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Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 30930  



 

 

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. 

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

 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!  

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! 
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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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft som 
kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de ska 
användas av eleven. 

 Baksidetext, Bildkällor och Textkällor utgår. 

 Eleven skriver sina svar i en egen mapp på datorn eller Perkinsmaskinen. Det är 
mycket viktigt med ordning och reda så att eleven lätt kan hitta svarsfilen och snabbt 
skriva sina svar. 

 Bildbeskrivningar till de flesta bilder. Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt 
samma information som de seende eleverna får genom att se på bilderna, samtala 
därför gärna om bilderna och ge den extra information som den synskadade eleven 
kan ha nytta av för att få samma förståelse för bilderna/texterna som de seende 
eleverna.  

 Avsnitten ”Bilder påverkar våra känslor” och ”Bilder väcker frågor” kräver individuell 
handledning för att den synskadade eleven ska ha något utbyte av avsnittet. Försök 
även hitta ett likvärdigt sätt för den synskadade eleven att tolka vad 
berättaren/fotografen vill förmedla, exempelvis genom att lyssna på ett inslag av 
någon form. 
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 Det är dock viktigt att den synskadade eleven får klart för sig att bilder ger den 
seende betydelsefull information som kan tolkas olika från person till person och 
ibland inte alltid kan formuleras med ord. 

 Även avsnittet ”Att berätta med film” kräver att man som pedagog är medveten om 
att avsnittet inte är helt enkelt för den synskadade eleven. Här behöver eleven 
syntolkning av de filmerna som man eventuellt tänker jobba med etc. 

 Bokstäverna æ och ø skrivs som vanligt ä och ö. Gör dock eleven uppmärksam på att 
man i Norge och Danmark kan skriva ö och ä på flera sätt.  

 Tänk på att det tar längre tid för den synskadade eleven att läsa igenom texterna och 
att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid. 

 Vid prov har den synskadade eleven också rätt att få mera tid till sitt förfogande. 

 Uppmana eleven att läsa ”Till läsare” så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Till läsaren 

Baksidetext, Bildkällor och Textkällor utgår. 

 Du skriver dina svar på datorn eller Perkinsmaskinen.  

Var noga med att du alltid skriver uppgiftens rubrik och/eller sida så att det blir lätt att se 
vilka svar som hör till vilken uppgift. Samla svaren i en egen mapp. 

Bildbeskrivningar finns till de flesta bilder. Läs gärna igenom dem i lugn och ro så att du kan 
fråga din lärare om det är något du inte förstår eller som du vill få lite mera information 
om. 

I några uppgifter är bilderna ersatta av bildord som då är skrivna som en del av uppgiftens 
text. 

Norskans och danskans æ och ø  skrivs för enkelhetens skull som svenskans ö och ä. 

  



4 

 

Bildbeskrivningar 

7 

Ett fotografi på en tjej i ”stylat” färgat hår. Stora delar av håret är bortrakat, men mitt på 
huvudet har tjejen en tuppkam som består av flera stora hårtoppar, som ser ut som 
trianglar och står rakt upp på huvudet. Tjejen har en ring i näsa och stora örhängen. Hon är 
klädd i en blå jeansjacka med avklippta ärmar. 

8 

En tecknad bild på en man och en kvinna som står ute på en gårdsplan.  

Mannen knäar under tyngden av flera pratbubblor. 

I mannens pratbubblor finns följande text: 

- Där har du helt fel! Lyssna nu då me … 

- Att polerna smälter beror på att bilismen ökar! Så … 

Kvinnan säger:  

- Har du låtit dej påverkas nu igen? 

Mannen svarar:  

- Näe va då? 

14 

En tecknad bild på en tjej som sitter vid sin dator och skriver en insändare: 

... och nu när du läst mina argument måste du ge mej rätt. Om du fortfarande trilskas med 
dumma åsikter tänker jag leta rätt på dej och köra på dej med min bil 

"Glad trafikant" 

17 

Ett fotografi på en liten kille som ligger på rygg i gräset. Han har en lite kula mitt på tungan. 

18 

Ett svartvitt fotografi på två händer som skriver på ett skrivmaskinstangentbord. 

20 

Ett tecknat klassrum 

En elev ska hålla ett föredrag inför sina klasskamrater. Han har en papperspåse på 
huvudet. Påsen har två hål för ögonen. Eleven håller två papper framför sig. 

Lärarinnan säger:  

Om du tar av dig påsen så hör vi vad du säger. 

