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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! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

• 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 texten som anpassningar. 

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

• 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. 

• Några bilder som inte tillför någon ny information har tagits bort. 

• Stavfel i förlagan har rättats. 
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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 beskrivits direkt på sidorna i anslutning till texten. 

Baksidestexten är inte med. 
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Pedagogiska tips 
• Kartor som är användbara: 

• Israel, Palestina  Best. nr 6634, 100:- (106:-) 

• Mellanöstern Best. nr 6635, 100:- (159:-) 

• Egypten Best nr 6661,  50:- (53:-) 

• Övriga tips: Kartorna kan även tillföras extra information genom att områden, 
städer, floder och vandringar återges med hjälp av häftmassa och/eller vaxat snöre. 
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Bildbeskrivningar 

7 

Foto. Utsidan på ett flerfamiljshus med många våningar. Fönstren på huset är försedda 
med markiser. Längs ena sidan på huset löper långa balkonger eller loftgångar där tvätt 
hänger på tork. Stora träd med glest lövverk växer runt huset. På gatan utanför står många 
mopeder och personbilar parkerade. 

7 

Foto. Entrén till en biograf. Ovanför dörrarna sitter en stor affisch som bl. a. föreställer en 
ung kvinna klädd i sari (den traditionella indiska kvinnodräkten) och en ung man som bär 
ringbrynja. 

9 

Foto. Två små flickor står framför skranket kring ett altare inne i templet (ett skrank är ett 
slags staket). Tempelrummet är ljust och målat med klara färger. Där finns många bilder 
och skulpturer som föreställer olika gudar (en av gudarna har elefanthuvud). I ett hörn 
sitter en modern väggklocka. 

10 

Foto. En ung kille som är klädd i sportjacka och tröja. 

10 

Foto. Turister som går bland ruinerna efter ett stort tempel. Bland ruinerna höjer sig två 
obelisker (höga och spetsiga stenstoder som till formen liknar plyertspennor som står 
lodrät med spetsen uppåt. 

12 

Foto. Amirs mamma sitter på huk vid en stor kastrull som hon har ställt på spritköket. Runt 
henne står flera stora kastruller och fat. Hon bär en svart slöja kring huvudet och en lång 
röd klänning. Hon ler vänligt mot fotografen. 

13 

Foto. Avlånga turbåtar ligger vid en kaj. Turbåtarna har höga soltak och är målade i klara 
färger. Framtill på dem sitter en stege som leder upp till taket. Den närmaste båten heter 
”Ramsess”. Båten bortom den heter ”Titanic”. 

14 

Foto. En liten vitmålad moské med platt tak. Bredvid moskén höjer sig en vitmålad 
minaret. Minareten är ett torn med spetsigt tak som vilar på smala höga pelare. Upptill på 
taket sitter en månskära. 

15 

Foto. Julia spelar piano samtidigt som hon vänder sig om mot fotografen. 
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17 

Foto. Kören är klädda i långa purpurfärgade dräkter med en vit v-formad bård framtill. 
Bredvid dem på scenen sitter en orkester med trummor, elbas och andra instrument. På 
väggen ovanför dem sitter tre kors i olika storlek och en text som lyder: ”Jag tror att du är 
mäktig/Har världen i din hand/Du skiljer land från vatten/För mig till säker mark/Jag tänker 
lova dig för/Du är den Ende Guden”. 

19 

Foto. Anna och hennes fem syskon sitter i en båt med en öppen havshorisont i 
bakgrunden. 

18 

Foto. I förgrunden står Anna iförd hörselskydd och sågar till brädor vid en vinkelslip. I 
bakgrunden spikar hennes bröder på ett tak. 

22 

Teckning. Erik har ljust halvlångt hår med rak lugg. Han är klädd i en ljus skjorta som bara 
är knäppt i halsen och en mörk kavaj. Han ler glatt mot betraktaren. 

