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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. 

• 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 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. 

• Baksidestexten i boken är inte medtagen. 

• Bilder som är viktiga för förståelse av texten eller gör läsningen roligare har 
återgetts i bildbeskrivningar eller infogats direkt i den ursprungliga lärobokstexten 
som anpassningar, ex på sidorna 44-54 och sidan 248. 

• Textrutor är borttagna och texten har gjorts om till brödtext. 

• Bilder, ordförklaringar, citat etc. har flyttats på sidorna för att underlätta läsning. 

• Bilder med tillhörande text har i vissa fall flyttats till andra sidor för att de skall 
samspela bättre med den kringliggande texten. 

• En längre tabell i bokens slut har gjorts om till en lista. 

• Stavfel i förlagan har rättats. 

• Vissa marginaltexter som ”ekar” fraser från brödtexten är försedda med 
inledningen ”Kom ihåg:”  
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Till läsaren 

Bilder som är viktiga för förståelse av texten eller gör läsningen roligare har återgetts i 
bildbeskrivningar. 

Några bilder har skrivits direkt på sidorna i anslutning till texten. 

Baksidestexten är inte med. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

• Inför varje nytt avsnitt presenteras aktuell världsreligions utbredning. Då kan en 
världskarta i form av en svällpapperskarta användas som hjälpmedel. En sådan 
finns att beställa som basbild från oss, Best. nr: 6577 (Obs! Religionernas 
utbredning är inte utmärkt på denna karta). 

• Att använda elevens ritmuff är bra då exempelvis symboler som Aum-tecknet eller 
Davidstjärnan presenteras. Får man tag i verkliga fysiska produkter, som exempelvis 
ett kors eller ett radband, förhöjer det ytterligare förståelsen och upplevelsen. 

• På sidan 222-223 finns en gruppövning som behöver förberedas så att eleven får 
samma förutsättningar som övriga. 
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Bildbeskrivningar 

6 

Gatsten där det står: Här träffades Lukas och Carmen. Idag är de gifta och har en dotter. 

7 

Foto. En pojke bär en mycket hög och smal röd huva som täcker hans ansikte, axlar och 
bröst. Huvan har två hål för ögonen. Nedtill och framtill på huvan sitter ett rött kors i en vit 
cirkel. Runt honom står många andra människor som är likadant klädda. De bär alla var sitt 
tänt ljus. 

8 

Staty av den heliga Birgitta. Hon är klädd i långa och vida kläder som når ned till fötterna. 
Hennes huvud och axlar är täckta med ett dok (en slags slöja). Hon håller en öppen bok i 
ena handen. 

8 

Foto. Gudstjänst i en kyrka som är full av människor i alla åldrar. Längst fram vid altaret 
står en vitklädd manlig präst. Församlingen sitter ned i kyrkbänkarna. Både prästen och 
församlingen gestikulerar med armarna. 

14 

Foto. Fem män under en tavla med röda arabiska skrivtecken och grön ram. 

I mitten av fotot står en man som är klädd i svart turban. Två män sitter på var sida om 
honom. Alla männen håller sina händer över ögon eller mun som om de är ledsna eller 
förfärade över någonting. 

15 

Foto. Tre ungdomar. En av dem bär en mask med långt vitt helskägg (skägg och 
mustascher) och buskiga vita ögonbryn. 

16 

Karta över Norden där Sápmi (samernas land) är utmärkt. Sápmi täcker hela mellersta och 
norra Norge, större delen av norra Sverige, nordligaste Finland och nästan hela Kolahalvön 
i Ryssland. 

16 

Foto. En man och en kvinna är klädda i vackra dräkter med mönster som innehåller mycket 
rött och vitt. 
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17 

Träsnitt. Tre samer, en kvinna och två män jagar på skidor. Skidorna de bär slutar tvärt 
bakom hälen och är långa och spetsiga framtill. De använder pilbågar och ett långt spjut. 
Bredvid dem springer en hund. 

18 

Foto. Ett stort snedställt klippblock uppe i fjällvärden avtecknar sig mot himlen. I 
bakgrunden höjer sig kala och delvis snöklädda höjder. 

23 

Målat porträtt. Mary Wollstonecraft håller en uppslagen bok i handen och möter 
åskådarens blick. Hon är barhuvad och enkelt klädd i mörka kläder. 

24 

Karikatyrteckning. Mill framställs som en äldre magerlagd man med kal hjässa. Han står lätt 
framåtlutad med händerna på ryggen. Han är klädd i mörka kläder och har en hög vit krage 
kring halsen. 

24 

Svart-vitt foto. En kvinna sitter och läser tidningen ”Suffragette” på en parkstol. Alla stolar 
runt henne är tomma. 

25 

En feministsymbol. Symbolen består av ett gammalt tecken för kvinnokönet som består av 
en cirkel med ett kors nedtill. Här innehåller cirkeln en knuten näve. 

29 

Foto. Två medelålders män står vid en mikrofon med sänkta huvuden. Båda är klädda i 
likadana blå jackor. 

31 

Flera personer, däribland den amerikanske presidenten, vicepresidenten och 
utrikesministern sitter i ett kontorsrum. Alla i rummet följer i direktsändning hur Osama 
bin Ladin samtidigt dödas borta i Pakistan. Den enda personen i rummet som visar några 
känslor är utrikesminister Hillary Clinton som håller för munnen i förfäran. 

32 

På målningen är Aristoteles klädd som människor var i slutet på medeltiden. Han har skägg 
och långt hår som når ned till axlarna. Han bär en toppig mössa med en stor brosch 
framtill. Han bär en rosa lång jacka med knappar av ädelstenar och rader av pärlor som 
manschettknappar. Runt midjan bär han ett bälte som är prytt med pärlor. 

34 

Foto. En pojke med sotigt ansikte bär en stor säck på ryggen. 
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38 

Foto. En liten flicka som är klädd i tigermönstrade kläder har ritat en bild på asfalten med 
kritor. Hennes teckning föreställer en jättestor leksakstiger. 

41 

En röd tråd löper genom nio handskrivna lappar med olika färg. På lapparna står det: 
”ibland rätt ibland fel”, ”fel”, ”rätt på TV”, ”fel men rätt”, ”dålig stil”, ”rätt”, ”fel för dig rätt 
för mig”, ”också rätt”, ”fel om det är många”. Bredvid tråden finns en lapp där det står: 
”beror på”. 

45 

Tre linjer visar när olika händelser inträffade under historien. Linjerna är indelade i årtal 
och börjar 3000 år innnan Jesus föddes (f.Kr) och slutar 1000 år efter Jesus födelse. Ett 
antal viktiga händelser som inträffade inom den här tidsperioden är utmärkta med text och 
bilder längs linjerna. 

Den första delen handlar om vad som hände i Mesopotamien (ungefär dagens Irak med 
närliggande länder). 

• 3000 f.Kr: Sumererna i Mesopotamien. Tempel. Kilskrift. 

• 2700 f.Kr: Gamla riket i Egypten. Pyramider. Hieroglyfer. 

• 1700 f.Kr: Mellersta riket i Egypten, Babylonierna i Mesopotamien. Den egyptiske 
solguden Ra. 

• 1500 f.Kr: Nya riket i Egypten. 

• 1300 f.Kr: Farao Tutankhamon. 

• 500 f.Kr: Folket i Mesopotamien får nya herrar. 

Den andra delen handlar om Grekland och Rom. 

• 3000 till 2500 f.Kr: Tempel byggs. Man börjar börjar använda alfabetet. 

• 700 f.Kr: Pythian berättar gudarnas vilja. Guden Zeus. 

