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

• Boken innehåller bildbeskrivningar. 
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Bildbeskrivningar 

Omslagsbild 

Surrealistisk målning av René Magritte, ”Le mal du Pays”. På en bro står en man i kostym 
och tittar ut över vattnet. Han har svarta vingar på ryggen och vid hans fötter ligger en stor 
lejonhanne! Lejonhannen ser lugn och trygg ut. 

7 

Målning från en föreläsningssal. Salen är full med män som tittar intresserat och 
antecknar. En äldre man står i kostym bredvid en ung kvinna. Kvinnan lutar sig avsvimmad 
bakåt mot en annan man. Kvinnans livstycke på klänning är neddraget och bara 
underklänningen täcker halva överkroppen och nätt och jämt brösten. 

9 

Foto från reality dokusåpan Robinson. Åtta kvinnor poserar på en strand. De är iklädda 
bikinis och saronger över höfterna. De skrattar och ler. En kille i shorts och muskulös 
överkropp försöker se cool ut. 

15 

Teckningar som är förlaga till en modernistisk skulptur. Två figurer, en man och en kvinna 
sitter på pallar. De håller ett barn emellan sig. Deras kroppar är stora och huvudena väldigt 
små. 

17 

Tecknad serie på två katter. En av dem håller hunden Fido i koppel. 

  Katt 1: Visa nu att du har pli på Fido. 

  Katt 2: Ja 

  Fido: Grrrr 

  Katt 2: Stanna Fido! 

  Fido: Grrrr 

  Katt 2: Stanna sāger jag! 

  Katt 1: Du måste vara mer bestāmd. 

  Katt 2: Ja, ja. 

  Fido: Grrr 

  Katt 2: Nej, nej stopp! Ät inte upp den lilla sōta mopsen. 

  Fido: Morr 

  Moppsen: Vaff! 

  Katt 1: Håll hårt i kopplet! 
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  Katt 1: Det hār går ju bra. 

  Katt 2: Såja, fin vovve. 

  Fido har ett hjärta över huvudet när han nosar på mopsen. 

  Moppsen: Voff 

  Fido äter upp moppsen. 

  Katt 2: Neej! 

  Fido: Gluff 

  Moppsen: Piiip 

  Katt 1: Titta nu vad du stāllt till med. 

  Katt 2: Fōrlåt 

18 

Målning på en kvinna och ett barn som sover. Barnet ligger på kvinnans kropp. De har 
huvudena tätt tillsammans. De är nakna och kvinnans hud är väldigt ljus. Håret är rött och 
smyckat med blommor. Det är en rofylld och vacker bild. 

24 

Målning på två vargar. Den ena är klädd i 1500-tals klänning med vackra gulddetaljer. I 
handen håller hon en burk med hallon. Den andra vargen är en ”vanlig varg” men den 
skrattar mot betraktaren. I bakgrunden syns mönster med cirklar. 

27 

Tre katter. A är glad. B kommer och är sur. B skäller på A. Då blir båda sura! C kommer och 
är glad! A och B gaddar ihop sig och skäller på C. C blir förvånad och sen sur! Nu är A och B 
ok igen! 

37 

Teckning på hur experimenten med hundarna har utförts. Hunden sitter fastbunden i en 
ställning. I kinden finns en slang inopererad. Slangen går ner i ett mätglas. Från mätglaset 
går en sladd till ett mätinstrument som ritar vågor. En forskare tittar på hunden genom ett 
glas och sköter en ringklocka med ett snöre. Ringklockan finns över hunden. Framför 
hunden finns en skål. Genom ett fönster kan forskaren och hunden titta på varandra. 

40 

Filmfoto på Alex. Han har på sig det karakteristiska plommonstopet (hatt) och har tydliga 
ögonfransar sminkade på under höger öga. Han höjer upp ett glas mjölk i en skål. 

