
 
 

RELIGION 7-9 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 41051  



 
 

Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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 om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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 
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. 

• De flesta bilderna i boken har bildbeskrivningar som kompletterar bildtexterna. (Du 
kan läsa dem nedan.) Bilderna är flyttade i den anpassade boken så att de finns 
efter det stycke som de hör till. 
Kartor som visar var världsreligionerna har anhängare beskrivs generellt. Till 
exempel finns inte de olika färgnyanserna med som visar att det är fler anhängare i 
vissa av länderna. Förtydliga gärna för eleven. Använd gärna elevens världskarta 
och markera de olika religionerna på den. 

• Uppställningar över religioner skrivs i den anpassade boken som listor. Till exempel 
på sidan 36 så skrivs texten så här: 
(Detta är en tabell i originalboken. Du har en lista.) 
Nyckel 

  rk = Romersk-katolska kyrkan 
  p = Protestantiska kyrkor 

- Påven 
  rk: Påven är ledare för alla kristna. 
  p: Påven är endast biskop av Rom och ledare för den romersk-katolska 

kyrkan. 
- Bibeln … och så vidare. 
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Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

50 

Rita gärna en svastika på en ritmuff så eleven får känna på formen. 

54 

I övningen om fördomsfulla bilder ska eleven leta efter fördomsfulla bilder i boken och 
sedan leta på Internet efter bilder man hellre skulle välja. Här kan du föra ett mer allmänt 
samtal om fördomsfulla bilder, antingen enskilt med eleven eller med hela klassen. 

100 

Rita gärna de olika religiösa symbolerna på en ritmuff eller ”hitta dem taktilt” (ett riktigt 
kors och så vidare) så eleven kan få uppleva formen. 
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Till läsaren 

I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

Efter innehållet finns ett register (det finns sist i originalboken). 

Nästan alla bilder har bildbeskrivningar men alla har bildtexter. I bildtexterna står mycket 
information eller frågor. 

Det finns inget facit till uppgifterna i boken. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Använd gärna elevens världskarta och markera var de olika religionerna finns på 
den. Sätt gärna upp den på väggen så eleven har nära till den. 

• Besök gärna olika religiösa byggnader så att eleven kan få uppleva rummen, 
akustiken och miljön taktilt. Låt eleven, om det är tillåtet, få känna på reliefer och 
föremål. 
Rita gärna upp byggnaderna ni besöker på en ritmuff så eleven kan få en förståelse 
av helheten. 
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Bildbeskrivningar 

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

4-5 

Sex foton. 

- En staty av Kali som är en kvinna med åtta armar. Framför henne står fem kvinnor 
klädda i traditionella saris. De håller alla upp var sin skål. 

- En kvinna och en man på ett dansgolv. Kvinnan gapskrattar. 
- Män, kvinnor och barn klädda i vita skjortor. Några män har kippor som är små 

judiska mössor som sitter på bakhuvudet. 
- Män och kvinnor som dansar folkdans. I bakgrunden syns höga berg med snöklädda 

toppar (det kan vara i Nepal). 
- En kvinna i balettskor, blå klänning och slöja gör ett stort hopp. Hon dansar i en 

trädgård. 
- En kör i en kyrka. I bakgrunden syns ett kristet kors. 

9 

Foto av en pojke på ca fem år. I bakgrunden syns folk som har picknick och ett stort hus, 
kanske ett kloster. 

10 

Teckning av en kvinna som bygger ett hus. På brädorna står olika ord: godhet, makt, 
existens, trygghet, rätt, tro, solidaritet, tur, liv, öde, hat, Gud, vänskap, själ, kärlek, slump, 
lycka, natur, död, glädje. 

13 

Foto av två tjejer som tar en selfie framför ett blomsterarrangemang. Det är blomblad som 
är lagda i ett stort mönster på gatan. 

14 

Foto av en tjej som skrattar stort och håller upp båda tummarna. 

