
Tummen upp! SO åk 6 
Historia Kartläggning 

Läraranvisning Textview 
verksamhetsnummer: 41030:  



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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Läraranvisning 

Titel: Tummen upp! SO åk 6 Historia Kartläggning 

Författare: Koraen 

ISBN: 978-91-47-11040-7 
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Pedagogiska tips ........................................................................................ 12 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 14 

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. 

• Lärarens sida och baksidestext utgår. 

• Kunskapsöversikt, sid 46 och 47, har egna flikar. 

• Ord skrivna med versaler exv. rubriker eller namn har endast begynnelsebokstaven 
skriven med versal. 

• Kursiv- och fetmarkering av ord eller hela meningar utgår. 

• Rutmarkering av text utgår. 

• De bilder som behövs för att kunna lösa uppgifterna har fått bildbeskrivning. Ibland 
är bildinformation inkluderad i texten. 

• Samtliga tabeller är omarbetade till löpande text. 

• Den gula rutan med tummen ersätts med rubriken ”Tummen upp! 
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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. 

2 

Tidslinje - forntiden 

Tidslinjen utgår och skrivs löpande. 

Rita gärna tidslinjen på elevens ritmuff/Blackboard och berätta samtidigt lite om varje 
tidperiod. 

  (Istid) 

  Forntiden 

  12000 f.Kr – 4000 f.Kr. --- 

  4000 f.Kr. – 1800 f.Kr. --- 

  1800 f.Kr. – 500 f.Kr. --- 

  500 f.Kr. – 500 e.Kr --- 

2 

Uppgift 1 

Eleven parar ihop tidsperiod med rätt påstående. 

Tidsperioder 

A. A bronsåldern --- 

B. B bondestenåldern --- osv. 

Påståenden 

1. Vi gör knivar, yxor och annat av en hård metall. 

2. Vi bor på en plats och börjar odla växter för att få mat. Osv. 

Uppgift 1 a) 

Skriv bokstaven för varje tidsperiod på rätt plats i tidslinjen. 

Uppgift 1 b) 

Para ihop varje tidsperiod med det påstående som bäst beskriver perioden. 

5 

Uppgift 7 

Tabellen utgår. Ersatt med löpande text. 

… Skriv k om det är kvinnorna som gör jobbet och m om det är männen. 
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1. sy kläder --- 

2. jaga djur --- 

3. försvara gården --- 

4. förvara maten --- 

6 

Uppgift 11 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

a) Titta på kartan och fyll i nedan två exempel på riken/områden som vikingarna kom till. 

1. norska vikingar --- --- 

2. danska vikingar --- --- 

3. svenska vikingar --- --- 

7 

Uppgift 12 

Tabell utgår och ersätts enligt nedan. 

Använd förkortningarna nedan när du svarar. 

  k – vikingarna köpte 

  s – vikingarna sålde 

1. pälsar och skin, --- köpte --- sålde 

2. kryddor, --- köpte --- sålde osv. 

9 

Uppgift 18 

Här kan eleven få välja om han/hon vill rita eller beskriva vikingens utseende med ord. 

12 

Uppgift 9 

Uppgiften har ändrats på följande sätt. 

Eleven skriver bildernas siffra vid rätt stånd. 

Skriv bildernas siffror vid rätt stånd. 

(Se bildbeskrivning.) 

A. adel --- 

B. präster --- osv. 
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13 

Uppgift 13 

Eleven parar ihop begrepp och beskrivningar. 

Para ihop begrepp och rätt beskrivning. 

A. jarl --- 

B. fogde --- osv. 

1. en avgift att betala till kungen varje år 

2. ett möte där de fria männen bestämde olika saker osv. 

15 

Uppgift 20 

Orden är numrerade enligt nedan. 