Eleven svarar: Tänker jag inte göra! 
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22 

Två fotografier 

 1 Ett par svarta hörlurar. 

 2 En bild på ett konstgjort öra som man använder för att visa hur örat fungerar. Två 
pratbubblor med texten: 
- Berätta mer! 
- Vad kul! 

24 

Ett fotografi på en mikrofon. 

25 

Ett tecknat frimärke med en bild på Simpson. I övre högra hörnet står det USA och siffran 
44 som är överstruket. 

26 

En tecknad bild på en man som står och håller upp sitt pekfinger samtidigt som han säger: 

Och detta kära åhörare är mina bestämda åsikter … 

typ … 

30 

En tecknad köksbild  

En kille sitter vid köksbordet och skriver. Han läser vad han skrivit för sin mamma: ... och 
sen gick hon till spisen för hon visste att hennes son ville ha en macka till. Det var tidig 
morgon och ... 

Hans mamma säger: Sluta nu!! 

32 

Ett fotografi på ett kvinnoansikte. Kvinnan tittar upp i taget och ser ut att fundera på 
något. 

33 

Ett fotografi på bokomslaget till Maria Gripes bok Tordyveln flyger i skymningen. På boken 
finns en svart tordyvel – en skalbagge. 

34 

Ett fotografi på författaren Emma Hamberg. En glad, yngre kvinna med klarblå ögon och 
halvlångt, blont hår. 

36 

Ett fotografi på två omslag till Linas kvällsbok. 
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Den ena bokens omslag är blått jeanstyg med en ficka. Överst står det vilket förlag som 
givit ut boken: Albert Bonniers Förlag.  

På boken sitter frysteip med texten: 

Den som läser det här måste dö. 

Av Emma Hamberg 

Det andra omslaget har titeln Linas kvällsbok 2 och är himmelsblå med bokens titel skriven 
med blänkande pärlor. Bokomslaget har även ett foto på en delvis bar rygg med röd tröja 
och ett par jeans. Kortet är fastklistrat med frystejp med texten: 

Två killar & ett hjärta och ett stort K och en rebusliknade teckning. 

39 

Ett fotografi på en stor, brun  tegelbyggnad med en rund klocka på fasaden. Det kanske är 
en högstadieskola? 

41 

Fyra fotografier 

 1 Annika Thor (en kvinna med bruna ögon och halvlångt mörkbrunt hår.) 

 2 Astrid Lindgren (en äldre gråhårig kvinna med basker.) 

 3 Monica Zak (en äldre kvinna med kort lockigt hår och glasögon) 

 4 Henning Mankell (en medelålders man med vitt hår.) 

42 

Tre fotografier  

 1 Bruce Springsten som spelar på sin   gitarr. 

 2 Bono, sångare i gruppen U2,   engagerar sig ofta i samhällsfrågor.Fotografiet är 
taget under en konsert i en stor utomhusarena. 

 3 Ett fotografi på sångerskan Laleh. Hon är brunögd och har axellångt brunt hår. På 
kortet står hon bakom en mikrofon och sjunger. 

44 

Poeten och musikern Emil Jensen har bland annat engagerat sig för miljöfrågor. På en av 
sina turnéer cyklade han mellan konserterna för att spara på miljön. 

Fotografiet är taget på sommaren. Man ser här hur Emil Jensen kollar på en karta så att 
han är på rätt väg.   

45 

Fotografi på Daniel Boyacioglu, en kille i 25-30 årsåldern. Han är brunögd och har mörkt 
hår och liten mustasch och polisånger. 

46 

Fyra fotografier uppsatta på stafflin.  
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 1 En kort på amerikanskan Paris Hilton med stora solglasögon, shoppingkassar och 
mobiltelefonen i ena handen. 

 2 En person i uniform som deltar i en Prideparad. I ena handen håller han/hon 
snöret till en  regnbågsbanderoll och med andra handen, klädd med vit handske, 
vinkar han/hon glatt i åskådarna. 

 3 Ett mörkhyat barn i röd T-shirt. Han håller en vattenflaska i handen. I bakgrunden 
ser man brunfärgat vatten. 

 4 Ett fotografi på kronprinsessan Viktoria och prins Daniel. 

48 

Fyra svartvita fotografier samt en tecknad bild där en fotograf tar ett kort på en familj med 
sin lådkamera. 

Fotografen har huvudet under ett skynke inne i kameran som står på stativ. Han håller upp 
en fågel för att få barnen att skratt.  