42 

Foto på ett barn som står i ett rött rum. Han har kommit ut genom en låg dörr med texten 
BARN. Han pekar på dörren med texten ”VUXEN”. Den dörren är öppnad på glänt. 
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46 

Skulptur i kolossalformat av en spindelhona. Hon är gjord i brons och är 9 meter hög och 
avstånden mellan benen är ca 10 meter. Under kroppen har hon sina ägg. Skulpturen är 
fascinerande och skrämmande på samma gång. 

51 

Målning på två ansikten. Istället för hår har de var sin planta med ogräs på huvudet, en 
maskros och en gåsört. 

54 

Foto på en pappa och en nyfödd bebis. Pappan pussar barnet och barnet gapar för att 
testa om det är mat som kommer! 

56 

Målning av en teaterscen. På scenen är allt långt ifrån varandra. Mamman sitter själv i en 
soffa långt från flickan i barnstolen. En bäbis sitter lindat i en soffa långt bort. Skuggan av 
en man sitter innanför dörren och väntar på att någon ska komma. Han håller i en penna 
eller en kniv! I publiken sitter på var sin stol: träd, blomma, kniv, gaffel, päron, morot, 
kanin, ballong, lampa, kaffekopp, penna, korv, skor, glass, ost, napp och ett glas. 

59 

Surrealistisk målning. På en klippa ligger en naken kvinna. Hon ska just anfallas av två tigrar 
och ett gevär! Men den ena tigern blir just uppäten av en jättefisk! På himlen syns en 
svävande elefant med jätteben! På bilden syns också två granatäpplen. 

61 

Målning på en hjort som har fått 9 pilar skjutna i sig. Hjorten blöder! Hjortens huvud har 
Frida Kahlos ansikte. Hon springer i en mörk skog. På himlen slår en blixt ned. 

64 

Målning av en man som sover i en trälåda. Under honom finns 7 saker i en sten: en spegel, 
en duva, ett plommonstop (hatt), en rosett, ett tänt ljus och ett äpple. 

67 

Målning med Frida Kahlo. Hon har svept in sig i ett tygskynke med rosetter och blommor 
runt ansiktet. Över pannan sitter blommor. I hennes panna finns ett porträtt på Diego 
Riveras. Från hennes huvud strömmar svarta sköra trådar eller blodådror. De blandas med 
starkare vita trådar från tyget runt henne. 

69 

Målning på en blöt fest. Människorna är väldigt tjocka, också katten. Några människor är 
kortare än andra. De är vuxna men har samma storlek som barnen i bilden. En man kramar 
om en kvinna bakifrån. Han drar upp klänningen så att strumpebandet syns och lägger ena 
handen på hennes bröst. Kvinna lutar sig bakåt och håller armen om mannens huvud. 
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73 

En katt går och tänker och är ledsen. På vägen träffar den flera kompisar. 

  Katten: Varför har jag inga vänner? 

  Kompis: Hej! vi letade just efter dig. 

  Kompis: Ja, ska du med på fest? 

  Katten: Nej, inte idag 

  Katten: Varför känner jag mig så ensam? 

  Kompis: Du! ska du men på bio? 

  Katten: Nej! 

  Katten: Varför bryr sig ingen om mig? 

  Kompis: Åh, kan inte vi två träffas och äta middag snart? 

  Katten: Nej! Hinner inte! 

  Katten: Varför vill ingen vara med mig? 

77 

Målning på ett huvud i profil. Där hjärnan ska vara finns snurror och en stor gång ut ur 
huvudet. 

78 

Teckning av en nervcell som för över en signal till en annan nervcell. Cellen består av en 
cellkärna. Cellen har ”rötter” dendriter och axon. Via ”rötterna” kopplar cellen till en annan 
cell. Dendriterna har synapsklyftor där axonets ändknoppar kan fästa. Inuti ändkonopparna 
finns synapsblåsor. 

