
 

 

Genrekoden Tala 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 30774  



 

 

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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Läraranvisning 

Titel: Genrekoden Tala 

Författare: Eva Hedenkrona, Karin Smed-Gerdin 

ISBN: 978-91-40-66431-0 
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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. 
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Sidspecifika förändringar 

9 

Tabellen har ersatts med denna text.  

Värdera följande påståenden på en skala från 1–6 där 1 = stämmer inte alls och 6 = 
stämmer helt.  

a. Jag pratar mycket på lektionerna. 

b. Jag vill ha hjälp med att prata mer på lektionerna. 

c. Det är okej att prata i en mindre grupp. 

d. Jag kan en massa knep som gör det enklare att tala inför en grupp. 

e. Att tala inför en grupp är något som är viktigt i yrkeslivet. 

f. Det är roligare att chatta med kompisar än att prata med dem på riktigt. 

g. Jag ändrar mitt sätt att prata beroende på vem jag talar med. 

h. När jag ska tala inför en grupp börjar mitt hjärta att banka. 

i. Att prata med kompisar är enkelt, men det är jobbigt att svara på frågor i skolan. 

j. Det är kul att tala inför en grupp. 

k. Man behöver hjälpa varandra så att alla får möjlighet att säga sin åsikt.  

l. Förbereder jag mig noga är det riktigt roligt att hålla ett föredrag. 

13 

Tabellen Kommunikationsprocessen har omarbetats. 

Olika steg i kommunikationsprocessen samt vad som är kvar av budskapet - eventuella 
störningar. 

1. Moa och Ida träffas vid busshållplatsen på väg till skolan.  

2. Moa funderar på att säga något till Ida - Hela budskapet är kvar. Inga störningar. 

3. Moa formulerar ett budskap baserat på den bakgrundskunskap hon har om Ida - Ca 
80 % av budskapet är kvar. Moa glömde säga allt hon hade tänkt. Hon blev störd av 
en mobilsignal och ljudet från några mopeder. 

4. Ida får budskapet - Ca 60 % återstår. Störningar gör att allt inte kommer fram. 
Bussen dränkte halva meningen. 

5. Ida tolkar budskapet - Här är det svårt att avgöra hur mycket av budskapet som når 
fram. Ida tittar på Moas kroppsspråk och tolkar det Moa säger mot bakgrund av vad 
hon vet om ämnet och om Moa. 

6. Ida reagerar på budskapet - Ida svarar eller svarar inte Moa. 

19 

Texten i uppgiften ”Vilka samtalssituationer” har ställts upp så här: 
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Vilken samtalssituation är detta? Para ihop rätt förklaring med rätt tal. Läs hela uppgiften 
innan du börjar. Först presenteras olika talsituationer a-h, sedan presenteras 
samtalssituationer 1-8. 

a. tandläkarbesök b. dop c. hyllningstal d. information e. föredrag  

f. kompissnack g. sammanträde h. politiskt tal  

1. Kan du försöka gapa lite större. Jag behöver komma åt längre in. 

– Uhhh ... 

– Det är svårt att borsta tänderna längst in, så därför bildas det lätt tandsten där. Den tar 
jag bort nu. 

– Mmmm ... 

2. Turneringen blir den 6 oktober mellan 10.00 och 14.00. Vi träffas i gymnastiksalen 
klockan 09.30. Först ska ni klä om och sedan kommer ni upp i salen. Därefter tar ni reda på 
när er klass ska spela. Där kommer det att sitta anslag om vilka klasser som spelar mot 
varandra. 

3. – Härmed förklarar jag sammanträdet öppnat. Vem vill ha ordet? 

4. Kära morfar! 

När jag tänker på dig minns jag hur du tog med mig ut i din eka för att fiska när jag var 
liten. 

5. – Hmmm, du träningen e flyttad. 

– Ahha? 

– Vi ska träna imo’n. 

– Hmmh, inte på torsda’? 

– Nä. 

6. – Astrid Gunborg Ander, jag döper dig i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. 

7. – Vi lever i en demokrati i Sverige. Denna demokrati är hotad av att flera partier kräver 
att man ska kunna avlyssna människor som misstänks för olika brott. Vi i vårt parti anser 
att det kränker yttrandefriheten och då också demokratin. 

8. – Den religiösa grupp jag ska tala om kallas för amish och att läsa och fördjupa sig i vilka 
de är och hur de lever har varit jätteintressant. Och alldeles snart ska ni få veta varför det 
varit så spännande ... 

