vid samma tid 

 800 f.Kr. 
- Ute i världen: De första olympiska spelen hålls i Grekland. 

 600 f.Kr. 
- Ute i världen: Assyrierna skapar ett stort bibliotek i Nineve. 

 500 f.Kr. 
- Ute i världen: Buddha utvecklar sina idéer i Indien 
 - I Norden: Järn börjar användas. osv. 

70 

Ordlista 

Använd taktila föremål och ritmuffen för att förstärka orden och dess betydelse. Visa hur 
vikingar var klädda, hur deras hus och vikingaskepp var byggda osv. 

71-73 

Medeltiden - Frågor  

Samtliga frågor är placerade sist på sidan 73. 

Berätta lite mera om hur livet och klädsel skiljde sig mellan de olika stånden. 
Bildbeskrivningarna behöver förtydligas. 

74 

Karta – Hansans utbredning 

Förankra städernas läge med det land som de är belägena i idag. 
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74-75 

Frågor 

Frågorna är placerade efter aktuellt textavsnitts slut på sidan 75 före rubriken ”Arbete och 
gemenskap”. 

77 

Ordlista 

Låna gärna ihop lite kläder så att eleven får ett hum om hur man lätt kunde se vilket stånd 
som människorna tillhörde under medeltiden. 

81 

Vid samma tid – tidslinje 

Tidslinjen har skrivits lodrätt.  

Vid samma tid 

 År 1000 
Ute i världen: Universitet och stora katedraler börjar byggas i södra Europa. 

 År 1100 
I Norden: Den första kristna kungen i Sverige. 

 År 1200 
- Ute i världen: Ghanariket i Afrika blomstrar. Stor handel med guld och salt. 
- I Norden: Stockholm grundas. osv.  

88/89 

Frågor 

Samtliga frågor är placerade tillsammans sist på sidan 89. 

98 

Vid samma tid 

Tidslinjen har samma utformning som övriga tidslinjer i boken. Uppmärksamma eleven på 
att årtalen enbart är en fingervisning om när saker och ting hände, alltså inga exakta datum 
för de påståenden som texten förmedlar. 

100 

Växthuseffekten 

Rita gärna bokens bild på elevens ritmuff. Bildtexten finns som bildbeskrivning.  

Samtliga frågor är placerade före ordlistan på sidan 101. 

106 

Människokroppen 
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Kolla så att eleven vet var olika organ är belägna i kroppen. Använd skolans taktila 
modeller. 

108 

Sveriges landskap 

Gör en individuell genomgång av landskapen med utgångspunkt från var eleven bor.  

Det är viktigt att eleven kan förankra landskap med tidigare kunskaper. Göteborg ligger på 
västkusten i Västergötland, Stockholm på ostkusten i både Uppland och Södermanland osv. 

111-112 

Frågor 

Frågorna är placerade sist på sidan 112. 

För att eleven ska kunna besvara fråga 11 kan det vara bra att komplettera 
bildbeskrivningarna genom att samtal om vad som skiljer en urskog från en plantering etc. 

114 

Vattenkraftverk 

Läs först texten på sidan 115 och koppla sedan den till svällpappersbilden.  Eleven behöver 
troligen individuell genomgång av svällpappersbilden. Kolla i skolans förråd om det 
möjligen finns ett taktilt vattenkraftverk i miniatyr. 

115 

Ordlista 

Använd både svällpappersbilden (Vattenkraft) och taktila föremål för att förtydliga de olika 
ordens betydelse. Utnyttja naturen om det finns möjlighet till detta. Det gäller att hitta så 
många infallsvinklar som möjligt för att underlätta för eleven med synnedsättning 
inlärandet av nya ord. 

116 

Frågor 

Samtliga frågor är placerade sist på sidan 117. 

118 

Förkortning - Fråga 11 

Kolla så att eleven vet var förkortningen SCB står för. 

Frågan är placerade före ordlistan och har följande utseende: 

11 Läs texten ovan. Anteckna 4 fakta om 2006. 

119/120 

Frågor 
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Samtliga frågor är placerade tillsammans på sidan 120. 

