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Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 

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

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

 Baksidetext, Textkällor och Bildkällor utgår.
 Bildtexterna är inkluderade i ev. bildbeskrivning.
 Ingen kursivering av längre textavsnitt.
 I avsnitt där det finns marginalförklaringar exv. sid 12 ff har dessa kommentarer 

placerats på ny rad efter aktuellt textavsnitt inom parentes.



2 

 

Sidspecifika förändringar 

57 

Tabellen har fått följande utseende:  

År 1995 

 Dator i hemmet: 25 procent 

 Internet i hemmet: 2 procent 

 Bredband i hemmet: ---  

År 2000 

 Dator i hemmet: 62 procent 

 Internet i hemmet: 51 procent 

 Bredband i hemmet: 3 procent 

 (osv.)  

123 

Tidslinje har följande utseende: 

En tidslinje – kronologisk ordning 

- Början 

Tom är på väg hem från Kalle på cykel. Han cyklar det fortaste han kan eftersom han är 
rädd för mörkret. 

Någon skjuter på Tom och han ramlar. 

- Mitten 

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. 

Tom märker att det är lamporna som någon skjuter på – inte honom! Han fortsätter att 
cykla hemåt snabbt. 

En hund hoppar fram ur buskarna. Tom cyklar snabbare och snabbare. 

- Slut 

Äntligen hemma! 

124 

Rita gärna tidslinjerna på elevens ritmuff. 



3 

 

En tidslinje 1 – återblickar (från slutet) 

-Början 

Novellen börjar med att vi helt eller delvis får veta hur det slutar. 

- Slut – mitten - början 

Återblickar tar oss tillbaka i handlingen och vi får bit för bit veta vad som har hänt 
huvudkaraktären. 

En tidslinje 2 – återblickar (från mitten) 

- Mitten  

Novellen börjar i mitten med en återblick bakåt innan handlingen fortsätter framåt. 

- Början 

- Slut 

125 

Tidslinje – med flera parallellhandlingar 

- Början, parallellhandling 1   
- Början, parallellhandling 2  
- De båda parallellhandlingarna möts.  
- Slutet 

216 

Två tidslinjer 

Södra Europa  

- Tidig medeltid: 500 - 900 e.Kr 

- Högmedeltid: 1000 – 1200 e.Kr 

- Senmedeltid: 1300 e.Kr 

- Renässans: 1400 e.Kr. 

Norden 

- Vikingatiden: 800 – 1050 e.Kr 

- Medeltiden: 1050 - 1400 e.Kr 
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328 

Bildserierna har fått bildbeskrivningen inom parentes. 

Robinson Crusoe 

För dig som har bråttom 

(En svart siluettbild på en ö och en palm.) 

1 Robinson är på väg från Brasilien då fartyget förliser och han hamnar ensam på en 
öde ö. 
(Robinson står ensam på en öde ö med endast en palm.) 

2 Robinson får klara sig så qott han kan medans han väntar på att ett fartyg ska segla 
förbi. 
(Robinson har varit ensam på ön länge så hans skägg har vuxit och blivit långt.) 

3 Han upptäcker kannibaler på grannön och räddar livet på en fånge. De blir vänner. 
Till slut kommer ett fartyg och plockar upp dem. 
(En skäggig Robinson tillsammans med fången Fredag på ön.) 
Lange 
Robinsson Crusoe (1719) av Daniel Defoe, 1660-1731 

329 

Kort bildinformation får du inom parentes. 

Gullivers resor 

För dig som har bråttom 

(Ett kokt ägg i en äggkopp samt en äggsked) 

1 Gulliver hamnar efter ett skeppsbrott på ön Lilleput som ligger i Krig med Blefuscu 
om hur man äter ägg. 
(En man, kanske Gulliver, med håret upprullat vid öronen står och håller en liten 
gubbe med hög hatt i sin hand. Gubben står och gestikulerar.) 

2 Sen kommer han – till jätternas ö där alla är fula som Stryk. Han kommer även till 
matematikernas land. 
(En ful, stor gubbe håller Gulliver i sin hand.) 

3 Sista resan leder, Gulliver till ett land där hästarna ät kloka och snälla, men 
människotyperna Yahoos är det värsta han sett. 
(En häst och en människa med en stor kniv i handen.) 
Lange 
Gullivers resor (1726) av Jonathan Swift, 1667-1745 

407 

Rita runorna på elevens ritmuff. 
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409 

Uppgift 2 

Rita runskrifterna på elevens ritmuff. 

431 

Visa eleven på en taktil karta var de olika målens utbredning. 
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Till läsaren 

Innehåll, text och bildbeskrivningar finns under separata flikar. 

Baksidetext, textkällor och bildkällor utgår.  

Du skriver dina svar på datorn.  

Samla svaren i en egen mapp, Svenska direkt 8. 

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.  

Bildbeskrivningar finns till de flesta bilder. Det är dock svårt att få med allt på bilden i en 
bildbeskrivning så ibland kanske du behöver lite extra information från din lärare.  

Det är också bra att kolla igenom bildbeskrivningarna innan ni börjar läsa ett nytt kapital då 
är det lättare att hänga med när kompisarna och läraren pratar om texten och bilderna. 

En del texter har Ordförklaringar som oftast är placerade sist efter texten.  

Nytt tecken: Þ skrivs som ett bakvänt p (p1,3,4,6). 
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Pedagogiska tips 

 Bildbeskrivningar finns 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. Detta gäller speciellt de bilder där
författaren låter bilden förmedla eller förstärka textens innehåll.

 Vissa uppgifter och bilder behöver individuell handledning och denna information
till eleven bör ske innan man börjar med aktuellt kapitel så att eleven har lite
förhands information.

 Glöm inte bort att elevens ritmuff är ett bar hjälpmedlen om man vill illustrerar
något taktilt.

 Nytt tecken: Þ skrivs som ett bakvänt p (p1,3,4,6).

 Tänk på att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att läsa igenom
texterna och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid.

 Vid prov har en eleven med svårt synnedsättning 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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Bildbeskrivningar 

7 

Ett fotografi 

På bilden ser man en hand som håller i en sprejburk. I bakgrunden ser man en röd vägg 
med ett mönster, högt upp i gult och rött. 

8 

En tecknad bild 

En tjej står och håller i ett plakat med texten: Jag är bäst. Bredvid henne står en kille som 
håller i ett papper. Han säger: Wow! Ovedersägliga fakta! Tjejen är bäst! 