22 

Gården ligger nära en bred å med en vattenkvarn. Ett rödmålat boningshus med vita 
knutar ligger bredvid en lagård. Intill boningshuset växer ett stort lövträd. Det är höst och 
flyttfåglar i plogformation är på väg söderut. På åkrarna och fälten runt gården pågår en 
livlig verksamhet. Män, kvinnor och barn arbetar alla med att skörda potatis, frukt, kål och 
hö till djuren. På andra sidan ån betar kor i en hage. 

24 

Teckning. Prästen tronar vid ett bord med vit duk. Framför sig på bordet har han en 
uppslagen bibel och en kaffekopp. Bredvid honom sitter några av de yngsta barnen. Andra 
vuxna sitter utmed väggarna i rummet. En finklädd ung man står framför prästen som inför 
domaren i en domstol. 

26 

Klassfoto av en högstadieklass. Bara två av de femton eleverna på fotot är flickor. De flesta 
är mörkhyade och/eller har mörk hårfärg. 

27 

Foto. En pojke som bär en vit mössa sitter och skriver i ett block. Bredvid honom på bordet 
ligger Koranen. 

28 

Teckning. En grottmynning i ett bergigt område. En död man har lagts på sidan med 
uppdragna knän på en bädd av gräs och blommor. Kvinnor och män lägger stora buketter 
av ängsblommor på honom. Människorna på bilden är nakna eller ytterst lättklädda. 
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29 

Foto. En stor blixt som når ned till marken. 

30 

”Månskära” (den belysta delen av månen) fotograferad med teleskoplins. 

31 

Mosaiken föreställer människor av olika kön, åldrar, utseenden och religiösa tillhörigheter 
som står tillsammans. En del har knäppt händerna som i bön. Andra håller upp matskålar. 
Allas ansikten är präglade av allvar. 

Följande text på engelska är infogad i bilden: 

”Do unto others as you would have them do unto you”. 

32 

Teckning. Jorden visad från mycket hög höjd. Området mellan floderna Nilen i Egypten och 
Eufrat och Tigris i nuvarande Irak är belyst som om någon riktat en jättelik strålkastare mot 
det. 

Det ”belysta” området omfattar: 

• Östra Medelhavet. 

• Egypten med Nilen och städerna Thebe (Luxor) och Memfis (Kairo) som ligger utmed 
flodens lopp. 

• Kanaan (Israel) med staden Jerusalem. 

• Babyloninen (nutidens Irak) med städerna Babylon (vid Eufrat) och Ur (mellan Eufrat 
och Tigris). 

• Områden som är utmärkta men inte ”belysta”: Grekland, Persien (Iran). 

34 

Teckning. 

• I förgrunden sitter en man och skriver på en lertavla. 

• En annan man arbetar med att hälla smält metall i en gjutform. 

• En vagn med flätade sidor är lastad med stora lerkrukor. Vagnen dras av två oxar. 

• Bredvid vagnen går kvinnor som bär på varor och en flock med får. 

• En man står vid ett åker med moget vete och höjer händerna i tillbedjan. 

• I bakgrunden fraktas varor på floden av ett skepp som är byggt av buntar med 
papyros (ett slags säv). Skeppet har en hög mast med ett stort segel. 

• På andra sidan floden ligger ett stort tempel. Templet har platt tak och saknar fönster 
men det har en hög port i gaveln som är vänd mot floden. 
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34 

Lertavlan är indelad i två fält med hjälp av en vågrät linje. Tio tecken på tavlan är utmärkta 
och tolkade: 

• tio: Stora runda hål (i tavlan). 

• huvud: Ett mycket stiliserat (förenklat) huvud med lång och smal hals. 

• bröd/mat: En matskål. 

• korn: Ett kornax. 

• halvmånar som anger dagar: Tre kilformade gropar. 

36 

”Lertavla” med den här texten: 

Då jag kom till skolan i morse läste jag upp min tavla, åt matsäck, gjorde i ordning den nya 
tavlan, skrev på den, blev klar med det och fick läxa att kunna utantill. 