80 

Nervsystemet består av: 

Centrala nervsystemet: hjärna och ryggmärg 

Perifera nervsystemet med: 

• Somatosensoriska nervsystemet: skelett och sinnesintryck 

• Autonoma nervsystemet: tarm, njurar osv. med: 

- Sympatiska nervsystemet: kamp/flykt 

- Parasympatiska nervsystemet: vila 

85 

Foto på hjärnan. Den består av två halvklotsformade hälfter. De skiljs åt med en djup fåra. 
Ytan är veckad och bildar vindlingar som skiljs från varandra genom fåror. På bilden är ett 
område en annan färg vilket visar att den är aktiv. 
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90 

Målning på ett vardagsrum med soffa, fåtöljer bord och en låg bänk. I soffan och i en fåtölj 
sitter änder tillbakalutade. Och flera är på väg in i rummet! 

93 

Målning på ett omklädningsrum. Det är väldigt högt i tak. Uppe i taket hänger två rader 
med kläder och galgar från långa snören. Översta radens kläder är färgstarka och håller sig 
upprätt. Undre radens kläder är mörka och böjda i ryggen. En dräkt står bredvid bänkarna i 
omklädningsrummet. 

94 

Målning på en man och kvinna som står vända mot varandra. Bakom kvinnan finns en orm. 
Båda får var sitt medelande av två stora fåglar. 

99 

Målning på ett par som tittar på två män och en kvinna som sitter i en soffa. Männen i 
soffan pratar över huvudet på kvinnan. 

Paret består av en kvinna och en man. Kvinnan är vacker, smal och svartklädd. Hon ler lite 
elakt. Mannen är blek och smal. Vid dem finns ett barn som kallar på uppmärksamhet. 

102 

Målning på ett klassrum. Eleverna är barn i 10-års ålder. De sitter en och en i alla rader. 
Alla är gråa i ansiktet och tittar tysta och allvarliga mot katedern. 

107 

Behovstrappan består av sju trappsteg. Vid varje steg står exempel på vad steget kan 
innebära för någon. Stegen är (nerifrån och upp): 

  Fysiologiska behov: mat 

  Trygghet: närhet till sina föräldrar 

  Kontakt: en kärleksrelation med en annan människa 

  Uppskattning: ett tack från någon 

  Självbestämmande: kunna styra bilen själv 

  Meningsfull aktivitet: jogga 

  Självförverkligande: spela fiol bra 

110 

Foto på en liten ap-bäbis som klamrar sig fast vid en tygmamma. Bredvid finns en 
ståltrådsmamma med en nappflaska. Båda ”mammorna” har ett huvud med ögon och mun 
markerat. Fotot ger ett ledsamt intryck. 
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113 

Målning på ett bröllopspar. De är lite svävande i luften, de verkar sitta på en stor tupp. 
Brudgummen tittar mot bruden och håller en hand mot hennes mage. Runt dem finns 
många figurer: en brevbärare, en get med cello, en ängel, en fiolspelare, en ängel med en 
ljusstake, ett annat litet brölloppspar. 

117 

Målning på människor som dansar ringdans runt, runt i flera ringar. 

120 

Foto på tre tjejer. De fnissar och ser glada ut. De har traditionella folkdräkter från 
Latinamerika på sig. Alla har långt svart hår som är uppsatt. 

122 

Foto på en stor blodpöl i en ödslig lokal. På väggen har någon satt upp en teckning på två 
män där den ena sticker en kniv i den andre! 

125 

Målning av en slavmarknad. En kvinna tittar på en folksamling. Flera av de personerna 
bildar en ny bild, bilden av Voltairs ansikte. Man kan alltså se två olika bilder i målningen. 
Antingen folksamlingen eller Voltaires ansikte. Ansiktet verkar vara placerat på ett litet 
stativ och tittar rakt tillbaka på kvinnan. 