27 

Bildtext har ändrats:  

Chatt mellan VB och H  

 VB: Tja (glad smiley) 

 H: Shuue (glad smiley) 
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 VB: Vgd? (glad smiley) 

 H: Inte mkt. själv då? (glad smiley) 

 VB: Ok, ne musik (glad smiley) 

 H: Ah nice. allt bra annars då? (blink) 

 VB: ja då trött ba sj?(glad smiley) 

 H: Jotack. braa med mig  

 VB: okej =) gjorde idag? 

 H: Ne. menst tagit det lugnt faktiskt (glad smiley) Sj då? (hjärta) 

 VB: okej (glad smiley)va på landet, segt 

 H:ahh okay (blink) 

 VB: ska dra ses (hjärta) 

29 

Bilder och bildtext har placerats tillsammans längst ner på sidan.  

53 

Ordförklaringarna har flyttats upp på sidan före avsnittet ”Tala om texten”. 

55 

Bild och bildtext har flyttats till nästa sida efter hela texten Romeo och Julia så att den inte 
bryter mitt i.  

60 

Uppgiften ”Bildanalys” har fått en förklarande text:  

Titta på omslaget till den här boken. Analysera bilden med hjälp av frågorna för bildanalys. 
På framsidan ser man en kille med lite tuff frisyr med lång lugg. Han bär en axelremsväska 
diagonalt över kroppen, har en dator under armen och pratar i mobilen. Han ser glad ut.  

65 

Uppgift 1: 

Läs beskrivningen av pratbubblorna 1-6 ovan. Vilken bubbla är vilken? 

 pratbubbla 

 viskbubbla 

 skrikbubbla 

 istappsbubbla 

 tankebubbla 
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68 

Uppgift 2 

 En pratbubbla: -Jag fick alla rätt! 

 En skrikbubbla: -Skojar du??? 

 En tankebubbla: ”Tänker hon på mig?” 

 En tankebubbla med glödlampa. 

 En viskbubbla: -Psst! 

 En istappsbubbla: -Stick! 

90 

Tabellen har ändrats och texten ser ut så här:  

Här följer tre alternativ hur du skulle kunna börja.  

1a Visa ett foto där två amishkvinnor kommer åkandes med häst och vagn. Tänk på detta: 
Inled med en fråga till publiken. Låt dem svara och berätta sedan att bilden är nytagen. Säg 
så här: När tror ni denna bild är tagen?  

1b Foto av en läcker röd Corvette.  

Tänkt på detta: Inled med något personligt. Säg så här: Ja, ni vet säkert att jag älskar bilar, 
speciellt det här märket. Men bilar av det här slaget skulle man aldrig kunna hitta hos den 
sekt jag ska tala om. 

1c Foto av ett vackert lapptäcke. 

Gör så här: inled med att visa en vacker bild. Säg så här: Visst är detta vackert!? Detta 
kallas för patchwork, lapptäckes-arbete och det är något min religiösa grupp är känd för.  

91 

Tabellen har ändrats:  

2 Gör en bild med texten ”AMISHFOLKET” som rubrik för hela presentationen.  

Tänk på detta: Håll dig till det som rubriken säger. Säg så här: Den religiösa grupp jag ska 
tala om kallas för amish och att läsa och fördjupa sig i vilka de är och hur de lever har varit 
jätteintressant. Och alldeles snart ska ni få veta varför det varit så spännande… 

Här kan du också nämna de frågeställningar du har i inledningen: Vad jag kommer att ta 
upp i mitt föredrag är vilka dessa människor är, hur de lever, vilken skola går barnen i, om 
de är kända för något, vad som är annorlunda från hur "vanliga" människor lever och om 
det är en farlig religiös grupp. 