A. mynt --- 

B. köpman --- osv. 

1. Rathaus 

2. Münze osv. 

17 

Uppgift 4 

Eleven kan rita sitt svar på ritmuff eller Blackboard. Om eleven inte gillar att rita kan eleven 
skriva sitt svar. 

a) Rita en enkel modell av det som Kopernikus upptäckte, med solen och jordens 
rörelser i rymden. 
Rita först: Solens och jordens rörelser enligt Kopernikus. 

b) … Rita en enkel modell av solen och jordens rörelser enligt kyrkan. 

19 

Uppgift 3 

Uppgiftens översättningar har skrivits inom parentes efter aktuellt ord i texten. 

23 

Uppgift 13 

Eleven markerar endast de frågor som han/hon tror sig kunna besvara. 

Tabellen utgår och ersätts med: 
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… Markera de frågor som du tror att man kan besvara. 

1. Var Gustav ett vanligt namn på 1600-talet? --- 

2. Hade Gustav Banér någonsin varit utomlands? --- osv. 

25 

Uppgift 4 

Tabellen utgår. Eleven markerar rätt landområde. 

27 

Uppgift 8 

Tabell utgår. Eleven har fått en Nyckel. Se till att eleven läser igenom hela uppgiften innan 
han/hon skriver sina svar då de uppgifter som redan är besvarade finns längre fram i 
uppgiften. 

  mt – medeltiden 

  1600 - 1600-talet 

  id – i dag 

Uppgifter som staten gör 

1. Ser till att alla skolor är lika bra --- 

2. Ser till att posten kommer fram --- 

3. Ser till att folk betalar skatt --- 

4. Ser till att folk betar skatt - mt 

5. Ser till att barnens rättigheter tillvaratas --- 

6. Ser till att försvara landet i krig - mt osv. 

27 

Uppgift 10 

Tabellen utgår. Uppgiften får följande utseende: 

Vad är en orsak och vad är en konsekvens? Sortera in de tre meningarna på rätt plats 
nedan. 

- Statens ekonomi blev bättre 

- Statens kostnader ökade 

- Kungen ville styra landet mer 

Orsak – Konsekvens 

1. --- Fler ämbetsverk skapades 

2. Fler ämbetsmän fick lön --- 

3. Kungen tog tillbaka mark från adeln --- 
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28 

Uppgift 13 

Eleven parar ihop stånd och utbildning. 

A. Bönder --- 

B. Präster och borgare --- 

C. Adel --- 

1. hade en egen informator (lärare) 

2. fick lära sig att läsa av kyrkan 

3. fick gå i skolan 

31 

Uppgift 1 

Uppgiftens bilder utgår och ersätts av bildord. 

32 

Uppgift 1 

Tabellen utgår. Uppgiften har ändrats på nedanstående vis. 

… Skriv nedanstående förkortningar vid de varor Sverige exporterade och importerade. 

Ordförklaringar: 

  Exportera – sälja till utlandet 

  Importera = köpa från utlandet 

Nyckel: 

  e = exportera 

  i = importera 

1. siden --- 

2. timmer --- 

3. järn --- osv. 

33 

Uppgift 4 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Para ihop medeltiden eller upplysningstiden med nedanstående påståenden. 
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  Medeltiden: --- 

  Upplysningstiden: --- 

1. Alla människor är lika mycket värda. 

2. Gud har gett människorna olika uppgifter. osv. 

34 

Uppgift 5 

Uppgiften kräver förberedelser. Rita två glada gubbansikten på elevens ritmuff eller 
Blackbord så kan eleven rita dit en hatt eller en mössa. Eleven kan om han/hon så vill 
enbart skriva ”hatt” eller ”mössa” vid respektive gubbes text. 

Följande förändring av uppgiften har gjorts: 

Figur nr 1 --- 

Sverige borde hålla fred och se till … 

Figur nr 2 --- 

Sverige borde bli en stormakt igen … 

35 

Uppgift 8 – Ordförklaringar 

Ordförklaringarna är skrivna inom parentes i direkt anslutning till orden i texten. 