127 

Två teckningar från en korridor. Korridoren är ritad i perspektiv vilket gör att man tycker 
att den platta bilden ger ett djup. Saker ser ut att vara längre bort fast det bara är ett platt 
papper. För att få djup måste saker som är längre bort ritas mindre fast de i själva verket är 
lika stora. I de här teckningarna visar konstnären att när två kvinnor sitter i en korridor så 
måste den som sitter längst bort i korridoren ritas ungefär 5 ggr så liten för att 
perspektivet i teckningen ska upplevas. 

128 

Två teckningar på blommor ritade av runda cirklar med en mitten cirkel. Den ena omges av 
stora runda cirklar och den andra av mindre cirklar. Ögat tycker att den som omges av 
stora cirklar har en mitten cirkel som är mindre MEN i själva verket är de lika stora. 

128 

Två streck som båda har pilar i ändarna. Sträcket som har pilar vars spetsar riktas inåt 
upplevs som mindre än strecket med pilar som riktas utåt. 

129 

Två streck med korta små streck ger illusion om att de hör ihop och är nära varandra. 
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129 

Streck som går upp och ner i kantiga former och ett sicksackstreck. Tillsammans vill ögat 
tolka dem som ett mönster. 

129 

Tre cirklar med tårtbitar uttagna och tre vinklar vill hjärnan tolka som att det finns 2 
trianglar mellan formerna! 

131 

Fotomontage. I en målning som föreställer en seriefigur som gör ett konstfullt hopp för att 
rädda en glödlampa som ramlar. Seriefigurens ansikte är ett foto av en glad gammal tant. 

135 

Målning av en man som sitter på en stenmur. Framför ansiktet och kroppen har han en 
bild. Den föreställer: en nyckel, ett vinglas, en duva och en pipa. Bilden är insvept i ett rött 
tyg. Det ser faktiskt ut som han inte har någon kropp eller ansikte. Istället håller han i en 
slags ljusstake med ögon och mun. 

142 

Foto på en liten pojke som går framför soldater som marscherar. Pojken går på samma vis 
med stor inlevelse! Någon soldat ler stort mot honom. 

147 

Målning av en blek flicka. Hon håller händerna bakom ryggen. Hon har röda kläder och är 
även röd runt ögonen som om hon varit ledsen. Vid henne står en tax och en svart katt. 

149 

Foto på en bäbis som hålls i famnen av en pappa. 

152 

Foto på en tjej på första maj. Hon sitter på gatan och håller i en röd banderoll. Hon har på 
sig en palestinasjal, jeans och stickad tröja och mössa. 

158 

Målning från en strand. Här finns en kvinna och man i baddräkt på en cykel. Mannen är 
mycket mindre och sitter på pakethållaren. En kvinna sitter framför cykeln och håller i ett 
papper med texten: ”Hommage a Louis David”. Två män står i kostym bredvid cykeln. Den 
ena har ett barn i famnen och den andra röker. På himlen syns ett moln fyllt med duvor. 

161 

Foto på tre tjejer som pluggar. De har alla långt hår och är lite sminkade runt ögonen. 
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164 

Målning av en kvinna i klänning. Bredvid henne sitter en liten pojke men kvinnan tittar 
bortåt åt andra hållet. 

168 

Foto på fem killar som går tillsammans. De är alla klädda i slitna lite pösiga jeans. 

171 

Målning på två skyltdockor. Huvudena är helt släta utan öron, ögon, näsa osv. Istället finns 
sömmar där tyget är ihop sytt. Den ena har två stora hål in i ansiktet som på en fiol. Den 
andra har en tråd runt huvudet. 

176 

Målning på två figurer som pratar. Den ena är i trä och den andra är mjukt formad i kanske 
lera eller gips. 

179 

Foto på ett par kvinnor i 30-års ålder. De är tvillingar och håller huvudet på sned på precis 
samma sätt. Ögonfärgen är samma och de är klädda i beige. Båda har stora halsband. Den 
ena har rakat av sig håret och ser mycket tuffare ut än sin syster. 