Fotografen säger: Stilla… Stilla …  Stilla … 

Fotografierna: 

 1 ett klassfotografi taget utanför skolan 

 2 tre söta flickor i kappor på promenad 

 3 ett bröllopsfotografi 

 4 ett gruppfotografi 

51 

Femton små sommarfotografier 

 1 två palmer 

 2 en kille med hjälm som gör ett hopp på sina rullskridskor 

 3 nosen på en golden retriever 

 4 två glada killkompisar med keps på huvudena 

 5 en kille som fångar fisk med en håv 

 6 en tonårskille som badar 

 7 en svartklädd MC-förare 

 8 en tonårskille bär en yngre kille på ryggen 

 9 en bergsklättrare 

 10 två personer är ute och paddlar i en plastkanot 

 11 en flicka läser i en bok 

 12 ett fotbollslag 

 13 en kille ligger på gräset och håller sig runt knäet, som han ser ut att ha ont i 

 14 en man med solglasögon håller upp en stor fisk 

 15 en glaciärskidåkare 

53 

Tre fotografier 
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 1 Ett gäng ungdomar sitter längst upp på en mur. Nedanför står det uniformerade 
män och tittar på dem. 

 2 Ett fotografi från 1950-talet. En uniformerad polis hjälper två barn över en gata. 
Den lille pojken sitter på en cykel och flickan hjälper honom att styra. Hon har en 
dockvagnskärra där det ligger en docka nedbäddad. 

 3 Ett fotografi från Stockholm där bilarna byter körsida. Kortet är troligen taget när 
Sverige övergick från vänstertrafik till högertrafik 1967. 

55 

Ett fotografi på en glad, mörkhårig tonårsflicka som biter i en blyertspenna. 

56 

En rosafärgad tecknad bild på en massa människor som springer och verkar ha mycket 
bråttom. En man försöker göra sig hörd. Han skriker: 

- Kom och lyss till den hiskeliga historien om  

58 

Ett fotografi på två löpsedlar publicerade av Expressen. 

Den första löpsedeln är från kung Carl XVI Gustav och drottning Silvias bröllop. 

På bilden ser deras bröllopskyss.  

Löpsedel har följande text: 

Kyssen som alla väntade på 

Bröllopsextra – en hel tidning 

Dagen efter bröllopet mellan Kung Carl XVI Gustav och Silvia Sommerlath såldes 975000 
exemplar av tidningen Expressen.  

Löpsedeln om Victorias och Daniels förlovning publicerades tisdagen den 24 februari 2009.  

Löpsedel har följande text: 

Uppgifter till Expressen 

Victoria & Daniel informerar regeringen i dag om sin förlovning. 

59 

Två fotografier 

1 En transistorradio 

2 En mottagarstation 

Ett fotografi på två löpsedlarpublicerade av Expressen. 

61 

Ett fotografi på en bronsstaty som föreställer en flicka som sitter på en sten ute i vattnet. 
Hennes fötter har formen av en fiskstjärt. 
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Det är Edvard Eriksens staty "Den lilla sjöjungfrun", skapad efter H.C. Andersens saga med 
samma namn. 

62/63 

Två fotografier 

 1 en kamel 

 2 en röd fez – en cylinderformad,  liten hatt gjord i ullfilt utan brätten, försedd med 
en svart silkestofs. 

64/66 

Fem fotografier 

 1 ett krucifix med en kedja gjort av träkulor 

 2 en slät guldring 

 3 en kvist med röda rönnbär 

 4 en grön leksakskrokodil 

 5 fyra barfota fotsulor 

67 

Ett fotografi på tre personer som går och samtalar på en strand.  Solens strålar ses som ett  

guldskimmer i havet. 

68 

Ett fotografi på Jakob Wegelius. En man i 30 årsåldern. Han har en hatt på huvudet. 

68 

Ett fotografi på framsidan av Jakob Wegelius bok, Legenden om Sally Jones. 

Man ser ett stort fartyg och en liten eka ute i hög sjögång. Vågorna är enormt stora. I varje 
hörn på framsidan finns ytterligare en liten bild: en blåsvart bil, en krokodil med en hatt i 
munnen, en man med pistol och en glasögonprydd apa framför ett kassaskåp. 

72 

En tecknad bild där man ritat saker från olika sagor. 

Man ser ett rum med en stor gammaldags järnspis. Bredvid spisen står en man med luva, 
skägg och ett stenverktyg. Det ligger diamanter på golvet och här står även ett par stora 
stövlar. På bordet bredvid spisen ligger ett rött äpple. På en stol sitter en svart katt. En 
snurra och en sko gjord av glas finns också på golvet där det även ligger en flicka och sover. 
En figur i ena hörnet frågar:  

Äre nån som kan en saga? 