122/123 

Frågor  

Frågorna 1-7 är placerade efter texten om Lappland på sidan 123 före rubriken ”Norrsken”. 

Fråga 8 behåller sin placering medan frågorna 9 och 10 är placerade efter texten om 
samerna. 

123 

Lapporten 

Illustrera Lapporten på elevens ritsmuff. 

126/127 

Frågor 

Frågorna 1-6 är placerade efter avsnittet om ”Upplysningstiden” på sidan 127. 

128/129 

Frågor 

Samtliga frågor är placerade sist på sidan 129. 

130/131 

Frågor 

Samtliga frågor är placerade sist på sidan 131. 

134 

Vid samma tid 

Upplys eleven om att vissa tidsangivelser inte är exakta årtal utan händelsen kan ha pågått 
under flera år exv. den industriella revolutionen. 

Vid samma tid  

 År 1710 
- Ute i världen: Européerna koloniserar Amerika. 

 År 1735 
- I Norden: Linnés ”Systema Naturae” publiceras. 

 År 1740  
- Ute i världen: Den industriella revolutionen börjar i England. osv. 

153  

Religioner 

Ta för vana att ge lite mera information om bilderna i detta arbetsområde. 
Bildbeskrivningarna ger inte samma information som de seende eleverna får och beroende 



11 

 

på elevens förkunskaper kan det vara bra att komplettera med den information om de 
olika religionerna som man som pedagog vill att eleven ska få med sig.  

153 

Religiösa symboler 

Eleven har fått svällpappersbild. Gör en gemensam genomgång och plocka fram de olika 
symbolerna när ni läser om respektive religion. 

154 

Religioner – svällpapperskarta 

Gör en individuell genomgång av kartorna. 
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Till läsaren 

Hej! 

 Register hittar du efter Innehållet i volym 1.  

 Kapitlens ordlistor och ”Vid samma tid” är skrivna på ny sida. 

 Markera gärna ”Ordlista” och ”Vid samma tid” med gem så att du lätt kan hitta 
dem. 

 Bildbeskrivningar finns till de flesta av bilderna.  

 Du har även svällpappersbilder och då är det bra om du och din mentor kollar på 
dessa innan ni går igenom dem i helklass. 

 När ni börjar ett nytt avsnitt läs gärna igenom avsnittets ordlista i lugn och ro så 
känner du igen orden när de dyker upp i sitt sammanhang.  

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Bildbeskrivningar finns till de flesta bilder. Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge 
exakt samma information som de seende eleverna får genom att se på bilderna, 
samtala därför om bilderna och ge den extra information som eleven med 
synnedsättning kan ha nytta av för att få samma förståelse för texterna som de 
seende eleverna. 

 Boken har svällpappersbilder som kan vara bra att gå igenom individuellt med 
eleven före man samtalar om dessa i helklass. Lägg ner lite extra tid på detta då en 
elev med synnedsättning behöver många träningstillfällen för att kunna bli duktiga 
på att avläsa och tolka svällpappersbilder. Det krävs alltså mycket träning för att 
lära sig att avläsa/tolka taktila bilder. Eleven behöver därför handledning och extra 
tid, för att på sikt kunna bli en duktig avläsare.  Det gäller också att ta vara på alla 
tillfällen som naturligt dyker upp i undervisningen! 

 Tänk på att svällpappersbilder bilder inte innehåller lika många detaljer som en 
vanlig bild, därför är samtalet kring bilderna i boken viktiga!  

 Kombinera gärna samtalen kring svällpappersbilderna samt övriga bilder med en 
genomgång av kapitlets ordlista så ges eleven en chans att bli medveten om vad de 
nya orden betyder och kan lättare ta till sig aktuell text.  

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder eller när man vill 
förtydliga något. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan 
även göra det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita 
genom att kopiera den i skolans kopiator. 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 
mera information på ritmuffsbilden.  Man kan naturligtvis lika gärna rita en bild på 
en Blackboard (Best.nr: 10326) 

 Frågorna är markerade med en full punktskriftscell i vänster marginal. 