11 

Frankrikes flagga 

Den är rektangulär, med tre lodräta band i färgerna blått, vitt och rött sett från vänster. 
Frankrikes flagga kallas även för trikoloren. 

12 

Ett fotografi på en tallrik med köttfärssås och bandspagetti. 

100 gram godis innehåller ungefär lika mycket energi som en portion spagetti och 
köttfärssås, men inte några vitaminer eller mineraler. 

16 

En tecknad bild på en propert klädd man som säger: Förnuftet säger oss att detta är riktigt! 

17 

En tecknad bild på en kille som står på knä. Han är alldeles grön i ansiktet, svetten eller 
tårarna stänker omkring honom samtidigt som han förtvivlat river sig i huvudet. Han 
skriker ut: Men fattar ni inte. Det finns bara en väg! 

17 

En tecknad bild på en tjej som har två pilar i ryggen. Hon säger: 

Och när jag säger att jag vet en del om olyckor med pilbåge så talar jag med en hel del 
erfarenhet! 

18 

Ett fotografi på tre ungdomar som gör ett högt hopp rakt upp i luften. 

21 

Ett fotografi på en trave med blyertspennor. 
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23 

Ett fotografi 

Man ser en cyklist i svart. Bakom cyklisten är solen på väg ner och himlen är röd.  

30 

En tecknad bild 

Två tuffa killar klädda i linnen med stora muskler säger hotfullt till en liten kille: Uppfattar 
jag dig korrekt att du inte håller med oss 

Den lille killen vågar inte protestera och svarar: Jaa ... alltså .. Jag håller nog med …  

32 

Ett fotografi 

Två tonårstjejer sitter i var sin stol. Den ena ler glatt medan den andra ser mer fundersam 
ut. 

34 

Två fotografier 

På det första fotot ser man en balansvåg med en silverkula på ena sidan och en guldkula på 
den andra sidan. De väger lika mycket. 

Den andra bilden visar många guldtackor som lagts ovanpå varandra i en stor hög. 

35 

En teckning 

En man står med armarna i midjan och säger: Lyssna är guld.  

Det han säger går rakt igenom ena öra och ut ur det andra på kvinnan som glatt säger: Tala 
är silver! 

36 

Ett fotografi 

Fotografiet är taget vid en stenig strand där vågorna bildar ett vitt skum vid strandkanten. 
Vi ser vaderna på en man i shorts som står vänd ut mot havet. Bredvid mannen sitter en 
liten baby i böljor med huvudet och armarna sträckta upp mot mannen. 

38 

En röntgen bild på ett huvud. 

40 

Ett fotografi från ett klassrum 

På bilden ser man elevernas ryggar och längst fram sitter läraren. De flesta av eleverna 
räcker upp händerna. 
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42 

Tecknade bilder i orange som föreställer munnar och näsor. 

44 

Ett fotografi på professor Anders Sigrell. 

Han sitter i en trappa. Han håller några böcker i händerna. 

45 

En grönbrun bild som visar siluetten av en man som ser ut att stå och prata. Han håller upp 
pekfingret på sin ena hand i luften. 

47 

Ett fotografi som föreställer Lunds universitet, en pampig vit byggnad. Framför byggnaden 
ser man en rund, stor rabatt med gula tulpaner och i mitten en staty. 

48 

Ett fotografi 

En mörkhårig tjej med ring i näsan håller i ett vitt papper i vardera handen. 

50 

Ett fotografi på en bronsstaty 

Den föreställer en naken man som sitter på en stubbe. Han ser ut att fundera på något. 

53 

En tecknad bild i orange färg som visar en programledare som sitter och väntar på 
sändning. Han har sitt manus på små kort. Vid sidan om mannen står en kvinna som också 
har små kort i handen. 

Ett bra knep är att göra som programledarna på tv. Skriv ditt manus eller dina stödord på 
hårda kort. Du slipper prasslet från lösa papper och samtidigt vet du vad du ska göra av 
händerna. Använd korten när du tränar på talet och träna flera gånger så att du känner dig 
trygg och säker. Ta också tid på ditt tal så att du vet att det är lagom långt. 

54 

En tecknad bild som visar fyra kvinnor som sitter vid var sitt bord och jobbar vid var sin 
datorn.  

Den första kvinnan säger: 

Sådär! Nu lägger jag ut mina nya dikter! 
Folk kommer att älska mig! 
Den andra kvinnan säger: 
Sådär! Nu lägger jag ut min nya roman! Folk kommer att älska mig! 
Den tredje kvinnan säger: 
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Sådär! Nu lägger jag ut mina nya bilder! Folk kommer att älska mig! 
Den fjärde kvinnan säger: 
Sådär! Nu lägger jag ut min nya musik! Folk kommer att älska mig! 

56 

Sex fotografier 

1 En datasladd 

2 Ett flygplan som startar. 

3 Ett lok. 

4 Ett antal röda biofåtöljer  

5 En bild från en konsert 

6 Sedlar – en 1000-lapp med Gustav Vasa på.  

58 

Ett svartvitt vinterfotografi 

En brevbärare som levererar post. Han åker med häst och vagn. Vagnen har trähjul. Den 
stora brevlådan står på en kraftig fyrkantig stolpe.  

59 

En tecknad vinterbild 

Det är snöoväder en uniformklädd brevbärare pulsar fram i snön, men han har problem 
med en hund som biter i hans ben. 

60 

En amerikansk flagga 

Den är rektangulär med vita och röda vågräta ränder. I övre vänstra hörnet finns en blå 
rektangel med stjärnor. 

61 

Tre svartvita bilder 

1 En affisch med en postångare med följande text: 

Inman Linien 

Inman & International Steamship company Ld 

1850 - 1892 

Kongl. Engelska & amerikanska postångare 

Från Göteborg via Liverpool till New-York 

Jämte underrättelser om resan till Amerika af 

Generalagenten för Sverige 
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Aug. Larsson 

Götgatan 7 Göteborg 

Pris 50 öre 

2 En bild som visar en familj som kanske planerar att resa till Amerika. En man sitter vid ett 
bord tillsammans med en kvinna som ser ut att tänka på något eget. En kille står vid bordet 
och kollar. Bakom mannen sitter en flicka som håller handen framför ansiktet. Bredvid sig 
har hon en flätad korg med äpplen. 