Utanför huset växer en stor törnroshäck och man ser ett pepparkakshus och en 
väderkvarn.  

En kvinna och en man dansar i trädgården och i bakgrunden ser man en bro. 
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74 

En tecknad bild som visar Rödluvan och vargen. Rödluvan har en röd liten mössa på 
huvudet, en blombukett i handen och en korg med mat. Hon är ute i skogen på väg till 
mormor när hon möter vargen. 

80 

Fyra tärningar med följande antal punkter på tärningarna: 3, 4, 5 och 6. 

82 

En tecknad koordinatsystem och ett fotografi på en kista. 

Den ena axel i koordinatsystemet representerar spänning, den andra vägen till målet 
(kistan). Vägen dit går upp och ner. 

För att nå till målet är berättelsemönstret följande: 

Ett problem presenteras.  

Huvudkaraktären får ett uppdrag  och ger sig ut på äventyr. 

- Hinder, prövning 1 

- Hjälpare hjälper! 

- Hinder, prövning 2 

- Hinder, prövning 3 

- Uppdraget slutfört.   

Huvudkaraktären återvänder hem.  

Slutet gott, allting gott. 

84 

Ett fotografi på en svanunge. Den har inte än fått sina föräldrars vita fjäderdräkt utan är 
mera ljust gråbrun i fjäderdräkten. 

85 

Ett fotografi från filmtrilogin Sagan om ringen. Fotot visar Frodo, Gollum och Sam, tre av  
huvudpersonerna i filmerna. Fotot är ur den tredje och sista filmen Sagan om Konungens 
återkomst. 

89 

Ett fotografi på en flicka som vilar sitt huvud mot en trave böcker. 

Man ser framsidan på tre böcker. 

- H.C. Andersens Sagor 

- Bröderna Grimm Sagor (2 stycken) 
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92 

Nio tecknade seriebilder på en kille som är intresserad av mat. 

 1 Killen håller fram ett paket och säger:  
Ånej … makaroner och köttfärs … igen … 

 2 Killen sitter vid datorn. 
- Oj! 47500 träffar på köttbullar. 

 3 Fortfarande vid datorn. 
– Epice riche … Vad är det för krydda? 

 4 Måste kolla i affären! 

 5 I affären, vid hyllorna med ”allt från utlandet”. Killen plockar bland burkar och 
paket från hyllan.  
- Jag tar lite av varje, säger han. 

 6 Hemma igen.  
- Nu ska vi se … lite av ditt och lite av datt… säger killen och rör i grytan. 

 7 – mm … smaka … ( han sakar lite på maten.) 

 8 Oj, den var stark. Det sprutar eldslågor ur munnen på honom. 

 9 Nu sitter killen vid ett dukat bord och är redo att äta. 
- Definitivt nytt och spännande, säger han. 

94 

Två fotografier på en skiftnyckel och en tång samt en skruv och muttrar. 

96 

Ett fotografi på två ungdomar som åker berg- och dalbana. På fotot sitter de fastspända 
upp och ner. 

97 

Ett fotografi på en darttavla i gult och svart. Det sitter fem röda pilar på tavlan. 

98 

Ett fotografi på en hög backe i en berg- och dalbana. 

101 

Ett fotografi på ett rött nystan. 

106/107 

Två naturfotografier 

 1 Ett fotografi taget ut över havet. Det vita skummet på vattnet slår mot klipporna 
som sticker upp ur vattnet. 

 2 Ett fotografi på gröna talltopparna. 
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110 

Ett fotografi 

En kvinna ser jättearg ut och slår en bukett med tulpaner i ansiktet på en man, men hon 
säger: Jag är jätteglad! 

111 

Fem tecknade bilder på personer vars kroppsspråk säger en del om vad de känner. 

 1 En kille ser jätteglad och sprallig ut. Han skrattar och benen kan inte vara stilla. 

 2 En tjej ryggar tillbaka med hela kroppen. Håret står rakt upp och och hela ansiktet 
ser förskräckt och rädd ut. 

 3 En kille står lite vid sidan av och håller ihop sina händer skyddande framför 
bröstet. Han tittar inte rakt fram utan kollar på de andra lite från sidan. 

 4 En tjej vars mun ser både sur och ledsen ut och axlarna är hoptryckta och 
nedtyngda. Händerna är nedstuckna i fickorna. 

