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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
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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. 

• Minigrammatiken finns i en egen flik. 

• Länkar till styckeordlistorna är placerade efter respektive texts rubrik. 
Styckeordlistorna finns i en egen flik. 

• Alfabetisk ordlista och bildordlistorna finns i en egen flik. 

• Bildordlistorna är i den anpassade boken ”vanliga ordlistor” dvs. de engelska orden 
är översatta. Läs dem under rubriken Sidspecifika förändringar här nedan. 

• I den anpassade boken är bilderna beskrivna, även kartorna på insida pärm. 
Bilbeskrivningarna finns under rubriken till den text som de tillhör. De ger liksom 
bilden en hint om vad texten kommer att handla om. I detta dokument finns de att 
läsa under rubriken Bildbeskrivningar. 

• Kortare ordlistor (t ex sid 11-12) har placerats innan texten som ordlistorna hör till. 
Dessa har markerats: 
--- Glosor --- 
… 
--- Glosor slutar --- 

• Markerad text t.ex. feta ord i grammatiken markeras i den anpassade boken genom 
att de står inom parentes i minigrammatiken. Observera att de är markerade i 
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exemplen men inte i beskrivningen. 
Exempel sid 103: 
All her money (was) in the bank, so (it) had not been stolen. 
Alla hennes pengar var på banken, så de hade inte blivit stulna. 
Nice furniture. Where did you buy (it)? 
Snygga möbler. Var köpte du dem? 
(Here's) some good news. 
Här är några goda nyheter. 
(This is) your homework for tomorrow. 
Det här är dina läxor till imorgon. 

• En del engelska substantiv finns bara i singular medan de svenska orden ofta är 
plural. 
De heter i de här fallen it, de här this. 

• I uppställningar med komparerade adjektiv, possessiva pronomen, verbböjningar 
mm. står orden i en lista och skiljs åt med ; 
Exempel sid 108: 

  cold; colder; /the/coldest 
  kall; kallare; kallast 

  frightening; more frightening; /the/most frightening 
  skrämmande; mer skrämmande; mest skrämmande 

Exempel sid 114 
Förenade; Självständiga 

It's my problem; This house is not mine 

  your; yours 

  his; his 

  her; hers 

  its 

  our; ours 

  your; yours 

  their; theirs 

Exempel sid 120 

Regelbundna verb, t.ex. 

  walk; walked; walked 

  cry; cried; cried 

  drop; dropped; dropped 

Oregelbundna verb, t.ex. 
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  fall; fell; fallen 

  put; put; put 

  take; took; taken 
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Sidspecifika förändringar 

93 

Bildordlistan skrivs: 

1 album ["{lb@m] album 

2 amplifier ["{mplIfaI@] förstärkare 

3 backing vocals ["b{kIN "v@Uklz] bakgrundssång 

4 bar [ba:] bar 

5 bass guitar [beIs gI"ta:] basgitarr 

6 choir ["kwaI@] kör 

7 chord [kO:d] ackord 

8 conductor [k@n"dVkt@] dirigent 

9 drums [drVmz] trummor 

10 gear [gI@] redskap 

11 flute [flu:t] flöjt 

12 gig [gIg] spelning 

13 grand piano [gr{nd pI"{n@U] flygel 

14 guitar [gI'ta:] gitarr 

15 harmonica [ha:"mQnIk@] munspel 

16 headphones ["hedf@Unz] hörlurar 

17 lead singer [li:d "sIN@] sångare 

18 loudspeaker ["laUdspi:k@] högtalare 

19 lyrics ["lIrIks] texter 

20 note [n@Ut] not 

21 out of tune [aUt @v "tju:n] ostämd 

22 read music [ri:d "mju:zIk] läsa noter 

23 record [rI"kO:d] spela in 

24 recorder [rI"kO:d@] spelare 

25 sing in harmony [sIN In "ha:m@ni] sjunga i stämmor 

26 songwriter ["sQNraIt@] låtskrivare 

27 synthesizer ['sInT@saIz@] synthesizer 

28 track [tr{k] spår 

29 tune an instrument [tju:n @n "Instr@m@nt] stämma ett instrument 
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30 violin [vaI@"lIn] fiol 

