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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Återkoppling och synpunkter
Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.
Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se
eller ringa på tel. 020-23 23 00.
Trevlig läsning!
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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.

•

Ordlista finns i egen volym.

•

Register finns efter innehållsförteckningen.

•

Ordlistorna längst ner på sidorna har fått rubriken: Ordlista. Ordlistorna har fått
markeringen o i vänstermarginalen så att eleven kan söka efter orden.

•

Visste du att ... har markerats med ett vi i vänstermarginalen.

•

Rutorna med frågor, ex. Vad tycker du? har markerats med ett frågetecken i
vänstermarginalen.

•

Små figurer i grönt och svart har texten Grön säger: eller Svart säger: innan det de
säger.

•

De flesta bilderna har en bildbeskrivning. Du kan läsa dem här under rubriken,
Bildbeskrivningar.
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Sidspecifika förändringar
38
Rita fisken i relief.
56
Visa en sjuarmad ljusstake eller rita ljusstaken i relief.
138-139
Rita de olika symbolerna i relief.
146-147
Visa en Tors hammare eller rita i relief.
150
Samiska flaggan i svällpapper finns att köpa från SPSM med beställningsnummer 60204.
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Till läsaren
•

Det finns många bilder i boken och de flesta har en bildbeskrivning.

•

Ordlistan finn i egen volym.

•

Registret finns efter innehållsförteckningen.

•

Sist på sidorna finns ibland en ordlista med några ord. Bokstaven o står i
vänstermarginalen så att du kan söka efter det.

•

Ett frågetecken i vänstermarginalen visar att det finns en fråga att läsa där.

•

Visste du att... markeras med ett frågetecken i vänstermarginalen.

•

Två maskotar dyker upp här och var i boken. De har fått namn efter sina färger,
Grön och Svart. När de säger något står det maskotens namn, följt av det som de
säger.
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Pedagogiska tips
•

Det förekommer många kartor i boken, både Sverigekartor och kartor från andra
delar av världen. Använd gärna de kartor som eleven har i ämnet Geografi för att
visa den informationen som finns i svartskriftsboken. I den anpassade boken finns
dessa bildbeskrivna, men det är bra för eleven om hen får informationen på olika
sätt. Använd vaxsnören, nålar, häftmassa etc för att markera i kartorna. Kartor i
svällpapper kan köpas från SPSM t.ex. karta Mellanöstern, beställningsnummer
6645, Världskarta, beställningsnummer 6577.

•

Rita de religiösa symbolerna på ritmuff, eller bygg dem i taktilt material.

•

Uppsök gärna olika heliga byggnader så att eleven kan få uppleva miljön taktilt.