 Då frågorna är placerade tillsammans i slutet av respektive textavsnitt kan det vara 
bra att uppmana eleven att markera varje dessa med exempelvis ett gem så att 
eleven snabbt kan hitta frågorna.  

 Ordlistan och tidslinjen ”Vid samma tid” är placerad på ny sida.  

 Även aktuellt avsnitts Ordlista bör markeras t.ex. med två gem eller annorlunda 
storlek på gemen. 

 Du kan ha nytta av punktskriftsnämndens handledningar: 
Svenska skrivregler för punktskrift 
Finns att köpa eller tanka ner som 
pdf: http://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/punktskrift/bestalla-skrifter1/ 

 Man kan beställa svällpappersbilder från SPSM Läromedels Basbilder 
www.spsm.se/Laromedel/Butiken/ 
order@spsm.se 
men man måste vara ute i mycket god tid. 

http://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/punktskrift/bestalla-skrifter1/
www.spsm.se/Laromedel/Butiken/
mailto:order@spsm.se
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 En elev med synnedsättning behöver få tillgång till de möjligheter som finns 
tillgängliga för att taktilt befästa och fördjupa sina kunskaper, men även använda 
andra sinnen som smak eller ljudillustrationer.   
- Kolla i skolans förråd efter taktila modeller, jordglob, modeller på olika organ, 

Buddhastaty, stenåldersverktyg etc.  
- Förlägg undervisningen ute i naturen när ni läser om natur, växter, djur, träd etc.  
- Gör museibesök där man taktilt kan få uppleva hur man levde under olika 

tidsepoker, vilka redskap hade man, hur såg kläderna ut osv. 
- Besök olika religioners gudstjänstlokaler. 
Allt som kan förstärkas taktilt fördjupar elevens möjlighet till kunskap och är 
speciellt viktigt för en elev med synnedsättning! En pedagogisk utmaning som 
också uppskattas mycket av seende elever.  

 Glöm inte bort att knyta ihop bokens texter med den kunskap som eleven med 
synnedsättning kan ha med sig från sin hembygd, land, religion osv. 

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
textavsnitten, bildbeskrivningarna samt att tolka svällpappersbilderna. 

 Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

 Uppmana eleven att läsa ”Till läsaren” han/hon får information om bokens upplägg 
och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

9 

En lejonhanne, som känns igen på sin guldbruna man som ramar in det breda ansiktet. 
Lejonen har runda ögon och ganska små öron. 

10 

Två färgglada arapapegojor. 

Deras fjäderdräkt är röd med inslag av grönt och blått på vingarna. Näbben är vit, kraftig 
och neråtböjd. 

11 

En krokodil ligger på en klippa och vilar. Den här krokodilen är svart med inslag av gult 
främst på sidorna.  

12 

Teckning av en grodas utveckling: 

 1-2 rom (ägg) 

 3-5 grodyngel (huvud med svans) 

 6-7 grodyngel med bakben 

 8-9 grodyngel med fram- och bakben 

 10 färdigvuxen groda 

12 

En liten gul groda sitter på ett stort blad ute i vattnet. 

13 

En haj sticker upp sin stora mun med sylvassa tänder ur havet. 

14 

Fem tecknade bilder som visar olika boplatser. 

 1 regnskog (här växer träden tätt intill varandra) 

 2 savann (slättområde med högt gräs och enstaka buskar och träd) 

 3 flod (eller älv är ett större vattendrag som rinner genom ett landskap ut i en sjö 
eller ett hav) 

 4 hav (stort område med vatten som skiljer jordens kontinenter åt) 

 5 insjö (ett mindre vattenområde som omges av land) 
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15 

En huggorm har rullat ihop sig på några stenar. Den är grå med svart sicksackband på 
ryggen. 