Efter skolan gick jag hem, steg in genom dörren och fann min far där. Jag berättade för 
honom om mitt skriftliga arbete och läste upp vad jag skrivit på tavlan och han blev 
förtjust. 

36 

Mannen på tavlan sitter på en fällstol och håller en liten harpa över knäet. Han är klädd i 
en lång fotsid dräkt och bär en skålformad mössa på huvudet. 

37 

Skämtteckning. En kung och en präst står sida vid sida på en hög sten. Nedanför står 
kvinnor och män som hör till folket och lyssnar till dem. Prästen håller upp en fyrkantig 
liten hatt som ligger på en platta och säger: ”Gud har sagt till oss att nu måste alla ha 
fyrkantiga hattar!” 

38 

Ett frodigt parklandskap med stora lövträd kring gröna ängar och stilla vattenytor. Överallt 
vimlar det av djur som lever i bästa sämja. Fredliga lejon ligger intill getter och kor. Katter 
sitter tillsammans med möss. Apor och papegojor sitter i träden. Rådjur betar i gräset. 
Långt borta skymtar Adam och Eva. Eva pekar mot ett särskilt träd. 

40 

Teckning. Vy över det forntida Babylon. Staden är så stor att den utgör ett hav av av platta 
hustak. Rakt igenom staden löper en mycket bred aveny. I förgrunden grenslar 
Ishtarporten denna aveny. Porten har höga torn och murar som alla är klädda med blå sten 
och gula djurfigurer. Processionen som passerar genom porten består av täckta vagnar 
som dras av vitklädda människor. Längs dess väg står led med soldater. Lång borta höjer sig 
en slags stor pyramidlik byggnad. Högst upp på denna byggnad ligger ett fyrkantigt tempel 
med blå väggar. Ändå längre bort skymtar ett stort tempel med platt tak. 
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41 

Porten har höga valv och sidotorn som är kläd med djupblått kakel och gulvita djurfigurer 
som föreställer lejon, drakar och tjurar. 

42 

Teckning. Ett rum i ett torn. Genom ett dörrvalv skymtar stjärnhimlen och en man som 
studerar stjärnorna vid ett bröstvärn (den höga ytterkanten på ett torn). I förgrunden 
pågår ett samtal mellan två män som är klädda i långa mantlar. Längre in i rummet står en 
månskära av metall på en sockel och en smal vas i en hög metallställning. På väggen sitter 
en solsymbol som är gjord av gul metall. 

42 

Marduk står i en tvåhjulig stridsvagn som dras av två hästar. Han har långt skägg och hår 
och fyra fågelvingar på ryggen. Från hans höjda händer kommer långa slingor som slingrar 
sig kring Tiamat. 

Tiamat har fötter och händer med stora rovfågelsklor. Hon har två stora fågelvingar på 
ryggen och några fågelfjädrar över stjärten. Överdelen av hennes kropp är täckt med stora 
fjäll. Hon har ett rovdjurshuvud med spetsiga horn och ett stort gap till mun med jättestora 
tänder. 

45 

Medeltida bild som föreställer Zodiaken. Bilden består av en cirkel som är indelad i tolv lika 
stora sektioner. Var och en av dessa sektioner innehåller bilder och symboler för vart och 
ett av de tolv stjärntecknen. 

• Väduren 

• Oxen 

• Tvillingarna 

• Kräftan 

• Lejonet 

• Jungfrun 

• Vågen 

• Skorpionen 

• Skytten 

• Stenbocken 

• Vattumannen 

• Fiskarna 
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47 

En hög och smal mörk sten. Överdelen av stenen bär en relief som föreställer hur 
Hammurabi står inför den sittande guden. Båda bär en slags långa fotsida ”klänningar” och 
har långa friserade skägg. Guden bär en hög turban medan Hamurabi har en skålformad 
hatt. Större delen av den övriga stenen är täckt med finstilt text. 