94 

Bildordlistan skrivs: 

1 badger ["b{dZ@] grävling 

2 bear [be@] björn 

3 butterfly ['bVt@flaI] fjäril 

4 crow [kr@U] kråka 

5 deer [dI@] rådjur 

6 dolphin ["dQlfIn] delfin 

7 donkey ["dQNki] åsna 

8 eagle ["i:gl] örn 

9 elk/moose [elk]/[mu:s] älg 

10 fox [fQks] räv 

11 frog [frQg] groda 

12 hare [he@] hare 

13 hedgehog ["hedZhQg] igelkott 

14 hippo ["hIp@U] flodhäst 

15 lizard ["lIz@d] ödla 

16 lynx [lINks] lodjur 

17 magpie ["mogpaI] skata 

18 monkey ["mVNki] apa 

19 ostrich ["QstrItS] struts 

20 parrot ["p{r@t] papegoja 

21 penguin ["peNgwIn] pingvin 

22 pheasant ["feznt] fasan 

23 polar bear [p@Ul@ 'be@] isbjörn 

24 rat [r{t] råtta 

25 reindeer ["reIndI@] ren 

26 rhino ["raIn@U] noshörning 

27 roe [r@U] rådjur 

28 shark [Sa:k] haj 

29 snail [sneIl] snigel 
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30 snake [sneIk] orm 

31 sparrow ["sp{r@U] sparv 

32 squirrel ["skwIr@l] ekorre 

33 tortoise ["tO:t@s] landsköldpadda 

34 turtle ["t3:tl] vattensköldpadda 

35 whale [weIl] val 

36 wolf [wUlf] varg 

95 

Bildordlistan skrivs: 

1 assistant referee [@"sIst@nt ref@"ri:] assisterande domare 

2 cross country skiing [krQs kVntrI "ski:IN] längdskidåkning 

3 cycling ["saIklIN] cykling 

4 discus ["dIsk@s] diskus 

5 downhill skiing ["daUnhIl "ski:IN] utförsåkning 

6 figure skating ['fIg@ skeItIN] konståkning 

7 finishing line ["fInISIN laIn] mållinjen 

8 football/soccer ["fUtbO:l]/["sQk@] [' s?k?] fotboll 

9 football pitch ["fUtbO:l pItS] fotbollsplan 

10 golf [gQlf] golf 

11 gymnastics [dZIm"n{stIks] gymnastik 

12 hammer ["h{m@] slägga 

13 high jump ["haI dZVmp] höjdhopp 

14 hurdles ["h3:dlz] häck 

15 javelin ["dZvlIn] spjut 

16 lane [leIn] bana 

17 long jump ["lQN dZVmp] längdhopp 

18 orienteering [O:ri@n'tI@rIN] orientering 

19 pole-vault ["p@UlvO:lt] stavhopp 

20 puck [pVk] puck 

21 referee [ref@"ri:] domare 

22 relay ["ri:leI] stafettlopp 

23 roller blades ["r@Ul@ bleIdz] rullskridskor 
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24 shooting ["Su:tIN] skytte 

25 shot put ["SQt pUt] kulstötning 

26 show jumping ["S@U d3VmpIN] hästhoppning 

27 spectators [spek"teIt@z] åskådare 

28 speedskating ["spi:dskeItIN] hastighetsåkning på skridskor 

29 steeplechase ["sti:pltSeIs] hinderlöpning 

30 stick [stIk] klubba klubba 

31 substitute ["sVbstItju:t] ersättare 

32 triple jump ["trIpl dZVmp] tresteg 

33 weightlifting ["weItlIftIN] tyngdlyftning 

34 wrestling ["reslIN] brottning 

96 

Bildordlistan skrivs: 