16 

Varg är hundens stamfader och vargen på fotot skulle mycket väl kunna förväxlas med en 
hund exempelvis en jämthund eller en Siberian Husky. Den har gråsvart päls med ljusare 
nyanser på nosen. 

18 

En tecknad cirkel som delats in i tre lika stora delar. 

1 löv och barrträd 

2 buske 

3 blomma (här en anemon) 

19 

En kaffeodling  

Kaffeplantans blad är mörkgröna och man ser på bilden både plantans små vita blommor 
och rödbruna frön som innehåller vanligtvis två bönor. 

20 

Ris 

Risplantan är en ca 1 meter hög stråväxt som har långa blad med små ax som hänger i 
vippor. 

20 

Veteax som sitter i toppen på ett högt strå. Sädeskornen ligger på rad och vetet är moget 
när det blivit gult. 

26 

Teckning av tre månar. Månen är ett klot. Olika mycket av månen är ljus vid olika tillfällen.  

Nymåne: en skära är ljus. 

Halvmåne: halva månen lyser. 

Fullmåne: hela månen lyser som en cirkel. 

27 

Jorden sedd från månen.  

Jorden ser ut som ett blått klot där man kan se en del av jordens kontinenter i brunt. Men 
stora delar av jordklotet skyms av vita moln. 
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30 

Karta över Stockholm. Här syns att Stockholm ligger på flera öar. Öarna binds ihop med 
broar. 

31 

Karta över Turkiet. Landet omges av Svarta havet i norr och Medelhavet i söder och väster. 
I söder gränsar också länderna: Syrien och Irak. I öster gränsar länderna: Georgien 
Armenien och Iran. 

33 

Världskarta som visar var de olika klimatzonerna ligger. 

35 

Världskarta som visar kontinenterna: Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Europa, Asien och 
Oceanien med Australien. 

34 

Inom jordens klimatzoner finns olika naturområden: 

1) Regnskog (här växter träden tätt och området har riklig nederbörd) 
2) Savann (område som täcks av högt gräs och ett fåtal buskar och träd) 
3) Öken (sand- eller stenområde där växtligheten är mycket liten) 
4) Barrskog och lövskog  
5) Tundra (skoglöst område där marken är frusen året om)  

36 

Karta som visar Asien, en kontinent. Asien omges av Ishavet i norr, Stilla Havet i öster och 
Indiska Oceanen i söder i väster gränsar Europa. 

37 

På en smal stig mellan några risfält drar en man en kärra. En person går bredvid kärran och 
en sitter i kärran. Personerna på bilden har huvudena täckta av hattar som skyddar mot 
solen. 

37 

På fotot ser man en massa folk som går på en affärsgata i Shanghai. 

38 

Två kortklippta, mörkhåriga tjejer håller var sin strut med glass i ena handen och visar v-
tecknet med den andra handen. 

39 

Karta som visar Asiens länder. Asien har många länder, de till ytan största är Ryssland, Kina 
och Kazakstan (här står alla i bokstavsordning):  
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 Afghanistan   Armenien   A erbajd jan  

  ahrain    angladesh    hutan    runei    urma   

  ilippinerna    örenade Arabemiraten   

 Georgien   

 Indien   Indonesien   Irak  Iran   Israel   

  apan    emen    ordanien   

 Kambodja   Ka akstan   Kina   Kirgi istan , Korea   Ku ait   

 Laos   Libanon   

 Malaysia  Maldiverna   Mongoliet   

 Nepal   Nordkorea   

 Oman   

 Pakistan 

  atar   

  yssland   

 Saudiarabien   Singapore   Sri Lanka   Sydkorea   Syrien   

 Tad jikistan   Tai an   Thailand   Turkiet   Turkmenistan   

 U bekistan   

 Vietnam   

  s mor  

40 

Karta som visar Afrikas länder (här står alla i bokstavsordning): 

 Algeriet, Angola 

 Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi 

 Centralafrikanska republiken 

 Djibouti 

 Egypten, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eritrea, Etiopien 

 Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau 

 Kamerun, Kap Verde, Kenya, Komorerna, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa 