14 

Världskarta som visar att de flesta länderna på jorden har en stor kristen befolkning med 
undantag av norra Afrika och södra Asien. 

15 

Målning av Gud och Abraham. Gud står på ett moln med två änglar bredvid sig. Han är en 
ung, blond man med vita kläder och stora vingar. Abraham är en gammal man med vitt 
skägg. 
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16 

Takmålning som visar de fyra evangelisterna. Det är äldre män med grått hår och skägg. De 
sitter i var sitt moln klädda i tunikor i vackra färger. Runt sina huvuden har de glorior. 

16 

Målning av Adam som naken ligger på en klippa. Han sträcker lite slött ut handen mot Gud 
som möter Adams hand. Gud åker på himlen omgiven av knubbiga nakna barn. Gud är en 
gammal man med vitt långt skägg och vit tunika. Adam är en ung, vit man med mycket 
muskler. 

16 

Ett kopparsnitt visar skapelsen av Eva från ett av Adams revben. Adam ligger på marken 
och Gud sitter på knä bredvid honom. Gud är klädd i en lång, fotsid kåpa och en mantel. 
Runt Guds huvud tecknar sig en gloria. Gud hjälper fram Eva, som kommer fram ur sidan 
på Adams överkropp. 

17 

Målning av djävulen som sticker in sitt horn i en mans öga. Mannen skriker av smärta. En 
liten hund biter också i hans bröst. 
Djävulen har ett horn i pannan och stora öron. Han håller i en kycklingskropp utan huvud. 

17 

Foto av en man som läser bibeln högt. Bredvid honom står en kvinna och man och skriker 
åt honom. 

18 

Målning av änglar som visar nakna människor vägen. Här finns också änglar som hugger 
människor med svärd. Dessutom finns ett stort kranium som med en bred öppen mun 
slukar människor. 

19 

Modell av treenigheten.  
Fadern (skaparen), anden (hjälparen) och sonen (frälsaren) är alla Gud. Men fadern är inte 
sonen eller anden och så vidare. 

19 

Staty av Jesus som står högt uppe på en kulle. Jesus håller ut armarna och gör på så vis ett 
kors med sin kropp. Han har långt hår och skägg och är klädd i en tunika (klänning). Statyn 
är 30 meter hög. 

20 

Foto av ett blyinfattat kyrkfönster. De olikfärgade glaspartierna illustrerar hur bland annat 
de tre vise männen samlats runt krubban där den nyfödde Jesus ligger. 
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22 

Foto av en kille som är klädd i en vit kåpa. 

26 

  Protestantism: norra Europa 

  Katolicism: västra Europa 

  Protestantism och katolicism: Tyskland 

  Ortodox kristendom: östra Europa 

  Ortodox kristendom och islam: Bosnien och Hercegovina 

  Islam: sydöstra Europa 

28 

Foto av en präst som lägger en oblat, ett slags bröd, på en pojkes tunga. 

29 

Målningen Nattvarden. Lärjungarna sitter vid ett långt bord med Jesus i mitten. 

30 

Foto av två unga kvinnor som läser bibeln. De har tunna vita slöjor som täcker huvud och 
kropp. 

31 

Foto av ett brudpar som står bakom två präster. Prästerna är klädda i guldglänsande kåpor. 
Brudparet har mörk kostym och kort vit klänning. 

32 

Foto av ett dop vid stranden av en flod. En man håller ett barn ut över vattnet och en 
svartklädd präst tar vatten från floden och häller över barnets huvud. 

33 

Mosaik av en jultomte som kramar en glad flicka. 

33 

Foto av en ikonostas. Det är en vägg med en dörr. Väggen är fylld av bilder av helgon och 
runt dem finns reliefer i guld. 

35 

Foto av en kvinna som håller upp en bäbis i en dopklänning. Bredvid dem syns dopfunten 
(ett stor skål i sten) och ett dopljus. 
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39 

Foto av en rabbin som läser ur Toran. Den är skriven på ett jättelångt papper som är 
upprullad på två trärullar. Man läser genom att hålla en rulle i vardera handen och rulla ut 
ett stycke text. 