•

Förstärk kunskaperna genom att använda hörseln, till exempel genom att lyssna på
musik som förekommer i de olika religionerna.
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Bildbeskrivningar
4
Foto av en pojke som står framför sin pappa. Pappan och de andra vuxna kanske sjunger
för de står upp och håller i var sitt papper.
9
Foto av en liten kyrka som ligger vid havet. Den är ett trähus med många fönster. På taket
finns ett litet torn med ett kors.
10
Foto inifrån en kyrka. Längst fram i kyrkan finns ett halvcirkelformat staket, en altarring.
Innanför altarringen finns ett bord/altare. På altaret finns två ljustakar med sju ljus var,
blommor i två vaser och en bibel. Bakom altaret finns en altartavla med Jesus och hans
lärjungar. Vid båda sidor om altartavlan finns två dörrar där prästen kan gå in och ut.
På båda sidorna om altarringen finns två tavlor med spikar där nummer kan sättas upp. På
ena kyrkväggen, lite gömda hänger siffrorna som ska användas.
Utanför altarringen finns ett stort kors med en staty av Jesus. Händerna och fötterna är
fastspikade på korset. Jesus har bara ett tygskynke runt höfterna och på huvudet har han
en krans av törne. Kroppen är mager och huvudet hänger ner.
12
Foto av en familj med: mamma, pappa, dotter och son. De sitter runt matbordet men
ingen har tagit mat ännu. De håller händerna ihop framför bröstet eller ansiktet och ber.
12
En bok med en teckning på framsidan. Här syns en pojke som sitter på en bänk med en katt
och en ängel. Över dem syns en regnbåge.
13
Foto av ett par händer som är knäppta. De vilar på en bibel.
13
Foto av två höga, vita ljus. På dem finns en symbol som är ett svartskrifts p och ett x över
varandra.
16
Teckning av två söner. Den ene springer lyckligt iväg med en säck över axeln. Säcken läcker
pengar! Den andre står kvar. Han är svettig och håller i en hacka.
20
Karta över Judéen och Samarien.
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Judéen är området runt Jerusalem. Det finns mellan Medelhavet och Jordanfloden och
Döda havet. Det är ca 80 km brett (öst-väst) och ca 100 km högt (nord-syd). Ca 7 km söder
om staden Jerusalem finns staden Betlehem. Staden Jeriko ligger nära Jordanfloden, ca 25
km nordost om Jerusalem, strax norr om Döda havets norra ände.
Samarien är området norr om Judéen, runt staden Samaria. Det finns mellan Medelhavet
och Jordanfloden, är ca 70 km brett och 60 km högt.
20
Teckning av en man med skägg, lång tunika och turban (ett tyg lindat runt huvudet). Han
ger vatten till en man som ligger på marken med sönderrivna, blodiga kläder. Bredvid dem
står en åsna som slickar på den skadade mannens huvud.
21
Fönster i en kyrka. Här finns olika glasbitar som tillsammans blir en bild. Här syns
Jesusbarnet som ligger i en krubba. Han har en gloria och höjer ena handen som till en
hälsning! Runt honom syns Maria och flera män. Alla är klädda i hellånga tunikor och Maria
har en löst hängande slöja på huvudet.
21
Foto av en ljusstake med fyra ljus på rad. Det första håller på att tändas.
22
Foto av tre kvinnor i hembygdsdräkter som står runt ett långt bord. En tänder levande ljus,
en skär korv och en häller upp dricka.
22
Foto av ett bord helt fyllt med mat. Här syns t.ex. mjukt bröd, knäckebröd, ost, sillsallat,
brysselkål, korv, kokt potatis, sallad och strömmingslåda.
23
Foto av ett barn som målar ett ägg i en äggkopp. Ägget blir rosa och orange.
23
Foto av ett påskägg i papp helt fullt med påskgodis.
24
Teckning av en präst som döper ett barn, en bäbis. Prästen håller barnet över dopfunten
med ena armen. Samtidigt häller hon vatten med den andra handen över barnets
huvud/hjässa. Dopfunten är en stor skål med vatten. I bakgrunden står mamman och
pappan och tittar på. Ett levande ljus brinner bredvid dopfunten.
24
Teckning av ett vuxendop. En kvinna står med vatten till höfterna i en liten bassäng
inomhus. Hon håller handflatorna ihop framför kroppen. I vattnet bredvid henne står en
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präst. Han håller ena handen på hennes arm och den andra vid hennes huvud. De är båda
klädda i långa klänningar/särkar.
25
Foto av ett bröllop i en kyrka. Vid altaret, längst fram i kyrkan står: bruden, brudgummen,
prästen och två pojkar. Bruden har en vit klänning och brudgummen kostym.
25
Foto av en begravning. I en kyrka står en kista. Över kistan finns vita blommor. En präst
står vid kistan. I bakgrunden syns tända ljus och stora blombuketter.
26
Relief i en kyrka. Det är en triangel med ett öga målat i mitten. Runt triangeln finns en