35 

Uppgift 9 

Orden har numrerats. 

A. fåtölj --- 

B. byrå --- osv. 

1. bureau 

2. casserole osv. 

38 

Uppgift 15 

Tabell utgår och skrivs löpande. 

Samtala om innehållet då det tar tid att läsa igenom utdraget ur kyrkoboken. Eleven 
behöver därför mera tid för att kunna lösa uppgiften. 
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  Dödsdatum: 1765-02-22 

  Förnamn: Olof 

  Efternamn: Jonsson 

  Titel: --- 

  Bostad: Sjöarp 

  Dödsorsak: styng och blodstörtning 

  Ålder: 58 år 

  Begravningsdatum: 1765-03-03 osv. 

39 

Uppgift 16 a) 

Tabellen utgår. Eleven skriver sina svar. 

… Skriv ja eller nej beroende på om påståendet är rätt eller fel. 

Med dagboken som källa kan man ta reda på att … 

1. … man ibland slog och bärgade hö i Västerbotten i september --- 

2. … det bärgades ovanligt mycket hö i september år 1837 --- 

40 

Uppgift 1 

Eleven parar ihop vem som gör vad i Sverige. 

Vem skulle göra vad? Para ihop. 

A. Kungen --- 

B. Riksdagen --- osv. 

1. stifta lagar och bestämma om skatter 

2. tolka lagarna och döma efter dem osv. 

40 

Uppgift 2 

Tabellen utgår. Eleven markerar sina svar. 

… Markera rätt svar. 

  --- Pigor och drängar 

  --- Läkare och advokater osv. 
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41 

Uppgift 7 

Eleven parar ihop i stället för att dra streck. 

Para ihop rätt rörelse och rätt kamp. 

A. Väckelserörelsen --- 

B. Arbetarrörelsen --- osv. 

1. för att folk skulle dricka mindre 

2. för rösträtt åt alla och kvinnors … osv. 

42 

Uppgift 2 

Bilderna utgår och ersätts med bildord. 

43 

Uppgift 6 

Tabellen utgår och eleven markerar enligt nedan istället. 

Skriv kä för det som används som källa och to för vad som bara är tolkningar av historien. 

Typ av information 

1. En serietidning om vikingen Hagbard --- 

2. Ett mynt från vikingatiden --- osv. 

44 

Uppgift 7 

Tabellen utgår. Istället för att dra pilar skriver eleven or för orsak och kon för konsekvens 
vid respektive mening. Detta tar lite längre tid att göra än för de seende eleverna. 
Uppgiften har ändrats enligt nedan. 

Vad är orsaken och vad blir konsekvensen? 

Skriv or för orsak och kon för konsekvens vid de olika påståendena. 

Du får hjälp med första uppgiften. 

1. Bönderna gör uppror - kon 
Fogdarna tar ut för höga skatter - or 

2. Kvinnorna tar över männens uppgifter --- 
Männen åker på vikingatåg --- osv. 

45 

Uppgift 10 
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Bilden utgår och uppgiften har ändrats på följande sätt. 

En människa tar ett språng framåt. Tänk dig att varje nytt hopp som människan gör leder 
till en stor förändring i mänsklighetens historia. Välj nu några stora förändringar som har 
påverkat människans liv. Skriv in dem nedan. 

Du har fått ett färdigt exempel för förändring nummer 2. 

1. --- 

2. boktryckarkonsten - När människan kom på hur man kan trycka böcker i många 
exemplar blev böckerna billiga och tillgängliga för folket. Nu kunde många fler 
människor ta del av nya kunskaper. Idéer spreds snabbare. 

3. --- osv.  
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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! 

• Kunskapsöversikt på sid 46 och 47 finns i en egen flik. 

• Bildbeskrivningar finns till de bilder du behöver för att kunna lösa uppgifterna. 
Ibland kan en bildbeskrivning vara infogad i själva uppgiften. 