40 

Foto av två skulpturer föreställande Adam och Eva. De är båda nakna förutom blad som 
täcker deras kön. Eva sträcker fram ett äpple till Adam, som sitter på knä och sträcker ut en 
hand för att ta emot äpplet. Skulpturerna är placerade i ett vindskydd byggt av trästockar. 

41 

Etsning av folk som vandrar. De har med sig lamm och kor. Bredvid dem rider män på 
kameler. I bakgrunden syns ett palats och pyramider. 

41 

Karta av vad som idag är Israel. 12 olika stammars områden är markerade på kartan. 

42 

Foto av ett stort antal uniformerade soldater som sitter längs två långa bord i en stor sal. 
På borden står mat och vinflaskor. På en pelare i mitten sitter en skylt med Davidsstjärnan 
och text på hebreiska. 

44 

Världskarta som visar att Islam finns i norra Afrika och sydvästra Asien och Indonesien. 

44 

Foto av en torghandlare som säljer koraner och radband (halsband med trä- eller 
glaskulor). 

45 

Foto av en flicka i en demonstration. Hon har slöja och håller upp en skylt med texten: I 
love my prophet Muhammad (och arabisk text). 

47 

Foto av pilgrimer som går runt Kaba. Det är en byggnad som har formen som en kub och är 
stor som ett litet hus. Den är klädd i ett svart tyg med guldbroderier. 

Kaba står på innergården i Masjid-ul-Haram-moskén. Det är en väldigt stor moské och 
innergården liknar mer ett torg. Det är så många pilgrimer att de fyller hela innergården. 

47 

Män som håller i ett plakat med texten: The Prophet Prestige Rally 

Making Blasphemy Cartoon of Prophet is the Worst Act of Terrorism 

The sketch makers must be hanged immediately. 
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48 

Foto från bön i en moské. På mattor knäböjer män och håller ner huvudet mot golvet. 

50 

Världskarta som visar att det finns hinduer i hela världen men flest bor i Indien, Nepal, 
Guyana (Sydamerika) och Surinam (Sydamerika). 

51 

Foto av pojkar som sitter på ett stengolv och läser. Vid dem finns en lärare som sitter i en 
stol. 

51 

Foto av en ko på en stadsgata. Den äter ur en skottkärra. 

52 

Modell som visar hur MOKSHA uppkommer. Som ett hjul fungerar SAMSARA: död och 
återfödelse via ATMAN. Till slut finns så mycket god KARMA att kretsloppet avbryts och 
MOKSHA uppstår. 

53 

Staty i guld av Brahma. Han ser ut som en människa men på huvudet sitter fyra ansikten 
som tittar åt var sitt håll. Han har bar överkropp med ett skynke runt höfterna. Runt armar 
och hals sitter smycken och på huvudet har han en krona. 

53 

Teckning av gudinnan Kali. Hon har blåfärgad hud, långt mörkt hår och fyra armar. Runt 
höfterna sitter en kjol av avhuggna armar och runt halsen har hon ett halsband av 
dödskallar. Hon bär också en mängd andra smycken runt hals, handleder och anklar. 

I en av händerna håller hon en blodig kniv och i en annan hand ett avhugget huvud. På 
marken ligger flera döda kroppar och avhuggna huvuden. 

54 

Foto av en man med långt, vitt hår och skägg. 

54 

Foto av en get som just ska halshuggas. Två män håller i geten och en man höjer en stor 
kniv. Bakom ett staket står människor och tittar på. 

56 

Foto av ett tempel med en enorm Buddhastaty på taket. Buddha håller fingrarna mot 
varandra och sitter i lotus (benen är vikta och höger fot vilar på vänster ben och tvärtom). 
Han har ett tyg virat runt kroppen och tittar allvarligt framåt. Han har kort hår och långa 
öronsnibbar. 