3 Bilden visar hur massor av människor försöker ta sig ombord på ett amerikafartyg.  

62 

Ett fotografi som visar ett landskap med en vit gård i bakgrunden. På himlen ser man ett 
stort askmoln. I bilden är en laptop infälld. På skärmen kan man läsa:  

Mina föräldrar är fast i Paris p.g.a. vulkanaska. Någon som åker med bil därifrån? 

65 

Ett fotografi på Isabella ”Blondinbella” Löwengrip som håller upp en laptop. 

Isabella ”Blondinbella” Löwengrip driver en av Sveriges största bloggar (2010). Det är inte 
ovanligt med reklam i hennes blogg. 

66 

Ett fotografi på en mörkhårig, söt tjej som heter Foki. Hon har en vit blomma i håret. 

70 

Två teckningar som visar en tjej som sitter vid en dator och jobbar. Bakom henne står en 
kille med keps. 

Bild 1 

Killen säger: Jag tycker det är överdrivet att bilder påverkar så mycket! 
Flickan svarar: Tur att du säger det för jag har lagt ut nakenbilder på dej på nätet! 
Bild 2 

Kille exploderar och skriker: VA!! 

Flickan ler när hon svarar: Jag bara skojar! 

72 

Ett fotografi på ett gäng tjejer som har på sig stora glasögon med blått glas. Flickorna är 
troligen på ett nöjesfält. 

74 

Ett fotografi på ICA-Stig från ICA:s TV-reklam, en äldre herre med glasögon. 

74 

Ett fotografi på reklam för Electrolux från 50-60 talet. 
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Electrolux har just den tvättmaskin Ni så väl behöver 

På bilden ser man en kvinna som lägger i tvätt i en toppmatad tvättmaskin. Bredvid 
mamman står en liten tjej och tvättar för hand. 

På den andra bilden hjälper en liten kille sin mamma att mangla. 

75 

Ännu en reklambild för Electrolux 

Bilden har texten: lätt att placera – överallt 

Bilden visar köksartiklar som spis, tvättmaskin, badrum och på en bild ser man en kvinna 
som sitter med en dammsugare i knäet.  

78/79 

Fem tecknade bilder 

 Attention 
- att väcka kundens nyfikenhet och uppmärksamhet 
En kille är ute och går och passerar en öppen dörr där det sticker ut en hand med 
ett pekfinger som försöker vinka in honom. 

 Interest 
- att göra kunden intresserad av produkten eller tjänsten 
En kvinna visar en produkt(kanske en radio?) som står på en hög ställning.  Mannen 
bredvid kvinnan ser mycket glad och intresserad ut. 

 Desire 
- att se till att kunden får en önskan eller en längtan efter produkten 
Mannen och kvinnan står och tänker på samma sak, nämligen att mannen köpt 
”radion” och runt omkring mannen står en massa människor och viftar glatt med 
händerna i luften. 

 Action 
- att se till att kunden köper eller agerar 
En sedel byter ägare. 

 Satisfaction 
- att se till att kunden blir tillfredsställd och nöjd med sitt köp eller agerande, så att 
han eller hon köper igen. 
Mannen har köpt ”radion” och han är så glad. Han tänker att det här är: Lycka! 
Då ropar tjejkompisen som köpt en likadan ”radio” som kille fast mycket större: 
Kolla Janne! Jag har köpt en större! 

81 

Två fotografier 

En glad tjej tittar ut genom fönstret på en mycket smutsig bil. Hon måste ha kört på en 
mycket lerig väg. Framför bilen ser man vatten och höga berg. 
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På det andra fotot ser man två bara ben med fötterna i ett par sandaler. Personen 
dammsuger. I bakgrunden sitter en person i en soffa och verkar fila på sina naglar. 

82 

Ett fotografi på en massa reklamskyltar som sitter på husfasaderna i en storstad. 
Människorna ser ut som små knappnålar. 

Det är reklam för bland annat: Samsung mob!le, Chevrolet, The new 12 – cold activite 

85 

En siluettbild i ljusgrönt 

Längst fram står en kvinna i vit och kroppsspråket säger att hon gör reklam för något. 
Några av de andra siluetterna kollar åt hennes håll. 

87 

Ett fotografi på fyra tonåringar, tre glada tjejer och en lika glad kille.  De har skolböcker i 
famnen och samtalar glatt. 

88 

En tecknad bild 

En man står och berättar om vackra blommor. Mittemot står en tjej klädd i rosa klänning 
men hon berättar om vampyrer och andra hemska varelser. 

90 

Ett svartvitt fotografi på Astrid Lindgren omgiven av barn klädda i ytterkläder. På bilden ser 
man även Pippi Långstrump. 

92 

En siluettbild i ljusbrunt 

Den föreställer tre killar klädda i shorts. 

94 

En siluettbild i ljusbrunt 

På bilden ser man fem personer. Kroppsspråket visar att två av personerna ser ut att 
berätta något för de övriga tre. 

96 

En rund skylt med gul botten och svart kantcirkel.  

Mitt på skylten finns en megafon i svart. 

98 

Två bilder 

Ett fotografi på en söt, blond tjej som heter Olivia Bergdahl. 
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En siluettbild 

En man som håller i något stort platt, kanske en bok eller ett stort papper. 

102 

En siluettbild i grönt 

Man ser en person som står på en upphöjd plats och läser kanske en dikt? 

104 

Ett fotografi på händer med olika hudfärg som klappar händerna till en varm applåd. 

106 

En tecknad bild som visar en man som sitter vid ett skrivbord. På bordet ligger en bunt 
papper och han sträcker tveksamt fram sin hand mot skrivaren som står framför honom. 
Där ligger en skiva med ett stort A. 

111 

En siluettbild i lila som troligen ska föreställa Tom på hans cykel. 

118 

Två bilder 

Den första ett fotografi på författaren Cilla Nauman, en mörkhårig kvinna. 

Andra bilden en siluettbild i grå toner. En kvinna och en man kramas. Kvinnan står på ett 
ben det, andra är uppe i luften. 

121 

En siluettbild i gråblått 

En man står och läser i en bok. Fem personer lyssnar var och en på sitt sätt. En person står, 
tre sitter på en kant och en sitter på marken. 

122 

Ett fotografi på olikfärgade legobitar som fogats ihop till legostapel. 