• 500 f.Kr: Rom grundas. Gudarna Jupiter och Mars. 

• 300 f.Kr: Hellenismen. Alexander den Store. 

• 100 f.Kr: Romerska herrar i Grekland. 

• År 0: Kristi födelse. 

• År 300: Kung Konstantin. 
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Den tredje handlar om Norden. 

• 3000 till 1700 f.Kr: Stenålder i Norden. 

• 1700 till 500 f.Kr: Bronsålder i Norden. 

• 500 f.Kr till år 400: Äldre järnålder i Norden. 

• År 0 Kristi födelse. 

• År 400 till 700: Yngre järnålder i Norden. Guden Oden. 

• År 700 till år 1000: Vikingatid. Vikingaskepp. 

• År 1000: Kristendomen blir Statsreligion i Svea Rike. 

50 

Teckningar som föreställer 14 romerska gudar. De flesta av gudarna som visas har grekiska 
motsvarigheter (en del behöll till och med sina grekiska namn). Andra är äldre och fanns 
bara i Italien. Två av gudarna på bilden har attribut som skiljer sig från de grekiska 
motsvarigheterna. Gudinnan Minerva (Athena) håller i en stav som är omslingrad av en 
orm. Gudinnan Magna Mater (Kybele) håller en jättelik ädelsten framför sig. Henne huvud 
är täckt med ett dok och hon bär ett diadem över pannan. 

52 

Guden Oden med hans hustru Frigg och hans bostad Valhall. Oden framställs som en reslig 
man med långt böljande vitt skägg och hår. Han har bara ett öga. På huvudet bär han en 
bredbrättad hatt. Han håller i ett stort spjut vars spets är dekorerad med slingrande 
mönster. En korp sitter på hans ena axel medan en annan korp just landar på den andra 
axeln. 

Frigg bär en en tjock ring av tvinnade trådar kring halsen och stora metallbucklor för 
brösten. Valhall är en mycket stor byggnad vars tak pryds av drakhuvuden. Två beväpnade 
män kommer ridande genom luften på en häst. De tas emot av valkyrior (kvinnor som 
tjänar Oden) som står och håller fram dryckeshorn med skummande öl eller mjöd. 

54 

Karta över Sumerernas land mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak. 

På kartan är städerna Babylon, Nippur, Uruk och Eridu utmärkta. På kartan visas också 
teckningar som föreställer 5 sumeriska gudar. 

55 

Två stora drakar omgivna av vatten. Drakarna slåss och slingrar sig om varandra. 

55 

Marduk blandar ned blodet från ett halshugget monster i jorden med en treudd (ett 
gaffelliknande vapen med långt skaft). Marduk bär en lång dräkt som når ned till fötterna 
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och har en hjälm på huvudet. Han har långt helskägg som är tvärt avklippt och långt hår. På 
ryggen har han stora vingar som en ängel. 

56 

Teckning. Solguden Ra står och håller om en pyramid. I sin ena hand håller han en ankh, en 
symbol för livet. (ett kors med en ögla istället för den översta armen). 

Ra fäller två stora tårar. Inne i tårarna ligger en man och en kvinna.. Från 

Ra utgår ett slags flöde där flera flera gudar och gudinnor skymtar. Nedanför flödet visas 
ett stort öga. 

57 

Målningen visar Gaia som en ung kvinna som är naken så när som på några fladdrande 
tygstycken som döljer hennes underliv. Hon har sällskap av en kerub (Ett litet naket barn 
som har vingar på ryggen). 

58 

Foto. Den upplysta fasaden hos en skyskrapa tornar upp sig mot en svart himmel. Framför 
byggnaden står en förgylld staty som föreställer en naken man som håller en eldslåga i ena 
handen. Mannen ser ut som om han kastar sig ut eller flyger genom luften. 

60 

Teckning. Audhumbla och Ymer tittar upp ur Ginungagap. På ena sidan om sig har de en 
värld av is. På den andra sidan vulkaner och lava. Audhumbla slickar på isen. 

64 

Foto. Inne i templet. En man som är klädd i lång vit dräkt står mellan två väldiga pelare av 
rödaktig sten. Bakom honom tornar en hög vägg av samma slags sten upp sig. Både 
pelarna och väggen är täckta med inristade hieroglyfer och bilder av mänskliga gestalter. 

65 

Seth (som har schakalhuvud) står med Osiris avhuggna armar framför sig. Isis står på knä 
och håller i förtvivlan upp Osiris avhuggna huvud. Bredvid sig har hon en skål som 
innehåller ett av Osiris ben. 

66 

En ung man som för fram tjuren bär en huvudbonad med remmar kring huvudet och en 
lång näbblik skärm. I ena handen håller han två långa spjut. Vid altaret står en man och en 
kvinna som håller i en bägare. Altaret består av staplade stenar kring en smal piedestal. 
Högst upp på piedestalen står en staty av en gudinna. 

67 

Prästinnan sitter på en hög pall. Hon håller ett grunt fat framför sig i ena handen och en 
lagerkvist i den andra. Kungen som står framför henne bär en lagerkrans på huvudet. 
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68 

Foto från det inre av Pantheon. Taket utgörs av ett mycket högt valv. Ljus kommer in från 
ett stort runt ljusinsläpp mitt i taket. Många besökare går omkring i byggnaden. 

68 

Foto av Pantheons fasad. Fasaden har ett lågt sadeltak (tak som sluttar från en ås i mitten). 
Taket bärs upp av en kolonnad (en rad med pelare). På portiken (den del av taket som vilar 
på kolonnaden) står den här inskriptionen (inristade texten): 
”m.Agrippa.l.f.cos.tertium.fecit”. 

70 

Foto. Två små pojkar tittar på en mycket stor runsten som står omgiven av träd. Runstenen 
bär en slinga med runor som löper runt en bild av ett kors och ett stort fyrfota djur. 

73 

Teckning. En strand vid ett stilla vatten. På en klippa nära stranden spirar några växter som 
liknar kottar. I förgrunden ligger en vitskäggig man på rygg i sanden. En annan man i 
samma ålder står på knä bredvid honom och håller om honom med ett uttryck av sorg och 
förtvivlan i ansiktet. 

I vattenbrynet bakom dem ligger en dödskalle. 

74 

Paret som står inför Osiris håller båda upp sina händer framför sig. De bär båda långa vita 
dräkter och har bart huvud med långt hår och tvärklippt lugg. Osiris sitter på sin tronstol. 
Hans hud är mörkgrön och han har ett långt pipskägg. Hela nedre delen av hans kropp är 
invirad i svepning som en mumie. I sina händer håller han en liten slaga och en krok med 
långt skaft. 

77 

Teckning. Magna Mater lutar sig över en ung man som ligger medvetslös på marken. 
Gudinnan framställs som en ung kvinna som har åtta bröst istället för två. 
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80 

Karta över världen som visar att ursprungsbefolkningar huvudsakligen bor i 

• de arktiska områdena i norr (norra Nordamerika och Sibirien) 

• Regnskogar och bergskedjor (Sydamerika, Afrika, Nya Guinea) 

• Ökenområden (Afrika, Australien) 

• Steppområden (Centralasien) 

På kartan är även platserna där de här tre 

folkslag bor utmärkta. 

• Nordamerikanska indianer (Norra delen av Nordamerika) 

• Samer (Norra delen av Skandinaviska halvön) 

• Aboriginer (Australiens inre) 

81 

Foto. Ayers rock under ett åskväder. Klippan består av rödaktig sten. Den har formen av en 
stor platt sockel med tvärbranta sidor. Klippan höjer sig högt över ett omgivande 
slättlandskap med låga buskar och gräs. 