10 
 

56 

Världskarta som visar att buddismen finns i Sydostasien, Kina, Mongoliet, Thailand, Laos, 
Sydkorea, Bhutan, Sri Lanka och Japan. 

57 

Foto av två munkar som tänder papperslyktor. Lyktorna ser ut som sopsäckar men är av 
tunt papper. En liten eld på en stålställning gör att lyktan stiger upp till himlen. 

57 

Foto av en Buddhastaty i guld. Han sitter i lotus (benen är vikta och höger fot vilar på 
vänster ben och tvärtom). Han håller ihop fingrarna. Håret är uppsatt i en knut mitt på 
huvudet. Han blundar och ser tillfreds ut. Runt honom finns fem statyer av män som håller 
ihop händerna mot honom. 

58 

Fotomontage. På en eld hälls bensin. 

59 

Foto av kvinnor som mediterar. De blundar och sitter i lotus (benen är vikta och höger fot 
vilar på vänster ben och tvärtom). 

59 

Modell som visar den åttafaldiga vägen. 

På ett hjul finns åtta ekrar, på dem står: 

  Rätt strävan 

  Rätt vaksamhet 

  Rätt meditation 

  Rätt kunskap 

  Rätt sinnelag 

  Rätt tal 

  Rätt handlande 

  Rätt yrke 

60 

Foto av ett rikt utsmyckat kloster. Framför klostret står en grupp av kanske 20 unga 
munkar. De har alla rakade huvuden och är klädda i långa, röda tygstycken. 

60 

Foto av ett kloster som ligger högt uppe på ett berg. Det ser ut som att det hänger sig fast 
på bergets sida. 
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62 

Foto av en tjej som håller i en surfbräda på en strand. Hon har på sig badkläder. Det är 
tights och en långärmad tight tröja. På huvudet har hon en slöja med en liten mössa 
ovanpå. 

63 

Foto av munkar som går i en demonstration. De håller i en skylt som är skriven på japanska 
och engelska med texten: Don’t kill! No more war! 

63 

Foto av Mahatma Gandhi. Han är en gammal man. Han har bar överkropp och runda 
glasögon. Han ler stort och det syns att han saknar några tänder. 

64 

2 foton 

- En kvinna i niqab. Det är en slöja som täcker hela huvudet utom ögonen. 
- En man med turban. Det är ett långt tyg som är virat runt toppen av huvudet. 

65 

Foto av Fadime som är en ung kvinna med långt, mörkt hår. Hon ser allvarlig ut. 

67 

Foto av en kvinna i en demonstration. Hon har på sig slöja och skjorta med slips. 

68 

Foto av en mamma som pussar sin bebis. Bebisen har på sig vita kläder och en rutig sjal på 
huvudet med ett grönt pannband med arabisk text. I bakgrunden syns svartklädda kvinnor 
i slöja. 

70 

Släktträd över Abrahams släkt 

Sara och Abraham ca 2000 f.v.t. får sönerna Isak och Jakob. 

Hagar och Abraham får sonen Ismael. 

Jakob får ättlingarna: Mose, David och Jesus 

Mose leder till Judendom ca 1200 f.v.t  

David och Jesus leder till Kristendom ca 30 e.v.t. 

Ismael får ättlingen Muhammed vilket leder till Islam ca 600 e.v.t. 

71 

Teckning där Jesus flyger upp mot himlen. Han är klädd i en lång tunika och runt hans 
huvud skimrar en gloria. 
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Nedanför honom står män och tittar upp mot honom. 

71 

Teckning av en man som knäböjer i sanden. Han håller armen för ansiktet för att skydda sig 
mot ett starkt ljussken. 

72 

Relief på en sten med fiskar och bröd. 

72 

Målning av Gud, Jesus, en vit duva och änglar som bara har huvuden och vingar! Gud är en 
gammal man med långt vitt, skägg klädd i en lång tunika. Runt hans huvud finns en 
triangel. Jesus har ett tyg runt höften och håller i ett stort kors. 