cirkel med änglar.
27
Karta över områdena: Judéen, Samarien och Galiléen. Judéen är området runt Jerusalem.
Det finns mellan Medelhavet och Jordanfloden och Döda havet. Det är ca 80 km brett (östväst) och ca 100 km högt (nord-syd). Ca 7 km söder om Jerusalem finns Betlehem.
Samarien är området norr om Judéen. Det finns mellan Medelhavet och Jordanfloden. Det
är ca 70 km brett och 60 km högt.
Galiléen är området runt städerna Nasaret och Kafarnaum, norr om Samarien. Kafernaum
ligger vid sjön Yam Kinnerets norra ände. Nasaret finns nära gränsen i söder mot Samarien.
Området är ca 40 km brett och 60 km högt och har inte kontakt med Medelhavet.
29
Teckning av Jesus som hänger på korset. Jesus händer och fötter är spikade fast på korset.
Armarna åt var sitt håll och fötterna ihop. Jesus huvud hänger ner och kroppen är mager.
Runt höfterna har han ett tygskynke. Vid korset står vakter.
32
Foto av påven som predikar på Petersplatsen. Det är ett stort torg som är helt fullt med
folk. Påven har på sig en mitra, en hög hatt med broderier. På kroppen har han en vit
korkåpa, en mantel.
33
Foto av ett dop av ett barn på ca 2 år. Pappan håller barnet i famnen över dopfunten (en
skål) och prästen häller vatten från en kanna över barnets hår.
34
Foto av fyra tjejer som håller i var sitt ljus. De är alla klädda i vita eller rosa skjortor. De är
osminkade och har halvlång hår.
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35
Foto av en pojke som spelar blockflöjt. Bredvid honom sitter en nunna. Hon är klädd i
skjorta med väst och över håret har hon en löst hängande, svart slöja.
36
Foto inifrån en kyrka. Mitt i kyrkan finns en gång. På båda sidorna om gången står bänkar i
rader. Längst fram, där gången slutar, finns altaret. På vänstra väggen hänger predikstolen.
36
Foto av en präst som häller upp vin från en karaff i ett glas till en tjej.
37
Foto av ett dop i en kyrka. En pappa håller i ett barn på ca 1 år och ett ljus. Framför dem
står en präst. Han är klädd i en hellång klänning/kaftan men en stola/halsduk som hänger
ända ner till golvet. Stolan är fint broderad. På väggarna i kyrkan finns fullt med målningar
av helgon.
37
Ikon som visar Maria med en slöja över hår och axlar och Jesusbarnet. Jesus har ett
overkligt litet huvud och ser ut som en docka.
38
Foto av tio soldater med uniformer som ser ut att vara från 1500-talet. De har alla
plåtharnesk (som en väst i plåt) på överkroppen och plåthjälmar. Hjälmarna ser ut som
hattar med en stor tuppkam i rött. På benen har de knästrumpor och pösiga, randiga
kortbyxor i gult rött och blått.
41
Foto av synagogan i Malmö. Det är en stor byggnad i tegel. I mitten finns åtta fönster som
liknar lotusblommor. På sidorna finns det var sin dörr. Över dörrarna finns var sitt stort
fönster med formen som en stjärna. På taket finns en åttakantig kupol (det ser ut som en
kantig mössa).
42-43
Foto inifrån en synagoga. Längst fram i synagogan finns ett staket. Innanför staketet finns
en talarstol och tre stora ljusstakar. Bakom talstolen finns draperier.
Vid båda sidorna om staketet finns två tavlor med spikar där nummer och hebreiska
bokstäver kan sättas upp. Framför staketet står en man klädd i svarta kläder. Framför
honom står ett bord fullt med böcker och papper.
44
Färgfoto. En hand rör vid ett platt, avlångt och silverfärgat föremål (ca 1 dm långt) som
sitter fast i en oval ram.
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44
Foto av sex personer som tillsammans bakar bröd. De håller i var sin ”degorm” och flätar
brödet till en fläta.
45
Foto av ett litet kök där sex vuxna och två små barn äter. Det är trångt och de äter
rödbetssoppa med bröd. Männen har på sig kippa, en liten mössa som sitter på
bakhuvudet.
45
Foto av en kippa. Det är en liten rund mössa som sitter på bakhuvudet på en man. Kippan
är svart med guldbroderier. Broderierna föreställer: en torarulle, en sjuarmad ljusstake och
texten: JERÔME.
46
Foto av en pojke som läser ut Toran. Han håller en pinne i silver mot texten. På huvudet
har han en kippa och över axlarna en tallit, en bönesjal.
46
Foto av Toran. Det är ett långt, långt papper med text upprullat på två träpinnar. Pinnarna
med pappret liknar två kavlar. För att läsa rullar du upp texten på ena pinnen och rullar av
texten från den andra pinnen.
47
Teckning av Adam och Eva. De är nakna och tittar generat på varandra. Eva håller två
äpplen framför sina bröst och har ett blad framför sitt kön. Adam döljer könet med en
hand. Över dem syns en stor orm.
48
Karta över Abrahams vandring från staden Ur till Kanaans land.