1 blizzard ["blIz@d] snöstorm 

2 breeze [bri:z] bris 

3 bright [braIt] ljus 

4 cloud [klaUd] moln 

5 cold [k@Uld] kall 

6 dew [dju:] dagg 

7 downpour ["daUnpO:] skyfall 

8 drizzle ["drIzl] duggregn 

9 fair [fe@] vacker 

10 five degrees above zero ["faIv dI"gri:z @bVv "zI@r@U] fem plusgrader 

11 five degrees below zero ["faIv dI"gri:z bIl@U "zI@r@U] fem minusgrader 

12 fog [fQg] dimma 

13 freezing cold ["fri:zIN "k@Uld] iskallt 

14 gale [geIl] kuling 

15 hail [heIl] hagel 

16 heat [hi:t] värme 

17 hurricane ["hVrIk@n] orkan 

18 lightning ["laItnIN] blixtnedslag 

19 mist [mIst] dimma 
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20 rain [reIn] regn 

21 shower ["SaU@] skur 

22 sleet [sli:t] snöblandat regn 

23 slush [slVS] slask 

24 snow [sn@U] snö 

25 snowflake ['sn@UfleIk] snöflinga 

26 storm [stO:m] storm 

27 sunshine ["sVnSaIn] solsken 

28 thunder ["TVnd@] åska 

29 weather forecast ["weD@ fO:ka:st] väderprognos 

30 wind [wInd] vind 

31 windy ["wIndi] blåsig 

97 

Bildordlistan skrivs: 

1 canoe [k@"nu:] kanot 

2 crab [kr{b] krabba 

3 crayfish ["kreIfIS] kräfta 

4 dive [daIv] dyk 

5 diving tower ["daIvIN taU@] hopptorn 

6 duck [dVk] anka 

7 fishing rod ["fISIN rQd] fiskespö 

8 flippers ["flIp@z] simfötter 

9 goggles ["gQglz] simglasögon 

10 jetty ['dZeti] brygga 

11 kayak ["kaI{k] kajak 

12 kite surfing ["kaIt s3SIN] drakflygning 

13 lobster ["lQbst@] hummer 

14 motorboat ["m@Ut@b@Ut] motorbåt 

15 oar [OI] åra 

16 perch [p3:tS] abborre 

17 pike [paIk] gädda 

18 row [r@U] ro 
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19 rowing boat ["r@UIN b@Ut] roddbåt 

20 sailing boat ["seIlIN b@Ut] segelbåt 

21 salmon ["s{m@n] lax 

22 scuba diving ["sku:b@ daIvIN] dykning 

23 seagull ["si:gVl] fiskmås 

24 seal [si:l] säl 

25 snorkel ["snO:kl] snorkel 

26 snorkelling ["snO:klIN] snorkla 

27 springboard ["sprIbO:d] trampolin 

28 swan [swQn] svan 

29 tide [taId] tidvattnet 

30 water scooter ["wOIt@ sku:t@] vattenskoter 

31 wave [weIv] våg 

32 wetsuit ["wetsu:t] våtdräkt 

33 windsurfing ["wInds3:fIN] vindsurfing 

98 

Bildordlistan skrivs: 

1 actor ["{kt@] skådespelare 

2 actress ["{ktr@s] skådespelerska 

3 animated film/cartoon ["{nImeItId "fIlm]/[ka:"tu:n] animerad film 

4 audience ["O:di@ns] publik 

5 cast [ka:st] rollbesättning 

6 character ["k{@kt@] karaktär 

7 cinema/movie theatre ["sIn@m@]/["mu:vI TI@t@] bio 

8 clapper (clapperboard) ["kl{@] ["kl{p@bO:d] klappa 

9 close-up ["kl@UsVp] närbild 

10 comedy ["kQm@di] komedi 

11 crew [kru:] personal 

12 curtain ["k3:tn] ridå 

13 dialogue ["daI@lQg] dialog 

14 director [d@"rekt@] regissören 

15 dubbing ["dVbIN] dubbning 
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16 extras ["ekstr@z] statister 