73 

Väggmålning av en båt. I den finns en man med en gloria runt huvudet. På land syns en 
djävul med svans gå omkring. 

73 

Foto av klostret som ligger på ett berg. Det består av flera stora hus. 

74 

Målning som visar att staden Jerusalem brinner. Här syns döda och skadade människor och 
hästar. Korsriddarna har vita kläder med röda kors på bröstet. Flera av dem tittar mot 
himlen. En riddare höjer sitt svärd mot himlen. 

74 

Målning av Thomas som tittar mot ett krucifix (kors med Jesus på). Hans huvud är rakat 
högst upp på skallen och han är klädd i munkkåpa. 

75 

Teckning av Livingstone som står på en vagn klädd i kostym. Runt honom står svarta män 
klädda i höftskynken och lyssnar. 

78 

Teckningen visar fyra stora byggnader med pelare. Runt dem finns en hög stenmur. På 
byggnaden i mitten finns ett högt torn. 

79 

Foto av en 18 meter hög mur byggd av sten. Vid den finns fullt med människor. 

79 

Stenrelief som visar hur romare tar en sjuarmad ljusstake. 
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80 

Foto av den gamla synagogan i Prag. Det är ett smalt och ganska högt stenhus med avlångt 
och mycket spetsigt tak. Längs nedre delen av huset finns en låg utbyggnad runt hela 
huset. 

80 

Teckning som visar judar som står i ett stort hål. En man kommer med ved för att elda upp 
dem. 

81 

Karta som visar området som idag är områdena: Israel, Gaza och Västbanken. Området är 
indelat i 16 olika delar på kartan. 

82 

Foto av två pojkar i små vita mössor, kippas, som sitter på bakhuvudet. De har långt hår vid 
öronen. Bredvid dem läser svartklädda män. De har hatt, långt skägg och långt hår vid 
öronen. 

83 

Teckning som visar en jude som greppar tag om hela jordklotet med sina stora händer och 
fötter. Mannen ler och har en enormt stor näsa. 

83 

Foto av elva barn som står vid ett taggtrådsstängsel. De ser ledsna och smutsiga ut. 

84 

Karta som visar vägen för uttåget ur Egypten. Folket har vandrat från Nilen i Egypten längs 
kusten vid Röda havet och vidare mot Kanaan. När de nästan kommit fram till Kanaan har 
de vänt och svängt ner mot Röda havet igen. Sen har de tagit en väg längre söder ut till 
Kanaan. 

87 

Foto av moskén Masjid an-Nabawi, som är en stor, låg byggnad med höga, smala torn, 
minareter. Runt byggnaden finns ett torg med vacker mosaik. 

87 

Teckning av ett djur som har en tjurkropp med vingar och ett människoansikte. 

88 

Karta som visar att Kalifatet finns runt Medelhavet, Arabiska halvön och västra Asien. 

88 

Foto av kvinnor som går i ett demonstrationståg. Flera av dem håller högerhanden över 
bröstet. De flesta är klädda i svarta hellånga klänningar och svarta slöjor. 
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89 

Teckning av olika verktyg. Det ser ut som olika små sågar. 

90 

Karta över östra delen av Medelhavet och länderna runt omkring. 

90 

Foto av Hagia Sofia som är en stor byggnad med många små tillbyggnader av skiftande stil 
och karaktär. Den stora centralbyggnaden har ett kupolformat tak med en spira i mitten. I 
byggnadens hörn finns också fyra höga torn, minareter. 

91 

Målning av män som rider på dromedarer eller vandrar i ett långt led. De har på sig 
hellånga tunikor och sjalar virade på huvudet. De ser trötta och varma ut. 

94 

Foto av ruiner. Här syns bara de första stenarna i husens grund. 

96 

Etsning som visar hur en kvinna puttas in i en eld. Bredvid elden syns musikanter och folk 
som lägger på mer ved på elden. 