 Lesotho, Liberia, Libyen 

 Madagaskar, Malawi, Mali, Marocko, Mauretanien, Mauritius, Moçambique 

 Namibia, Niger, Nigeria 
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 Rwanda 

 Sankta Helena, Ascension, São Tomé, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, 
Sudan, Swaziland, Sydafrika 

 Tanzania, Tchad, Togo, Tunisien 

 Uganda 

 Västsahara 

 Zambia, Zimbabwe 

41  

Tre gråa elefanterna vandrar i högt gräset. De har stora öron och vita betar. Man kan även 
se några träd och buskar.  

42 

Fotot visar två personer en man och en kvinna. Mannen är klädd i röd-orange kortärmad 
skjorta och han har en hatt på huvudet. Han har en väska hängande över axeln. Kvinnan 
har en blå topp och en mönstrad långkjol. På huvudet balanserar hon en bricka med varor. 
I bakgrunden ser man bilar samt ett modernt höghus med balkonger. 

43 

Karta som visar Nordamerikas länder. Kanade, USA och Mexiko är störst. Länderna i 
Centralamerika är mycket mindre liksom öarna. (Här står de i bokstavsordning och öarna är 
samlade sist): 

 Belize 

 Costa Rica 

 Dominikanska republiken 

 El Salvador 

 Guatemala 

 Honduras 

 Kanada 

 Mexiko 

 Nicaragua 

 Panama 

 USA  

Öar: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados Dominica, Grenada Haiti, Jamaica, Kuba, 
Puerto Rico, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Trinidad 
och Tobago. 
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44 

En man och två barn står på en stenig strand och kollar ut över vattnet där det ligger några 
båtar. 

45 

Fotografiet visar folk i rörelse och resultatet blir då en något suddig bild där ljuset från 
lampor och neonskyltar flyter ihop.  

46 

Karta som visar Sydamerikas länder. Brasilien och Argentina är störst. (Här står länderna i 
bokstavsordning): 

 Argentina 

 Bolivia, Brasilien 

 Chile, Colombia 

 Ecuador 

 Guyana 

 Paraguay, Peru 

 Surinam 

 Uruguay 

 Venezuela 

47 

En liten pojke, endast klädd i ett par röda kortbyxor, sitter i en kanotliknade båt och 
paddlar på en av Amazonas bifloder.  

48 

  Ute till havs ser man stora smala pyramidliknande torn som är förankrade vid en plattform.    

  Dessa är byggda ute i havet. På fotot ser man två sådana torn. 

49 

Karta som visar Europas länder. Ryssland är det största landet. (Här står länderna i 
bokstavsordning.) 

 Albanien, Andorra 

 Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien 

 Danmark 

 Estland 

 Finland, Frankrike, Färöarna 
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 Gibraltar, Grekland 

 Irland, Island, Italien 

 Kroatien 

 Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg 

 Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro 

 Nederländerna, Norge 

 Polen, Portugal 

 Rumänien, Ryssland 

 San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 
Sverige 

 Tjeckien, Turkiet, Tyskland 

 Ukraina, Ungern 

 Vatikanstaten, Vitryssland 

 Österrike 

51 

Lasten med kol fraktas på långsmala pråmar. En pråm är ett lastfartyg som ofta har platt 
botten och är platt både fram och baktill. 

52 

Karta som visar Oceanien med Australiens länder. Totalt finns ca 38 olika länder på olika 
öar. Australien är en väldigt stor ö jämfört med alla andra.  

53 

På det stora gröna fältet ser man massor av vita får som betar gräs. 

54 

Ett flygfotografi som visar Sydneys hamn med bl.a. det kända Operahus som kännetecknas 
av de segelformade taken. Taket är täckt med vita eller gräddgula kakelplattor. 

55 

Tahiti är en ö i Franska Polynesien. Här ser man en strand med en kokospalm och en 
nedfallen kokosnöt.  