82 

Foto. En schaman sitter på huk i ett rum med jordgolv. Han bär en huvudbonad med horn. 
Långa glänsande band i olika färger är knutna i hornen och hänger ned över hans skuldror 
och bröst. En ridå av trådar framtill döljer hans ansikte. Han håller en avlång trumma i ena 
handen medan han slår på den med en käpp. Trumman är dekorerad med fastknutna 
tygremsor. I bakgrunden skymtar en säng. 

84 

Två foton. 

Klippmålning överst visar två stiliserade människor som påminner om blommor under en 
fisk. 

Nedtill några pojkar som är nakna så när som på höftskynken. Deras ansikten och strupar 
är vitmålade. Deras bröst och magar är målade med komplicerade nätmönster i vitt. De bär 
ett slags långa hängande band med fjädrar eller tyg i rött och vitt. 

85 

Foto. En kvinna sitter på marken framför en låg klippa med buskskog. Hon ritar mönster 
med olika cirklar i den röda sanden på marken. 

85 

Ett frimärke från Nya Zeeland föreställer hur Tane lyckas skilja Rangi himmelens fader och 
Papa moder jord från varandra. Rangi och Papa återges som två monster: det ena 



11 
 

åskmolnsblått och det andra grönt. Tane återges som en ung man som ligger på rygg och 
pressar upp Rangi från Tane med fötter och händer. 

87 

Målning som visar ett nattligt landskap där månen lyser över lövträd och enstaka klippor. 
Ett stort antal män har samlats kring en lägereld. De är alla nakna sånär som på vita 
höftskynken. Två grupper står på var sin sida av elden. De är målade med vita streck och 
linjer i ansiktet och på bröstet, magen och benens framsida. Mönstren får dem att 
påminna om skelett. Den ena gruppen utför någon slags dans. Runt dem sitter många män 
i gräset och ser på. En av dem slår på en båtformad trumma med en käpp. I bakgrunden 
skymtar en annan grupp på avstånd som också dansar vid en eld. 

87 

Foto. En aboriginsk man sitter på marken och spelar på en didjeridun. Bredvid honom sitter 
en liten pojke. Båda är klädda i höftskynken och är målade med vitt i ansiktet 

och på kroppen. Mannen bär dessutom en vit fjäder instucken i ett pannband. 

89 

Två foton. Upptill sänker en stor skara bybor ned dockan i en grav. Nedtill en närbild av en 
sådan docka. Den utgörs av en träskulptur med ett stiliserat (förenklat) ansikte med vita 
tänder och metallögon. Allt utom ansiktet på skulpturen är invirat i ett grovt rep. 

91 

Foto. Några kvinnor dansar i ett rum med mörka vägga. De är klädda i vitt och bär 
schaletter på huvudet. 

92 

Foto. Två män är klädda i vackra dräkter med mönster, långa fransar och klara färger. De 
bär huvudbonader med höga fjäderkammar. 

94 

Foto. En liten statyett i brunt material. Statyetten saknar armar och ben. Den har en vuxen 
människas ansikte. 

94 

Karta över Nordamerika där de delar som hör till USA är utmärkt. Inom detta område 
återges de större städerna, kommunikationslederna och bergskedjorna. Längst upp i det 
nordvästligaste hörnet av USA ligger staden Seattle. 

94 

Svartvitt foto av Noah Seathl. Fotot visar en äldre man som sitter i en stol med en filt över 
knäna. Hans långa hår når ned till axlarna. Han har en käpp och en stor hatt ligger på hans 
knä. 
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103 

Teckning. Abrahams släkt framställd som ett träd med mycket grov stam. Trädet har två 
grövre grenar åt ena sidan och tolv smala grenar längst upp. 

Så här visas Abrahams släkt med hjälp av trädet: 

• Abraham får två döttrar Sara och Hagar. 

• Hagar får sonen Ismael (den ena av trädets grova grenar). 

• Sara får sonen Isak. 

• Isak får sönerna Esau (den andra av trädets grova grenar) och Jakob. 

• Jakob får tolv söner (de smala grenarna högst upp i trädet). Jakobs söner heter: 
Ruben, Simon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Sebulon, Benjamin och 
Josef. 

• Josef får sonen Moses (ett löv längst ut på en smal kvist). 

104 

Foto. I förgrunden samlas många människor vid en mycket hög mur. Längre bort höjer sig 
kyrktorn och en moské med stor förgylld kupol och blå väggar. 

106 

Karta över världen. På kartan är två platser som är viktiga för judendomen utmärkta. Dessa 
platser är staden New York och staten Israel. 

106 

Foto. En man bär en pojke på sina axlar. Pojken är klädd i en löst sittande vit mantel och 
skjorta. På huvudet bär han en liten kalott. En liten svart, lådformad kapsel sitter i en rem 
ovanför hans panna. Både mannen och pojken har en svart rem lindad kring ena armen. 
Bakom dem skymtar en hög mur av vittrad sten. 

107 

Tidslinje som visar några av de viktigaste händelserna under judendomens historia. 
Tidslinjen börjar 2000 år f.Kr och slutar i vår tid. 

• 1 800 f.Kr.: Abraham blir utvald av Gud. 

• 1 200 f.Kr.: Mose får stentavlorna. 

• 900 f.Kr.: Saul, David, Salomo regerar i Kaanan. 

• 600-500 f.Kr.: Folket lever i exil i Babylon. 

• Före år 100: Förskingringen, diasporan 

• 1300-talet: Många judar tvingas leva i getton. 

• Åter i Israel 1948. 
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109 

Illustration. Gud visar sig för Moses i en brinnande buske. Gud framställs som en äldre man 
med stort skägg. Moses hukar sig förskräckt. 

110 

Karta över Kung Davids Israel 1000-961 f.Kr 

Kartan är indelad i tre olika sorters områden: 

• Områden med Direktstyre: Förutom dagens Israel så ingick stora delar av västra 
Syrien och västra Jordanien i området. Här låg städerna Dan, Dor, Megido, Shiloh, 
Jerusalem, Hebron och Beer-sheba. 

• Guvernörstyre: Delar av Syrien med staden Damaskus som hörde till landet Aram och 
Jordanien söder om Döda havet där landet Edom låg. 

• Lydstater: 

• nordöstra Egypten, Gazaremsan med städerna Gaza och Gezer, delar av västra 
Jordanien där länderna Ammon och Moab låg, dagens Libanon där landet Aram och 
staden Tyr låg. 

112 

Foto. Ett blåmålat skrin som står öppet som en uppslagen bok. Inne i skrinet sitter två 
rullar på var sin sida på metallaxlar. En text skriven på pergament löper mellan rullarna. 

119 

Foto. Två leende män bär på var sitt får i ett solstekt landskap. Flera andra män ser leende 
på. Flera av männen bär den traditionella arabiska huvudbonaden keffiyeh. 

121 

Teckning. En synagogas interiör (inre) visad snett uppifrån och utifrån. Dubbla bänkrader 
omger på ömse sidor en mittgång som leder fram till ett kor och en predikstol. Bakom 
predikstolen finns ett portik (ett sorts grunt valv) med ett draperi under en davidstjärna 
(en sexuddig stjärna) Ovanför portiken kommer ljuset in genom ett stort fönster av färgat 
glas i form av en blomma. Bredvid draperiet står en stor sjuarmad ljusstake. Längs 
långväggarna löper smala läktare med sittplatser. 