96 

Foto som visar två långa tåg som är överfyllda. Män i vita kläder sitter på tågens tak också. 

98 

Stenrelief som visar Buddha. Runt honom finns tio andra människor som håller ihop sina 
handflator mot honom. 

99 

Foto av Dalai lama och Lady Gaga. Dalai Lama har på sig ett rött tyg som är virat tunt 
kroppen och glasögon. Lady Gaga har jeans med hål på knäna och svart kavaj. 

103 

Foto av scientologikyrkan i Berlin. Det är en modern byggnad med flera våningar och stora 
glaspartier längs fasaden. Utanför står en folksamling och håller upp flaggor från Tyskland, 
Israel och Frankrike. 

104 

Foto av karaktären Voldemort från Harry Potter-böckerna. Han har blek hy, inget hår på 
huvudet och är rödaktig runt ögonen. Han saknar näsa och har istället två smala springor 
där näsborrarna brukar sitta, vilket ger honom ett ormliknande utseende. 
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105 

Foto av två Hare Krishna-anhängare. De har stubbat hår och orange kläder. De står på en 
gågata utanför en affär och sjunger och spelar på en trumma. 

105 

Staty av guden Krishna som ser ut som en människa. Han har smycken runt armar, hals och 
en krona i guld på huvudet. Hyn är blå och håret svart. Han har ett tyg runt höfterna och 
spelar på en flöjt. 

107 

Foto av karaktären Yoda från Star Wars-filmerna. Han är liten till växten, har grön hud, 
stora utstående öron och kloliknande händer. Han ser mycket gammal ut. Han är klädd i en 
beige kappa. 

113 

Foto av unga män som håller upp en banderoll med texten: We are not dangerous ... we 
are in danger! 

115 

Bröllopsfoto av två kvinnor som kysser varandra. De har båda vita klänningar och buketter 
med vita rosor i händerna. 

115 

Foto av en buss med texten: Vorfor tro på en gud? #taenkselv 

116 

Teckning av en apa, men med Charles Darwins huvud. 

118 

Foto av människor som ligger och solar på en strand. Alla är nakna. 

118 

Foto av en kille med en prispokal med siffran 1 på. 

121 

Foto av två kvinnor i ett demonstrationståg. En av dem har slöja. 

122 

Teckning av Ansgar. Han har svart munkkåpa och långt skägg. I handen håller han en stav 
med ett kors. Bakom honom står soldater och framför honom människor som tittar nyfiket 
på honom. 

123 

Staty av en kvinna i hellång klänning och slöja. I handen håller hon ett svärd. 
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124 

Väggmålning av en soldat i plåtrustning och aposteln Petrus. Han är klädd i mantel och 
håller en nyckel i handen. 

124 

Dopfunt (en stor skål) som är huggen i sten. 

125 

Målning av Gustav Vasa som håller upp ett papper framför flera präster och munkar. 

125 

Foto av ruinerna efter klostret. Här syns flera bågar som är byggda av sten. 

126 

Målningar som visar att kyrkan är det största huset i staden. Resten av husen är små 
enfamiljshus. 

126 

Målning av en mamma och hennes fyra barn. De ber alla framför ett litet altare hemma. 
Altaret är ett bord med ett krucifix och en tavla med Jungfru Maria och Jesus barnet. 
Barnen knäböjer och håller handflatorna ihop under hakan. 

127 

Målning av en fyra kvinnor som är fastbundna vid två stora stolpar. Under dem brinner 
stora vedstockar. 

127 

Teckning av en man som sitter fast mellan två plankor med hål i. I hålen finns mannens 
hals och handleder. Han kan stå upp men inte röra sig. 

128 

En logga som är en röd sköld med texten: Frälsningsarmén. 

129 

Foto inifrån en kyrka. Här sitter folk i bänkar. Mitt i kyrkan, mellan bänkarna går en gång 
fram till altaret som är längst fram i kyrkan. Altaret är ett bord med en duk, ett kors och 
blommor. Bakom altaret finns en skulptur i guld. 

