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Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

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

 Plocka upp 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. 

 Den anpassade boken innehåller att antal svällpappersbilder. Dessa finns också 
oftast som bildbeskrivningar, även om dessa inte ger fullt lika mycket information. 

 Markerade röda och blå ord finns samlade efter rubriken till respektive stycke. 
Innan dem står "Viktiga ord: " 

 Rutor i originalboken är markerade i Textview-boken. Nästan alla rutor har en 
rubrik i rutmarkeringen. I t.ex. rutorna på sidorna med Sammanfattningar står det: 
"Kort sammanfattning".  

 Registret finns efter fliken "Text". 

 Ordförklaringarna finns i en egen flik märkt: Ord. 

 För enklare navigering har innehållsförteckningen delats in i en förenklad och en 
utökad. Den utökade innehållsförteckningen finns i en egen flik. 
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Sidspecifika förändringar 

10 

Kartan är gjord som flera svällpappersbilder. Dessa rymmer dock inte riktigt all information 
som finns i kartan i originalboken, framför allt inte kring områden där det visas att flera 
religioner är utbredda. Kartan kan då behöva kompletteras med eget material för att visa 
dessa nyanser. 

25 

Uppgift med en tidslinje – Linjen kan ritas med garn som limmas fast på en bit kartong. 
Enkla symboler kan ritas taktilt. Se under pedagogiska tips om hur ni ritar.  

32 

Uppgifter med ordkunskap – Eleven kan skriva en lapp med datorn och skriva ut i 
svartskrift.  

45 och 96 

Uppgift att rita. Uppgiften har fått följande anpassning: 

Välj ut fyra händelser och välj något av följande (i svartskriften är uppgiften att rita 
händelserna): 

- spela upp en eller flera händelser som en teaterscen tillsammans med några 
klasskompisar  

- skriv dialoger som passar till en eller flera händelser  

130 

Uppgift att rita är ändrad till: 

Sök på internet efter ordspråk med de här orden i: 

144 

Eleven behöver hjälp med bildtolkningen i tidningarna. 
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Till läsaren 

Ordförklaringarna finns i en egen flik märkt: Ord. 

I fliken "Innehåll" kan du enkelt hoppa till rätt avsnitt. I fliken "Utökat innehåll" kan du 

läsa mer om vad avsnitten  handlar om. 

Innan varje avsnitt finns viktiga ord samlade. Innan dem står, Viktiga ord: De här orden är 
markerade med blå och röd färg i svartskriften. 

Rutor, i rutmarkeringen står oftast en rubrik som säger vad rutan handlar om. 

Till boken finns flera svällpappersbilder. Resten av bilderna har bildbeskrivningar i boken. 
Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Rita taktilt med t.ex. ritmuff (från Iris), Sensational Blackboard (från SPSM best nr. 
10326) eller Nettbrettt (http://www.statped.no/Huseby sök vidare på Tegnepakke). 
Använd det som eleven är van vid. 

 Prova att sitta som Buddha och de olika hinduiska gudarna för att förstå hur de ser 
ut och hur meditationen görs. 

 Besök gärna olika religiösa rum för att uppleva rummet taktilt och auditivt. 

http://www.statped.no/Huseby
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Foto av ett ljus. Ljuset är en liten bägare som är fyllt med olja och en veke som brinner.  

4 

Foto av ett fönster inne i en kyrka. Fönstret har formen som en halvcirkel. Det är många 
små glasrutor i fönstret. Här finns också målade dekorationer t.ex. ett kristet kors, 
blommor och en bägare.  

5 

Foto av två barn som har klätt ut sig till drakar. Drakens huvud är ca 50 cm i diameter. Det 
ser ut som ett hundhuvud i guld. På kroppen har barnen på sig gula dräkter med fransar. 

6 

Foto av en tjej som vandrar med en stor ryggsäck på ryggen. Hon tittar på en karta och 
håller i en vandringsstav. På fötterna har hon stabila vandringsskor. 

7 

2 foton 

En pojke har en kippa, det är en liten mössa som täcker bakhuvudet. 

I en moské sitter män på huk med huvudet ner mot golvet. De ber. Framför ingången finns 
fullt med skor som står prydligt två och två. 

7 

Foto av en kvinna som står i Ganges floden. Hon har på sig en gul klänning och har en slöja 
över bakhuvudet och axlarna. Hon kupar händerna och håller i vatten från floden. 

8 

Foto av tre präster. Det är tre män. De har alla på sig hellånga tunikor.  