 5 En trött kille som inte orkar gå upprätt. Ögonen går i kors och han gäspar. 

114 

Ett fotografi på ett litet, vitt trähus med grästak. Huset har endast en våning. På taket växer 
även flera granar. 

117 

Ett fotografi på en äldre grammofon som man spelar svarta LP-skivor på.  

Du har följande bildtext: 

- Gör gärna övningen flera gånger, men med olika sorters musik. 

120 

Ett fotografi som visar hur man målat orden start och finish på marken.  

121 

Ett fotografi på häcklöperskan Susanna Kallur. Hon hoppar med stor beslutsamhet över 
häckarna. Hon är klädd i Sveriges tävlingsdräkt i gult och blått. Det står Sweden på hennes 
linne. 

122 

En tecknad bild i lila på en biopublik. Två personer sitter och äter popcorn. Den ena 
personen syns inte för alla popcorn. 

 Person 1: Ska bli kul att äntligen få se filmen! 

 Person 2: Apropå se. Jag skulle nog inte köpt supersize popcorn Deluxe. 
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125 

Ett fotografi från en affär som säljer TV-apparater. Två personer står framför en vägg fylld 
med olika TV-apparater som alla visar samma bild. 

126 

Tre personer sitter och tittar på en film med stora specialglasögon. 

128 

Ett koordinatsystem där en filmremsa visar hur spänningen varierar upp och ner innan den 
når målet. 

 Start 

 - Spännande inledning 

 - Presentation av karaktärer, miljö och konflikt/problem. 

 - Spänningen sjunker innan den trappas upp. 

 - Fördjupning 

 - Berättelsens höjdpunkt – här är det som mest spännande! 

 - Lösning 

 - Avslutning 

 Mål 

131 

Åtta tecknade bilder på personer som gör olika saker. 

 1 En man med rakat huvud, klädd i linne och kortbyxor. Han har mycket, stora 
muskler.  

 2 En man med brunt, lockigt hår. Han har skjortan uppknäpp så att han visar sitt 
håriga bröst. Han har en cigarett i handen och står lite nonchalant lutad mot ett träd.  

 3 En flintskallig man med fel knäppt blå skjorta och byxor, där ena benet är lite slavigt 
avklippt.  

 4 En ung tjej klädd i gult och blått. Hon åker rullskridskor och har en svensk flagga i 
ena handen och en liten megafon i den andra. Hon ser hjärtligt glad ut.  

 5 En kille med jättetjocka glasögon och stora framtänder. Han har skjorta, fluga, väst 
och förkorta byxor. Under armen har killen en stor, tjock bok med titeln: War 
Hammer.  

 6 En snaggad kille vars tröja har texten IQ 0. Han har stoppat in ett finger i näsan.  

 7 En tjej klädd i helblått. Runt midjan sitter ett bombälte. Det sticker upp en antenn 
ur ryggsäcken som hon har på ryggen.  

 8 En glad, framåtlutande man som håller upp sitt pekfinger. Han har glasögon och ett 
tvättsvampsliknande hår. Han håller en bunt papper under armen. 
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132 

Ett fotografi från filmen ”Harry Potter och de vises sten”. På bilden ser man de tre 
kompisarna,  

Harry Potter, Ron Weasley och Hermione Granger. Harry är mörkhårig och har glasögon, 
Ron känns igen på sitt röda hår och Hermione på sitt långa, lockiga hår. Alla tre är klädda i 
skolans skoluniform med v-ringad tröja och randig slips. 

133 

Ett fotografi från filmen ”Harry Potter och de vises sten” på Harry Potters motståndare 
Draco Malfoy. 

134 

Ett vinterfotografi på en filmfotograf. Fotografen står bakom sin stora kamera. 

137 

Ett fotografi från en strand där ett medelålders par njuter av solen och en god bok. 
Mannen ligger med huvudet i kvinnans knä och läser. 

138 

Ett fotografi på en brun höna. 

140 

Ett fotografi på en vit höna. 

143 

Ett fotografi på en vit fjäder. 

144 

Ett fotografi på orientaliska torn. 

145 

Ett fotografi på en gammal stenbro. Bron är byggd av mindre stenar som man fogat 
tillsammans med ett valv över en bäck. 

152 

Ett fotografi på ett antikt, doriskt tempel. 

156 

Ett fotografi på en stenig strand vid havet där vågorna skvalpar mot stranden. 

162 

Ett foto på en fisk. 
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163 

Ett foto på en sopptallrik. 

164 

Ett fotografi på en ren. 

168 

Ett fotografi på en hare. 