130 

Foto av ett hus byggt av sten. Fönster och dörren är vackert bågformade. 

131 

Foto av en moské. Den består av två låga byggnader och ett torn, en minaret, mellan 
byggnaderna. Den ena byggnaden har en stor kupol på taket. 
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131 

Foto av en munk som mediterar framför ett altare. Altaret är ett bord i flera våningar med 
buddhastatyer, ljusstakar och blommor. 

134 

Foto av en moské som ligger vid vattnet. Det är ett stort hus i sten med ett högt torn. 
Byggnaden är dekorerad med vackra bågar. 

134 

Foto av ett tempel byggt i sten. Det har flera små tak som är halv-klotformade. Fasaden är 
täckt av olika figurer men har inga fönster utan bara en stor ingång. Breda trappor leder 
upp till ingången. 

135 

Teckning som visar tre olika stadier i fosterutvecklingen för hund, fladdermus, hare och 
människa. I första och andra stadierna är embryona väldigt lika. Det tredje stadiet ser 
hunden och haren väldigt lika ut. Människan är lika dem båda men ansiktet ser annorlunda 
ut och vi har ju ingen svans. Fladdermusen ser väldigt olik ut eftersom den har stora vingar. 

136 

Teckning av Gud som är en äldre man med långt skägg, klädd i en tunika och med ett tyg 
runt kroppen. 

136 

En stor byggnad i trä. Den har formen som en båt. 

137 

Foto av en demonstration mot abort i USA. En deltagare håller upp ett plakat med ett foto 
på en bebis och texten: Children are a gift from God. En annan deltagare håller upp ett 
stort träkors. 

139 

Foto av Moder Theresa som håller i ett litet barn. 

140 

Foto av en slaktare som skär halsen av en höna. 

141 

Foto av unga kvinnor som alla har slöjor. Några av dem har också täckt ansiktet (bara 
ögonen är fria). 
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145 

Foto av ett stort torg med en stor moské, Masjid an-Nabawi. Här är helt fullt av människor. 
I moskén syns Kaba. Det är en byggnad som har formen som en kub och stor som ett litet 
hus. 

146 

Foto av en militär som håller i ett litet barn. Bredvid honom står en kvinna i slöja med ett 
barn till. 

146 

Foto av en demonstration. Här syns en skylt med texten: #notinmyname #pasenmonnom 

147 

Väggmålning. Leila Khaled ler stort och håller i ett automatgevär. 

148 

Karta som visar att Irland är indelat i: Connacht, Leinster, Munster och Ulster. Ulster ligger 
längst norr ut och består av sex olika områden. 

148 

Foto av en parad. Här syns unga tjejer från en orkester. De har blå uniformer och dragspel. 
Tjejen längst fram bär en banderoll med en stjärna och en handflata på. Här syns texten: 
Star of David ACC band. 

149 

Foto av en kille som pussar en påfågel i silver. 

151 

Foto av en kvinna som demonstrerar. Hon håller upp en karta över Israel som visar att det 
område Palestina vill ha delar Israel i två delar. 

151 

Foto av de tre pojkar. Den judiske pojken har en kippa, en liten mössa bak på huvudet och 
en sjal om axlarna. Den muslimske pojken har en hellång dräkt och en sjal på huvudet. Den 
kristne pojken håller i ett kors och har en vit sjal om axlarna. 

153 

Foto av en väg på landsbygden som är helt fylld av människor. 

153 

Foto av en gata där människor har ställt ljus och lagt blommor. Människor gråter. 
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154 

Foto av en äldre och två unga buddhistmunkar. De är klädda i orangea tygdräkter och bär 
skålar för att ta emot matdonationer. Bredvid dem står en beväpnad soldat. 

155 

Foto av en kvinna från rohingyafolket. Hon befinner sig i en tropisk skog där man ser enkla 
hyddor i bakgrunden. 