Rabbinen, den judiska prästen har svart tunika, kristna prästen har en vit tunika och 
imamen, muslimska prästen har på sig en brun tunika. 

Runt halsen har den judiska och kristna prästen en halsduk, en stola med broderier. 

På huvudet har den judiska prästen en svart mössa och den muslimska prästen en vit 
mössa. 

9 

Foto av Suad Mohamed som pratar för en publik på ett bibliotek. Hon har på sig en 
leopardmönstrad slöja som täcker huvud, hals och axlar. 

10 

Världskarta som visar var de olika religionerna finns i världen. (Beskrivningen är ungefärlig.)   
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Protestanter: USA, Kanada, Norden, England, Tyskland, Sydafrika och Australien. 

Romersk-katolska: Mexiko, Sydamerika (med undantag för områden där det är 
naturfolksreligioner), södra Afrika, Filippinerna. 

Ortodoxa: Ryssland, östra Europa 

Muslimer: norra Afrika, Arabiska halvön, sydvästra Asien, Indonesien, Malaysia. 

Judar: Israel 

Hinduer: Indien, Nepal, Bangladesh 

Buddhister: sydöstra Asien 

Konfucianer: östra Kina 

Shintoister: Japan 

Naturfolksreligioner: Sydamerika, Arktis, södra Afrika, Nya Guinea, Australien (liten del), 
Indonesien (liten del)  

14 

Foto av hamnen där nio ljus finns. Ljusen är ca 3 meter höga. De är byggda av kuber som 
lyser som lampor i olika färger. Överst finns en lampa som liknar en ljuslåga.  

16 

Karta som visar Abrahams resor. Han reste från Ur vid Persiska viken till Egypten i norra 
Afrika. 

Han reser genom städerna: Ur, Babylon, Harran, Damaskus, Shekem, Jerusalem, Beer 
Sheva. 

17 

Foto av en torarulle. Det är ett långt papper som är upprullat på två pinnar. Du läser 
genom att rulla av pappret från ena rullen och rulla upp pappret på den andra. 

18 

Teckning av Josef som står bredvid sina bröder. Josef pratar och bröderna bänder loss 
stenar och kör bort dem med en skottkärra i trä. 

19 

Josef står bredvid en farao som pratar om kossor. 

20 

Teckning av en flicka som plockar upp en bäbis i en korg ur floden. 

21 

Filmfoto som visar väldigt många människor som vandrar i ett landskap med spetsiga 
bergstoppar. 
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22 

Teckning av David som slungar en sten mot Goliat med en slunga. Slungan är en läderrem 
som är hopvikt. I viket ligger stenen. Sen håller man i ändarna och snurrar slungan. Stenen 
flyger iväg när ena änden släpps. 

24 

Foto av en svan som under ena vingen har en liten svanunge.  

26 

Foto av en pojke som delar ut banderoller med davidsstjärnan. Stjärnan har sex taggar.  

27 

Israels flagga har tre vågräta band i blått, vitt och blått. På det vita bandet finns en blå 
davidsstjärna med sex taggar. 

28 

Foto av talarstolen och läspulpeten i en synagoga. Talarstolen ser ut som en liten balkong. 
På den syns text på hebreiska. Läspulpeten finns framför talarstolen.  

29 

Foto av en läspinne som ser ut som en liten dolk/kniv i silver. 

31 

Foto av en man och en pojke, klädda i svart kostym, vit skjorta och hatt. Vid öronen har de 
långa hårlockar. 

34 

Foto av Jesusstatyn i Rio. Det är en 30 meter hög staty av Jesus som håller ut armarna. 
Framför statyn står en flicka och håller ut armarna på samma sätt. 

35 

Karta som visar östra kusten vid Medelhavet. Här finns områdena: 

Libanon, Galileen, Samarien och Judéen. 

Här finns också Galleiska sjön och Döda havet. Mellan dem går Jordanfloden. 

Dessa städer finns: 

Damaskus, Kafarnaum, Nasaret, Caesarea, Samaria, Jeriko, Jerusalem, Qurnran, Betlehem, 
Gaza. 

36 

Julkrubba som är ett litet hus med dockor av Maria, Josef och bäbis Jesus. Maria knäböjer 
vid Jesus som ligger i en krubba med hö. Josef står med en herdestav i ena handen och 
tittar ner på Jesus. 
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37 

Foto av tre ryttare som rider på kameler i solnedgången. Över dem syns en stjärnhimmel. 