172 

Två fotografier 

- 1 en råtta 
- 2 en pizza 

173 

Ett fotografi på en röd Porsche med nedfällt tak. 

174 

Ett fotografi på en alligator. Man ser huvudet och de stora tänderna sticka upp ur vattnet. 

175 

Ett fotografi på en svart tarantel, en giftig spindel. 

176 

Ett fotografi på en stekpanna med en pannkaka. 

180 

Ett fotografi på en trave nystekta pannkakor. 

184 

Ett fotografi på körsbärsblommor. 

190 

Ett fotografi på en flicka som ser på sig själv i en spegel. 

197 

Ett fotografi på omslaget till boken, Legenden om Sally Jones. 

Författare; Jakob Wegelius 

Utgiven av Bonnier Carlsen 

I mitten på bokomslaget ser man ett stort fartyg och en liten eka ute i hög sjögång. 
Vågorna är enormt stora. I varje hörn finns ytterligare en liten bild, en blåsvart bil, en 
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krokodil med en hatt i munnen, en man med pistol och den glasögonprydda apan Sally 
framför ett kassaskåp. 

198 

Fotografi från boken, Legenden om Sally Jones. 

En tidningsframsida. Tidningen heter: The Straits Times. 

Följande rubriker finns: 

- Finns det gorillor på Borneo?  
- Holländsk forskare säger sig ha gjort århundradets vetenskapliga upptäckt. 
- ”Meyer kan vara en bedragare”, varnar holländska vetenskapsakademien 
- ”En skamlös bluff”, tror holländska zoologförbundet. 

199 

En tecknad bild på en gammal dam (Meyers faster) som sitter på en stol i ett stort, kalt 
rum. Hon har sålt alla sina ägodelar och allt som finns kvar är det lilla bordet som står 
bredvid henne. På bordet finns ett tänt stearinljus.  

200 

En teckning som visar hur man från små båtar lyfter ombord expeditionens utrustning till 
ett större fartyg. 

201 

En tecknad bild 

I översta vänstra hörnet står det: 

Gorilla Borneanus Expeditionen. 

Sedan ser man en tecknad karta över ön Borneo där man ritat berg, palmer och en gorilla. 
På kartan står följande: Borneo, Sarawak och Kalimantan. 

Under kartan finns en lite större teckning på Kaspar Meyer. Han har en hatt på huvudet 
och små runda glasögon. Det finns ytterligare fyra mindre porträtt på män iförda hattar 
och de flesta har mustasch. 

202 

En tecknad bild som visar de beväpnade expeditionsdeltagarna på vandring i djungeln. 
Några infödingar bär gorillan, Sally Jones, som sitter i en träbur. 

203 

På denna tecknande sida i boken är texten omgiven av fyra djur: 

- Neofilis diardi (en gepard) 
- Elephas maximus (elefant) 
- Dicerorhinus sumatrensis (noshörning) 
- Sus scofa vittatus (vildsvin) 
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204 

En tecknad bild på en stor krokodil. I munnen har krokodilen en hatt och bredvid djuret 
ligger en penna och ett anteckningsblock. 

205 

En teckning som visar Kasper Meyer med resväska och gorillan Sally utanför Royal Societys 
hus. Byggnaden är omgiven av en mur och en järngrind. Det växer palmer i trädgården runt 
huset. 

206 

En tecknad bild som visar två vetenskapsmän med speglar fastsatta runt huvudet. Båda 
männen har mustasch och skägg och är klädda i vit rock, väst och fluga. En av männen 
mäter gorillans huvud. Den andre kollar på gorillan med ett förstoringsglas. 

214 

Ett fotografi på två händer som håller i var sin mobiltelefon. 

238 

Ett fotografi på en man som klättrat upp på sin cykel för att kunna se över en stenmur. Han 
har en kikare till hjälp för att se lite bättre. 

240 

En tecknad bild i blått som visar en tjej och en man. 

Tjejen säger:  

En källa... kan det vara att binda och tvinga en kompis att avslöja svaren på senaste 
provet? 

Mannen svarar: Nej! Verkligen inte!! 

243 

Två bilder 

 1 En teckning som visar en tjej som försöker foga ihop olika stenbitar till ordet: 
fakta. 

 2 Fotografi på ett antal ljusblå pusselbitar. 

246 

Ett fotografi på Wikipedias startsida på datorn. Wikipedia har som symbol en jordglob 
uppe i vänster hörn på sidan. Den består av pusselbitar med bokstäver. 