• Det finns ett antal svällpappersbilder. 

• Läs alltid igenom hela uppgiften innan du börjar lösa uppgiften. 

• Använd din ritmuff eller Blackboard om du vill rita svar. 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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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. 

• Eleven svarar på uppgifterna på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. 
Den mappen ska ligga i en mapp för SO Historia. På så vis skapas en trädstruktur i 
datorn som gör att eleven själv kan hitta. 

• Bildbeskrivningar finns när de behövs för att eleven ska kunna lösa uppgiften. Ett 
bildförtydligande kan även vara infogat som vanlig löpande text. 
Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför om bilderna och ge den extra 
information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma 
förståelse för text/uppgift som de seende eleverna. 

• Det kan vara bra att läsa igenom bildbeskrivningarna innan man läser en uppgift så 
att eleven får lite förhandsinformation. De seende eleverna får ju detta direkt då de 
öppnar boken. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder eller när man vill 
förtydliga något. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan 
även göra det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom 
att kopiera den i skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade 
bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv 
sedan den text som eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens 
Perkinsmaskin. Gör gärna en ”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite 
mera information på ritmuffsbilden. Man kan naturligtvis lika gärna rita en bild på 
en Blackboard (Best.nr: 10326) 

• Tänk på att taktila bilder inte innehåller lika många detaljer som en vanlig bild, 
därför är samtalen kring exv. bokens svällpapperskartor viktiga! 

• Man kan beställa svällpappersbilder från 

  SPSM Läromedels Basbilder 

  webbutiken.spsm.se 

  order@spsm.se 

• En elev med synnedsättning behöver få tillgång till de möjligheter som finns 
tillgängliga för att taktilt befästa och fördjupa sina kunskaper, men även använda 
andra sinnen som smak eller ljudillustrationer. 

Kolla i skolans förråd efter exv. taktila modeller. 

Allt som kan förstärkas taktilt fördjupar elevens möjlighet till kunskap och är 
speciellt viktigt för en elev med synnedsättning! 

https://webbutiken.spsm.se/
mailto:order@spsm.se
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• Kunskapsöversikten på sid 46-47 finns under egen rubrik. Själva översikten tar 
betydligt längre att läsa igenom för eleven med synnedsättning då eleven inte kan 
”skumma” igen texten utan måste läsa igenom helheten. Fyll i den tillsammans med 
eleven. 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
uppgifter och bildbeskrivningar. 

• Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

• Läs gärna ”Till läsaren” tillsammans med eleven. Där får eleven med synnedsättning 
information om bokens upplägg och utformning och du som pedagog kan 
presentera boken för eleven. 
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Bildbeskrivningar 

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

4 

Två teckningar 

- Vikingaskeppen var långsmala ofta dekorerade med ett drakhuvud i fören. Båten
hade ett fyrkantigt segel och när det var vindstilla rodde man båten. På utsidan
hängde man sina runda sköldar.

- Bönderna var enkelt klädda och slog sina åkrar med lie.

4 

Den enögde guden Oden med de två svarta korparna Hugin och Munin som sitter på 
hans axlar. 

5 

En runsten är oftast en minnessten där anhöriga till den döde har huggit in en minnestext. 

Runstenen på bilden är skriven i en ormslinga. 

8 

Arabiska silvermynt med olika bilder ingraverade i mynten. 

8 

Ett skelett i en gammal grav. Man kan förutom skelettdelarna bl.a. se ett guldspänne och 
några pärlor. 

10 

Två tecknade bilder 

- En vit kyrka med klockstapel.

- En riddare till häst. Riddaren har en vit hjälm med fladdrande färgglada band i rött
och guld samt en röd vapenrock med ett gult örnhuvud. Han har en röd vapensköld
med ett gult örnhuvud, ett svärd och en lans. Hästen har ett schabrak (tygstycke) i
blått med ett gult kors som påminner om nuvarande svenska flaggan.