17 horror film ["hQr@ fIlm] skräckfilm 

18 leading part/lead role ["li:dIN "pa:t]/["li:d r@Ul] huvudroll 

19 (on) location [Qn l@U"keISn] ( på) plats 

20 make-up artist ["meIkVp a:tIst] makeupartist 

21 release/premiere [rI"li:s]/["premie@] premiär 

22 row [r@U] rad 

23 seat [si:t] plats 

24 screen [skri:n] skärm 

25 screenplay ["skri:npleI] filmmanus 

26 script [skrIpt] manus 

27 shooting/filming ["SU:tIN]/["fIlmIN] filma 

28 stunt performer ["stVnt p@fO:m@] stunt aktör 

29 subtitles ["sVbtaItlz] undertexter 

30 supporting actor [s@"pO:tIN "{kt@] manlig biroll 

31 supporting actress [s@"pO:tIN "{ktr@s] kvinnlig biroll 

32 ticket offce ["tIkIt QfIs] bljettkontor 

33 title song ["taItl sQN] titelspåret 

34 tragedy ["tr{dZ@di] tragedi 

35 war film ["wO: fIlm] krigsfilm 

36 western ["west@n] western 

147 

Betoning skrivs: 

Betoningen anges i två- eller flerstaviga ord med' (accenttecken) före den betonade 
stavelsen. Här är betoningen markerad med en parentes i ordet. 

Exempel: 

  (pro)mise ["prQmIs] 

  re(mem)ber [rI"memb@] 

  Japa(nese) [dZ{p@"ni:z] 

  extrater(res)trial [ekstr@t@"restri@l] 

  



11 
 

Till läsaren 
• Boken innehåller många bilder och det finns bildbeskrivningar till dem. Alla bilder är 

samlade under rubriken till texten som de tillhör, de ger en hint om vad texten 
kommer att handla om. 

• Hos SPSM kan man beställa svällpapperskartor över USA och Kanada om du önskar. 

• I minigrammatiken finns exempelmeningar. Viktiga ord i dessa meningar är 
markerade med parantes runt sig. 

• Minigrammatiken finns i en egen flik. 

• Styckeordlistorna ligger sist i varje kapitel. 

• Alfabetisk ordlista och bildordlistorna finns i en egen flik. 

Lycka till! 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 
• Kartorna finns beskrivna i den anpassade boken. Om eleven önskar finns 

svällpappersbilder av USA och Kanada att beställa av SPSM på tele: 020-232300 

• Samla dokumenten som eleven skriver till boken i en mapp i datorn namnad med 
bokens namn. Placera mappen i en mapp för engelska i datorn. På så vis byggs en 
trädstruktur upp i datorn vilket underlättar för eleven att hitta. 

• I den här boken finns fonetik. I en e-bok i Textview-format skrivs fonetik för digital 
skrift med SAMPA. Läs mer på www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa. 
Det engelska språkets teckenuppsättning hittar du här: 
www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english-uni.htm 
För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med 
eleven. 

  

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english-uni.htm
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Bildbeskrivningar 

insida pärm 

Karta över USA. 

The United States of America, USA har 50 delstater. 48 av dem ligger i centrala 
Nordamerika som gränsar i norr till Canada, Kanada, i öster till The Atlantic Ocean, 
Atlanten, i söder till The Gulf Mexico, Mexikanska golfen och Mexiko samt i väster till The 
Pacific Ocean, Stilla havet. 

Delstaten Alaska ligger i den nordvästra delen av kontinenten, med Kanada i öst och 
Ryssland i väster över Berings sund. Delstaten Hawaii är en ögrupp i centrala Stilla havet. 