130 

Ett fotografi på frön. 

130 

Ett svartvitt fotografi på en man med skägg och glasögon. Det är Anton Tjechov. 

134 

En tecknad bild 

En kille sitter och läser en bok. Sex olika karaktärer ur boken är uppritade och de säger en 
massa olika saker: 
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Du lova att   

Vem som helst av … kommer 

Lyssna 

Den var grön … (osv.) 

135 

Ett litet isberg flyter i det blåa vattnet. Några fåglar vilar på isberget. 

136 

Ett svartvitt fotografi som visar författaren Ernest Hemingway. En storvuxen man med vitt 
kortklippt skägg. 

138 

Ett svartvitt fotografi som visar uppmaningen STOP, som kan vara målad på en väg eller 
dylikt.  

139 

Ett fotografi där man format ordet ”end” med stenar i sanden sand. 

150 

Ett fotografi på en röd ros. 

152 

Två bilder 

Ett fotografi på skådespelaren Jonas Karlsson, en mörkhårig kille med en liten mustasch. 

Bild två är en siluettbild på en kraftig kille som sitter med armarna lutade mot knäna. 

156 

En tecknad bild 

En man i kostym och portfölj frågar en stor, muskulös man, med rakat huvud, klädd i linne: 
Hej! Jag skulle hämta mina ord idag. 

Den muskulöse mannen har just gjort ordet ”syren” som hänger i en kätting. På en hylla 
bakom mannen kan man se bokstäverna krut och mar. Det ligger bokstäver på golvet och 
på en stor rulle ser man ordet kräk. 

158 

Ett fotografi på en grön, nyvässad blyertspenna. 

159 

Ett fotografi på en vithårig man klädd i gammeldags kläder, en röd rock med hög krage. 
Bredvid mannen står en gigantisk kandelaber med röda, brinnande ljus. 
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160 

Ett fotografi på en kille som ska springa stafett. Han håller stafettpinnen i höger hand och 
är beredd att starta. 

162 

Ett fotografi  

Det är översvärmning och vägen har försvunnit, träbänken vid vägkanten står också i 
vatten.  

164 

Ett fotografi på en robot. 

165 

Ett fotografi på en kille som bestämt pekar med pekfingret och hela handen mot 
fotografen. 

166 

Ett fotografi på två tjejer som samtalar med varandra. 

168 

Ett fotografi taget ovanifrån 

Två tjejer står och pratar med varandra på en öppen stenlagd plats. 

169 

Ett fotografi på en väg där man målat en pil till vänster och en till höger. I båda fälten kan 
man läsa ordet stop. 

176 

En tecknad bild som visar en kvinna med en yxa. Hon är så arg så hon tänker hugga sönder 
datorn som står på ett bord framför henne. 

180 

En tecknad bild som visar tre tjejer i en soffa. De sitter och kollar på en gammal videofilm 
på TV:n. En tjej sover och den andra ser riktigt uttråkad ut, men den tredje tjejen säger 
glatt: 

Åh titta! Första gången jag cyklar. 1996! Åh gud va söt jag är!!! Kolla! Kolla! 

183 

Tre fotografier 

1 Alfred Hitchcock (1899-1980) brittisk filmregissör   
2 Sofia Coppola, född 1971 amerikansk regissör, manusförfattare och skådespelare 
3 Lasse Hallström, född 1946 svensk regissör 
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184 

Två tecknade bilder 

1 En man står framför ett skrivbord där det sitter en herre i kostym som säger: Tyvärr 
får du inte rollen som Hulken. 

2 Men då blir killen som sökt rollen så arg. Han förvandlas till Hulken och blir alldeles 
grön och tar ett struptag på den kostymklädde mannen. Varför inte? Jag blir arg! 

186 

Ett fotografi 

Motivet är mycket välkänt, man ser palmer i förgrunden och högt uppe på en 
bergssluttning kan man läsa Hollywood, skrivet med stora vita bokstäver. 

188 

Ett fotografi från en filminspelning 

Man ser endast jeansen och en hand på en man. Handen håller i ett block och en penna 
och bakom personens rygg ser man en filmklappa som visar att man nu spelar in scen 27-
74-11.   

189 

Ett fotografi på skådespelarna Harrison Ford och Calista Flockhart på röda mattan i Cannes. 
Harrison är klädd i svart kostym och svart slips och Calista har en ärmlös blå långklänning 
med ett svart skärp i midjan och en matchande svart väska. 

190 

Två bilder 

Ett fotografi på en ljus, kortklippt kvinna som heter Maria Blom.   

Samt en bild på en filmklappa, som är ett hjälpmedel vid filminspelning. Den består av en 
skrivtavla med en rörlig ribba fäst upptill. Ribban kan slås ned med ett smällande ljud, vilket 
sedan kan användas för att synkronisera ljud och bild. 

193 

Ett fotografi på en hopfällbar stol, som regissörer brukar använda vid filminspelningar. Den 
här stolen har röd sits och ryggstöd. 

194 

Ett fotografi på en traditionell rund filmrulle med film. Man kan se en bit av själva filmen 
med alla små filmrutor. 

196 

Två fotografier 
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1 Fotot visar en kostymklädd man från axlarna och nedåt. Mannen står på en scen 
man ser en röd ridå i bakgrunden. Han håller upp ena insidan av kavajen. 

2 På den andra bilden ser man halsen på en fiol som en kvinnohand spelar på. I 
bakgrunden ser man även ett notställ med noter. 

197 

Ett fotomontage med två bilder 

Överst en klocka som visar tiden fem i halv nio. Under klockan en hand som håller i en 
penna. 

197 

Två fotografier 

På översta bilden tre stolar och nedanför noter på en notrad. 

198 

Två fotografier 

1 En megafon 

2 En laptop 

198 

Tre fotografier 

1 En närbild på en hårklippning 

2 Smink 

3 Ett par skor som saknar snören 

199 

Två fotografier 

1 En filmklappa 

2 En biosalong med blåa fåtöljer 

199 

Ett fotomontage 

En bild från en filmvisning och i bakgrunden smalfilm med massor av små filmrutor. 

201 

Ett fotografi 

En person som ligger och läser en bok. Längst fram på bilden ser du fötterna med randiga 
”tå”-strumpor. 
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203 

Ett fotografi 

Ett fotografi taget i ett rum fyllt med böcker, i bokhyllor och i travar på golvet. 