38 

Målning som visar fem män med glorior runt huvudet. De sitter i en båt. Två av dem drar 
upp ett nät ur vattnet. I bakgrunden syns rosa slott. 

39 

Foto av två tjejer. Den ena är ledsen och den andra sitter bredvid och har lagt armen om 
sin kompis. 

40 

Handskriven lapp med texten: 

Det du vill att din 

kompis ska göra 

för dig ska du också 

göra för din kompis 

41 

Filmfoto som visar romare i rustning och fängslade män. Fångarna har kedjor fästade runt 
hals och armar. Romarna har rustning med en bröstsköld som liknar en muskulös 
bröstkorg. En kjol av läderflärpar och axelskydd. Från axlarna hänger en mantel. Några av 
dem har hjälm med kindskydd. 

42 

Filmfoto av Jesus och lärjungarna som sitter runt ett stort bord. De äter bröd och dricker 
vin. De har alla enkla kläder på sig. I bakrunden syns husets väggar som är tjocka och i sten. 
Alla tittar allvarligt mot Jesus. 

42 

Foto från nattvarden i en kyrka. En präst delar ut oblater, små platta bröd till tjejer och 
killar. 

43 

Målning som visar Petrus som blir utpekad av en kvinna. Petrus håller händerna upp 
framför sig som om han var oskyldig. I bakgrunden syns romerska soldater i rustning. 

44 

Filmfoto av Jesu korsfästelse. Jesus och två andra fångar sätts upp på träkors. De spikas 
fast i händerna och fötterna. Armarna är utsträckta åt sidorna och fötterna ihopsatta. De är 
nakna förutom ett enkelt tyg runt höfterna. Ovanför huvudena på korsen finns skyltar med 
text. Nedanför korsen syns romerska soldater i rustning och fullt med åskådare. 
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45 

Foto av en bibel. På framsidan står Bibel 2000. Här finns också ett märke, ett svartskrifts P 
och X ihopsatt. 

47 

Foto av ruinerna från en kyrka. Bara delar av de murade väggarna står kvar. I marken syns 
en dopbassäng. Den har formen som en cirkel ca 1,5 meter i diameter. Mittemot varandra 
finns två smala trappor som går ner i bassängen. 

48 

Foto av en kyrka som ser ut som ett stort hus. På taket syns ett litet kristet kors. 

48 

Foto av katakomber. Det ser ut som en smal gång i en grotta. Längs väggarna finns det 
håligheter där de döda kropparna kan läggas in. 

49 

Foto inifrån en kyrka. Längst fram i kyrkan finns en ikonostas. Det är en vägg fylld med 
porträtt av helgon i fem våningar. Runt helgonen finns vackra blad i guld. Framför 
ikonostasen finns ett krucifix, ett kors med Jesus. Bredvid honom på korset finns två 
kvinnor som ber vid hans sida, jungfru Maria och Maria-Magdalena.  

50 

Teckning av en munk som spikar upp ett papper på en port. Han är klädd i en hellång 
tunika och en mössa. Fötterna är barfota. 

54 

Foto av en moskés tak. Taket, kupolen har formen som en lök. På toppen finns en spira och 
högst upp på spiran sitter en månskära. 

55 

Karta över arabiska halvön. Staden Al-Quds (Jerusalem) ligger vid Medelhavet. Städerna 
Medina och Mekka ligger i väster mot Röda havet. 

56 

Foto av pilgrimer som besöker grottan i Hira. En äldre kvinna är precis på väg ut ur grottan 
genom en trång öppning. 

57 

Foto av ett torg där män ber. De knäböjer och har pannan mot marken. De ligger bredvid 
varandra i långa rader. Här och var står skor. De är klädda i långa vita tunikor eller enkel 
skjorta och byxor. I bakgrunden syns en moské.  
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58 

Karta över Kalifaten år 750. Kalifatens område är runt västra Asien, norra Afrika och 
iberiska halvön (dagens Spanien och Portugal). Dessa städer finns (inom parentes står i 
vilket land som finns där nu): 

Cordoba, Granada (Spanien) 

Fostat (dagens Kairo som ligger i Egypten) 

Damaskus (Syrien) 

Median, Mekka (Saudiarabien) 

Bagdad (Irak) 

Samarkand (Uzbekistan) 

Här finns också städerna Rom (Italien) och Konstantinopel (Turkiet) som inte ingår i 
Kalifaten. 

59 

Foto av en iPhone med appen Dagens Hadith. 

60 

Foto av ett uppslag ur Koranen. Arabiska skrivs med snirkliga streck och prickar i långa 
rader. Runt texten på sidan finns en ram. 