Kanaans Land ligger vid Medelhavet (dagens Israel). Ur ligger nära floden Eufrat ca 20 mil
från Persiska viken. Abraham vandrar från Ur upp längs Eufrat mot dagens Turkiet. Sedan
fortsätter han söder ut längs Medelhavets kust och kommer till dagens Egypten. Där
vänder han och går tillbaka till Kanaans land.
50
Teckning av tre magra kor med vassa huggtänder som jagar tre feta kor. En mager ko biter
en tjock ko i svansen!
51
Teckning av sex män som ligger på knä och bugar sig mot en man som står på en trappa.
Mannens hus är täckt med hieroglyfer, tecken i lodräta rader.
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54
Teckning som visar Moses och hans folk som går på havsbottnen. På båda sidor om deras
väg syns havet som en vägg. På bottnen ligger några fiskar och sjögräs kvar.
55
Foto av frukt i skålar och honung. Här syns: äppelskivor, granatäppelkärnor och kumquats
(citrus frukter).
55
Foto av en man som blåser i ett horn. Hornet är ca en meter långt och vridet som en spiral.
Han blåser i den smala änden och håller den tjocka änden uppåt. (Den tjocka änden sitter
mot baggens skalle när baggen lever.)
56
Foto av en pojke som tänder ljusen i en ljusstake med nio ljus. Ljusen är röda förutom det i
mitten som är orange.
56
Foto av klagomuren som finns vid ett torg. Muren är 32 meter hög och 57 meter bred. Den
är byggd av stora rektangulära stenblock. Vid muren står fullt med män.
57
Foto av runda tunna bröd.
57
Foto av elva personer som sitter runt ett bord. De läser alla ur böcker. Männen har kippa.
På bordet står ett fat med bröd och sex skålar. I skålarna finns persilja, pepparrot, ägg,
kött, en röd röra och rädisor.
58
Tre bilder som visar en en killes bar mitzva. Han får läsa ut Toran i synagogan. Han håller i
en läspinne och har en kippa, en liten mössa på huvudet. Bredvid honom står tre män med
kippa och bönesjalar runt axlarna. På sista bilden är det en fest hemma med presenter. Två
män bär killen på axlarna.
59
Foto av en gravsten. På den finns hundratals små stenar.
61
Foto av ett kalt berg utan växter.
62
Målning av Moses. Han har stort skägg och ser bister ut. I ena handen håller han en
stentavla den andra handen pekar han uppåt med. I bakgrunden syns berg.
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64
Foto av pojkar som pluggar och två lärare. Pojkarna har kippa, en liten mössa på huvudet.
De har kort hår men vid öronen är håret långt. Det ser ut som att de har polisonger.
65
Foto inifrån en synagoga. Det är ett enda stort rum. Här finns långa bänkar i två rader med
en gång mellan sig. Längst fram hänger ett draperi. Här finns också: talarstol, ljusstakar
och två låga staket. Det är högt i tak och det finns läktare längs långväggarna och höga
fönster. Längst fram finns ett fönster format som en blomma.
66
Foto av en Davidsstjärna som är en stjärna med sex spetsar (eller två trekanter på
varandra).
67
Foto av en pojke med en vit huva över hela huvudet (det är hål för ögonen). Han läser en
bok som heter Pourim.
67
Målning av Moses som håller i två stentavlor i ena handen. På den syns romerska siffrorna
från ett till tio. Den andra handen pekar uppåt.
69
Foto av Stockholms moské. Här syns hussidan med huvudentréen. Här finns fyra trädörrar
och över dem ett fönster med formen som en lök. På taket finns en kupol, en cylinder med
ett halvklotformat tak. Här finns också ett torn, en minaret. Minaretens tak ser ut som en
trollkarlshatt. Hatten sitter på en liten bur av galler. På både minareten och kupolens tak
finns en halvmåne uppsatt.
70-71
Foto inifrån en moské. Det är ett stort rum. Golvet är helt täckt av mattor. Där sitter det ca
60 män i rader. De tittar alla mot en nisch i väggen. Nischen är ett halvcylindriskt hål i
väggen. Här finns det vackra blå mosaikplattor. I taket hänger kristallkronor. I ena hörnet
finns en trapp med en liten balkong, där står en man med vit hatt och läser en text. På
väggarna finns vackra blå mönster målade.
72
Foto av en frysdisk i en affär. Här finns påsar med kyckling. På dem står: Al-hial Halal
Kycklingklubbor.
73
Foto av ett bord med mat. Här syns injera bröd (det ser ut som pannkakor) och skålar med
olika röror. En liten flicka snor en bit gurka från en av skålarna!
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73
Foto av fyra gamla kompaser. Det är runda metallbitar med en kompassnål. På dem syns
cirklar och arabisk text.
75
Teckning av en naken man och kvinna vid en liten sjö i en djungel. I vattnet syns en skugga
och två ögon-prickar. Det ser ut som en liten djävul.