Delstater med städer och övrigt 

Beskrivningen går medsols. 

nordväst 

  Idaho, stad: Boise och floden Snake River 

  Washington, stad: Seattle och floden Columbia River 

Norr 

  Montana och Missouri floden 

  North Dakota, stad: Fargo 

  South Dakota och prärien Great Plains 

  Minnesota, städer: Minneapolis, Saint Paul och Chippewa falls 

  Wisconsin, stad: Milwaukee och sjön Lake Michigan 

  Michigan, stad: Detroit och sjön Lake Michigan 

Nordöst 

  Maine 

  Vermont 

  New Hampshire 

  Massachusetts, stad: Boston 

  Rhode Island 

  Connecticut 

  New York, stad: New York City 

  New Jersey, stad: Newark 

  Pennsylvania, städer: Pittsburg, Philadelphia 
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Öst 

  Indiana och Ohio floden 

  Ohio, städer: Cleveland, Cincinnati 

  Washington D.C. (huvudstad ej delstat) 

  Delaware 

  Maryland 

  West Virginia 

  Virginia, stad: Richmond och bergen Appalachian Mountains 

  Kentucky 

  Tennessee, städer: Nashville, Memphis 

  North Carolina och bergen Appalachian Mountains 

Sydöst 

  South Carolina 

  Georgia, stad: Atlanta 

  Alabama, stad: Birmingham 

  Florida, stad: Tampa, Miami 

Söder 

  Mississippi, stad: Jackson 

  Louisiana, stad: New Orleans 

  Arkansas, stad: Little Rock 

  Texas, stad: Austin 

  New Mexico, stad: Santa Fé 

Sydväst 

  Arizona, stad: Phoenix och Grand Canyon 

Väst 

  California, städer: San Diego, Pasadena, Los Angeles, San Francisco, Napa och 
bergen Sierra Nevada 

  Nevada, stad: Reno 

  Oregon, stad: Portland 

  Utah, stad: Salt Lake City 
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Centrala 

  Wyoming 

  Nebraska och prärien Great Plains 

  Iowa, stad: Des Moines 

  Illinois, stad: Springfield 

  Missouri 

  Kansas, stad: Topeka och prärien Great Plains 

  Oklahoma, stad: Oklahoma City 

  Colorado, stad: Denver 

insida pärm 

Karta över Kanada. 

Kanada ligger i norra Nord Amerika och gränsar till Pacific Ocean, Stilla havet i väster och 
till Atlantic Ocean, Atlanten i öster och har landgräns mot United States of America, USA i 
väster och söder. I nordöst går havsgränsen till Greenland (Denmark), Grönland. Norra 
Kanada sträcker sig nästan ända upp till Nordpolen och utgör en del av Arktis. 

Kanada består av tio provinser och tre territorier. Genom norra Kanada går ”Artic Circle” 

Territorier i norr från väster till öster: 

• Yukon Territory 
stad: Dawson  
berg: Mount Logan 

• Northwest Territories 
stad: Yellowknife 
berg: Mackenzie  
sjöar: Great Bear Lake, Great Slave Lake. 

• Nunavut Territory (1999) (del av Arktis)  
ö: Baffin Island 

Provinser från väster till öster: 

• British Columbia 
städer: Victoria, Vancouver 
berg: Rocky Mountains 
flod: Fraser 

• Alberta 
städer: Edmonton, Calgary 
berg: Mount Robson 
floder: Peace, N. Saskatchewan, S. Saskatchewan 
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• Saskatchewan 
städer: Regina, Saskatoon 

• Manitoba 
städer: Winnipeg, Churcillflod: Nelson 
sjö: Lake Winnipeg 

• Ontario 
stad: Ottowa (huvudstad), Toronto 
sjöar: Lake Superior, Lake Huron, Lake Erie, Lake Ontario med Niagara Falls 

• Québec 
städer: Québec, Montreal 
floder: Feuilles, La Grande Rivière 
vik: Gulf of St Lawrence 

• New Brunswick 
stad: Fredericton 

• Nova Scotia 
stad: Halifax 

• Prince Edward Island 
stad: Charlottetown 

• Newfoundland och Labrador 
städer: St. John's, Goose Bay, Narin 

5 

Filmfoto från Another Cinderella Story. Askungen, en tjej i skinnjacka och prinsen i jeans 
med häng och trasig tröja pussas. 