48 

Teckning. Farao anländer till det nya templet i bärstol. Templet har höga ljusa murar utan 
fönster. Murarna är täckta med målningar som föreställer män som skjuter med pilbåge 
från tvåhjuliga hästdragna stridsvagnar. Framför murarna står målade jätteskulpturer av 
sittande människor med höga spetsiga huvudbonader. 

På var sin sida om den höga och smala porten som leder in i templet står två höga 
obelisker som är täckta med hieroglyfer och som är förgyllda upptill (målade med 
guldfärg). Prästerna som bär fram farao är klädda i långa fotsida vita kläder. De bär smala 
röda band över ryggen. Människorna som tittar på bär vita ländkläden (tygstycken som 
sveps kring den nedre delen av kroppen). Kvinnorna har axellångt hår och pannband. 
Männen har rakade huvuden. Några kvinnor dansar till faraos ära. 

49 

Staty. Ramses II har bar överkropp och ett stort pipskägg. Han bär en huvudduk med ett 
smalt pannband. Framtill på pannbandet sitter en liten skulptur som föreställer en kobra. 

50 

Karta. Nilens lopp och delta. 

Längs övre/södra delen av floden: 

• Konungarnas dal 

• Thebe (Luxor) 

Längs nedre/norra delen av floden: 

• Memfis (Kairo) 

• Giza (med pyramiderna) 

51 

Tutankhamun är klädd i ett långt ländkläde och en stor krage som täcker axlarna. Hans 
hustru bär en lång klänning och en likadan krage. De har båda halvlångt hår som täcker 
öronen och bär höga huvudbonader med massor av utsmyckningar. De är båda barfota. En 
förgylld sol ovanför dem belyser dem med sina strålar. 

52 

Byst som föreställer Nefertiti (En byst är en skulptur som bara avbildar huvud, hals och 
axlar). Hon bär en stor hatt som är bredast upptill och som lämnar öronen bara (hennes 
hår syns inte). Kring halsen bär hon ett brett halsband eller krage. 
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52 

Skulptur. Gudinnan sitter med en liten pojke på knäet. Hon har bara bröst och långt flätat 
hår. Hennes ben är höljda i en lång kjol som når en bit ned på hennes smalben. Hon bär en 
hög rektangulär huvudbonad. 

53 

Kortväggen i ett gravvalv. En stor målning föreställer en död farao som ligger på en bänk 
med inlindad kropp. Guden Anubis står lutad över honom som om han rättar till en detalj. 
Anubis har schakalhuvud med lång spetsig nos och långa spetsiga öron. 

55 

Teckning. Sarkofagen förs över Nilen med båt. Sarkofagen står på ett bord under ett högt 
soltak som vilar på smala pelare. Runt sarkofagen står två kvinnor och två män som bär 
leopardpälsar över ena axeln. Längst bak på båten står två män med långa åror. 

57 

Tutankhamuns mask bär en huvudduk som täcker panna och hjässa och hänger ned över 
axlar och bröst men lämnar öron bara. Tvärs över panna sitter en ring med två skulpturer 
som föreställer ett rovfågelshuvud och en kobra. Masken bär ett långt flätat pipskägg. 

57 

Tutankhamun återges som en ung man med bruna ögon, lång rak näsa och fylliga läppar. 
Han är sminkad kring ögonen och har rakat huvud. 

58 

Egyptisk väggmålning. 

• En man bearbetar jorden med ett slags ”trähacka”. 

• Två män reser små obelisker. 

60 

Väggmålning. Guden Horus som visar in den döde till Osiris har falkhuvud. Osiris sitter på 
en tronstol. Hans kropp är inlindad i linnebindlar som en mumie. Hans ansikte och händer 
är gröna. Han håller i en piska och en kräkla (en stav som slutar i en krok). Bakom hans tron 
står två kvinnor. Upptill på bilden sitter en rad människofigurer med guden Horus i 
spetsen. Flera av dessa människor har samma gröna ansiktsfärg som Osiris. 