77
Teckning av en man som håller en kniv mot halsen på sin pojke. Pojken ligger ner på
marken och sover. Mannen darrar med handen som håller kniven, den andra handen håller
han för sina ögon.
78
Foto av Klippdomen. Det är en åttkantig byggnad med en liten halvklotformad kupol på
taket. På väggarna finns vacker blå marmor- och kakelplattor i blått, grönt och vitt. Kupolen
på taket är i guld.
79
Karta över Arabiska halvön och mellanöstern. Här finns tre städer markerade. Mecka och
Medina ligger i Saudiarabien nära kusten mot Röda havet. Mecka ligger strax söder om
Medina. Jerusalem ligger ganska centralt i Israel.
79
Karta som visar att Västra muren sitter ihop med de murar som finns vid Klippdomen.
80
Foto av ett bord med stora skålar med godis. Några tjejer håller på att dela upp godiset i
plastpåsar. De skrattar och tar godis från skålarna!
80
Foto från ett bord fullt med mat på olika fat. Här syns: piroger av olika slag, grönsaksröror,
sallader, vegetariska biffar. All mat är vackert upplagd i mönster eller med små figurer
gjorda av mat t.ex. en fågel eller en blomma. I mitten på bordet finns en dekoration med
formen som en kon. Den är gjord av mat som skurits ut till blommor.
82
Foto av en pojke på ca tio år. Han sitter på mattan på golvet i en moské och läser ur en bok
med arabisk text.
83
Teckningar som visar ett bröllop.
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Brudparet står framför imamen som läser ur koranen. Bruden har en ljus klänning med
lång kjol och långa ärmar. På huvudet har hon en slöja. Brudgummen har en lång enkel
skjorta och vida byxor. På huvudet har han en hatt utan brätte.
85
Karta över västra Saudiarabien. Mecka ligger ganska när Röda havet strax söder om
Kräftans vändkrets. Medina ligger något längre in från kusten, en bit norr om Mecka (strax
norr om kräftans vändkrets).
86
Foto av två män som ber i en moské. Den ene sitter på knä på golvet. Den andre står på
alla fyra och böjer huvudet mot golvet.
87
Foto av pilgrimer som går runt Kaban. Det är en byggnad som har formen som en kub. Den
är ungefär 12 meter lång, 10 meter bred och 15 meter hög. Den har en dörr och är klädd i
ett svart tyg med guldbroderier.
Kaban står på innergården i Masjid-ul-Haram moskén. Det är en väldigt stor moské och
innergården liknar mer ett torg. Pilgrimmerna fyller hela innergården.
89
Foto av en glad man som tvättar fötterna i ett lågt handfat. Han sitter på en stol klädd i
skjorta och byxor.
91
Foto av ett hängsmycke. Det är en hand med mönster.
91
Foto av ett radband. Det ser ur som ett halsband med pärlor. En pärla har också en liten
tofs.
95
Foto av en ingång till ett hinduiskt tempel. På var sin sida om ingången finns en staty av
guden Vishnu. Han ser ut som en människa men har fyra armar. I ena handen håller han i
en snäcka och två andra händer håller en stav framför kroppen. Han är klädd i ett
höftskynke och på huvudet har han en krona i guld. Runt halsen har han ett guldhalsband.
Runt armarna finns guldarmband. I pannan har han en tilak, ett målat märke som ser ut
som en hästsko med en prick.
96
Foto av ett bord med bilder av gudar och ett fat med rökelsepinnar. Bilden av Shiva
föreställer en man med långt hår som blundar. I pannan har han målat tre vågräta streck
och en röd prick. Bredvid honom finns en orm, en kobra och en treudd (ett spjut med tre
spetsar).
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97
Foto av en gammal man med kort, grått hår och skägg. Han har ritat tre lodräta streck i
pannan, två vita och ett rött. Han ler och ser snäll ut.
97
Foto av två bananblad med mat. Här syns: bananer, kokosnötter, blomblad och nötter. I
två bananer finns rökelsepinnar nedsatta.
98
Foto av en bok med text på hindi. Texten är vacker och påminner inte om vår svartskrift.
99
Foto av en lotusblomma. Den är rosa och liknar en näckros.
99
Foto av en man som sitter på huk vid en sjö. Han håller ihop handflatorna framför kroppen.
På huvudet har han ett tyg lindat, en turban.
101
Teckning av guden Ganesha och en kvinna. Ganesha har ett elefanthuvud på en kort och
tjock människas kropp. Han är rosa och har fyra armar. I händerna håller han en
lotusblomma, en yxa och ett fat med dumplings.
103
Teckning av Rama som hugger av demonen Ravanas huvuden så att de flyger åt alla håll. I
bakgrunden syns Hanuman, en apa med rustning.
104
Foto av en skrattande flicka. Hon smetas ner med färg i ansiktet och håret av flera händer.
105
Foto av kvinnor och barn som ställer ut 100-tals ljus på marken. Ljusen står så att de
tillsammans blir solar som strålar.