12 

Fyra bilder på en kvinna och en man från olika samhällsklasser. 
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1. Kvinnan är klädd i en lång, ljusblå klänning. Hon har en vit sjal virad runt huvudet
och halsen. Mannen har en halvlång, mörk jacka med röda kantdekorationer. Han
har byxor som når ner till knäna med knästrumpor i matchande färger. På huvudet
har han en vidbrättad hatt.

2. Kvinnan har en vit, långärmad blus, röd väst och ett förkläde som täcker den röda
kjolen som når ner till fötterna. Hon har en vit sjal virad runt huvudet samt håller i
en korg.
Mannen är klädd i en gråvit klänningsliknade dress. Han håller i en hacka.

3. Kvinnan har svart, hellång klänning med vit krage. På huvudet har hon en vit, liten
hätta. Mannen är klädd i fotsida svarta kläder. Han håller i en stor, tjock bok.

4. Kvinnan har en vit blus och en grön, hellång klänning. På huvudet har hon en stor
hatt. Mannen har en spetsskjorta, korta byxor och en röd rock vars kanter är klädda
med vitt skinn. På huvudet en liten hatt med en gul fjäder.

12 

En riddare till häst. Riddaren har en vit hjälm med fladdrande färgglada band i rött och 
gult och en röd vapenrock med ett gult örnhuvud. Han har en röd vapensköld med ett 
gult örnhuvud, ett svärd och en lans. Hästen har ett schabrak (tygstycke) i blått med 
ett gult kors, påminner mycket om nuvarande svenska flaggan. 

13 

Tre vapensköldar 

1. Ett gult lejon med ett människohuvud som har en krona på huvudet. Lejonet står på
ett svärd samtidigt som lejonets ena framben, som ser ut som en människoarm,
håller i ett svärd. Skölden har röd bottenfärg med vita blommor.

2. Röd sköld med tre lejon som är placerade på var sin rad.

3. En blå vapensköld med tre kronor. Överst på skölden en fint utsmyckad stor
kungakrona.

14 

Den tecknade bilden visar två personer som precis begravt ytterligare en död. Runt om ser 
man många små kullar med kors. 

16 

Världskarta som visar fyra upptäcktsresor. 
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  Diaz, 1488: från Portugal utmed Afrikas västkust, rundar Afrikas södra udde. 

  Columbus, 1492: från Portugal, över Atlanten till Bahamas i Amerika. 

  da Gama, 1498: från Portugal utmed Afrikas västkust, runt Afrikas södra udde, 
utmed Afrikas östkust, över Arabiska havet till Indien. 

  Magellan, 1519: från Spanien, västerut över Atlanten till Sydamerika. Runt 
Sydamerikas södra udde, över Stilla havet till Filippinerna. Över Indiska oceanen till 
Afrikas södra udde. Utmed Afrikas västkust tillbaka till Spanien. 

16 

Stort segelfartyg byggt i trä med fyra master. 

16 

Ett guldfärgat runt klockliknande föremål med olika markeringar längs ytterkanten. I 
mitten av föremålet ser man konturerna av en stjärna vars stjärnspetsar pekar mot olika 
väderstreck. 

18 

Gustav Vasa känns igen på sitt blonda, raka hår som hänger ner till öronen och den korta, 
raka luggen som täcker hela pannan. Har också en mustasch och ett långt skägg. På bilden 
sitter han och skriver på ett papper med en fjäderpenna. 

18 

En sida i en jordebok. 

Här fanns nedskrivet gårdarnas namn, läge, ägare, avkastning och hur många djur man 
hade etc. 

Ekhamra 

  Anders Nilsson 

  10 tunnor råg 

  8 tunnor havre 

  5 kor 

  9 grisar 

Berga 
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  Johan Eriksson 

  9 tunnor råg 

  4 tunnor vete 

  2 kor 

  5 grisar 

  4 getter 

18 

Kungens män har kommit för att hämta det som bönderna skulle betala i skatt. Bonden 
betalar exv. två tunnor fyllda med säd. 