181 

Målning på flera små bostäder från en kåkstad. Husen är målade ovanpå varandra. 
Personerna i husen är socialt utsatta. De är bl.a. en prostituerad, en alkoholiserad pappa 
med en dotter som sitter utanför huset och håller för ögonen, en man som inte har några 
ben utan åker skateboard. Här finns också flera skelett och en doktor som ser skum ut och 
från ett tak bolmar rök med militärhelikoptrar i. 

184 

Foto på en tjock, tatuerad man som dricker te ur en vacker tekopp med rosor på. 

188 

Foto från ett spelkonvent med dataspelet World of Warcraft, Cataclysm. Vid varje dator 
finns två stora skärmar och män i 30-40 års ålder. 

191 

TV-foto från TV-serien körslaget då Andreas Johnson dirigerar en kör. Kördeltagarna står 
bredbent och sjunger. Alla har röda kläder. 

193 

Foto på ett högt hopptorn vid en simbassäng. Man kan välja att hoppa från tre olika 
höjder. Det är mest unga killar som står på hoppavsatserna. Några hoppare är i luften. En 
kille tänker stå på händerna innan han hoppas. 
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196 

Foto på en man som har sin arm fastspänd och skriker av smärta. Bredvid honom sitter en 
man som delar ut stötarna. Han tittar oberörd bortåt. 

201 

Serie med 30 rutor då en kvinna i början är klädd i svart kappa med hatt och skor. Hon klär 
av sig sina kläder. Till slut tar hon även av sig ansiktet från huvudet och huden från kroppen 
och en apa kommer fram. Apan får snart en penis. Så kommer även en väldigt stor näsa 
fram. Apan tar så av sig pälsen och fram kommer en man. Mannen tar av sig huden och 
fram kommer en fågel som flyger iväg! 

206 

Foto av en flicka som håller armarna bestämt i kors framför kroppen. Hon rynkar näsan och 
ser busig ut. Hon har tappat sina sexårs tänder och kvar finns hörntänderna som ser ut som 
vampyrtänder! Hon är klädd i en söt älv-klänning med vingar på ryggen och en tiara i håret. 
En underbar bild! 

209 

Målning på en tjock man iklädd en blommig klänning. Han är sminkad med lite läppstift och 
blå ögonskugga. Han speglar sig. Han är hårig på bröstet och det sticker fram ur 
halslinningen. 

211 

Foto på en kvinna som skriver med krita på betongplattor: ”Love is love” och ”Celebrate 
diversity”. Hon har ritat ihop Venus (kvinna) och Mars (man) symboler för kvinna-kvinna 
och man-man. Det är två runda ringar med kors under (kvinna) och pilar upp (man). 

215 

Målning på ett slott. Från marken hoppar en stark kvinna upp mot slottet. Det är mitt i 
natten och trädgården runt slottet är vackert röd. På slottet sitter en fågel och tittar på 
kvinnan. 

218 

Foto på en gammal kvinna som sitter i en gunga på en lekpark. Hon ser väldigt glad och söt 
ut! 

224 

Diagram som visar sömncykler. Cyklerna har både ytlig drömsömn och djupare sömn. 
Sömnen är indelad i olika stadier från 1-4 där stadie 1 är ytlig sömn och stadie 4 djupsömn. 

Kurvan har 6 toppar som visar drömsömn (REM). Mellan topparna finns djupare sömn. 
Från att vara vaken går du ner i djupsömn (stadie 4). Ju längre du sover går desto ytligare 
blir sömnen. Innan du vaknar går sömnen bara ner till stadie 1. 
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229 

Målning inifrån ett hus då en man rider på en tiger. Tigern springer och tittar oroligt mot 
betraktaren. 

233 

Målning på folk som springer på en perrong. Flera klockor finns i bilen. 

237 

Foto på ett par fötter i en hängmatta. Mellan tårna är en prästkrage instucken. 

241 

Målning som föreställer en svart man som skriker. Han håller en kanin i famnen. Runt 
honom finns raketer som skjuts upp, människor, höga hus och en hund. 