121 

Teckning. En judisk man som står och läser i en bok. Han bär en liten kalott på huvudet och 
en lång vit duk med blå ränder över axlarna. 

121 

Teckning. Torarullar bredvid Arken. Arken är ett runt skåp som upptill pryds av en förgylld 
krona. 
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125 

Foto. Plastförpackning med korvar. På förpackningen står det ”Hebrew National, Beef 
Franks” 

125 

Tidningssida med datumet angivet dels med ”June 27, 2003”, dels med ”Sivan 5763”. 

126 

Kalender där årets tolv månader bildar cirkel kring en davidsstjärna. Fyra judiska högtider 
och andra händelser är utmärkta med teckningar och texter. 

• September: Rosh Hashana (Ett fat med bland annat fisk och bröd) 

• September-Oktober: Jom Kippur. (En lur) 

• December: Chanukka (En sjuarmad ljusstake med tända ljus) 

• Februari-Mars: (En vindskramla som är märkt med en davidsstjärna) 

• Mars-April: Pesach (Dödens ängel som en jättelik bevingad skugga över en stad) 

• April-Maj: Gravstenar 

• Juni: En vitskäggig man som håller i två stentavlor. 

127 

Foto. En kvinna håller i ett stort fyrkantigt bröd som liknar ett hårt tunnbröd. 

127 

Foto. Flera generationer står samlade kring ett vackert dukat festbord. Alla läser i tunna 
häften. En man och en pojke bär kalotter. Ett infogat foto visar ett fat med bland annat 
kokta ägg, persilja och skivade rädisor. 

128 

Foto. Vigseln sker utomhus under en baldakin (uppspänt tygtak). Alla på bilden står på en 
vit duk som är utlagd på marken. Bruden är klädd i vitt och bär en lång genomskinlig slöja 
som når ned till midjan. Brudgummen är klädd i en randig väst med vit skjorta med ljusa 
byxor. Han bär en vit kalott på huvudet. Två äldre män som också bär vit kalott står 
bredvid dem. Brudgummen skall just stampa på ett glas som är invirat i en vit duk. 

130 

Foto. Bruden är klädd i vit brudklänning med slöja och håller i en bukett med vita rosor. 
Brudgummen och flera andra män är alla likadant klädda i svart kostym med vit skjorta och 
slips. På huvudet bär de alla bredbrättade svarta hattar. 

132 

Världskarta som visar var i världen som 
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de flesta är kristna. På kartan är följande områden utmärkta: Nord- och Sydamerika, 
Europa med Ryssland, Australien, Nya Zeeland och Filippinerna. I Afrika bor det flest 
kristna i 

de sydvästra delarna och i Sydafrika, Madagaskar och Etiopien. 

132 

Foto. En pojke och en flicka får nattvarden. Flickan bär en krans av tygrosor i håret och en 
vit klänning. Prästen som ger henne brödet håller i en guldglänsande nattvardskalk (en kalk 
är en dryckesbägare av metall). 

133 

Tidslinje som visar viktiga händelser i kristendomens historia. 

• År 0: Jesus föds. 

• Ungefär år 30: Jesus dör och uppstår. 

• Ungefär år 50: Paulus och apostlarna sprider den kristna tron. 

• Från 300-talet och framåt: Kristendomen blir en världsreligion. 

• År 800: Kristendomen kommer till Sverige. 

• År 2000: Idag, världens största religion. 

136 

Teckning. Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Människor lägger ut palmkvistar i hans väg. 

137 

Målningen visar Jesus vid ett långt bord som är täckt med en vit duk. Han sitter med 
ansiktet vänt mot åskådaren. Hans huvud omges av en gloria (en cirkel av ljus som strålar 
ut i alla riktningar). Runt honom flockas lärjungarna. De lyssnar uppmärksamt och allvarligt 
till honom. 

138 

Foto. En lång och smal underjordisk gång. Gången kantas på båda sidorna av långa britsar 
eller hyllor av sten. På avstånd skymtar silhuetten av en person som går i gången. 

141 

Målning. Matteus sitter och skriver vid en pulpet (ett slags lutande skrivbord). I rummet 
där han sitter står en säng med draperier och en väggfast bänk med kuddar. På sängen 
sitter en människa med änglavingar. På golvet framför bänken sitter en katt. 

142 

Målning. Markus sitter och arbetar vid en pulpet i ett litet rum. Ljus kommer in genom ett 
smalt fönster. Bredvid honom sitter en lejonhanne. 



16 
 

142 

Målning. Lukas arbetar vid en pulpet i ett trångt rum. På väggen hänger ett porträtt av 
Jungfru Maria med Jesusbarnet ovanför en hylla med böcker. Bredvid honom sitter en oxe 
som har stora änglavingar. Vingarnas överdel är färgade i rött och blått. 

143 

Målning. Johannes arbetar utomhus. Han står på knä vid randen av ett stup och skriver 
med boken över knäet. Runt om honom höjer sig branta bergstoppar ur vatten. En stad 
och några skepp skymtar långt borta. Bredvid honom sitter en örn. Han tittar upp mot 
himlen där ett vidunder flyger. Vidundret har vingar och sju krönta huvuden på långa 
halsar. 

146 

Foto. En leende präst står i en kyrka med många besökare. Han håller en stor ljus brödkaka 
i händerna. Prästen har helskägg och är klädd i svart. Hans huvud är täckt av en slags svart 
åtsittande mössa. Han bär ett stort kors i en kedja runt halsen. 

148 

En liksidig triangel omgiven av en cirkel. 

Symbolen är omgiven av långa strålar som utgår från den. 

148 

Målning. Ljuset faller på den halvnakne och blodige Jesus som just har tagits ned från 
korset. Han är omgiven av flera barn. Gud står bakom Jesus och håller sina händer över 
hans huvud. Gud bär en stor röd mantel som brer ut sig som ett skydd över Jesus och 
barnen. En vit duva flyger över Jesus huvud. 

150 

Målningen visar nakna människor som handlöst faller ned i helvetet. Där plågas de av 
muskulösa djävlar mot en bakgrund av flammande lågor. Djävlarna har horn, svinbetar, 
svansar, manliga könsorgan som är formade som krokar, fladdermusvingar, med mera. De 
plågar de fördömda med långa gafflar. Mitt i bilden står en man som har blivit uppsprättad 
och flådd. Små drakliknande fåglar och ormar flyger omkring bland de fördömda. 

152 

Katolska kyrkans hierarki visad som en pyramid med fyra nivåer. Pyramiden ser ut så här 
(uppifrån ”spetsen” och nedåt): 

• Påven 

• Kardinalerna 

• Biskopar 

• Präster 



17 
 

153 

Två foton av Peterskyrkan. Det första fotot visar hur kupolen avtecknar sig mot en rödaktig 
himmel. I förgrunden strömmar floden Tibern under valven till en bro. 

Det andra fotot visar hur ett mycket stort antal präster har samlats inne under kyrkans 
väldiga takvalv. 

154 

Staty av den heliga Birgitta. Hon är klädd i långa och vida kläder som når ned till fötterna. 
Hennes huvud och axlar är täckta med ett dok (en slags slöja). Hon håller en öppen bok i 
ena handen. 

156 

Foto. Människor som rör sig i en park eller stor trädgård. I förgrunden hälsar tre 
Birgittasystrar på en kvinna med barnvagn. Birgittasystrarna är klädda i långa grå dräkter 
och bär långa svarta dok över huvud och axlar. Doken hålls på plats över hjässan av ett 
slags vita korsformade spännen. 

160 

Ikon som föreställer Maria med Jesusbarnet. Två änglar i litet format ser ned på dem från 
bildens övre hörn. Hela bilden präglas av sträng högtidlighet. 