20 

Martin Luther (1483-1546) 

Han har kortklippt, mörkt hår och är klädd i bruna munkkläder. Han håller i en bok med 
röda pärmar. 

22 

På en målning från omkring år 1900 har konstnären Fanny Brate gett sin tolkning av hur 
det kan ha sett ut då Gustav Banér tog ett sista farväl av sin fru och sina döttrar. 

Gustav Banér kramar om sin fru och två av döttrarna. Framför dem står ett litet barn vid en 
stol och tittar bort från dem. 

24 

- En kanon monterad i en träställning med hjul. 

- Bonden ska plöja sin åker men hästen orkar inte dra plogen utan bondens fru 
hjälper till och drar. 

24 

Gustav II Adolf efter det att den svenska armén hade tagit över staden Augsburg. 

Kungen sitter rak i ryggen på en häst som står med frambenen högt uppe i luften. Kungen 
pekar ner mot sin armé och staden Augsburg. Med på bilden finns även Statt Augsburgs 
symbol och en svensk vapensköld. 

26 

I slutet av 1600-talet skickades varje år mer än 100 000 brev bara från Stockholm. 

”Post på väg” signalerar ryttaren i sitt posthorn när han närmar sig en postgård. 

28 

Bondgård - sommar och vinter 

På bilderna ser du samma by på sommaren och på vintern. 
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- Sommarbilden visar hur folk arbetar ute bland gårdens olika hus. Fåren betar och 
kvinnorna sitter ute och arbetar i det fina vädret. En man hugger ved, en kvinna 
matar hönsen. Grisarna är ute i sina inhägnader och bonden har lastat hö på en 
kärra som gårdens häst drar. I bakgrunden ser man en kyrka och en klockstapel. 

- Vinterbilden är mörk. Snö täcker marken och alla hustaken. Månen lyser på himlen. 
Man ser endast några få ljus. En man står i en dörröppning och kollar på en kvinna 
som går på en uppskottad stig till ett annat hus. Hon har en lykta i handen. 

29 

En sida från en husförhörslängd. 

Här kan man läsa gårdens namn och namnen på de som bor där. I spalter bredvid förde 
man sedan in personernas läs- och skrivkunskaper, om de kunde katekesen, nattvard och 
husförhör samt om någon flyttade eller nyinflyttad på gården, vigsel, dödsår etc. 

Källa: Västerås domkyrkoförsamling år 1773–1755 

29 

Bilden visar hur två män för in en kvinna till prästen. Kvinnan är troligen anklagad för 
häxkonster. Prästen sitter bakom ett skrivbord och skriver ner vad en liten flicka säger. 

33 

På bilden ser man två sippor: en gulsippa och en vitsippa. 

36 

Målningen föreställer Gustav III (1746-1792) 

Han har vitt hår med små rullade lockar vid öronen. Kungen är klädd i vit skjorta med spets 
vid halsen, lång, gul väst med ett skärp runt midjan, uppknäppt, svart, lång rock samt ett 
vitt tygstycke knutet runt vänster arm. Över bröstet hänger ett blått brett band. 

37 

Två tecknade bilder som visar landskapet runt en kyrka. 

1. Landskapet är indelat i mindre åkrar inramade av gärdsgårdar gjorda i trä. Gårdarna 
ligger ganska nära varandra. Djuren betar på en åker i utkanten av bilden. 

2. Nu har man lagt ihop de små åkrarna till några få stora åkrar. Bondgårdarna ligger 
längre ifrån varandra. 

40 

- En kvinna sitter vid en vävstol. En man tillrättavisar en kvinna som tappat några 
garnrullar på golvet. 

- Ur ett ångloks skorsten kommer det en massa, mörk rök. Ångloket drar flera 
vagnar. En man står och vinkar uppe på en vagnslast. 
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