58 

En fantasibild där ett antal långhåriga människor klädda i skinnfällar vandrar fram i ett 
snöklätt landskap. De håller långa spjut i händerna. 
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59 

Ett fotografi på jaktredskap i sten. De flesta har en vass spets. 

63 

Långhus från järnåldern. 

En tecknad vinterbild som visar en gård med ett långt, timrat hus och två mindre uthus. 
Det ryker ur det större husets rököppning mitt på taket. Den här typen av hus kallas för 
långhus. En person går på den upptrampade gången från ett av uthusen på väg in till 
långhuset. Gården omges av ett staket.  

65 

Vikingaskeppet på bilden har ett stor fyrkantigt segel och i stället för ett drakhuvud i trä 
som brukade pryda vikingaskeppen står det en människa i fören. 

67 

En runsten i ljusgrå granit som är drygt 3,5 meter hög och vars sidor är täckt med runskrift 
inhugget i stenen i långa lodräta rader. Hela stenen är täckt med över 700 stycken runor.  

72 

Tecknad bild med en kvinna i förgrunden. Hon har huvudet täckt av en sorts hätta. I 
bakgrunden arbetar en person ute på ett fält. 

72 

En tecknad bild där en borgare håller i en penningpåse och han har lagt upp några mynt 
framför sig.  

73 

En kyrkans man med utsmyckade mantel och en mitra på huvudet. En mitra är en toppig 
trekantig huvudbonad som symboliserar biskopen och dennes arbete. 

73 

En rakryggad adelsman till häst. Adelsmannen är fint klädd med en huvudbonad med en 
stor tofs, en mantel med pälskanter och ett signalhorn hängande ner från axeln. 

74 

Karta som visar Östersjön och hansestäderna som finns längs kusten. Städerna är: London, 
Brügge, Köln, Hamburg, Lübeck, Danzig, Falsterbo, Visby, Riga och Novgorod 

75 

Fyra tecknade exempel på hur den skylt som kunde hänga utanför de olika hantverkarnas 
affär kunde se ut. 

 1 en sko 

 2 en sax och en nål med tråd 
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 3 en mur och en murslev 

 4 en hammare och en såg 

78 

En målning där Jungfru Maria sitter på marken och håller sin nyfödde son Jesus i famnen. 
Jungfru Maria är klädd helt i blått med även huvudet täckt. Runt huvudet har hon även en 
gloria av strålar i guld där en del är utsmyckade med stjärnor. Även Jesusbarnets huvud 
omges av guldstrålar. 

79 

En staty utskuren i lövträd som visar den heliga Birgitta sittande med en uppslagen bok i 
knät. 

80 

Målningen visar hur man tar hand om de döda invirade i vita tygstycken utanför 
stadsporten. Prästerna står och läser i sina böcker över de döda som sedan bärs bort för 
att begravas. På himlen ser man hur en naken person knäböjer på ett moln framför Gud. 
Under dem far djävulen fram. 

84 

En svartvit tecknad bild som visar hur de två biskoparna från Skara och Strängnäs 
halshuggs. Runt omkring står folk med sina spjut upp i luften och tittar på då biskoparnas 
huvuden huggs av. 

85 

Målningen visar Gustav Vasa som står på en kulle i utkanten av Mora och talar till 
dalkarlarna. Det är snö på marken och många av åhörarna är klädda i vita figursydda rockar 
och vida, bruna och vita byxor. På huvudet har de flesta en grå, hög hatt. 

89 

En målning med Gustav Vasa mitt i bilden. Gustav Vasa känns igen på sitt rakt avklippta, 
långa skägg och baskerliknande mössa. Han pekar med sin utsträckta hand på en biskop 
som stå mitt emot honom med mitra på huvudet och biskopsstav i handen. Runt dem står 
folk och kollar på vad som händer.  

94 

Ett fotografi på regalskeppet Vasa som idag kan ses på Vasamuseet. Skeppet har många 
utsmyckningar, en del för att hylla kungen andra för att skrämma eller håna fienden.   