61 

Foto av flickor som alla har slöjor som täcker huvudet, halsen och axlarna. Flera slöjor är 
vita, några svarta, en blå och en mönstrad. 

63 

Foto av tretton stycken Fatimas händer i trä som hänger på en vägg. De är målade i glada 
färger och smyckade med blommor och blad. 

64 

Foto av en moské. Den är ett stort hus i två våningar. Det har formen som ett rätblock. På 
en del av taket finns en kupol, ett tak med formen som ett halvklot. Här finns också en 
minaret. Det är ett smalt, högt torn. Mitt på tornet finns en balkong.  

Hussidan med entrén har tre väldigt stora fönster som går från golv till tak. Fönstren är 
bågformade. I ett av fönstren finns en dörr in. 

65 

Foto av män på en gata. Här finns ett litet bord där betalningar sker. Männen har alla vita 
eller svarta mössor på huvudet. 
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66 

Foto av pilgrimer som går runt Kaban. Det är en byggnad som har formen som en kub. Den 
är ungefär 12 meter lång, 10 meter bred och 15 meter hög. Den har en dörr och är klädd i 
ett svart tyg med guldbroderier. 

Kaban står på innergården i Masjid-ul-Haram moskén. Det är en väldigt stor moské och 
innergården liknar mer ett torg. Pilgrimerna fyller hela innergården. 

67 

Foto inifrån en väldigt stor moské. Här syns ca 2000 människor som står i långa rader. 

69 

Foto av en procession med barn. De är klädda i tunikor och runt midjan finns ett tyg svept. 
Flickorna har alla slöja. Längst fram går en flicka och bär en skål med blommor.  

69 

Foto av ett bröllopspar. Brudgummen än klädd i kostym. Bruden har en vackert röd, tight, 
broderad klänning med korta ärmar. På huvudet hänger en slöja löst ner över axlarna. Hon 
har armband på överarmen, runt halsen och i mittbenan i håret. 

70 

Foto av en tjej som tar studenten. Hon har på sig en studentmössa. Det är en gammeldags 
keps som är vit med svart skärm och band. På bandet står det Zena Business. Under 
mössan har hon en vit slöja. Hon ler och ser nöjd ut. 

74 

Foto av staden Varanasi. Längs floden Ganges finns trappor som leder ner i vattnet. I 
vattnet syns flera små båtar. Husen i staden är blandade gamla och nya. De flesta är smala 
och höga i brunt eller vitt. 

75 

Foto av ett altarskåp. Skåpet är ca 1 m högt och 50 cm brett. Det har två dörrar och inne i 
skåpet syns ljus och rökelser. En tjej och en pappa sitter framför skåpet. Tjejen tänder en 
rökelse. 

77 

Foto av en guru som sitter vid floden Ganges. Han har på sig en orange tunika. Runt 
huvudet är en orange sjal virad och i handen håller han ett halsband med träpärlor. Han 
har ett långt vitt skägg och han ler nöjt. 

77 

Teckning av en vagn i guld som dras av fyra hästar. Vagnen körs av en gud som liknar en 
människa men huden är blå. Här syns också en man i rustning som håller upp en pilbåge. 
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78 

Teckning av gudar och demoner som slåss. Demonen Ravana liknar en människa men har 
blå hud, många huvuden och armar. Han skjuter med pilbåge mot apguden Hanuman. 
Hanuman liknar en människa men har grön hud. Här syns också Hanumans ap-soldater 
som liknar människor men har en apas ansikte.  

81 

Staty av guden Vishnu. Han ser ut som en människa men har fyra armar och blå hud. I ena 
handen håller han en diskus och i den andra en klubba. Den tredje och fjärde handens 
handflator håller han ihop framför bröstet. Han har på sig ett höftskynke, armband, 
halsband, örhängen och på huvudet en krona. 

81 

Staty av guden Brahma. Han liknar en människa men har åtta armar och huvuden som 
tittar åt var sitt håll. Kroppen har guldfärgad hud. Han håller i: ett radband, en slev och en 
påk. En hand håller han över hjärtat. Han har på sig ett höftskynke, armband, halsband, 
örhängen och på huvudet en krona. 

81 

Staty av guden Shiva. Har liknar en människa men har fyra armar och har blå hud. Runt 
höften har han ett tigerskinn och runt kroppen slingrar sig en kobra orm. Han håller i en 
trumma och en eld. Hans hår är långt och håller upp en båge i guld över honom. Ena 
handen håller han över hjärtat. Han har på sig ett höftskynke, armband, halsband, 
örhängen och på huvudet en krona. 