161 

Tre foton av olika interiörer (insidor) i kyrkor. 

• Ortodox kyrka under gudstjänst. Prästen står framför ikonostasen. Ikonostasen är en 
vägg med bilder av heliga personer. Bilderna är omgivna av förgyllda ornament 
(mönster). Församlingen står upp under gudstjänsten. 

• Katolsk kyrka. En man ber vid altaret som avgränsas av ett slags staket. Vid altaret 
står en stor vit staty av Jungfru Maria. 

• Protestantisk kyrka under gudstjänst. Prästen står i en predikstol som är högt 
placerad i ett hörn till höger om altaret. Församlingen sitter i bänkar. Stor ljuskronor 
hänger från taket. 

162 

Porträtt av Martin Luther. Han är slätrakad och enkelt klädd i svart utan prydnader. På 
huvudet bär han en svart barett (en slags platt mössa som påminner om en basker). 

166 

Ett tidigt krucifix. Jesusbilden är mycket stiliserad (förenklad) och dekorerad med 
pärlliknande mönster. Jesus är bunden vid korset istället för fastspikad. 
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167 

Teckning. Gustav Vasa står vid ett bord. På bordet ligger en tjock bok uppslagen. Kungen är 
klädd i vida och varma kläder och bär en barett på huvudet. Han har ett långt helskägg och 
tvärklippt hår. Kring halsen bär han ett kors på en kedja. 
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169 

Karta som visar stiften i Sverige. 

• Norra Sverige: Luleå, Härnösand. 

• Södra Sverige: Göteborg, Skara, Karlstad, Västerås, Linköping, Strängnäs, Uppsala, 
Stockholm, Visby. 

• Sydligaste Sverige: Växjö, Lund. 

171 

Metodistkyrkans symbol är ett kors med två röda eldsflammor. 

171 

Svenska baptistsamfundets symbol är ett kors vid en eld. 

172 

Frälsningsarméns symbol är en röd sköld med rörelsens namn i vitt. 

173 

Pingströrelsens symbol är ett vitt kors omgivet av två röda lågor och som följs av ordet 
”pingst”. 

173 

Livets ords symbol består av en bok, ett svärd och en regnbåge. 

174 

Foto. Människor i en kyrka under en gudstjänst. Närmast kameran står ett antal kvinnor 
med ryggen mot fotografen. De är alla klädda i slöjor i olika klara färger. 

176 

Kalender där årets tolv månader bildar cirkel kring ett kors med namnet Jesus. Fem kristna 
högtider är utmärkta med teckningar och texter. 

• November till December: Advent 

• December: Jul (De tre vise männen uppvaktar Jesusbarnet) 

• Mars-April: Påsk (Jesus med törnekrona) 

• Maj: Kristi himmelsfärd 

• Juni: Pingst (En vit duva) 
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182 

Världskarta som visar var i världen som det bor flest muslimer. På kartan är följande 
områden utmärkta: 

• Nordafrika 

• Nordvästra, centrala och östra Afrika 

• Mellanöstern med Pakistan 

• Turkiet 

• Delar av Centralasien 

• Malaysia och Indonesien 

182 

Foto. Flickorna är klädda helt i vitt och bär vita slöjor. 

183 

Tidslinje som visar viktiga händelser i islams historia. 

• År 570: Muhammed föds i Mecka. 

• Ängeln Gabriel läser ur Koranen. 

• Muhammed flyttar till Mecka år 622. Islams tideräkning börjar. 

• 620-talets slut: Muhammed intar Mecka. 

• Från och med 700-talet: Islam sprids i Afrika, även upp till Spanien. 

• År 2 000: Idag, världens näst största religion. 

186 

Färglagd illustration med ett myller av människor och djur. I förgrunden ryttare på hästar 
och kameler. En rad med kameler är tungt lastade med varor. Längre bort rör sig män, 
kvinnor och barn bland stora tält som har spänts upp vid foten av branta berg. 

190 

Foto taget snett uppifrån av en man som sitter och läser Koranen. Mannen är barfota och 
sitter på golvet med den uppslagna boken i händerna. Framför sig har han ett litet stöd av 
trä för boken. Han bär en vit mössa på huvudet. 

191 

Diagram som illustrerar längden på de 114 surorna. Diagrammet får formen av en 
kälkbacke, där de första surorna är längst och de sista kortast. Undantaget är den första 
suran som är kort. 

192 

Målning. Ett stort antal män står upp eller står på knä inne i en praktfull byggnad. 
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Muhammed ansikte är dolt av en vit slöja. Han står på knä och tar emot Koranen från 
ängeln Gabriel som kommer flygande. Gabriel har fyra vingar på ryggen och en krona på 
huvudet. 

194 

Teckning. Islam framställs som ett spetsigt tak som vilar på de fem pelarna 
trosbekännelsen, bönen, skatten, fastan och vallfärden. 

196 

Foto. En man står på huk och tvättar sina händer i en blå bassäng. 

196 

En liten kompass där riktningen mot Mecka är utmärkt. 

197 

Teckning. Moské visad snett uppifrån. Moskén består av långa flyglar som bildar en 
fyrkant. I hörnen på flyglarna sitter låga kupoltak. Mitt på en av flyglarna höjer sig ett högt 
och smalt torn, en minaret. Längst upp i minareten löper en slags balkong runt tornet 
under ett spetsigt tak. Innanför flyglarna ligger en stor öppen gård som är omgiven av 
arkader (pelargångar). Mitt på gården ligger en rund bassäng som är en plats för rening. 

Bönsalen ligger i den del av moskén som vetter mot Mecka. Den är försedd med en större 
kupol. 

197 

Teckning. Bönsalen under bönen. Männen leds av en imam . Kvinnorna sitter uppe på 
läktare som löper runt bönsalen. 

199 

Foto. Kaba med omgivande byggnader när det är mörkt. Kaba är formad som en svart kub 
som står mitt på ett stort torg. Torget är omgivet av långa upplysta arkader (pelargångar). 
Längre bort höjer sig fyra höga vita minareter. Hela torget och de omgivande arkaderna är 
fyllda av människor som är klädda i vitt. 

200 

Målning. Muhammed rider in i paradiset på ett fabeldjur med hästkropp och krönt 
människohuvud. I paradiset växer blommande träd och buskar. Människor rider omkring 
på kameler och räcker varandra blomsterbuketter när de möts. 

205 

Detalj från ett gruppfoto av basketlaget. Tre flickor är klädda i långärmade lagtröjor och 
vita slöjor. I bakgrunden står fler av deras lagkamrater. 
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207 

Foto. Flera män dansar i ett rum. De är klädda i ett slags långa klockformade kolar och 
höga cylindriska hattar. I dansen snurrar de runt med utsträckta armar. 

208 

En stor tavla är täckt med rader av lika stora åttakantiga ramar. Varje ram innehåller vackra 
arabiska skrivtecken. Tavlan är dekorerad med mönster i grönt. 

209 

Foto. Några personer sitter vid en måltid i ett modernt kök. En kvinna i sällskapet bär slöja. 
En liten flicka bredvid henne är barhuvad. 

209 

Två mynt. På det ena myntet står årtalen 1997 – 1418. 

210 

Kalender där årets tolv månader bildar en cirkel kring arabiska skrivtecken. Tre muslimska 
högtider är utmärkta med teckningar och texter. 

• November: Ramadan (En man ber vid ett bord där fat och glas är upp-och-nedvända). 

• December, Januari: Id al-Fitr (En man bär fram ett bakverk). 