247 

Ett fotografi på en vattenkran som är placerad ute i en sandöken. Vattnet forsar ut ur 
kranen. 
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248 

Ett fotografi på en titelsida. 

Förlag: Bonnier Utbildning 

(Order/Läromedelsinformation, redaktör, grafiskform, omslag, illustration, bildredaktör) 

Titel: Svenska Direkt 

ISBN 978-91-622-8480-0 

Författare: 2009 Cecilia Söderberg, 

Lisa Eriksson och Bonnier utbildning 

Första upplagen 

Första tryckningen 

Kopieringsförbud! … 

Tryckeri: Livonia print Riga 2009 

249 

En karta över delar av Europa och Sovjetunionen. 

På den europeiska kartdelen finns länder som Västtyskland, Östtyskland, Tjeckoslovakien 
Jugoslavien. 

250 

Ett fotografi på en mobiltelefon. 

251 

Ett fotografi på ett par vita och guldfärgade sportskor. 

252 

En tecknad bild på två tjejer som diskuterar vad som är säker information. 

Den ena flickan säger: 

Jag tycker man ska vara extra källkritisk mot alla lärare. 

Den andra svarar: 

För hur ska vi veta att dom inte är aliens som försöker hjärntvätta och röva bort oss till 
rymden! 

254 

En teckning bild i rosa som består av två situationsbilder. 

 1 En kvinna och en pojke. 
Killen håller sina båda händer på hjärtat och i en tankebubbla med hjärtan runt 
omkring ser man en söt tjej. 
Kvinnan säger: En text kan vara personlig och känslosam. 
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 2 Kvinnan och pojken har fått sällskap av en tjej. I en tankebubbla ser man siluetten 
av en flicka och ett hjärta. 
Kvinnan säger: Ett referat ska bara återge själva kärnan i texten. Utan att du lägger 
till din egen åsikt. 

258 

En tecknad bild på en man och en flicka. Mannen håller i ett papper som han läser ifrån: 

Gökel pö, flåte pi gvarkare … 

Vad är det här? 

Flickan svara med ett stort leenden: Det är min text. Med egna ord. 

260/261 

En tecknad bild som visar två löpare på var sin löparbana. Den första löparen säger: Först i 
mål får en gratis rakning! 

263 

En tecknad bild på tre idrottare. 

Den första idrottaren föreställer Bob Beamon som gör sitt rekordhopp. 

Den andre idrottaren är en stor, muskulös löpare och den tredje löparen har nästan nått 
målet. Denna löpare ser lite annorlunda ut, han har fyra långa ben, långa armar och ett 
litet dynamiskt huvud.  

264 

Ett fotografi på ett pekfinger som man knutit en fin rosett på. 

266 

Ett fotografi på en tjej som sitter ute i gräset och läser en bok lutad mot ett träd. 

268 

En tecknad bild på en flicka som sitter framför en dator. Bakom henne står en gammal man 
som stöder sig på sin käpp. 

Flickan säger: På Internet står det att många gamla har mycket fakta från förr att berätta!? 

Mannen säger leende: Säger dom det … 

270 

Ett fotografi på Googles öppningssida på Internet. 

Bokstäverna i Googles ”logga” har olika färger. 

272 

Fyra tecknade bilder i blå ton som visar en elev som skall hålla ett föredrag. 
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 1 På väggen bakom en kateder hänger en tavla där det står ”Välkommen”. 
Föredragshållaren är på väg in med sitt fördrag i handen. 
Han börjar med att säga:  
- Hej! Jag tänkte infoooo oj! När han snubblar. 

 2 Han trillar omkull rakt mot katedern med ett stort brak. 

 3 Föredragshållaren ligger på golvet tillsammans med den sönderslagna katedern. 
Tavlan på väggen hänger på sned och eleven säger: 
- aj, aj, aj, oj, oj 

 4 Två av eleverna säger: 
Bra informerat! Tydligt. Det var om att falla va? 
Den andre säger: Nej … Tror inte det. Det var nog om att demolera … 

274 

Ett fotografi på en föreläsningssal. Det är helt tomt i de elva gröna stolsraderna. 

276 

En tecknad bild på en kille som ser ganska frånvarande ut. Han håller i ett papper där det 
står: 

Jag ska hålla ett föredrag om … tillvarons tomhet …  

277 

Ett fotografi på Gry Forsell. Hon är en känd radio och TV-profil. 

Hon håller i en mikrofon och ett manuskort som det står ”Sommarkrysset” på. 

278 

Ett fotografi på fyra män. Tre män lyssnar på den fjärde som håller tal. 