92 

Tabell ”Avhandling” har ändrats:  

3 Alternativ 1. 
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Visa en karta. Peka och visa var amishfolket bor och berätta hur många de är. Säg så här: 
De markerade delarna visar var amishfolket bor idag… 

4 Visa en bild på amishfolket när de skördar hö med hjälp av häst och vagn. Berätta om 
deras sätt att arbeta och leva. Säg så här: Amishfolket lever ungefär som man gjorde i 
Sverige för 100 år sedan och som ni ser på bilden använder man inga maskiner i jordbruket 
utan enkla redskap… 

5 En bild från en amish skola. Här berättar du om hur skolgången ser ut hos amishfolket. 
Säg så här: Hos amish går barnen bara i skolan fram till gymnasiet. Sedan får de praktiskt 
utbildning i sitt samhälle… 

6 Här visar du en bild på ett lapptäcke. Peka på bilden när du berättar om lapptäcket. 
Patchwork eller lapptäcken är välsydda och vackra arbeten som amish är kända för… 

7 Här visar du en bild på en man och en kvinna i deras speciella amish kläder. Berätta om 
det som skiljer gruppen från övriga samhället. Säg så här: Som ni ser på bilden klär man sig 
på ett speciellt sätt inom amishgruppen… 

93 

Tabellen har ändrats: 

Avhandling, alternativ 2 

3 Skriv texten ” Vilka är amishfolket? på din bild. Tänk på att tala om det din rubrik anger. 
Säg så här: Amish är en kristen grupp med drygt… 

4 Skriv texten ”Hur lever amishfolket?” Gör en kort paus innan du börjar med nästa fråga. 
Säg så här: Amishfolket är mest kända för att de lever utan någon elektricitet och ny 
teknologi… 

5 Skriv texten ”Skola?” Tala om det som följer efter rubriken. Säg så här: Amishbarnen går i 
skola fram till gymnasiet, men inte längre… 

6 Skriv texten ”Vad är amish patchwork?”. Nu byter du ämne igen. Tänk på att göra en liten 
paus. Säg så här: Någonting amishfolket är kända för är deras "amish patchwork"… 

7 Skriv texten ”Annorlunda?” på din bild. Tala om det som följer under rubriken. Säg så här: 
Amishfolket värnar om miljön. De använder inte… 

94 

Tabellen har ändrats:  

8 Visa en bild på ett husbygge där man hjälps åt att med handkraft resa de stora 
takstolarna. Gör en personlig reflektion. Uppmana publiken att ställa frågor. Säg så här: Jag 
har nu presenterat amishfolket, var och hur de lever samt förklarat lite hur de ser på 
världen. De värnar om miljön och väljer därför att leva som de gör. De värvar inte 
medlemmar utanför gruppen utan man föds som amish. Men andra ord en sekt man inte 
behöver vara "rädd" för. Har ni några frågor på det ni hört?  

9 Skriv dessa adresser på din bild.  
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http://hem.passage.se/psof/Amish.htm 

http://sv.wikipedia.org/ wiki/Amish  

Uppmana publiken att läsa mer. Säg så här: Om ni tyckte det här var intressant finns mer 
information att hämta på följande hemsidor. 

116 

Tabellen har ändrats:  

Dan áiggun dápmat. Den ska jag tämja 

Mus lea gehppes lávka. Jag har en lätt ryggsäck 

Áhčis lea lossa lávka. Pappa har en tung ryggsäck 

Áhčči guoddá stuor noađi. Pappa bär en stor börda 

120 

Texten i blå rutan är ersatt med bildbeskrivning.  

TEXT PÅ RUNSTENEN  

PaeiR foro draengiliga 

De foro manligen 

fiarri at gulli 

fjärran efter guld 

ok austarla 

och österut 

aerni gafu 

gåvo örnen föda (besegra fiender och låta liken bli föda för örnar) 

Dou sunnarla 

De dogo söderut 

a Saerklandi. 

i Särkland (de islamiska länderna) 

122 

Texten längst ner på sidan i rutan är markerad med en ram.  

 Runsvenska 800–1225 

 Fornsvenska 1225–1526 

 Äldre nysvenska 1526–1732 

 Yngre nysvenska 1732–1879 

 Nusvenska 1879– 

http://hem.passage.se/psof/Amish.htm
http://sv.wikipedia.org/%20wiki/Amish
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123 

Bildtexten är ändrad:  

Indoeuropeiska språk 

 Europeiska språk: Grekiska, albanska, Armeniska 

 Romanska språk: Rumänska, Italienska, Franska, Spanska, Portugisiska  

 Germanska språk 

 Västgermanska språk: Tyska, Holländska, Engelska 

 Nordgermanska språk: Norska, Isländska, Danska, Svenska, Färöiska 

 Slaviska – baltiska språk 

 Slaviska språk: Tjeckiska, Polska, Ryska, Bulgariska, Serbiska, Kroatiska, Bosniska  

 Baltiska språk: Lettiska, Litauiska 

 Indoeuropeiska språk  

 Indoiranska språk: Kurdiska, Iranska, Indiska språk 

 Eget träd: Finsk – ugriska språk 

 Finska, Samiska, Ungerska, Estniska 

125 

Fotot överst på sidan har flyttats ner så att den hamnar direkt efter ”Tala om bilden” och 
fråga 1. 