244 

Foto på män i uniform med texten Räddningstjänsten Skåne nordost på ryggen. De står på 
en bergsknalle. En man bär ner ett barn inlindat i en filt. 

248 

Målning på en pojke. Över honom flyger ett plan som släpper bomber och bredvid honom 
brinner ett hus. 

251 

Målning på en kvinna som speglar sig i tre speglar. I spegelbilderna visas ett vitt ansikte där 
ögonen är helt svarta. 

254 

Vid en havsstrand sitter en man och funderar. 

257 

Foto på en flicka som klättrar uppför en hög brant klippa. Hon har på sig hjälm och en 
klättringssele. Från selen finns ett rep som löper genom en säkring i berget och sedan ner 
till en vuxen på marken. 

263 

Målning på en tom gata en tidig morgon. Det är mörkt och skuggorna är många. En flicka 
springer med ett hopprep som hon håller högt över sig. 

267 

Målning av en söt kanin och en hund som ylar och visar stora huggtänder och skrämda 
ögon. 

269 

Serie med en glad katt som är ute och går i trafiken. Han säger: 
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Om jag hinner fram till nästa övergångställe ... innan det slår över till grön gubbe... så 
kommer börskurserna snart att gå upp. 

Och om jag låter bli ... att gå på de vita strecken ... så kommer jorden inte att gå under ... 
idag heller. 

Om världen bara visste hur mycket den har att tacka mig för. 

273 

Foto på Britney Spears på scen. Hon är klädd i nätstrumpor och en bikini med 
metalldekorationer. Håret är blekt och långt. Hon har mycket smink runt ögonen. Bredvid 
sig har hon två manliga dansare som är klädda i band över överkroppen också de prydd 
med metall. De håller i en ram som de alla tre tittar ut igenom. 

279 

Målning på två kvinnor. Istället för mun, näsa och ögon i anskitet har de tallrik och bestick 
som mun och ett glas för näsa. Den ena har saltkar som ögon medan den andra har en 
soppskål och en såssnipa som ögon. 

285 

Två skulpturer som står vända mot varandra. Den ena är kraftigt undernärd. Skelettet syns 
tydligt. Den andra är överviktig med hängande mage, tunga bröst och gropar i rumpan. 

289 

Målning av en sandstrand. I bakgrunden är allt svart. 

293 

Självporträtt av James Ensor. Han har skägg och en vacker röd hatt med blommor och en 
fjäder. Runt honom finns fullt med masker med olika uttryck: glada, sorgsna, elaka, 
förskräckta, förvånade, lugna. Två av dem föreställer kranier. 

298 

Målning med en amma som ger mjölk åt Frida Kahlo. Frida har ett vuxet ansikte men ett 
barns kropp. Amman har en mask för ansiktet. Masken är svart och ser helt uttryckslös ut. 
Bröstet är målat så att mjölkkörtlarna syns. De ser ut som ett vackert mönster. 

303 

Målning på en tjock man som ser överlägsen och dryg ut. I och runt honom syns flera 
figurer: en bedrövad, en som tar sig för ansiktet, en som håller om en kvinna, en som går 
med nersänkt huvud. 

315 

Målning på en kvinna med stora uttrycksfulla ögon. Hon har på sig en liten platt hatt. 
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319 

Målning på tre manliga fotbollspelare som har var sin boll som de trixar med. 

325 

Teckningar på hjärnan där olika områden är markerade i hjärnan. 

  talamus: i mellanhjärnan (som omges av storhjärnan) 

  amygdala: i tinningloben 

  syncentra: i bakhuvudet 

  hörselcentrum: ovansidan av tinningloben 

  hörselminnescentrum: vid tinningen 

  luktminnescentrum: vid tinningen 

  känselminnescentrum: övre hjärnan 

  synminnescentrum: bakhuvudet 

328 

Målning med en nyckelknippa. Bredvid finns en kopia av det kända porträttet av Mona 
Lisa. 
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