62 

Teckning. Utsikt över ett område med vita byggnader med rader av höga pelare under låga 
sadeltak (tak som sluttar åt båda sidorna). Mitt i området ligger ett slags torg med ett 
trappstegsformat altare och gräsmattor med cypresser (höga smala träd som påminner om 
enar och popplar). Mellan träden står vita statyer. Längre bort skymtar en löparbana där 
löparna står redo att starta. En talrik publik kantar banan. 
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I förgrunden står ett stort tempel. Templets gavel bär en målad relief där Guden Zeus är 
omgiven av nakna män som utövar olika idrotter. Där står även Apollon med sin lyra. 

64 

Guden är helt naken. Hans hår är tvärt avklippt över pannan. Han har ett stort helskägg. 
Han står som om han just skall slunga sin blixt mot någon. 

65 

Teckning. De grekiska gudarna sitter i palatsmiljö uppe på Olympos och skådar ut över 
världen. Några av gudarna på bilden är: 

• Zeus med blixtar i ena handen. 

• Poseidon med treudden. 

• Pallas Athena med hjälm, spjut och sköld. 

• Hermes med vingar på hjälmen. 

• Pan med korta bockhorn på huvudet. 

• Apollo som håller i en lyra. 

66 

Målning. En stor våg som höjer sig och bryter över en strand. Vågen kröns av en lång rad 
med helt vita hästar som har simfötter istället för hovar. Hästarna drar en stridsvagn där 
havsguden Poseidon står med treudden i ena handen och tyglarna i den andra. Poseidon 
har långt flödande vitt skägg och hår. 

67 

Pallas Athena bär en stridshjälm med ansiktsskydd som hon har skjutit tillbaka över 
pannan. Hon är klädd i vida, fotsida (långa) kläder. 

68 

Utsikt över templet och teatern i Delfi. Själva teaterbyggnaden är liten och ligger framför 
templet. Framför den ligger en liten halvcirkelformad scen. Runt tre sidor av scenen är 
stora trappstegsformade läktare byggda i en sluttning. En stor publik följer tre 
skådespelares agerande på scenen. 

69 

Målning. Eros är en liten naken pojke som har fågelvingar på ryggen. Han sitter i skogen 
och håller i en pilbåge. Bredvid honom ligger ett koger med pilar. 

69 

Målning från renässansen. Afrodite framställs som en naken ung kvinna med mycket lång 
rött hår. Hon står i ett jättelikt snäckskal. 
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71 

Teckning. Fyra män i forntidens Grekland. 

• Två män diskuterar texten i en bokrulle. 

• En man mäter upp ett avstånd på en karta med en stor passare av trä. 

• En man dissekerar ett litet däggdjur. 

72 

Foto. En diskuskastare tar sats under en nutida olympiad. I bakgrunden skymtar enorma 
läktare som är fullsatta med åskådare. 

78 

Mithras står på knä på tjuren som ligger ned. Han sticker sitt svärd djupt in i sidan på 
djuret. En orm och en hund ger sig också på tjuren. 

80 

Tre foton. 

• En liten pocketbibel i bakfickan på ett par jeans. 

• Någon som läser en liten pocketutgåva av Koranen. 

• Bokrullar. 

82 

Landet på den platta jorden består av Medelhavsområdet, Nilen, Röda havet och 
Tvåflodslandet (nuvarande Irak) med Persiska viken. Runtomkring ligger öknar i söder och 
bergsområden i norr. Hela landområdet är omgivet av ett hav som når ända ut till 
himlavalvet. 

83 

Tre målningar. 

• Gud formar Adam från lera i paradiset. Intill honom ligger några enhörningar på 
marken (sagohästar som har ett långt rakt horn i pannan). 

• Gud drar ut Eva ur sidan på Adam när han ligger och sover. 