128 

Fotot överst på sidan har flyttats upp så att den hamnar direkt efter rubriken ”Tala om 
bilden”. 

131 

Punktlistan har skrivits som löpande text för att ta mindre plats.  

1. Välj ut tre av följande saker som du inte kan klara dig utan: 

mobiltelefon, kompisar, frihet, dator, böcker, kärlek, mp3-spelare, cykel, moped 

133 

Tabellen har ändats:   

Tema 

 infinitiv: köra  

 preterium: körde 

 supinum: kört  

 Tempus (tidsformer) 
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 presens: kör 

 preterium: körde 

 perfekt: har kört 

 pluskvamperfekt: hade kört 

 futurum: ska köra  

133 

Tabellen har ändats:   

Tempus 

Presens talar om att något händer nu. Ullis spelar dataspel.  

Preterium talar om att något hände i förfluten tid, för fem minuter sedan eller igår. Igår 
spelade Ullis dataspel. 

Presens talar om att något har hänt i förfluten tid. Ullis har spelat dataspel. 

Pluskvamperfekt talar om att något hade hänt i förfluten tid. Ullis hade spelat dataspel. 

Futurum talar om att något ska hända i framtiden. Ullis ska spela dataspel imorgon. 

134 

Tabellen har ändats:   

Ex positiv, komparativ, superlativ 

snäll, snällare, snällast 

134 

Tabellen har ändats:   

Personliga pronomen 

 Subjektsform: jag du han hon den det 

 Objektsform: mig dig honom henne den det 

 

Possesiva: min mitt mina, din ditt dina 

 hans sin sitt sina, Reflexiva: sig 

 hennes sin sitt sina, Reflexiva: sig 

 dess, sin, sitt, sina, Reflexiva: sig 

 vår vårt våra, er ert era 

 deras sin sitt sina, Reflexiva: sig 

134 

Punktlistan har skrivits som löpande text för att ta mindre plats.  
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1. Vilka tre egenskaper är viktigast hos en kompis? 

snäll generös pålitlig rolig smart häftig snygg pratig 

135 

Satsdelarna har märkts: 

Jag har en bil (korrelat), som 

(rel.pron) är grön. 

Han har en mamma (korrelat), som 

(rel.pron) är läkare. 

 135 

Satsdelarna har märkts: 

Johanna är vegetarian (korrelat), vilket (rel.pron) betyder att hon inte äter kött. 

Fredrik ska sluta i landslaget (korrelat), vilket(rel.pron) förvånade alla. 

136 

Satsdelarna har märkts: 

Hästen (verb) hoppade (adverb).  

Sångerskan (verb) sjunger falskt (adverb).  

137 

Texten är skriven löpande: 

på, i, under, bakom, framför, till, från, genom, med, mellan  

138 

Satsdelarna har märkts: 

Jag åkte (hs) innan hon kom (bs).  

Lotta skrattade (hs) när Olle åkte skridskor (bs).  

140 

Bildtexten skrivs in i den löpande texten i stället för att den skrivs som en särskild 
”bildtext”. 

Helena (subj) ritar (pred).  

141 

Satsdelarna har märkts: 

Helena (subj) ritar (prd) en teckning (dir.obj).  
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141 

Satsdelarna har märkts: 

Helena (subj) ritar (pred) en teckning (dir.obj) åt Carl (indir.obj). 
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Till läsaren 

 Gå igenom och lär dig Textviews kortkommandon för att underlätta läsningen av 
den digitala boken. 

 Till denna bok finns ingen separat bildbilaga. De flesta bilder är beskrivna i text och 
du hittar dessa under fliken ”bildbeskrivningar”.  

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till  

anpassningsfunktionen@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

Gå gärna igenom kortkommandona i Textview med eleven för att underlätta läsningen av 
den anpassade digitala boken. 
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Bildbeskrivningar 

7 

En kille och tjej ligger i gräset och pratar med varandra. De skrattar och är glada. 

9 

En tjej tittar upp över sin tyskabok som hon håller i händerna. 

10 

Två personer diskuterar och gestikulerar livfullt med sina händer under samtalet. 