105
Gudabild av Lakshmi. Hon ser ut som en människa men har fyra armar. Två händer håller i
var sin lotusblomma, en hand strör ut pengar och en fjärde hand håller i en vas. På
huvudet har hon en krona i guld och långt svart hår som når ner till låren. Hon är klädd i en
lång röd klänning.
106
Teckning av ett dop. Föräldrarna sitter tillsammans med prästen på kuddar på golvet och
pratar. Bäbisen ligger i sin mammas famn.
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106
Teckning av en präst som håller fram en skål med en eld framför en bäbis. Bäbisen sitter i
sin mammas knä och tittar på elden.
106
Teckning av en bäbis med långt svart hår. Håret klipps av en kvinna.
107
Foto av tre killar som har bara överkroppar. De har ett snöre som går från vänstra axeln till
högra sidan av midjan. I pannan har en pojke en tilak målad, en hästsko med en prick. En
annan pojke har tre vita vågräta streck.
107
Foto av en begravning. I en stor brasa vid en strand brinner kroppen. Ute i vattnet syns en
båt full med folk som tittar på brasan.
108
Teckning av Vishnu. Han har kropp som en människa men är blå och har fyra armar. I
händerna håller han: en lotusblomma, en snäcka, en klubba och en diskus.
108
Teckning av guden Brahma. Han har en människas kropp men har fyra ansikten och fyra
armar. Han sitter i med korslagda ben i en lotusblomma. På huvudet har han en krona i
guld.
109
Teckning av guden Krishna. Han har en människas kropp. Han sitter vid ett träd och spelar
tvärflöjt. På armarna har han guldsmycken och runt halsen ett halsband av blommor. I
pannan finns en fjäder fästad. Han har bar överkropp och blå byxor.
109
Teckning av guden Shiva. Han har en människas kropp men fyra armar. Kroppen är lila och
han har guldringar på armarna och benen. På huvudet finns en krona i guld. I ena handen
håller han i en liten eld och i den andra en liten trumma.
110
Foto av en kvinna som ber. Hon står i vatten upp till midjan och håller handflatorna ihop
framför bröstet. Hennes kläder är blöta. Från mittbenan och ner i pannan till näsan har hon
ett rött streck målat.
111
Färgfoto. En kvinna blundar och vänder sitt ansikte uppåt. Hon har en röd prick mitt i
pannan och håller ihop händerna framför bröstet med handflatorna mot varandra.
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112
Foto av en man vid ett altare. Altaret är ett tygskynke uppsatt på väggen. Här finns
blommor, bananer och skålar med mat. Mannen har håret uppsatt i knut. Sex ränder finns
målade på armen. Han har på sig tyg som är svepta runt magen och höfterna.
113
Foto av en man som mediterar vid en flod. Han har ett skynke runt höfterna. Från höger
axel mot vänster sidas midja hänger ett snöre och runt halsen halsband. I pannan finns vita
streck och en röd prick ritad. Han blundar och ser koncentrerad ut. Han håller ryggen rak
och handryggarna vilar mot knäna. Spetsen på pekfinger och tumme hålls ihop.
113
Foto av kvinnor och en man som står i en trappa. Den går ner i floden Ganges. De ber och
öser vatten över sig. De badar alla med kläderna på sig.
114
Staty av Ganesha, elefantguden som sitter vid ett skrivbord och jobbar med en dator.
115
Foto av två kor som står på en innergård i en stad. I bakgrunden syn 13 apor som sitter på
en portal, en slags dörr.
117
Foto av ett tempelområde. Här finns små hus och en stor trappa som leder upp till en
väldigt stor Buddha staty i guld. Buddha sitter med korslagda ben och med rak rygg. Han
har bara ett höftskynke på sig och en spetsig krona på huvudet. Vid husen i tempelområdet
finns flera mindre buddastatyer.
117
Foto av en kvinna som knäböjer framför ett altare vid den stora Buddha statyn. Här finns
rökelsepinnar och flera mindre Buddha statyer.
118
Foto av ett altare. Det är ett bord med: en buddhastaty, två orkidéer, fat med frukt, nötter,
riskakor, kex, ris och frön. Här finns också en urna med sand där rökelsepinnar är
nedstuckna.
118
Foto av en bönekvarn. Det är en cylinderformad burk som sitter på en pinne. Den ser ut
som en skallra.
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119
Foto av Dalai Lama som talar. Han är en man på ca 75 år. Han har rakat huvud, glasögon
och ett armband av många träpärlor. På kroppen har han en enkel tunika utan ärmar och
ett tygskynke som hänger på vänstra axeln och runt kroppen.
120
Foto av en Tripitaka som är en bok skriven på thai. Bokstäverna liknar inte vårt
svartskriftsalfabet. Orden skrivs på rader och utan mellanslag.
123
Tre teckningar som visar:
- En spökelefant som ställer sig på en sovande kvinna.