95 

Ett porträtt av drottning Kristina som sitter i en stol. Hon har långt, lockigt, mörkt hår, en 
rak näsa och mörka ögon. Klädseln är en mörk klänning med puffärmar och vita volanger 
som sticker fram nedanför klänningens ärmar. I klänningens halsringning sticker det fram 
delar av en vit blus. 
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97 

En tecknad bild som visar hur en häxa flyger iväg med en flicka på sin kvast. 

100 

Växthuseffekten 

1. Solljus strålar in mot jorden. 
2. Värme strålar ut i rymden. (Ljusstrålarna som nått jordytan stutsar tillbaka ut i 

rymden.) 
3. Ju mer förorenad luften är desto mer värme hålls kvar i luften runt jorden. 

101 

Smog i L.A.  

Smogen är så tät att det är svårt för solstrålarna att ta sig igenom och då blir det även svårt 
att kunna se stans bebyggelse. 

104 

Modell som visar en människas inre. Här syns: hjärnan, skelett matstrupe, hud, hjärtat, 
lungor, tarmar och muskler. 

110 

Urskogen har aldrig påverkats av människan. Här får nerfallna träd ligga kvar och bli ett 
med naturen igen. Ett av träden på fotografiet har blåst omkull. 

111 

När man planterar ny skog sätter man plantorna oftast i rader med ett visst mellanrum 
mellan plantorna och raderna. Därför är det ganska lätt att se om skogen är planterad eller 
självsådd. På fotografiet ser man att träden växer på ungefär samma avstånd från 
varandra. 

113 

Ett vattenfall bildas när vatten faller rakt ner för ett stup. När vattnet störtar ner ser det ut 
som en massa vitt skum far ner i det mörkare vatten vid slutet av stupet. 

120 

Framför Nyköpings slottsmur ser man vatten. Kungstornet sticker upp bakom den höga 
stenmuren. I själva muren finns ett vitt mindre hus. Tornet är fyrkantig, vitt med svart tak. 

121 

Ett flygfotografi som visar delar av Stockholms innerstad. Här ser man att Stockholms 
bebyggelse omges av mycket vatten. 
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123 

Lapporten känns igen på den mycket karaktäristiska dalgången som har formen av en 
liggande halvcirkel, som omges av höga fjäll på båda sidorna. 

127 

En målning där Carl von Linné sitter vid ett bord. Han är klädd i brun jacka och byxor samt 
en skjorta med spetsar vid hals och handleder. Han har halvlångt, grått, lockigt hår. 

128 

Ett porträtt av Gustav III. Han har vitt hår som rullats ihop vid öronen. Hans klädsel är vit 
skjorta med spetsdekorationer. Över skjortan har han en blåsvart rock med röda 
banddekorationer. Över axeln hänger det ner ett blått, brett band. På det blåa bandet är 
två ordnar fastsatta. 

131 

Före jordreformen låg husen i byn tillsammans längst bygatan omgivna av åkrarna, som låg 
utspridda huller om buller. En bonde kunde därför ha en liten remsa här och där utspritt 
över ett stort område. 

131 

Efter jordreformen i slutet av 1700-talet slogs de små jordbitarna ihop till större 
sammanhängande jordområden. Detta fick till följd att en del gårdar kom att flyttas ut från 
bygatan närmare ägorna. På bilden ser man att tre gårdar har kvar sitt ursprungliga läge 
medan övriga ligger i utkanten av det ursprungliga jordområdet. 

133 

En tecknad bild som visar Carl Michael Bellman troligen sittande på en krog med en bok i 
handen. Hans hår är ihopsamlat baktill och han har en skjorta med krås/spets som sticker 
fram i skjortöppningen. Bredvid Bellman står en ljusstake med ett brinnande stearinljus, 
lite mat, ett glas med hög fot samt en öppnad flaska. 

136 

En svartvit bild från en krutfabrik. Maskinerna står långt ifrån varandra och sköts av ett par 
arbetare. En kvinna finns med på bilden övriga arbetare är män. Männen har likadana 
arbetskläder och en kepsliknade mössa på huvudet. Kvinnan har hatt på huvudet och 
långkjol och förkläde. Över maskinerna hänger en stor fyrkantig tratt troligen i något slags 
tyg. 