• Mars, April: Id al-Adha (En man bär fram ett får till en slaktbänk). 

211 

Foto. Flera män i vita kläder står utomhus i skymningen och tittar uppåt. En av dem lyfter 
upp en flicka så hon ska kunna se bättre. En av männen pekar mot himlen. 

212 

Bröllopsfoto. Brudgummen är klädd i lång gul dräkt över en vit skjorta. På huvudet bär han 
en gul turban. Bruden är klädd i en lång blå klänning av glansigt tyg med vita spetsmönster. 
Hon bär ett stort silverskimrande spänne i sitt uppsatta hår. Hennes bara armar och 
händer är målade med skira mönster. 

217 

En relief visar lagerkrönta romare som i triumf bär sitt krigsbyte från templet. 

218 

Medeltida illustration. Ansiktena på ett skara män är omgivna av flammor. Några av dem 
bär ett slags konformade hattar som var typiska för judar vid denna tid. En man bär fram 
mer ved till elden. 
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219 

Illustration. Gatuscen med höga flervåningshus vid ett stenlagt torg. Framför husen har 
man slagit upp stånd där det pågår försäljning av kläder och andra varor. I förgrunden står 
en soldat och talar med två unga kvinnor klädda i korta kjolar. 

220 

Svart-vitt foto. En man sitter på kanten av en massgrav. En soldat står bakom honom och 
riktar en pistol mot hans huvud. Ett stort antal soldater står och tittar på. 

227 

Sara spelar elgitarr med sitt band. Abraham fotograferar henne med sin mobiltelefon. 

228 

Detaljrik målning där ett monster håller upp en cirkel. Denna cirkel är indelad olika fält 
med bilder. 

• Mitt i cirkeln jagar en tupp, en orm och en gris varandra. 

• Sedan följer ett fält uppdelat i två hälfter. Till vänster står människor bland moln. Till 
höger släpar blåa demoner i tigerfällar på nakna människor i kedjor. 

• Sedan följer sex fält där människor plågas av demoner med eld och is, vistas i 
praktfulla palats med vackra omgivningar (där även ett flygplan förekommer), bland 
djur i naturen, eller i palats bland molnen i himlen. 

• Längst ut i kanten av hjulet visas människans liv som en cykel med födelse, barndom, 
ungdom, vuxenliv, ålderdom, död och sedan ny födelse. 

229 

Foto. Kvinnor som trängs om varandra vid floden. De som är längst fram står med vatten 
upp till knäna. En av dem bär en korg med blommor eller sötsaker. 

230 

Relief med en bild av en tjur med långa horn och hals med många veck. Ovanför tjuren står 
fyra skrivtecken. 

230 

Hakkors med fyra punkter infogade mellan korsets armar. 

231 

Foto. Ett stort område med murade stengrunder efter en stad. I bakgrunden står några 
personer vid ett lågt runt torn. 

232 

Världskarta som visar var i världen som de flesta är Hinduer. Området omfattar Indien och 
några mindre länder som gränsar till Indien. 
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233 

Tidslinje som visar viktiga händelser i hinduismens historia. 

• 2 000 till 1 500 f.Kr: Offer till gudarna (En man offrar vid ett altare) 

• 1 000 f.Kr: Meditation för att nå Gud (En man mediterar med korslagda ben). 

• 250 f.Kr: Tillbedjan för att nå Gud (Guden Krishna spelar flöjt). 

• 1800-talet: Hinduismen känd i Europa som en alternativ religion (Tecknet för Aum). 

• År 1948: Indien självständigt (Mahatma Gandhi). 

• År 2 000: Olika vägar att nå Gud (Flera vägar som leder uppför ett berg). 

234 

Statyett som föreställer en slank kvinna. Hon är endast klädd i ett litet höftskynke som hålls 
uppe av ett bälte med ett stort spänne. Hon har på sig ett halsband och flera halsringar. På 
huvudet bär hon en jättestor huvudbonad med korgliknande brätten och en bred kulle 
formad som en kantarell. 

234 

Guden har två stora krökta horn på huvudet. Runt honom står en människa, en elefant, en 
tiger, en getabock, en buffel och en noshörning. Längst upp på sigillet finns en rad med 
skrivtecken. 

235 

Illustrerad sida i en skrift. Överst en bild av en gud på en tvåhjulig vagn som dras av en vit 
häst med många huvuden. 

Skrivtecknen i texten under bilden liknar delvis hebreiska tecken. Texten är dekorerad med 
infogade bilder av blommor. 

239 

På affischen bär Krishnas far honom på huvudet i en skålformad korg. Bakom dem skymtar 
huvudena på fyra jättelika ormar. Krishnas hud är klart blågrön. Både han och fadern bär 
ett rött märke på pannan som är format som bokstaven U. 

239 

Poträtt av pojken Krishna. Han bär blomstergirlander och många halsband kring halsen och 
ett diadem prytt av en påfågelfjäder på huvudet. Han håller i en kort stav som är smyckad 
med ädelstenar och en lotusblomma. Han bär ett U-format tecken på pannan. 

240 

Målning. En ursinnig strid som utkämpas mellan apor och människor. Aporna är beväpnade 
med svärd, stenar och käppar. Männen har pilbågar, klubbor och svärd. Tre av dem rider 
på vita elefanter. Några av männen har tre huvuden. 
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245 

Foto. En liten pojke sitter på en cykel som är lastad med ett berg av plastpåsar. 

245 

Foto. Glada kvinnor som tvättar sig i Ganges. De är påklädda och står på en trappa som 
leder ned i vattnet. Bredvid dem står en man och fyller en plastflaska med vatten. 

246 

Foto. Ansiktet på en liten pojke mellan en vuxens händer. Han bär ett rött märke mellan 
ögonbrynen och vit färg på pannan. 

247 

Svart-vitt foto av Gandhi. Han har kalt huvud och är slätrakad. Han bär runda stålbågade 
glasögon. 

249 

Foto. Två vita kor ligger framför en vitmålad stenbyggnad och en trappa. På en vägg 
ovanför korna sitter tre lika breda bruna streck. Kornas långa horn är målade så att ett 
horn är blått och det andra rött. 

250 

Foto. Stenen är täckt med blommor och ligger på ett bord eller bänk. Kvinnorna är klädda i 
färggranna saris (traditionell kvinnodräkt). Långa blomstergirlander hänger från trådar som 
är spända över bänken. 

253 

Foto. Kvinnan bär en praktfull huvudbonad som är dekorerad med pärlor. Hon är starkt 
sminkad och har målat mönster i vitt och rött på panna och kinder. 

254 

Foto. En familj har samlats kring ett litet altare i hemmet. De sitter på golvet med 
korslagda ben. 

255 

Kalender där årets tolv månader bildar en cirkel kring tecknet för Aum. Fyra hinduiska 
högtider är utmärkta med teckningar och texter. 

• Mars-April: Yugadi (En korg med fikon och en man som har prytt sin hatt med massor 
av blommor). 

• September: Navaratri (Människor som dansar under en månskara). 

• November: Diwali (En stor rund oljelampa med många lågor). 

• Februari: Holi (Två glada kvinnor som har fullt med färgfläckar i ansiktet sprutar grön 
färg från en tub. 
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257 

Foto. Två män hjälper pojken att ta på sig en vit tråd medan en kvinna står och ser på. 
Männen och pojken bär alla vita kläder och har bar överkropp. De har alla tre rakade 
hjässor och tinningarna men har hår kvar på bakhuvudet och nacken. Pojken bär en 
blomstergirland kring halsen. 