- Siddharta som kör en gyllene vagn som dras av två hästar. En kutryggig gammal
man går förbi framför honom.
- Sidharta mediterar vid ett träd. Han sitter med benen i kors och blundar. Han sitter
med rak rygg och håller handryggarna mot knäna. Tumme och pekfinger spetsarna
hålls ihop.
125
Teckning på Vessantara som ger bort sin fru till en man och barnen till en farbror. Farbrorn
har satt rep runt halsen på barnen. De ser förskräckta ut!
126
Foto av en pojke som håller i ett ljus. Runt ljuset finns en pappersblomma.
127
Foto av en flicka som håller i en liten flätad korg-båt. I den finns tända ljus och blommor.
128
Teckning av föräldrar med en bäbis i ett tempel. De sitter tillsammans med två munkar vid
ett bord fullt av skålar med mat. En munk håller handen på bäbisens huvud.
128
Teckning av en pojke med en spetsig mössa som läser ur en bok. Bredvid honom står två
munkar som ber. De håller ner sina huvuden och handflatorna ihop framför kroppen.
129
Foto av ett bröllopspar som får ett fat med rökelsepinnar inlindat i en liten filt.
Bröllopsparet har båda en liten smal halsduk med pappersblommor om halsen. Bruden har
en röd klänning med broderier. Hon har vitt puder i ansiktet och på armarna. På huvudet
har hon en krona och runt armarna armband i guld. Brudgummen har kostym.
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130
Staty av Buddha som mediterar. Han sitter med benen i kors. Händerna håller han i knät
med handflatorna uppåt. Han blundar och tittar nedåt. Vid statyn har folk lagt blommor
och tänt ljus.
131
Foto av folk som knäböjer vid ett altare och tänder ljus.
132
Foto från ett tempel som är i ett rum i en lägenhet. Här syns ett altare som är dekorerat
med många blommor och ljus.
133
Foto av åtta nunnor som går på ett led. De är klädda i enkla vita tunikor och ett vitt skynke
lindat över vänster axel och runt kroppen. De håller handflatorna ihop framför kroppen. En
av dem bär en planta och nunnan längst fram en ljuslykta.
134
Staty av en enormt stor Buddha som huggits ut ur ett berg. Han ligger ner, blundar och
vilar huvudet på en kudde av sten.
135
Foto av den gyllene stenen, Golden Rock. Den ligger längst ut på en klippkant och ser ut att
kunna ramla när som helst. Stenen är ungefär 7 meter i diameter. På stenen finns ett litet
torn.
135
Teckning av ett hjul med åtta ekrar.
138
2 foton
-