144 

Ett svartvitt fotografi taget från ovan som visar att många människor samlats för att delta i 
1:a majdemonstrationen eller stå vid sidan av gatan och titta på. Längst fram i 
demonstrationståget går några personer som håller i flaggor och efter dem kommer en 
banderoll med texten: För solidaritet och socialism! 
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147 

Porträttet visar Hjalmar Branting, en man med kortklippt hår som står rakt upp, buskiga 
ögonbryn och en yvig mustasch. Han är klädd i kostym med väst, vit skjorta och slips. 

147 

Porträtt av Elin Wägner en svartklädd kvinna med välkammat hår som troligen är fastsatt i 
nacken. Hon ser lite allvarsamt på fotografen. 

151 

Fotografiet är taget inne i EU:s sammanträdeslokal. Ledamöterna sitter vid sina platser 
vända mot podiet där EU:s flagga hänger omgiven av medlemsländernas flaggor. EU-
flaggan är rektangulär med blå botten och mitt på flaggan en cirkel bestående av 12 gula 
stjärnor. 

153 

Fem religiösa symboler 

1) Judendomen: Davidsstjärnan (sexuddig stjärna) 

2) Kristendom: kors 

3) Islam: halvmåne och stjärna 

4) Hinduism: aum (ett ord) 

5) Buddismen: ett hjul med åtta ekrar 

156 

Judarnas symbol: Davidsstjärnan som har sex stjärnspetsar. 

156 

Några elever och vuxna sitter vid ett bord och läser. Pojkarna har en liten rund ”mössa” 
uppe på huvudet som kallas kippa. Den täcker i stort sett endast hjässa och pojkarnas 
kippa är svart dekorerad med en mönstrad kant. 

159 

Torarullarna är skrivna på pergament som rullats ihop på två utsirade rullar. Texten är 
vackert utsmyckad och på fotografiet hålls de högt upp i luften. 

161 

En målning troligen på ett glasfönster. Hela bilden består av smala remsor i olika färger på 
blå bakgrund. Den gulorange cirkeln i mitten är dekorerad med en blågrön davidsstjärna 
och gyllene Torarullarna i mitten.  

162 

Kristendomens symbol: ett kors 
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163 

En person kollar upp i taket på en målning där Jesus är den centrala gestalten. På båda 
sidorna om Jesus står eller knäböjer människor. 

166 

En fönstermålning troligen från en kyrka. På glaset har man målat Jesu födelse. Jesus ligger 
i en krubba omgiven av sin mamma Maria, herdar och de tre vise männen. 

168 

Islams symbol: en halvmåne och en stjärna 

169 

Bilden visar två sidor ur Koranen med text på arabiska. 

171 

Blå moskéns kupoler är byggda i terrasser och har den sex minareter.  

172 

Ett flygfotografi över muslimernas heliga tempel i Mecka. Inne i templet finns Kaban med 
den svarta stenen. I utkanterna av tempelområdet reser sig ett antal minareter. 

173 

Hinduismens symbol är ordet aum. 

176 

En staty som visar den dansande guden Shiva. Shiva har flera armar och händer och 
balansera på ett ben. 

179 

En kvinna klädd i limefärgad, heltäckande lång klänning. Hon står ute i vatten och håller i 
ett fat fyllt med frukter som hon troligen skall tillägna solguden. 

180 

Buddhismens symbol: ett hjul md åtta ekrar. 

180 

De buddhistiska munkarna har rakade huvuden och är klädda i orangea tygstycken som 
virats runt kroppen. 

182 

En teckning som visar konturerna av en sittande Buddha. Händerna vilar på de korslagda 
benen.  
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185 

Seinyattemplet i Burma omges av en mur. Templet har många våning/terrasser med små 
torn som syns på långt håll. På fotografiet syns flera liknande byggnader. 
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