155 

Foto av en pojke på cirka fyra år. Han står vid tält gjorda av plast. 

156 

Karta över sydöstra Asien som visar att här finns fyra länder: Indien, Farther India, Tibet 
och Kina. 
I jämförelse med dagens landsgränser så har Indien mer land och Tibet ingår i Kina. Landet 
”Farther India” är idag uppdelat i många små länder som Burma, Thailand, Laos, Kambodja 
och Vietnam. 

156 

Foto av två demonstranter som blir fängslade. De gråter och skriker rakt ut. 

157 

Foto av män i vita kläder som demonstrerar. 

161 

Foto av kvinnor som tvättar kläder för hand i en flod. 

161 

Foto av pojkar som brottas och andra barn som tittar på. 

162 

Foto av en kvinnlig aktivist i rosa kläder. Hon pratar med en man och flera andra 
runtomkring dem lyssnar också. 

162 

Foto av en kvinnlig demonstrant i en demonstration. Hon är klädd i rosa och håller upp en 
skylt med texten: 

Don't Take Away Our Care 

StandwithPP 

A WOMAN IS A HUMAN BEING 
StopPatriarchy.org 
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163 

Foto från Prideparaden där ett militärfordon har dekorerats med Prideflaggor med 
Davidsstjärnan. 

165 

Foto av en publik. Längst fram står några tjejer som är helt nerstänkta med färg. De 
skrattar och ser glada ut. 

165 

Foto av sex män i turbaner (ett långt tyg virat runt huvudet). 

168 

Foto av Justin Bieber som tar en selfie med sina fans i bakgrunden. Fansen är alla tjejer 
utom en kille. 

169 

Foto av Baloo på röda mattan. Baloo är här en människa som har klätt sig i en björnkostym. 
Här syns också flera skådespelare som exempelvis Cher. 

170 

Foto av Kanya Sesser som åker skateboard. Hon har inga ben så hon åker med händerna på 
skateboarden och håller kroppen upp i luften. Hon har bikini på sig och har tatuerade 
armar. 

172 

Foto av midsommarfirare som dansar i regnet. De har på sig regnkläder och 
blomsterkransar i håret. 

172 

Foto av män som sitter på knä med huvudet mot golvet. 

173 

Foto av fyra barn som sitter vid ett köksbord. På bordet står två tårtor och saft. 

174 

Minnesplakett som ligger mellan stenplattorna på en trottoar. På den står: På denna plats 
mördades Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986. 

174 

Foto av en tjej i studentmössa. 

177 

Teckning av en arena. På en bana körs kappkörning med häst och vagn. 
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177 

Foto av folk som trängs vid ett butiksfönster där en liten TV står. 

180 

Målning av det stora ångfartyget Titanic som sjunker. I vattnet syns livbåtar med 
passagerare och folk som ligger i vattnet. 

182 

Målning av soldater och sjömän som slåss på ett stort segelfartyg. 

185 

Foto av en kvinna som tigger. 

186 

Filmfoto av Döden och en riddare som spelar schack. (Döden är här en människa.) 

187 

Foto av en sköldpadda. 

187 

Foto av en kvinna i blå niqab (en slöja som täcker hela kroppen). Hon står vid ett skötbord 
där det ligger en liten bebis på en handduk. 

189 

Foto av en man som dyker ner i vattnet från en brygga. 

190 

Fotomontage. En man går framåt men från hans händer och fötter är trådar fästa som styrs 
av en jättehand över hans huvud. Det ser ut som att han är en kasperdocka. 

191 

Frimärke med texten: Pakistan 10th Dec 1948-1958 Human Rights…. 

195 

Målning av en man som med en tång drar ut en tand på en annan man. Mannen som har 
tången i munnen ser förskräckt ut. 

196 

Foto av en flicka som äter kaksmet ur en skål. 

196 

Foto av en hemlös man som sitter på gatan. Runt omkring sig har han fullt med plastpåsar. 
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