82 

Teckning av Krishna. Han ser ut som en människa men har blå hud. Han spelar en tvärflöjt 
och bakom honom står en ko som slickar honom på ena foten. Han har ett tyg svept runt 
höft och ben och en sjal över axlarna. Han har på sig armband, halsband, örhängen och på 
huvudet en krona. 

82 

Skulptur av Ganesha. Han har en människas kropp fast med fyra armar och en elefants 
huvud. Huden är rosa och magen är tjock. Runt höfterna och benen har han ett tyg svept. 
Under ena foten sitter en gris. Han har på sig armband, halsband, örhängen och på 
huvudet en krona. 

83 

Filmaffisch till filmen Avatar. Här syns Jake som människa och som avatar. Avataren ser ut 
som en kombination av människa och ett blått djur. Ögon och näsa påminner om en katt. 
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84 

Två foton som visar en pojke och en hund. Båda två har bindis i pannan mellan ögonen. 
Bindi är en färgprick. Hunden har en röd och pojken en vit med lite rött under. 

85 

Foto av Diwali. En flicka tänder ljus. Hon ställer dem på en målning av en blomma. Ljusen 
är koppar med olja och en veke. 

85 

Foto av Holi. Här syns tjejer som är helt nersmetade med färg. De skrattar. 

85 

Foto av Navaratri. Här syns flickor som dansar inför en publik. Flickorna har långa kjolar i 
starka färger och sjalar som hänger löst över huvudena. 

86 

Foto av två män och en pojke som äter. De sitter på en matta på golvet vid en stor skål 
med mat. De har alla på sig vita tygstycken som är svepta runt höften. Männen har ett 
snöre som går över ena axeln ner mot midjan. Pojken har en sjal över axlarna. 

87 

Foto av en ko som ligger vid vägkanten. Kon har en röd bindi, prick i pannan. 

90 

Foto av en stor Buddha-staty. Buddha sitter med benen i kors och håller händerna på 
knäna. Han blundar och ser koncentrerad ut. Han har håret uppsatt i en knut. Öronen är 
väldigt stora. Kroppen är inlindat i ett tygstycke. Människor går i en lång trappa upp till 
statyn. Runt statyn växer träd. 

92 

Foto av en kvinna som mediterar. Hon sitter med benen i kors och håller underarmarna 
mot knäna. Handflatorna är vända uppåt. Hon sitter i en stadsmiljö och har på sig 
kontorskläder. 

93 

Skulptur av en munk som mediterar. Statyn är ca 5 meter hög. Munken sitter med benen i 
kors på en kobra orm. Han är gammal och har ett tygstycke virat runt kroppen. Framför 
munken finns blommor och rökelser. Vid statyn syns två kvinnor och ett barn. Ena kvinnan 
luftar sitt ansikte mot statyn. I bakgrunden syns berg med skog. 

94 

Skulptur som visar ett hjul i guld. På var sin sida finns en hjort som sträcker upp nosen mot 
hjulet. 
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97 

Teckning som visar gudar i ett tempel. Gudarna ber. Framför templet sitter fler gudar som 
ber och tittar på gudarna i templet. Gudarna, män som kvinnor är barbröstade med 
höftskynken och dekorerade med smycken. I ena hörnet syns några människor i kläder. 

100 

Fyra teckningar på stupor. 

Stuporna är ett litet hus, tempel. De har olika form. Stupan i Indien är ett halvklot. Stupan i 
Sri Lanka är ett halvklot med ett torn på taket. Stupan i Tibet är ett torn. Stupan i Japan är 
ett torn med många små tak över varandra. 

100 

Foto av ett buddistiskt tempel i en sjö. Det står på en plattform. Det har stolpar som håller 
upp ett tak (inga väggar). Taket är som tre tak över varandra. I bakgrunden syns höga berg. 

102 

Foto av en pojke som pluggar. Han är munk och klädd i traditionellt tyg som är svept runt 
kroppen. Huvudet är rakat. 

103 

Foto av Dalai Lama. Han är en man som är ca 70 år. Han är klädd i ett tyg som är svept runt 
kroppen. Bredvid honom står sex glada tjejer (i vanliga kläder). 

104 

Foto av ett tempel som ligger högt upp i bergen. I bakgrunden syns höga snöklädda berg. 
Från templet är långa linor med flaggor spända.  