258 

Foto. Ceremonin sker utomhus. Bruden är klädd i en praktfull sari i gult och rött som döljer 
hennes ansikte. Brudgummen är klädd i vitt och bär en rosa halsduk och en turban i brunt 
tyg med gula ränder. Ceremonin bevittnas av en ensam man och en stor skara vackert 
klädda kvinnor och barn. 

258 

Foto. Kremering på en kaj vid floden. Den döda kroppen ligger överst på en stapel av stora 
vedträd som är omgivna av halm. Den döde är svept i ett tunt gult tyg som redan har börjat 
brinna vid huvudänden. Flera personer står vid elden och ser på. De är informellt klädda i 
höftskynken eller t-shirts och shorts. 

262 

Världskarta som visar var i världen som de flesta är Buddhister. På kartan är följande 
områden utmärkta: 

• Japan 

• Kina 

• Norra Mongoliet med angränsande områden (i Ryssland) 

• Indokina (Burma, Thailand, Laos och Vietnam) 

262 

Foto. Två unga pojkar som är buddhistmunkar går längs en gata med ryggarna vända mot 
kameran. De har rakade huvuden och är insvepta i röda mantlar som lämnar höger axel 
bar. De håller om varandra. 

263 

Tidslinje som visar viktiga händelser i buddhismens historia. 

• 560 f.Kr: Buddha föds. 

• 530-talet f.Kr: Upplysning (Buddha mediterar under ett fikonträd). 

• Från 200-talet f.Kr: Buddhismen sprids (En stupa). 

• År 500: Tibetansk buddhism (Huvudet på Buddhastaty). 

• 1800-talet: Buddhismen känd i Europa som en alternativ religion. 

• År 2 000: Buddhismens budskap om fred (Dalai Lama). 
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264 

Teckning. Fyra män visas snett uppifrån. De är alla fyra klädd i enkla mantlar som lämnar 
höger axel bar. En av dem håller upp en stor lotusblomma. De andra tre männen ser 
frågande ut. 

266 

Relief i sten som visar hur en kvinna hjälper till att förlösa Buddha ur Mayas höft. 

271 

Foto. Ett jättelikt tempel med höga torn. Templets väggar och torn är täckta med 
statyetter och ornament (mönster). Längst ned på templet sitter en lång rad med nischer 
med Buddhastatyer. Under varje nisch ligger en röd blomstergirland. En ensam person 
sitter på stenläggningen under nischerna och mediterar. 

274 

Två statyetter som båda föreställer Buddha som mediterar. Till vänster visas Buddha som 
en ung man med välbyggd kropp. Till höger visas han som utmärglad asket med tunna 
armar och utstående revben. 

277 

Foto. Munken håller upp den stora tända papperslyktan. Det spetsiga tornet på en stupa 
tornar upp sig mot den djupblå skymningshimlen. 

278 

Foto. En nunna och en munk står bredvid varandra med ryggen mot kameran. Båda har 
rakat huvud. Nunnan är klädd i rosa över rött. Hon bär ett brunt tygstycke över ena axeln. 
Munken är klädd i en mörkröd mantel som lämnar höger axel bar. 

279 

Foto. Fem munkar går bredvid en förgylld stupa. Bakom dem höjer sig en hög vägg utan 
ornament och statyetter. Hela väggen är förgylld. 

280 

Foto. Den unga kvinnan mediterar framför en jättestor Buddhastaty. En mindre 
Buddhastaty står bredvid henne. Båda statyernas kläder är förgyllda. 

283 

Foto. Två gröna päron som hänger på en gren. Päronen är formade som Buddhastatyer 
med armar, händer, huvud och ansikte med slutna ögon. 

284 

Svart-vitt foto. Den unge Dalai Lama sitter på ett upphöjt säte med en mönstrad bård. Han 
är insvept i tjocka mönstrade tyger och har något som ser ut som en stor dyna över knäna. 
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284 

Foto. Bönerullar i ett tempel. Rullarna är gjorda av gul metall och sitter i en rad på lodräta 
axlar inom en ram. 

285 

Foto. Dalai Lama sitter med korslagda ben i en soffa. Han är klädd i rött med inslag av gult 
och är barfota. På golvet nedanför soffan står hans enkla sandaler. 

287 

Foto. Munkarna sitter i raka led på läktare och ber framför en stor förgylld kupol. De är alla 
precis likadant klädda i röda mantlar. Framför dem och mellan dem sitter glaslyktor på 
höga skaft. 

288 

Kalender där årets tolv månader bildar en cirkel kring en lotusblomma. Runt cirkeln är tre 
av Buddhismens högtider utmärkta med teckningar och texter. 

• Augusti-September: Gunia (Bild av en pagod). 

• Vid fullmåne i Februari: Ljusfesten (En rad med människor håller i facklor). 

• Vid fullmåne i April: Vesak (En man vattnar ett fikonträd). 

290 

Foto. Brudparet sitter på golvet. Deras hopbundna händer vilar på dynor framför dem. De 
är klädda i ljusa kläder. Bruden bär ingen slöja eller flor. Brudgummen har ett vitt tygband 
virat kring pannan. 

292 

Foto. Människor ber framför ett altare med Buddhastatyer. Statyerna är många och olika 
stora. En av dem skiljer sig från de andra. Den är placerad mitt i altaret i en särskild nisch 
med ett spetsigt tak. 

Alla statyetterna liksom väggen bakom dem är förgyllda. Altaret har dekorerats med två 
blombuketter. 

294 

Målningen där ett stort antal personer flockas kring de två filosoferna i en palatsliknande 
byggnad. Över sällskapet välver sig en rad med höga portaler. Alla på bilden deltar i olika 
intellektuella aktiviteter som att läsa, skriva, studera instrument och diskutera. Platon och 
Aristoteles utgör målningens medelpunkten där de står sida vid sida. Bakom deras 
huvuden skymtar den öppna himlen genom en portal. De håller i var sin bok. Platon pekar 
uppåt. Aristoteles håller ut sin hand framför sig som för att gripa något. 
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295 

Tidslinje som visar viktiga händelser inom den västerländska filosofins och vetenskapens 
historia. 

• ca 400 f.Kr: Sokrates. 

• ca 360 f.Kr: Platon. 

• Ca 330 f.Kr: Aristoteles. 

• 1682: Isaac Newton, Principia. 

• 1848: Karl Marx, Kommunistiska manifestet. 

• 1859: Charles Darwin, Om arternas ursprung. 

297 

Foto. Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir sitter på ett café. 

298 

Sokrates sitter på en bädd i ett fängelse. En gråtande man räcker honom bägaren med gift. 
Sokrates sträcker ut handen för att ta bägaren samtidigt som han pekar uppåt. Han är 
omgiven av förtvivlade anhängare. 

299 

En rätvinklig triangels sidor utgör/sammanfaller med sidorna på tre kvadrater av olika 
storlek. Dessa kvadrater benämns a, b och c. 

301 

På målningen är Aristoteles klädd som människor var i slutet på medeltiden. Han har skägg 
och långt hår som når ned till axlarna. Han bär en toppig mössa med en stor brosch 
framtill. Han bär en rosa lång jacka med knappar av ädelstenar och rader av pärlor som 
manschettknappar. Runt midjan bär han ett bälte som är prytt med pärlor. 

302 

Teckning. Världsbilden utgörs av en sfär. Solen befinner sig mitt i sfären. Jordens bana runt 
solen visas med fyra jordklot. Runt sfärens periferi löper zodiaken (djurkretsen) som ett 
band med de olika stjärntecknen så som skorpionen, tvillingarna etc. 