• Adam smakar på den förbjudna frukten. Ormen som räcker fram frukten till Eva har 
en kvinnas huvud och överkropp och en orms långa slingrande stjärt (Dess ansikte är 
dessutom väldigt likt Evas). 

84 

I förgrunden talar Gud (i form av en gammal vitskäggig man) med Adam och Eva. I motsats 
till dem är han fullt påklädd. I bakgrunden försöker Adam och Eva gömma sig bakom en 
buske när Gud tittar ned på dem från himlen. Till vänster jagar en ängel ut dem ur 
paradiset med ett svärd. 
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85 

Illustration. Arken ligger på land sedan vattnet dragit sig tillbaka. Ett långt tåg av djur (två 
av varje art) kommer ut från arken. I förgrunden har Noa tänt ett brännoffer på ett litet 
altare. Under regnbågen som Gud har spänt upp arbetar människor med att bygga nya hus. 

88 

Foto. En havsstrand. Horisonten skyms helt av sunamivågen som tornar upp sig som en 
rykande skumvägg när den närmar sig stranden (masten på en segelbåt sticker upp ur 
skummet). Framför vågen försöker några män och barn springande sätta sig i säkerhet. En 
kvinna i förgrunden springer mot dem. 

89 

Teckning. Människofigurer står runt hela jordklotet och pekar ”uppåt” (dvs. ut mot den 
omgivande rymden). 

90 

Målning. En rödhårig Eva står och håller i ett rött äpple. Hon står framför ett träd där 
grenarna bär många likadana äpplen. 

92 

Illustration. Abraham och hans stam vandrar över ett bergsområde med sina dromedarer 
(kameler med en puckel), åsnor och fårflockar. Abraham rider på en dromedar. Han och 
hans följeslagare skådar ut över ett grönt låglandsområde med en insjö i bakgrunden. 

93 

Foto. Abraham trycker ned sonens huvud mot altaret medan han håller kniven i den andra 
handen. Isak skriker förtvivlat. En ängel hejdar Abraham och pekar mot ett får som står 
bredvid Isak. I bakgrunden skymtar ett bergigt landskap med vackra hus bland cypresser. 

94 

Karta över östra Medelhavet och tvåflodslandet (Irak) där Abrahams vandring är utmärkt. 

• Vandringen utgår från staden Ur som ligger nära Persiska viken i nuvarande Irak. 

• Den fortsätter i nordvästlig riktning längs floden Eufrat och passerar staden Babylon. 

• När den når nuvarande norr Syrien viker den av söderut, passerar staden Damaskus 
och når Kaanan och staden Jerusalem i dagens Israel. 

• Senare fortsätter vandringen till Nilen i Egypten. 

95 

Foto. Blommor framför ett regnblött foto av en ung mörkhårig kvinna. 
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96 

Foto. Några beduiner sitter och ligger på utlagda mattor framför sitt tält. En ung man 
klappar två lam medan tackan tittar på. Framför en äldre man står en smal tekanna av 
metall och några små glas på en bricka. Bredvid männen sitter en kvinna och en flicka. 
Kvinnan är beslöjad så att bara ögonen är synliga. En öppen eldstad består av en ring med 
stenar. I bakgrunden höjer sig torra bergsområden. 

103 

Foto. Två bilar står tätt bredvid varandra. En kvinna sticker ut huvudet genom den ena 
bilens fönster och vrålar något åt en man i den andra bilen. 

105 

Foto. En liten pojke ger en äldre kvinna en ömsint kram. 

106 

Teckning. Moses lyfter upp guldkalven över huvudet för att krossa den mot marken. 
Bakom honom ligger flisorna av de sönderslagna stentavlorna. Människorna som  tittar på 
skriker i förfäran eller förtvivlan. 

108 

Foto. En äldre man studerar texten i en bokrulle. Han har skägg och bär en liten kalott på 
huvudet. 

110 

Foto. Utgrävda murar, torn och trappor. 