5 

Filmfoto från Troy. Två enorma härar med fotsoldater i rustning med lans och sköld står 
uppställda utanför en stadsmur. 

5 

Filmfoto från Sky Captain and The World of Tomorrow. New York blir attackerat av enorma 
flygande robotar. 

5 

Filmteckning från The Aristocats. Tre katter tittar på en liten mus som står i den ena 
kattens hand. Musen har kläder på sig, en jacka och en skärmmössa. En katt har 
solglasögon och halsband och en annan hatt och fluga. 

6 

Filmteckning från Hitta nemo där Nemo och hans kompis simmar i godan ro men bakom 
den simmar en jättefisk med massor av tänder! 
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6 

Filmfoto från filmen The Birds. En kvinna springer med två flickor som skriker. Över deras 
huvuden flyger fåglar nära. 

8 

Klassiskt filmfoto på Marilyn Monroe från filmen The Seven Year Itch. Marilyn står över en 
fläkt på gatan som blåser upp kjolen på klänningen. Hon skrattar och trycker ner den. 
Marilyn har kort lockigt blont hår och en klänning med bara armar och halvlång kjol. Hon är 
väldigt söt. 

8 

Filmaffisch från ”Some like it hot”. På en soffa sitter Tony Curtis och Jack Lemmon i 
klänning och peruk. De är män utklädda till söta kvinnor. Framför dem sitter Marilyn 
Monroe på huk, framför benen håller hon en ukulele. 

8 

Foto på en kvinna som hänger en tavla av Andy Warhol på Marilyn Monroe. Tavlan är 
målad i flera starka färger och Marilyns skinn är starkt rosa, håret gult och ögonen turkosa. 

11 

Klassiskt filmfoto från Titanic. Skådespelarna Leonardo di Caprio, Jack och Kate Winslet, 
Rose står i fören på båten Titanic. Rose håller ut armarna och låtsas flyga och Jack står 
bakom henne och tittar förälskat på henne. 

12 

Bild från ”Gladiator” med en gladiator som kör en vagn som dras av hästar men under 
vagnen syns gastuber… 

13 

Tre tecknade bilder från olika filmer. 

Bild från "Gladiator" på en tiger som jagar en gladiator som håller i en köttbit. 

Bild på Merry och Pippin från "Sagan om de två tornen", en av dem har bundna händer och 
den andre håller upp händerna i luften. 

Bild på Pirates of the Caribbean. Bakom Piraten Jack från 1800-talet syns en man i hatt, 
solglasögon och t-shirt. 

14 

Foto på Andy Warhol som står mellan två tavlor av Marilyn Monroe. 

14 

Foto på Alfred Hitchcock som röker en lång cigarr. På den sitter en fågel! Hitchcock är en 
skallig lite tjock man. 
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15 

Foto på en kvinna som kramar om en gravsten. 

15 

Foto på statyn frihetsgudinnans huvud. I hennes krona finns fönster som man kan titta ut 
genom. 

15 

Foto på en amerikansk fotbollsspelare som står inne på en fullsatt arena. Han håller i en 
tidning med rubriken CHAMPS! 

17 

Etsning på en folkhop som slåss med militärer. Militärerna skjuter tillbaka och män ligger 
stupade på marken. 

18 

Staty av General George Washington. Han är iklädd slängkappa, korta tighta byxor, långa 
strumpor, väst och rosett i halsen. 

19 

Foto på ”Washington Monument” som är en 169 m hög obelisk (hög pelare) gjord av vit 
granitsten. 

19 

Staty av Jeffersson. Mellan två pelare står statyn och han är iklädd peruk med hästsvans 
och lång bonjourkappa. 