303 

Porträtt av en slätrakad man med långt mörkt hår. Han är enkelt klädd i en röd jacka med 
öppen krage. 

303 

Spinoza har axellångt mörkt hår. Han är klädd i svart och bär en stor vit krage runt halsen. 
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304 

Porträtt. Newton bär s. k. allongeperuk (en yvig peruk med långa lockar som hänger ned 
över axlarna). Han är klädd i mörka kläder med vit skjorta som är öppen i halsen. 

305 

Porträtt av Darwin som en äldre man med kal hjässa och långt vitt helskägg. Han är klädd i 
svarta kläder och står vänd mot betraktaren med en svart hatt i handen. Hans 
ansiktsuttryck är sorgset. 

306 

Karl Marx sitter i en länsstol med ena handen innanför kavajslaget. Han är klädd i mörk 
kostym med vit skjorta. Han har yvigt hår och ett stort helskägg. Hans hållning och blick 
uttrycker stolthet. 

306 

Målat porträtt. Kant är slätrakad och bär en kort peruk och mörka kläder med vit halsduk. 
Han tittar nedåt med ett grubblande uttryck i ansiktet. 

307 

Målningen föreställer en stad med stora stenbyggnader, gårdar och kyrktorn. I förgrunden 
står ett bord där bröd delas ut till människor i alla åldrar. En av dem är en invalidiserad 
man som saknar ben. Han sitter på en rund platta och tar sig fram med hjälp av små bockar 
som han håller i händerna. I bakgrunden får sjuka människor hjälp och omvårdnad. 

308 

Målat porträtt av den unge Pico de Mirandola visad från sidan. Han är slätrakad och har 
långt brunt hår vars lockar når ned till axlarna. På huvudet bär han en röd hatt utan 
brätten. 

309 

Målat porträtt. John Locke är enkelt klädd i mörka kläder och vit skjorta som är öppen i 
halsen. Han är slätrakad och har långt grått hår som nästan når ned till axlarna. Han tittar 
förbi betraktaren med ett grubblande uttryck i ansiktet. 

311 

Foto. Tre personer står framför en byggnad där den kinesiska flaggan fladdrar från en 
balkong. Alla tre bär mörka glasögon. En av dem håller upp en skylt med Amnestys logga 
och ett foto av Chen Guangcheng iförd mörka glasögon. 

313 

Målning. Schiller håller sitt föredrag i en lummig park. Hans publik utgörs av en talrik skara 
av kvinnor, män och barn som sitter och står runt honom. I förgrunden står diktaren 
Goethe. Han är barhuvad och bär en ordensstjärna på rockslaget. I bakgrunden skymtar ett 
lusthus med en staty. Statyn föreställer en kvinna som är försänkt i tankar. 
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316 

Foto. En man som står på knä mediterar med slutna ögon. Han håller en CD-skiva över sitt 
huvud med båda händerna. Han bär kläder med starka färger. Hans bara armar är täckta 
med tatueringar eller målningar. 

318 

Artistgruppen är klädda som ”hippies” med långt hår, färgglada kläder och pannband. Två 
av dem spelar säckpipa. 

320 

Foto av en nebulosa (ett gigantiskt moln av gas och rymdstoft). På fotot skiftar dessa 
”moln” i rött, grönt och blått. 

324 

Foto. En skylt med ett svart-vitt foto av Marcus Garvey hålls upp under demonstrationen. 
På fotot är Garvey klädd i något som liknar en officersuniform med massor av guldträns. På 
huvudet bär han en jättestor rund huvudbonad. 

324 

Svart-vitt foto. Marcus Garvey sitter vid ett skrivbord. Han är klädd i kostym med slips och 
väst. 

325 

Haile Selassie och hans gemål (hustru) sida vid sida på var sin tronstol. En pojke i de övre 
tonåren står mitt emellan dem. En mycket yngre pojke står bredvid fadern. Båda 
föräldrarna och den äldre pojken är iförda praktfulla kläder med invecklade spetsmönster. 
Den yngste pojken är klädd i enkelt vitt med kortbyxor och långa vita strumpor. 

327 

Foto. En leende man ruskar på huvudet så att hans långa tunna flätor far åt alla håll. 

328 

Foto av Bob Marley under en konsert. Han bär en elgitarr över magen och har 
dreadlockfrisyr. Han är klädd i jeans och jeansjacka. 

332 

Satanismens symbol: ett upp-och-nedvänt kristet kors. 

334 

Sikhismens symbol är sammansatt av ett antal traditionella sikhiska vapen med ett svärd i 
mitten. 
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334 

Jainismens symbol utgörs av en handflata med ett hjul. Mitt i hjulet står tecknen för 
”ahimsa” inskrivna. Ahimsa är sanskrit för icke-våld och utgör en moralisk princip inom 
hinduism, buddhism och jainism. 

335 

Scientologins symbol utgörs av ett kristet kors med fyra stjärnuddar som strålar ut från 
korsets mitt. 

342 

Tidslinje som visar några av de viktigaste händelserna under judendomens historia. 
Tidslinjen börjar 2000 år f.Kr och slutar i vår tid. 

• 1 800 f.Kr.: Abraham blir utvald av Gud. 

• 1 200 f.Kr.: Mose får stentavlorna. 

• 900 f.Kr.: Saul, David, Salomo regerar i Kaanan. 

• 600-500 f.Kr.: Folket lever i exil i Babylon. 

• Före år 100: Förskingringen, diasporan 

• 1300-talet: Många judar tvingas leva i getton. 

• Åter i Israel 1948. 

342 

Tidslinje som visar viktiga händelser i kristendomens historia. 

• År 0: Jesus föds. 

• Ungefär år 30: Jesus dör och uppstår. 

• Ungefär år 50: Paulus och apostlarna sprider den kristna tron. 

• Från 300-talet och framåt: Kristendomen blir en världsreligion. 

• År 800: Kristendomen kommer till Sverige. 

• År 2000: Idag, världens största religion. 
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342 

Tidslinje som visar viktiga händelser i islams historia. 

• År 570: Muhammed föds i Mecka. 

• Ängeln Gabriel läser ur Koranen. 

• Muhammed flyttar till Mecka år 622. Islams tideräkning börjar. 

• 620-talets slut: Muhammed intar Mecka. 

• Från och med 700-talet: Islam sprids i Afrika, även upp till Spanien. 

• År 2 000: Idag, världens näst största religion. 

342 

Tidslinje som visar viktiga händelser i hinduismens historia. 

• 2 000 till 1 500 f.Kr: Offer till gudarna (En man offrar vid ett altare) 

• 1 000 f.Kr: Meditation för att nå Gud (En man mediterar med korslagda ben). 

• 250 f.Kr: Tillbedjan för att nå Gud (Guden Krishna spelar flöjt). 

• 1800-talet: Hinduismen känd i Europa som en alternativ religion (Tecknet för Aum). 

• År 1948: Indien självständigt (Mahatma Gandhi). 

• År 2 000: Olika vägar att nå Gud (Flera vägar som leder uppför ett berg). 

342 

Tidslinje som visar viktiga händelser i buddhismens historia. 

• 560 f.Kr: Buddha föds. 

• 530-talet f.Kr: Upplysning (Buddha mediterar under ett fikonträd). 

• Från 200-talet f.Kr: Buddhismen sprids (En stupa). 

• År 500: Tibetansk buddhism (Huvudet på Buddhastaty). 

• 1800-talet: Buddhismen känd i Europa som en alternativ religion. 

• År 2 000: Buddhismens budskap om fred (Dalai Lama). 
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