110 

Teckning. Saul står på knä framför en äldre man som har långt vitt hår och skägg. Den 
gamle häller olja över Sauls huvud från ett litet krus som han smörjer in med den andra 
handen. 

111 

Slungan består av två långa remmar som är fästa i var sin sida av en lapp av läder. Bredvid 
slungan ligger några små rundade stenar. En av stenarna har lagts i slungan. 

111 

Målning. Goliat ligger på rygg och har tappat sin hjälm. Han har ett stort märke i pannan 
efter Davids sten. David höjer hans svärd för att hugga huvudet av honom. 

112 

Templet är en stor och hög stenbyggnad med platt tak och rader av smala fönsterspringor 
längs sidorna. En låg trappa leder upp till en hög port. Porten är förgylld och dekorerad 
med reliefer som föreställer människor och sagodjur. På var sida om porten står två 
jättelika pelare som bär upp templets tak. 
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• Till höger om templet står ett högt altare. En hög och bred trappa leder upp till 
altarets platta överdel där brännoffren förrättas. 

• Olika djur som får, oxar och burar med fåglar drivs eller bärs fram till altaret. Djuren 
slaktas nedanför altaret. 

• Runt slaktplatsen står flera vattenbehållare på hjul som används för att tvätta bort 
blodet från slakten. 

• Till höger om altaret ligger en stor hög med aska. En präst står och gräver med skyffel 
i askan. Bredvid honom ligger en tunna. 

• Alla prästerna på bilden är män. De bär långa vita kaftaner och toppiga vita mössor. 

112 

Foto. Moskén har en stor förgylld kupol och blå väggar. Framför den står en vit portal med 
flera pelare. En bred trappa leder upp till moskén. I förgrunden rör sig många människor i 
olika åldrar på ett stort stenlagt torg. 

116 

Teckning. Salomo reser sig från sin tron och går sin gäst till mötes med utbredda armar. 
Båda monarkerna bär fotsida (långa) vackra klädnader och skålformade guldkronor på 
huvudet. Trappan upp till tronen är klädd med en röd matta och kantad av förgyllda 
lejonskulpturer. Två bugande tjänare håller fram gåvor från drottningen. En stor 
folksamling ser på. 

117 

Teckning. I förgrunden kämpar Elia ensam med att bygga sitt altare av stora stenar. 
Balprästerna är många och de är redan färdiga med sitt altare och har lagt ved på det. De 
står och tittar på Elias mödor med föraktfulla miner. Många människor på sluttningarna 
runt omkring bevittnar händelsen. 

120 

Foto. En stor industrilokal. Långa rader av unga kvinnor står i givakt vid sina symaskiner. De 
är alla klädda i likadana grågröna overaller och ser trötta ut. På borden bredvid dem ligger 
högar av rosa klädesplagg. 

122 

Skulptur som föreställer en revolver där någon har slagit knut på pipan. 

123 

Karta över östra Medelhavet och tvåflodslandet . Den påtvingade vandringen gick från 
Judéen och staden Jerusalem till norra Syrien. Sedan vek den av och följde floden Eufrat 
mot sydost till staden Babylon i nuvarande Irak. 
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124 

Teckning. En gata i Babylon. En äldre man står och berättar något. Några ungdomar som 
sitter bredvid honom lyssnar andäktigt. En annan äldre man sitter och skriver. 

127 

Teckning. Templet ur fågelperspektiv. 

• Templet är omgivet av en mur med vakttorn. Längs murens insida löper arkader 
(långa rader med pelare). 

• Den inre gården är i sin tur omgiven av en yttre gård som är betydligt större. 

• Även runt den yttre gårdens insida löper långa arkader. 

• Den yttre gårdens utsida skyddas av breda och höga befästningsmurar med vakttorn. 

• En mycket bred trappa leder upp till portar i den yttre murens ena kortsida. 

129 

Tidslinje. 