20 

Foto på Vita huset. Huset har balkonger i tre våningar med pelare. På taket finns en 
flaggstång med USA:s flagga. 

20 

Foto på George W Bush och Barak Obama som sitter i ovala rummet och pratar. 

20 

Staty av Abraham Linkoln. Han sitter i en fåtölj. Han är mager med rufsigt hår och helskägg. 

21 

Foto på Martin Luther King Jr. som står på en balkong och vinkar till folkmassan nedanför. 
Han är svart och har en svart kostym på sig. 

21 

Foto på USA:s kongress som är en stor byggnad. Upp till den går stora trappor. I mitten 
finns en cylinderformad byggnad med en kupol. Bredvid den finns flyglar med kolonner. 
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22 

Teckning på Abraham Lincoln som blir skjuten bakifrån i huvudet på en teaterbalkong. 

24 

Foto från en gata där fullt med folk går fram. De flesta är svarta. 

24 

Målning på Paul Revere som rider i galopp på kvällen och ropar till folk i husen. 

25 

Foto på Madonna som spelar elgitarr på scen. Hon har väldigt muskulösa armar och på sig 
har hon höga läderstövlar, väldigt kort svart klänning och vit stormhatt (en hög hatt). 

25 

Foto på Lawrence Manning som sjunger på scen. Han är svart och har håret i långa 
dreadlocks. 

25 

Foto på Perttu Kivilaakso från Apocalyptica som spelar cello på scen. Han har bar 
överkropp, tatueringar, getskägg och långt färgat svart hår. 

25 

Foto på en kvinna som spelar trumpet. 

26 

Teckning på Ryan som pratar med sin kusin. Hon har en gitarr. 

27 

Teckning på kusinen som förklarar att tjejen har en kille och Ryan som nu har ett brustet 
hjärtan. 

28 

Foto på en fiol. 

30 

Foto på ett bord med: notpapper, ett stearinljus, gammeldags glasögon och ett fickur. 

32 

Foto på Elvis Presley som ung. Han dansar och vickar på höfterna med en gitarr hängande 
från axeln. 

32 

Foto på Nirvana som spelar akustiskt i en TV studio. De har ”vanliga” kläder på sig såsom 
kängor, jeans, skjorta och farfarströja. 
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33 

Foto på en katt som tittar ut genom en ladugårdsvägg. 

33 

Foto på en skallerorm i ett akvarium. 

33 

Foto på en isbjörnsmamma med två isbjörnsungar. 

33 

Foto på en varg i en skog. 

35 

Foto på en grå papegoja som plockar träbitar med olika figurer och färger. 

37 

Teckning på ett lejon som gråter i en bur. 

39 

Foto på en delfin som hoppar upp över vattenytan. 

40 

Foto på en renflock. 

40 

Foto på en känguru med unge i fickan på magen. 

41 

Foto på Toronto som ligger vid vattnet. Flera höga skyskrapor syns och CN Tower som är 
553 meter högt. 

41 

Foto på tre ishockeyspelare som har ramlat i en hög vid sargen. Två är från Kanada och en 
från Ryssland. 

41 

Foto på ett par som paddlar kanot. I vattnet står en älg. 

41 

Foto på en inuit man som jagar med gevär. Han har ett slags vitt paraply framför sig så att 
han får kamouflage i den vita snön av. Han har på sig kläder av skin och päls. 
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42 

Teckning på ett British Airways resekontor. Mr. Campell står framför disken med en 
portfölj under armen. Bredvid honom står en pojke som pekar på honom med en 
leksakspistol. 

45 

Foto på ett tält som står på en strand bredvid en sjö. I bakgrunden syns kala berg. I tältet 
lyser en lampa. 

45 

Foto på en söt svartbjörns unge som gäspar stort. 

47 

Teckning på en indiansk kvinna som plockar växter. På ryggen har hon en kont och på 
magen hänger en liten väska i ett midjebälte. 