11 

En solig dag på stranden. En kille, blöt i håret och med handduk runt sina axlar har just 
badat. En tjej undrar "-var det varmt i vattnet?" 

12 

Vid busshållplatsen träffas Ida och Moa. Moa tänker att hon måste berätta för Ida att 
fotbollsträningen är flyttad från onsdag till torsdag - men det är bara denna vecka och 
vecka 33 och 35. Hon säger till Ida: - Vi ska träna fotboll på torsdag och inte på onsdag. 
Men bara den här veckan! 

Moa svarar: Okej, träni. (bussljud stör) på torsdag! 

14 

En pappa kommunicerar med sitt spädbarn via ögonkontakt och munrörelser. 

16 

Närbild på en grimaserande tjej i en grupp människor som alla riktar blickarna framåt. Hon 
ser arg ut. Bredvid henne ser man en tjej som vrålar med öppen mun. 

17 

En tjej halvligger i soffan och pratar i telefon. 

18 

En tjej sitter i tandläkarstolen och pratar med sin tandläkare. 

24 

Tre tjejer sitter tillsammans på en bänk, äter smörgåsar och pratar med varandra. 

29 

Foton av olika telefonmodeller. 

Telefon av trä, äldre modell. 

Telefon av svart bakelit (hård plast). 

En tidig modell av mobil telefon NMT 450. 



15 

 

En "cobra" telefon med speciell design. 

30 

Foto från ett kontor. Framför skrivbordet ligger en kille i skjorta och jeans på en pilatesboll. 
Han pratar avslappnat i telefon. 

31 

En tjej framför en låt. Hon använder hörlurar och har en stor mikrofon framför sig. 

35 

En berättare står på restaurangens scen och underhåller publiken som skrattar. 

37 

Fasaden på ett äldre stort hus med balkonger. Det är natt och gatlyktor sprider ljus över 
väggen. Högt upp tar en svart katt ett språng från en balkong till en annan. En stor 
kattskugga avbildas på väggen. 

40 

Målning från antiken. En vacker kvinna spelar lyra. 

41 

En kille med skateboard under armen ser ut över en vacker vy - hav och höga berg. 

45 

En färgstark målning av Sigrid Hjertén. En kvinna i svart elegant, kanske lite utmanande, 
klänning är i centrum. Bredvid henne sitter en man. Ett yngre barn försöker klättra upp till 
dem. Längre bort vid en sittgrupp i rummet konverserar två män och en kvinna. På 
soffbordet står en servis och bredvid den på golvet, en liten trähäst för barn. 

49 

En tjej sminkar sig med svart kraftig penna runt ögonen inför sin roll. 

56 

Romeo och Julia i en öm omfamning. 

57 

En scen från en pjäs på Dramaten med skådespelaren Mikael Persbrandt i en av 
huvudrollerna. 

58 

Interiör från en fest. Girlanger hänger från taket. En kille och en tjej dansar med varandra 
bland de andra. De ser glada ut. 
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59 

En liten kille med en större tjej - kanske hans mamma. Hon håller en kamera i handen, men 
pojken pekar på en skylt på väggen. På skylten är en kamera med ett diagonalt streck över 
som visar att det inte är tillåtet att ta foton där de befinner sig. 

61 

En fyrkantig skylt med en svart kaffekopp i mitten på vit bakgrund. Skylten har en bred blå 
ram med en smal vit yttre kant. 

61 

Vid en väg ute i öknen står en varningsskylt. En triangel med röda kanter och i mitten, på 
vit botten, ett stort svart utropstecken. 

61 

En bild som kan tolkas på två sätt. Först kan det se ut som en vacker sirlig vas. Tittar man 
på ett annat sätt kan man se två ansikten i profil vända mot varandra. 

62 

Två trafikskyltar för övergångsställe. 

På den första skylten ser man siluetten av en kvinna som går över gatan där de svarta och 
vita strecken finns. Den andra skylten är likadan med undantag för att siluetten istället 
visar en man. 

63 

Reklambilden från Eton visar en interiör från 1920- talet. En gangsterlik, snygg ung man i 
mörk kostym och svarta handskar står bredvid den svarta, blänkande bilen från samma tid. 

63 

Reklambilden från Halebop föreställer en ung tjej som pratat i telefon så länge att 
blomrankor börjat växa in runt hennes kropp. "Det är bara att babbla på - 0 kronor i 
minuten". 