204 

Ett fotografi från Aten i Grekland 

På fotografiet ser man templet Parthenon högt uppe på Akropolisklippan. Templet byggdes 
på 400-talet f.Kr. Templet känns lätt igen på de pampiga pelarna. 

207 

Ett fotografi från en film 

Det finns många filmer som handlar om det trojanska kriget. 2004 kom till exempel filmen 
Troja, där Brad Pitt spelar rollen som Akilles. 

På fotot ser man en soldat till häst. Soldaten har hjälm med en ett ”man”-liknande hår som 
står rakt upp. Han har bara armar och lår men bröstet skyddas av en metallväst. Bakom 
dem kommer soldater till fots. De har hjälm, spjut och sköldar. 

207 

En målning som föreställer den grekiske diktaren Homeros. 

Målningen är ganska mörk men man ser en skäggig man som sitter bakom ett bord med 
böcker. Lite i bakgrunden ser man en yngre man som skriver. 

208 

En målning som ska föreställa författaren Sapfo 

På bilden ser man henne med en penna och en bok. 

209 

Ett fotografi på en teaterscen 

Det är en utomhusscen där publiken sitter i en halvcirkel (theatron) byggd på en sluttning. 
Själva dramat utspelades på den halvcirkelformade orchestran, placerad framför ett 
tvåvåningshus med många dörrar och fönster. Här kunde skådespelarna byta om. I 
bakgrunden ser man resten av staden.  

210 

Ett fotografi på ruinerna efter en teater från antiken. Man kan fortfarande se var publiken 
satt och den halvcirkelformade scenen men huset bakom scenen är helt raserat. 

211 

Ett motiv från antikens Grekland i svart och brunt. Den här typen av motiv ses ofta på vaser 
och krukor från den här tiden. 
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Man ser fem personer, en man sitter och håller i en kniv samtidigt som en annan man 
håller en griskulting ovanför hans huvud. Till höger om dem ligger en man tillsynes helt 
borta i knäet på en annan man. Den senare tröstas av en kvinna. 

212 

Ett kvällsfotografi på Colosseum i Rom. 

Colosseum är en elipsformad amfiteater byggd i sten, som byggdes mellan åren 70 och 80 
e.Kr. Här hade man under romartiden strider mellan vilda djur, avrättningar och 
gladiatorspel och teater. Colosseum kunde ha över 80 000 åskådare. 

213 

En målning på den italienska poeten Vergilius. Han har en röd rock och en lagerkrans runt 
håret. Han håller en bok i sina händer.  

214 

Ett fotografi på en Bibel i rött med bokstäverna i guldfärg. 

215 

En svartvit bild som visar ett husförhör 

Många människor har samlats i rummet, en del sitter, andra står. Barnen kollar in prästen 
som står i mitten av rummet.  

216 

Ett fotografi från ett nutida tornerspel 

Riddarna var medeltidens yrkeskrigare och tornerspelen var en del av deras träning. 

På fotot ser man två färgglatt klädda riddare som låtsasstrider med sköld och svärd. De 
rider mot varandra fast på var sin sida om ett sorts staket klätt med tyg i rött och blått. 

217 

En målning på kejsaren Karl den store 

Han har en praktfull krona på huvudet. Han var kejsare över Frankrike, västra Tyskland och 
delar av Italien.  

218 

Ett fotografi på en del av en borgliknande byggnad i olika färger. 

219 

Ett fotografi på en isländsk gejser, en het källa som kastar upp kokhet vatten i luften med 
jämna mellanrum. 
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220 

En målning som visar den fornnordiske guden Tor. Han är klädd i rött och sitter i sin vagn. 
På bilden håller han sin hammare högt uppe i luften och det blixtrar runt hammaren. 

222 

Ett fotografi från en riddarfilm 

På fotot ser man tre ryttare i full rustning som rider så att dammet yr. 

223 

En målning på Isolde 

Hon är en av huvudpersonerna i berättelsen om Tristan och Isolde. På bilden ser man 
henne klädd i en lång klänning och en hatt med blomdekorationer. Hon håller en kopp och 
dricker något, kanske är det den magiska kärleksdrycken? 

224 

En målning som visar riddaren Roland när han blåser i sitt magiska horn. Roland är klädd i 
en gul- och blårandig tätt åtsittande dräkt med vita puffar vid axlarna. På huvudet har han 
en blå, baskerliknande mössa.  

225 

En målning som påminner mycket om målningen på sidan 224. Här sitter riddare Roland på 
en vit häst uppe i ett bergspass och blåser i sitt magiska horn. 

226 

En fresk som föreställer poeten Dante Alighieri. Denna målning finns i katedralen i Florens. 
Dante klädd i en röd fotsida kappa och en röd huvudbonad med en lövkrans. Han visar en 
uppslagen bok. 

I bakgrunden ser man byggnader med kupoler och höga torn. 

227 

En målning som visar en massa fötter, med eldslågor under fotsulorna, som sticker upp ur 
hål i något som liknar ett ekorrhjul. Till vänster på bilden ser man en kvinna och en man 
som håller om varandra. 

228 

En svartvit bild som visar den heliga Birgitta som nunna. Hon har ett dok som täcker 
huvudet och som hänger ner på sidorna om huvudet samt ett vitt tygstycke draperat runt 
halsen. 

228 

Ett fotografi på Vadstena kloster 
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En stor byggnad i sten som ritades av Heliga Birgitta. Den stora klosterkyrkan tog drygt 60 
år att bygga. 

229 

En svartvit bild som föreställer Giovanni Boccaccio, en italiensk författare som ofta kallas 
för novellens skapare. 

På bilden sitter han vid ett bord med en bok framför sig. Han har halvlångt mörkt hår och 
en liten mustasch. 

229 

Ett målat porträtt på Francesco Petrarca, italiensk lyriker och historieberättare. På huvudet 
har han en röd huva med matchande röd, stor, rund krage. Runt huvudet har han en krans 
gjord av smala blad. 

230 

Ett fotografi över staden Florens i norra Italien. Man ser bl.a. Giottos fyrkantiga klocktorn 
och Florens stora katedral, Santa Maria del Fiore med dess fina kupol som sticker upp över 
hustaken. 

231 

Ett fotografi på en antik jordglob. 