En davidsstjärna. Det är en stjärna med sex spetsar.

-

En sjuarmad ljusstake.

138
2 foton
-

Ett kristet kors.

-

Ett kyrkfönster med en stor vit duva.

139
2 foton
-

En smal månskära och en stjärna. Stjärnan har fem spetsar.
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-

Fatimas hand. På handen finns ett snirkligt mönster.

139
2 foton
-

Ett hjul med åtta ekrar.

-

Munkar som ber vid ett stort fikonträd.

139
2 foton
-

En svastika, ett solkors.

-

Ett Aum-tecken.

142
Världskarta med olika trosinriktningars utbredning.
Kristendom;
Protestanter, ex: Norden, England, Tyskland, liten del av västra Ryssland, Sydafrika,
del vid kusten av Nigeria och vid Kongofloden i Östafrika, Australiens kuster och
Nya Zeeland, Nordamerika norr om Mexico, Grönland, trakten av Surinam samt
Falklandsöarna.
Katoliker, ex: Irland samt södra och östra Europa, Uganda, Angola, Madagaskar,
norra Filippinerna, kusten vid sydöstra Australien, östra Kanada, USA och hela
Latinamerika utom områden i Sydamerikas inland.
Ortodoxa, ex: Grekland, östra Europa, Ryssland, Eritrea, Etiopien.
Islam;
Sunnimuslimer, ex: Norra Afrika runt Sahara, Afrikas horn, Arabiska halvön och
norrut till Turkiet (utom Israel), Pakistan och norrut till Kazachstan, Bangladesh,
Indonesien, Malaysia, södra Filippinerna.
Shiamuslimer, ex: Iran, Afghanistan.
Övriga;
Judendom, ex: Israel, USA:s ostkust.
Buddhism, ex: områden runt östra Himalaya, Burma, Laos, Vietnam, Thailand,
Kambodja, Sri Lanka, delar av Mongoliet, Koreahalvön.
Japan - bland annat buddhism.
Kina - bland annat buddhism, ex: östra Kina.
Hinduism, ex: Indien.
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Andra religioner, ex: norra Sibirien, västra och inre delar av Kina, stråk i Centralasien, inre
delar av Arabiska halvön, Sahara, större delen av södra Afrika, Nya Guinea, Australiens
inland, norra Kanada, Alaska, inre delar av östra USA, Californiahalvön, inre delar av norra
Mexico, inre delar av norra Sydamerika, delar av Anderna.
144
Teckning av en man och en kvinna som förskräckt håller om varandra. De tittar på enorma
och otäcka figurer:
-

en man med yvigt skägg och mustasch, huggtänder och en blodig dubbelyxa.

-

en man med långt stripigt hår, näsring och en spikklubba.

-

en man med enorm näsa och vikingahjälm.

-

munnen på en skäggig man som gnager på en benknota.

-

en häxlik kvinna med krans av flugsvampar i håret och små benknotor genom näsan
och i flätorna.

-

en man med hornprydd hjälm (fyra horn) som petar sin enorma näsa.

-

en troll-kvinna som håller ett litet timrat hus i händerna. Ett litet träd ramlar
samtidigt omkull bredvid huset. Hon har ringar i öronen, i näsan, runt armarna och
fingrarna.

145
Teckning av en fest i en stor sal. En helstekt gris snurras över en eld. Längs väggarna står
dukade långbord. Där äter och dricker vikinga-män. En har tappat sitt dryckeshorn på
golvet och somnat över bordet. En glad gris springer i gången mellan borden bland
avgnagda ben och tappad mat.
146
Teckning av Tor som står på molnen. Han har en speciell hammare.
147
Teckning av Hel. Hon är en kvinna med två olika sidor. Den ena ung och vit och den andra
svart och gammal. Flätan på den svarta sidan är en orm!
150
Samernas flagga. Flaggan har fyra lodräta band i rött, grönt gul och blått. Här finns också
en cirkel där ena halvan är blå och den andra röd.
150
Karta över Sápmi. Ett område som inbegriper hela norra Norge, inlandet och fjällen i
Sverige från norra Dalarna och norrut och nordligaste Finland. Det sträcker sig dessutom ut
över hela Kolahalvön i Ryssland utom en smal remsa vid den södra kuststräckan.
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151
Foto inifrån en kåta, ett stort tält. Kåtan har formen som en kon. Det är flera pinnar som
håller upp tältduken. I mitten på marken brinner en brasa och resten är täckt av granris. En
familj med två vuxna, två tonåringar och en hund sitter här inne och skrattar.
151
Foto av en trumma. Trumskinnet är ovalt och ristat med olika figurer som gubbar med
pilbågar, spjut och renar.
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