• år 1700 (f.Kr).: Abraham Isak Jakob 

• år 1600: Josef 

• år 1400 till 1200: Slaveriet i Egypten 

• 1200: Mose Befrielsen ur Egypten Intåget i Kanaan 

• 1000: Kung Saul, David, Storhetstiden,  Salomo, templet byggs, Riket delas, De första 
bibeltexterna skrivs: delar av Moseböckerna, Domarboken, Josuaboken m. m. 

• 800: Profeten Elia 

• 700: Profeterna Amos, Jesaja, Jeremia 

• 722 f. Kr. Assyrien krossar Nordriket. Nya bibeltexter skrivs 

• 587-539 f.Kr.: Fångenskap i Babylonien. Texter samlas och skrivs. Det mesta av GT 
ställs samman 

• 300: Judarna börjar betrakta Moseböckerna som särskilt viktiga,”heliga” texter, Guds 
ord 

• 165 f.Kr Daniels bok skrivs – den yngsta av GT:s böcker Även profeternas böcker 
betraktas nu som “heliga” 

• Jesu födelse 

• 100 e.Kr.: Israels lärde väljer slutligt ut de böcker som skall ingå i den judiska Bibeln, 
som de kristna kallar GT 

132 

Karta över dagens Israel med angränsande länder och områden. 
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• Israel är ca 950 kilometer långt och ca 250 kilometer brett där det är som bredast. 
Landet sträcker sig från Libanon och Syrien i norr till Röda havet i söder. Stora städer 
är Tel Aviv vid Medelhavet och Jerusalem. 

• Palestinskt område: Gaza (en landremsa mellan Israel, Egypten och Medelhavet) och 
Västbanken som gränsar till Jordanien och Döda havet i öster. Halva Jerusalem hör 
officiellt till Västbanken. 

• Av Israel ockuperat område: Golan-bergen i nordöst som är en del av Syrien. 

• Länder som gränsar till Israel: Egypten i sydväst, Jordanien i öster, Syrien och Libanon 
i norr. 

• Omgivande hav och insjöar: Medelhavet, Genesarets sjö, Döda havet, Röda havet. 

133 

En tvåspråkig skylt. 

• Till höger: Stiliserad vit ”gubbe” mot svart bakgrund. 

• Till vänster: Orden ”Blankes” (på afrikaans) och ”Whites” (på engelska). 

135 

Foto. Utsikt över Tempelplatsen i dag med Klippmoskén med dess förgyllda takkupol och 
en del av den gamla tempelmuren som även kallas Klagomuren. En folksamling står vid 
muren. 

136 

Foto. Två unga kvinnor som är klädda i militäruniformer står framför en folkmassa. En av 
kvinnorna håller i en israelisk flagga. 

137 

Foto. Synagogans inre är på många sätt likt det inre i en kyrka. 

• Längst in i synagogan står ett skåp som kallas arken. I arken förvaras Torarullarna. 
Framför arken hänger ett draperi. 

• Framför arken står en pulpet som liknar en predikstol och som är vänd mot 
församlingen. 

• Nedanför den förstnämnda pulpeten finns en andra pulpet som istället är vänd mot 
arken. 

• Framför de två pulpeterna står rader med bänkar på var sin sida om en bred 
mittgång. 

• Längs båda långväggarna löper långa högt placerade läktare. 

• I motsats till kyrkan finns där inga skulpturer eller tavlor i synagogan. Dekorationerna 
består istället av blad- och blommönster. 

• Ovanför arken sitter ett vackert fönster av färgat glas med blomstermönster. 
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• Framför och till höger om arken står en åttaarmad ljusstake. 

139 

Foto. En pojke står och läser från en stor bokrulle. Flera män står runt honom och hjälper 
honom. De bär alla kalotter på huvudet och små fyrkantiga kapslar över pannan som sitter 
i ett band runt hjässan. Runt axlarna bär de vita sjalar med svarta tvärband. En av männen 
har ett svart läderband lindat kring sin vänstra hand. 
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