231 

Ett svartvitt porträtt av den polske astronomen Nicolaus Copernicus. På bilden har han 
mörkt, vågigt halvlångt hår. Han håller en ritning i handen. 

232 

Ett porträtt av italienaren Leonard da Vinci, en italiensk målare och universalgeni. Da Vinci 
har långt vågigt hår och skägg. 

232 

Ett porträtt på den berömda Mona Lisa med det gåtfulla leendet. Målning finns i Paris på 
konstmuseet Louvren.  

233 

Ett fotografi på en gammal, rund väderkvarn byggd i sten med vingar gjorda i trä. 

233 

En bild som visar Don Quijote och hans vapendragare Sancho Panza. Don Quijote sitter på 
en brun häst klädd i full riddarutrustning medan Sancho Panza sitter i vanliga kläder på en 
åsna. På bilden rider de upp i bergen. 

234 

En målning med namnet Hamlet.  
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På bilden ser man en slarvigt klädd man som håller upp en döskalle mot två män som är 
insvepta i mörka tygstycken. På huvudet har de en baskerlikande huvudbonad med en yvig 
dekoration som en svans. 

Längst fram i mitten av målningen sitter en man i röd väst och byxor och betraktar de 
övriga. 

235 

Ett porträtt på engelskmannen William Shakespeare 

Han har mörkt hår, skägg och hög panna. Många anser att han är Englands nationalskald. 
Han var dramatiker, poet och skådespelare. 

235 

Ett fotografi från filmen Shakespeare in love 

Filmen är en påhittad historia om William Shakespeare. På bilden ser man Joseph Fiennes 
som gestaltar William Shakespeare.  

236 

Ett porträtt av Georg Stiernhielm, den svenska skaldekonstens fader. Han har ljustbrunt lite 
risigt hår, pipskägg. Han har en liten rund kalott på huvudet, svarta kläder med en stor 
fyrkantig krage. 

237 

Ett svartvitt porträtt av Sophia Elisabet Brenner  

Hon var en av Sveriges första kvinnliga författare. 

238 

En målning som illustrerar franska revolutionen 1789 i Frankrike.  

Målningen visar att alla samhällsklasser var ute på gatan och kämpade. Döda och skadade 
ligger på marken. En kvinna i gul klänning vars ringning har åkt ner så hon visar sina bröst 
håller i trikoloren, Frankrikes flagg. Bredvid kvinnan står en man i fina kläder och hög hatt. I 
händerna håller han ett gevär. 

239 

Ett porträtt av engelskmannen Isaac Newton 

Han var en naturvetare, matematiker, teolog och alkemist. 

Porträttet visar en äldre Newton iförd stor, vågig peruk och bruna kläder. 

239  

Ett porträtt av den engelske filosofen och politiske tänkaren John Locke. John Locke har 
gråvitt, halvlångt hår, stor näsa och spetsig haka. Han har bruna kläder och vit skjorta. 
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240 

Ett svartvitt porträtt av den engelske journalisten och författaren Daniel Defoe. 

Defoe har en småkrullig, ljus peruk på huvudet. 

240 

En svartvit teckning som illustrerar första mötet mellan Robinson och infödingen Fredag. 
Robinson har massor av kläder på sig, en pilbåge hänger över ena axeln och så håller han 
ett spjut i ena handen, den andra sträcker han fram mot den nakne Fredag, som 
underdånigt hukar sig framför Robinson.  

241 

Ett svartvitt porträtt av den irländske författaren, satirikern och kyrkomannen Jonathan 
Swift. På porträttet är Swift ganska ung, han har en stor peruk med stora lockar som når 
långt ner på ryggen. 

242 

Ett porträtt på den franske författaren och upplysningsfilosofen François de Voltaire, som 
rakryggad står och håller i en liten uppslagen bok. Hans grönfärgade rock har 
guldekorationen och guldfärgade knappar. 

 

243 

Ett porträtt på den schweizisk-franske författaren och politiske filosofen Jean-Jacques 
Rousseau. Han har lockigt gråvitt hår, ljusbrun rock och kavaj samt en vit skjorta. 

243 

En svartvit bild som visar pojken Émile ute i naturen med sin lärare. 

244 

En målning som visar stormningen av Bastiljen i Paris den 14 juli 1789. Detta brukar sägas 
vara startskottet till den franska revolutionen. Man ser två av Bastiljens fyra torn och några 
av husen runt Bastiljen samt beväpnade människor.  

245 

Ett porträtt på Olympe de Gouges, en fransk författare, dramatiker, feminist och politisk 
aktivist. Hon kämpade för kvinnors, slavars och utomäktenskapliga barns rättigheter.  

246 

Ett porträtt på den svenske botanikern Carl von Linné. Han började gruppera växter och 
djur enligt visst system. På bilden är han klädd i brun rock och väst med vit kråsskjorta. Han 
har axellångt, krulligt vitt hår. 
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246 

Ett fotografi på Smålands landskapsblomma linnean. En liten blomma med två små, vita 
klockor. Blomman har fått sitt namn efter Carl von Linné. 

247 

Ett porträtt på en av Sveriges nationalskalder Carl Michael Bellman  

På bilden ser man underhållaren Bellman som spelar luta. Han har vit kråsskjorta och röd 
väst och håret är upprullat över örat. 

247 

Ett svartvitt porträtt av dansk-norsk författare och historiker Ludvig Holberg. Han har en 
lång, lockig peruk. 

248 

En målning med massor av olika vackra blommor i olika färger. 

250 

En målning som visar en pojke som håller ett grönt paraply över en vacker flicka som sitter 
ute i gräset. Flickan är klädd i en klargul kjol med ett blått liv dekorerat med en vit blomma. 
Över axlarna hänger en sorts ljusgul väst, kantad troligen med svart skinn. I ena handen 
håller hon en solfjäder.  

251 

Ett porträtt av den tyske diktaren, författaren och poeten Johan Wolfgang von Goethe. 
Han har kort, mörkt, bakåtkammat hår. Runt halsen har han en vit halsduk som sitter fast 
med en smyckad nål. 

252 

Ett svartvitt porträtt av en brittisk poet med namnet John Keats. Han har kort mörkt, vågigt 
hår, slätrakad och skjorta med krage som når ända upp till hakan.  

252 

Ett svartvitt porträtt av George Gordon Byron som var en känd brittisk poet. Han har mörkt 
kortklippt hår, lång hals som omges av en skjorta med en stor, vit krage. 