105 

Foto av en kille som är munk. Han går med en korg som kvinnor fyller med mat. Kvinnorna 
sitter på mattor bredvid en gångstig. 

108 

Foto av ett höstlandskap med en älv, träd med vackra löv i rött, gult och orange. I 
bakgrunden syns ett berg med snö. 

109 

Karta över Sápmi. Sápmi ligger i norra och nordvästra Norden. Här finns städerna Kiruna 
(Sverige) och Kautokeino (Norge). På kartan finns de olika språken markerade som är från 
söder till norr: Sydsamiska, Lulesamiska, Nordsamiska och Östsamiska. 

112 

Foto av en kåta. Det är en byggnad med formen som en kon. Här är den byggd av träslanor 
som står upp. Här finns också en trädörr. 
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115 

Filmaffisch för filmen Avengers. Här syns Chris Hemsworth som guden Tor. Han har på sig 
en rustning och i ena handen håller han i en hammare. Han har långt blont hår och skägg. 

116 

Målning av en vacker Idun. Hon ger en krigare i rustning ett äpple. Idun har långt blont hår 
i flätor och en lång vit klänning. Huden är blek.  

118 

Foto från en gudstjänst där en präst predikar. Bredvid honom står en man i traditionella 
samiska kläder: näbbstövlar, skinnbyxor och en kolt (kort tunika). Kolten har broderier i 
blått, gult och rött. 

118 

Foto av tunnelbanenedgången Odenplan. 

119 

Foto av en runsten. Runskriften står i en orm som snirklar sig. 

122 

Foto av ett kors i sten. Korset står på en stenklippa.  

123 

Målning av ett hem där en präst sitter vid ett bord. Framför honom sitter medlemmar i en 
familj. En kille står upp och svarar på frågor. 

124 

Målning av ett baptistdop. En pastor döper vuxna i en sjö. De som ska döpas har på sig 
hellånga vita tunikor/klänningar. 

125 

Foto inifrån en frikyrka där en ungdomskör sjunger på en scen. 

126 

Foto inifrån en kristen kyrka. Kyrkan har högt i tak. En lång gång leder fram till altaret 
längst fram i kyrkan. På båda sidorna om gången finns bänkar att sitta i. Altaret är smyckat 
med änglar och en tavla med Jesus.  

127 

Cirkeldiagram som visar kyrkoåret. Halva året är trefaldighetstiden. Resten av året delas 
upp i: advent, jul, trettondagstiden, fastan och påsken. 



16 

 

131 

Foto av ett dop i en kyrka. En präst och en familj står vid en dopfunt. Dopfunten är en skål 
på en pelare. Prästen håller i barnet som ska döpas och mamman häller vatten i 
dopfunten. 

132 

Foto av en minneslund. I en del av kyrkogården finns en stor sten med små stenar runt om. 
Bland småstenarna finns flera gravljus tända. I bakgrunden syns en kyrka och en kyrkogård 
med gravstenar. 

133 

Foto av en biskopsutnämning i en kyrka. Den ena biskopen ska hänga ett halsband över 
huvudet på biskop Antje Jackelén. Biskoparna har på sig en mantel och en mitra (hög 
mössa).  

138 

Foto av en kista som är täckt av dukar och blombuketter. Runt kistan på golvet finns fler 
blombuketter och fyra höga ljusstakar.  

140 

Foto av två killar och två tjejer som tar ett gemensam selfie. 

143 

Foto av en kille som tittar på en mobil. Han ser väldigt ledsen ut. 

148 

Foto av en pappa som är ute och går i skogen med en barnvagn. 

149 

Målning och ett foto. Målning av en kvinna från kanske 1800-talet. Kvinnan har långt hår 
ner till rumpan. Foto av en kvinna från 1920-talet. Hon har håret klippt i en kort page där 
håret slutar strax under örat. 

150 

Foto av en parad där människor viftar med regnbågsflaggor. Flaggorna har sex vågräta 
band med färgerna: rött, orange, gult, grönt, blått och lila. 

152 

Foto av en kille som sitter i en stor hög med elektronikskrot. Han har på sig shorts och 
sandaler och han jobbar med bara händer och en skruvmejsel. 

153 

Foto av en gatukiosk. Framför luckan står en ko och tittar in. 
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154 

Foto av Malala. Runt henne står många barn. Malala har en sjal över huvudet och axlarna. 

155 

Förenta Nationernas flagga. Den är ljusblå med en världskarta. Runt kartan finns två 
olivkvistar. 
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