63 

Reklambilden från VIA tvättmedel visa64r en tjej som leker i skogen. Hon tar ett stort skutt 
och kommer att landa i en hög med leriga löv. Texten "Alla barn har rätt att." finns med på 
bilden. Under bilden står texten "via - smuts är bra" 

64 

I ICA:s reklamfilm finns flera karaktärer som återkommer. På fotot står Ica-Stig och två 
kollegor i butiken och ser bestämda ut. 

65 

Pratbubblor: 
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1. - Jag fick alla rätt! 

2. - Skojar du??? 

3. "Tänker hon på mig?" 

4. En tankebubbla med glödlampa. 

5. - Psst! 

6. -Stick! 

66 

Den tecknade figuren Musse Pigg - en mus med två stora öron. 

66 

Ur den tecknade serien Kalle Anka. Kalle säger " Gurk! Mina 15 kronor - väck!" Joakim von 
Anka svarar: "Pengar i dina fickor - bara hallucinationer!" 

72 

En storyboard visar olika typer av bilder som ska ingå i en scen: totalbild, helbild, halvbild, 
närbild, extrem närbild, fågelperspektiv, grodperspektiv, normalperspektiv 

75 

En scen ur filmen "Fucking Åmål" 

76 

Foto från en filminspelning. Förutom skådespelarna är det en mängd olika personer som 
jobbar med filmen. Regissören, kameramannen, stylisten m.fl. 

79 

En kille ropar i en stor megafon. 

82 

En suddig bild på någon som kör en EU moped på en väg. 

86 

En tappad plånbok med pengar och papper som sticker ut ligger på gatan. 

87 

En tjej håller ett föredrag och visar ett diagram på tavlan. 

88 

En elev håller föredrag framför en bild av Amish folket. 

95 

Fotografi. En svart-vit liten hund med sorgsna ögon ser på betraktaren genom ett 
burgaller. 
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107 

En kille och en tjej står rygg mot rygg. 

113 

En graffitimålning med starka färger. Förutom bokstäver ser man delar av ett ansikte med 
ögat tydligt avbildat. 

114 

Ur den tecknade serien Tintin. En dam ska ta hand om Kapten Haddock som gjort illa 
fingret "- ingen fara. bara en pytteliten skråma! Irmaa! Förbandsväskan är du snäll! 
Kaptenen har ont vilket visas genom en mängd olika symboler i en tankebubbla; en 
dödskalle, pistol, kniv, fågel som flyger, en blixt och en burk med gift. 

115 

Samer driver en renhjord över fjället med hjälp av snöskotrar.. 

117 

Mataffären willy´s reklamskylt med "välkommen" skrivet på en mängd olika språk. 

118 

På en tallrik ligger en bit stekt lax på en bädd av grönsaker och couscous. 

119 

En man ristar runbokstäver på en stor sten. 

120 

En runsten med texten: 

 PaeiR foro draengiliga = De foro manligen 

 fiarri at gulli = fjärran efter guld 

 ok austarla = och österut 

 aerni gafu = gåvo örnen föda (besegra fiender och låta liken bli föda för örnar) 

 Dou sunnarla = De dogo söderut 

 a Saerklandi = i Särkland (de islamiska länderna) 

123 

Bilden visar ett språkträd. 

Indoeuropeiska språk 

- Europeiska språk: Grekiska, albanska, Armeniska 

- Romanska språk: Rumänska, Italienska, Franska, Spanska, Portugisiska 

Germanska språk 
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- Västgermanska språk: Tyska, Holländska, Engelska 

- Nordgermanska språk: Norska, Isländska, Danska, Svenska, Färöiska 

Slaviska - baltiska språk 

- Slaviska språk: Tjeckiska, Polska, Ryska, Bulgariska, Serbiska, Kroatiska, Bosniska 

- Baltiska språk: Lettiska, Litauiska 

Indoeuropeiska språk 

- Indoiranska språk: Kurdiska, Iranska, Indiska språk 

Finsk - ugriska språk 

- Finska, Samiska, Ungerska, Estniska 

125 

I en cykel park med bana. En kille har gjort ett hopp med cykeln, ramlat av och ligger på 
backen men cykeln är fortfarande högt uppe i luften. 

127 

Ur almanackan. Måndag: Emil och Emilia har namnsdag. 

128 

En blåögd tjej med mellanblont hår sitter vid ett bord. Hon håller händerna ihop framför 
sig och hon ler. På vänster hand har hon en snygg ring. På bordet framför henne står en 
vattenflaska. 
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