253 

Ett porträtt av den brittiske författaren och poeten Percy Bysshe Shelley. Han har kort 
brunrött hår och en öppen skjorta med stor, vit krage. Han håller i en penna. 

254 

Ett porträtt av den brittiska roman- och novellförfattaren Mary Shelley. Hon är klädd i en 
vit klänning med puffiga ärmar och mycket smal midja. Håret är uppsatt i flätor uppe på 
huvudet. 
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254 

Ett svartvitt fotografi på amerikanen Edgar Allan Poe känd som poet, novellförfattare, 
redaktör och litteraturkritiker. Han är mörkhårig och har en liten mustasch. 

255 

Ett fotografi som illustrerar Draculas framfart. Han böjer sig fram över en kvinna som ligger 
på golvet och visar sitt stora vampyrgap. 

256 

Ett fotografi på Sveriges blågula flagga. 

257 

Ett fotografi på en röd, handmålad dalahäst. Hästen är dekorerad med en blommig sadel 
etc. 

258 

Ett fotografi på en röd klängros och murgröna som växer vid och på en vägg. 

260 

Ett fotografi på en mörk, söt tjej klädd i svart T-shirt och blå jeans som står framför en 
spegel och mäter med ett gult måttband sin rumpa. 

265 

Ett fotografi på ett plastband i vitt och blått med texten ”Police”. 

269 

En ung flicka sitter vid en husknut och kollar på de förbipasserande kvinnorna klädda i 
burka, en i grönt och den andra i blått. Burka är ett sorts ytterplagg som täcker hela 
kroppen, inklusive ansikte och ögon.  

274 

Ett fotografi som beskurits så att man enbart ser en liten del av två rosa tröjor, midjorna 
med de bruna skärpen i jeansen och två händer som håller i varandra. 

279 

Ett fotografi taget bakom ett fotbollsmål. Man ser målet där och målvakten som sträcker 
sina händer upp mot krysset och bollen? 

284 

Ett fotografi på två blåa, vackra ögon. 

289 

Ett beskuret fotografi som visar fem personers svarta jeans och deras olika skor. 
Personerna har ställt sina skor och ben tät intill varandra. 
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292 

Ett fotografi på en vit, tom korridor med ett nypolerat, blankt golv. Några dörrar är öppna 
med dörren i slutet av korridoren är stängd. Bredvid dörren hänger en röd brandsläckare. 

296 

Ett fotografi på nygräddade kanelbullar med pärlsocker på. 

302 

En målning från antikens Grekland. Två vackra kvinnor i fotsida klänningar. En av dem sitter 
vid ett litet bord med en kudde där det troligen ligger en krans av blad. Framför kvinnorna 
på en stol sitter en ung man. I bakgrunden ser man havet. 

304 

En målning som visar hur kung Oidipus fru försöker lugna kungen. Hon är klädd i vitt och 
kungen har en vit särk och över den ett rött stort tygstycke. Runt omkring dem ser man 
halvnakna unga män med anklagande blickar. 

315 

En målning som visar en sittande kvinna med krona på huvudet och röd långklänning. Hon 
lyssnar på en man, som spelar harpa. Han är klädd i blå kläder och stor röd huvudbonad. 
Bredvid står en man med krona på huvudet. 

319 

Ett fotografi som visar en viking som styr sitt utsmyckade vikingaskepp. Vikingen har långt 
brunt skägg och hår och på huvudet en hjälm med horn. 

324 

Ett fotografi på en klockas visare som visar åtta minuter över tio. 

326 

Ett fotografi på en staty som föreställer en bekymrad prins Hamlet, som sitter och håller 
troligen en döskalle i handen. 

330 

Ett fotografi från en film om Frankenstein. En man med likblekt ansikte som sitter 
fastspänd med kedjor vid en vägg. 

332 

En målning av en naken man som ska föreställa Näcken, som sitter i vattnet med grönt gräs 
runt huvudet. Han spelar på sin fiol. 

335 

Ett fotografi som visar ett litet barn i röd solhatt på en strand. Barnet försöker med stor 
koncentration plocka upp en liten sten.  
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336 

En bild på ett hus som man klistrat ihop av tidningspapper. En tecknad liten man är på väg 
in i ”tidningshuset”. 

338 

Ett fotografi från en nyhetsredaktion. Man ser ett kontorslandskap med datorer, TV-
apparater och folk som arbetar. 

341 

Ett fotografi på en modern, blå vattenpipa som används för att röka smaksatt tobak.  

342 

Ett fotografi från ett tryckeri där man håller på att trycka upp en ny tidning. 

344 

Ett fotografi på en hopvikt dagstidning. 

345 

Ett fotografi på fem limpskivor. 

349 

Ett fotografi på en mörkhyad kvinna som har en rödorange sjal som täcker håret. I näsan 
har kvinnan en stor guldring med utsmyckningar. 

353 

En siluettbild i mintgrönt som visar en man som sitter i en stol och en man som står och 
håller i något. 

354 

En tecknad bild där en kvinna och en man talar om vad de vill skriva om. 

Kvinnan: Jag vill skriva och belysa situationen för de hårt drabbade Hutuerna! 

Mannen: Jag vill skriva om prinsessan Victoria och himla söta kattungar! 

358 

Ett fotografi på Fredrik Svedjetun, en kille i 30-35 årsåldern. 

361 

En siluettbild som troligen visar ett intervjutillfälle. En man sitter framåtlutad och kanske är 
det han som intervjuar kvinnan som sitter mittemot honom. Vid sidan står en man med en 
kamera på stativ. 
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364 

En tecknad bild där en reporter intervjuar en kille som liknar Elvis Presley. Han samma 
svarta uppåtstående frisyr som Elvis hade och likadana kläder. 

Reportern: Är det sant att du blev bortförd av aliens, genmanipulerad med gener från Elvis, 
och nu är mer son till honom än hans egna barn? 
Elviskopian: Jo! 
Reportern: Wow! Får jag citera dej på den punkten? 

366 

Sex fotografier som illustrerar varifrån du kan få information:  

1 En platt-TV  

2 böcker 

3 radio 

4 kompisar 

5 tidningar 

6 internet - Google 

368 

Ett fotografi på några gamla böckers bokryggar. 

371 

Ett fotografi på en blå internetkabel. 