280 

Ett fotografi på idoljuryn Anders Bagge, Laila Bagge och Andreas Carlsson från programmet 
Idol.  

Idoljuryn ger kritik – men är den alltid konstruktiv?  

282 

Ett fotografi på en trälåda med flera fack. Man ser en sax, teiphållare, lim, linjal, 
färgpennor, träbokstäver och papper. 

284 

Tre tecknade seriebilder på två män. 

Den ene är klädd i jeans och linne och den andre i kostym. 

”Kostym”-mannen står en bit bort och kommenterar vad som händer. 

 1 En man har slagit sig på tummen med en hammare. På bilden har man ritat bilder 
i stället för att skriva alla ”fula” ord som han säger. 
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Den andre kostymklädde mannen kommenterar händelsen på följande sätt: 
Beskåda denna yngling som efter att ha åsamkat sej skada på tummen. 

 2 ”Kostym”-mannen fortsätter: Uttrycker vokalt en stor och mustig vrede. 

 3 Då får mannen med tummen nog och avbryter med ”Håll käften! Kostym-mannen 
ser både förskräckt och förvånad ut och säger: Jag fattar! 

287 

Tre fotografier på två kvinnor och en man i olika åldrar. 

Den äldre kvinnan ser ut att intresserat lyssna på någon som man endast ser handen på. 

Den yngre kvinnan ser mycket glad ut. 

Mannen ser ut som han inte riktigt förstår vad som sägs och han har en stor rynka i pannan 
mellan ögonen. 

288 

Ett fotografi på en ordförandeklubba i trä. 

289 

Ett fotografi på några fingrar som skickar SMS på en mobiltelefon. 

290 

Ett tecknat collage med följande innehåll skrivet med olika teckensnitt och bilder: 

Det är viktigt att hålla sej till ko+nventionerna när man skriver 1 text annars kan det bli helt 
hopplöst att läsa 

292 

Ett fotografi på framsidan av boken: Svenska skrivregler – Språkrådet. 

293 

En tecknad bild på två killar som diskuterar en text. 

Den första killen säger:  

- Den här texten är jättedålig! 

Den andre svarar:  

- Ja, men ge konstruktiv respons då. 

Svaret blev: OK! Bränn den! 

295 

Ett fotografi på en kille som spelar gitarr. 

298 

Ett fotografi på ett sågblad. 
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302 

En tecknad bild där lärarinnan frågar sin elev: 

Nå ... Vet du när man ska sätta punkt? 

Killen svarar: Ja ... Klockan två på natten kan det vara läge ... 

304 

En tecknad bild i grönt som visar en skolklass. Eleverna sitter vid sina bord och lyssnar på 
den manlige läraren som säger: 

OK! Fjortisar! Nu får ni fethajja att det är läge att sluta dissa matten ta fram dosan och 
börja mattechilla! 

306 

Två fotografier 

 1 Två män samtalar och gestikulerar med sina händer. 

 2 Ett litet barn pratar med en man genom att peka på mannens näsa. 

307 

Ett fotografi på en röd träkyrka. 

307 

Ett fotografi på en vithårig äldre dam, någons mormor kanske? 

308 

Ett fotografi på en brinnande stol. 

310 

Tre tecknade bilder 

 1 En läkare samtalar med en tjej som står och håller i ett papper. 
Tjejen säger: Jag skriver på min doktors avhandling. 
Läkaren säger: Det gör du väl ändå inte! 

 2 En kvinna står bakom ett bord med två kassaapparater. Det sitter två plakat på 
bordet med följande texter: 
1 2 kassa apparater 
2 Rea 
Framför bordet står en man som ser mycket förvånad ut.  

 3 En man säger till en kvinna som röker: Här är rökfritt! 
Men hon svarar: Läs själv.  
Och så pekar hon på en skylt med texten: Rök fritt! 

313 

Ett fotografi på vägmärket ”övergångställe”, som man ibland kallar för herr Gårman eller så 
skulle man kunna säga ”här går man”. 
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Andra exempel: 

- en skum tomte 
- en fryst kyckling lever 
- en mörk hårig sjuk sköterska 

315 

Två fotografier 

1 Ett hus som ligger vid en sjö. 
 - Sjö nära tomt till salu. 
 -  Sjönära tomt till salu.  

2 Ett kassaskrin i plåt. 
 - Köpes: två kassaskrin 
 - Köpes: två kassa skin 

316 

Ett fotografi på en kille som vinkar med en brittisk flagga åt passagerarna på en stor färja 
som passerar. 
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