373 

Ett fotografi på en man som ligger på en matta och läser i en bok. 

374 

Ett svartvitt fotografi på en man som sitter och läser en dagstidning med sina bara fötter 
på ett bord. 

378 

Ett skämtsamt färgfotografi som visar fyra tunna dataskärmar som står på rad på ett långt 
bord. Tre av datorerna är avstängda men ut ur den fjärde dataskärmen sticker det ut ett 
giraffhuvud på en lång giraffhals. 

380 

En tecknad bild som visar en kvinnlig journalist med penna och papper samt en mörkhyad 
kille. De som sitter vid ett runt bord med två glas vatten. 

Killen tänker: Varför frågar hon inget? 
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Journalisten tänker: Jag vill inte vinkla intervjun med egna mina frågor. Jag väntar ut 
honom … snart snackar han … snart …  

382 

Ett fotografi från en bondgård som föder upp nötkreatur. 

En tjej i 15 årsålder med vita solglasögon, som har formen av hjärtan, håller i en mikrofon 
och pekar med handen in mot djuren. En annan tonårstjej filmar. 

384 

Ett fotografi som visar en hand som håller ner ett fönsters persienner för att personen ska 
kunna kika ut. 

386 

Ett fotografi på en svart mikrofon. 

387 

Ett fotografi med massor av guldpengar. 

388 

Ett fotografi på en utemöbel som består av tre stolar och ett bord. 

389 

Ett fotografi på en svart kamera. 

390 

En tecknad bild på en man och en kille, som sitter med en laptop i knäet. 

Mannen: Hur går det med reportaget? 

Killen: Dååligt! Det händer ju typ iiingentiiing! 

393 

Sju små fotografier 

1 Böcker 

2 Tre killar vid datorer. 

3 Ett förälskat par 

4 Två killar som låtsas fäktas på en   smal mur ovanför ett vattendrag. 

5 Ett grönt äpple 

6 En cigarettfimp och en  läskedryckskork med texten: Gleden å vaere törts. 

7 Rolett 

395 

Ett fotografi på en kille som är på ett bibliotek där han har fått tag på många böcker. 
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401 

Ett fotografi på en blå verktygslåda där det bland annat finns en hammare och en 
skiftnyckel. 

402 

En skämtteckning 

En präst och ett några andra människor står vi en öppen grav där man kan läsa ordet 
vevgrammofon. 

Prästen säger: Vi har samlats för att begrava ordet vevgrammofon … 

Ett ord som inte används längre … 

En liten pojke säger: Men vänta … DU sa det ju precis! 

406 

Ett fotografi på en runsten 

Runorna är ifyllda med röd färg så att de ska bli lättare att se. 

407 

En bild som visar 16 runorna  

De flesta har en lite kantig form eftersom man högg in dem i sten. 

413 

Ett fotografi på Svenska Akademiens ordlista över svenska språket – SAOL Plus. Omslaget 
är blått. 

414 

En tecknad bild som visar en äldre dam som samtalar med en pappa som har en blå 
barnvagn. I vagnen ser man ordet: gräck.  

Damen säger: Å! ett nytt ord! 

Mannen svarar: Jäpp! Och det är jag som är pappan! 

416 

En tecknad bild där en äldre herre lyfter på hatten och hälsar på två killar som bär på var 
sin skateboard. 

Vid den ene kille står det:  

Fett nice bräda! 

Mannen säger: Fett nice! Vilket helfestligt uttryck! Jag lånar det ett tag av er ungdomar! 

418 

Ett fotografi på en laptop. 
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418 

Ett fotografi på maträtten sushi. De ser ut som små rulltårtor fast det är rå fisk med ris 
inlindade i någon grön växt.  

419 

Ett fotografi som visar de fyra hjulen under en skateboard. 

420 

En tecknad bild som visar fyra herrar klädda olika tidsepokers kläder exv. en munk och en 
renässans man i peruk. Bredvid dem står en tonårstjej. 

En av männen säger: Vi har hört att ni har lånat en massa ord från oss. 

Flickan svarar: Oj! Shit!  

421 

Ett fotografi som visar tyska mynt och en tysk flagga i svart, rött och gult. 

422 

Den franska flaggan blå, vit och röd. 

422 

Ett fotografi på en brun fransk byrå med fina beslag. Ordet byrå kommer från franskan. 

423 

Ett fotografi på delar av den brittiska flaggan som har färgerna rött, vitt och blått samt en 
laptop. 

424 

En skämtteckning som visaren boken SAOL som fått ben och armar. Boken sträcker ut sina 
armar och säger: Välkommen! till ett par ben som bär på ordet kebab. Ordet säger: tackar. 

426 

En skämtteckning som visar en jätte glad tjej och en bedrövad och ledsen kille. 

Killen säger: Di säjer att värmländska ä så gla dialekt. Men ja ä ju gôrlessen! 

Tjejen svarar: Jag kommer från gnällbältet! Men jag är jätteglad! 

428 

En tecknad bild i rött som visar två hus. Från husen ropar två män till varandra genom ett 
öppet fönstret: 

- Får jag låna lite potatis? 

- Dä heter jolappel! 
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430 

Ett flygfotografi som visar området runt Globen i Stockholm. 

431 

En Sverigekarta som visar olika dialektområden. 

 sydsvenska mål – södra Sverige 

 götamål – söder om Vänern och Vättern 

 sveamål – norr om Vänern 

 norrländska mål – norra Sverige 

 östsvenska mål – Finland 

 gotländska mål – Gotland  

433 

En gul siluettbild 

Ungdomar som står och sitter. 

437 

Två fotografier 

1 Skidlöparen Gunde Svan, som talar dalmål 

2 Komikern Babben Larsson talar gotländska. 

438 

En tecknad bild som visar en något bedrövad tjej som säger: 

Jag kan 75 000 ord … 

Men ingen vill lyssna … 

440 

Ett fotografi på Svenska Akademiens ordlista över svenska språket 

SAOL Plus 

Snille och smak 

441 

Ett fotografi på en tjej som sover i en hängmatta. 

443 

Ett fotografi på en soptunna i rostfritt. 

445 

Ett fotografi på en gul bok som heter Bonniers svenska ordlista. 



35 

 

448 

Ett fotografi på tre tvillingpar. 

448 

Ett fotografi på framsidan till Bonniers Synonym ordbok - vidgar och varierar ditt ordförråd. 
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