48 

Foto på en inuitflicka som har en lila dunjacka på sig med en kapuschong med pälskrage. 
Hon ler stort och är väldigt söt. 

48 

Foto på en brunbjörn som visar tänderna. 

49 

Foto på tre killar med innebandyklubbor som står framför en nedbrunnen byggnad. 

49 

Klassiskt foto från Himmelska fridens torg med en ensam demonstrant som står framför 
och stoppar en stridsvagn. 

49 

Foto på en tjej och en kille som hukar sig ner i sorg. Killen håller huvudet mot tjejens axel 
och händerna på tjejen till tröst. 

49 

Foto på en mobiltelefon som har filmat ett bråk. 

50 
Foto på ett tunnelbanetåg. 

51 

Foto på en pappa med två små flickor. 
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52 

Foto från 1955 inuti en buss. En svart kvinna sitter på ett buss säte, bakom henne sitter en 
vit man. 

53 

Foto på Rosa Parks. Hon är en söt svart kvinna med grått hår samlat i en knut. 

53 

Foto på Barak Obama som talar. Han är svart, har kort svart hår och ser sympatisk ut. 

56 

Foto på en cykeltaxi som har tre hjul och ett baksäte där passagerarna kan sitta. Två 
kvinnor sitter i cykeltaxin, de skrattar högt och har slöjor. Taxin är smyckad med blommor 
och trampas av en ung man. 

56 

Foto på en kille som ser ledsen och fundersam ut. Två killar går bort från honom och 
skrattar. 

57 

Foto på en smal tjej som håller ett måttband över höfterna och mäter sin rumpa framför 
en spegel. Men i spegeln visas en knubbigare bild. 

57 

Foto på en man med bar överkropp med många guldsmycken. Han vinkar med händerna 
att han vill att någon ska komma närmre. 

57 

Foto på 5 par ben. Under en fot finns en fotboll. 

58 

Foto på en tjej med mörkt lockigt hår och hårband. 

58 

Foto på en kille med rött hår och fräknar. 

59 

Foto på en överviktig tjej som springer i en gympasal. 

59 

Foto på två killar med keps. Den ena håller i ett basebollträ. 

59 

Foto på en väldigt smal tjej. 



23 
 

60 

Foto på en tjej som äter en chokladkaka, hon stoppar in så mycket hon kan av hela 
chokladkakan i munnen. 

63 

Teckning på 4 killar som gräver ner en kista i marken på natten. 

64 

Foto på en kille som fönar håret i badrummet. 

64 

Foto på en tjej som ligger på sängen och gråter. Hon håller om ett gossedjur. 

65 

Foto på Usain Bolt som springer ett lopp. Han är väldigt muskulös och andas så att 
kinderna fylls. Han har på sig Jamaikas dräkt. 

65 

Foto på en man som kastar spjut från en stol som han sitter fastspänd i. Han har väldigt 
muskulösa armar. 

65 

Foto på en smal tjej som hoppar höjdhopp, hon flyger i luften över ribban. 

67 

Teckning på en fotbollsmatch där spelarna har ramlat i en hög, ut ur högen studsar bollen. 

68 

Foto på en kvinna som crawlar i havet. 

70 

Teckning på tre män som kastar en domare i vattnet. 

72 

Foto på en cricketmatch, ett engelskt bollspel. I mitten finns en gräsfri yta med ”grindar” 
där en slagman ska träffa en boll som kastas mot honom för att sedan försöka göra ett 
”run” mellan lagens grindar utan att bli bränd (andra laget fångar hans boll). 

72 

Foto på två tjejer som spelar basket. De har ramlat och ena tjejen håller krampaktigt i 
bollen. 
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73 

Foto från filmen utvandrarna där en familj från Sverige är på väg till Amerika. De har sina 
ägodelar packade i korgar. 

73 

Foto på två män som tittar mot en gräns som är bevakad med kameror och stängsel. 

73 

Foto på en enkel fiskebåt fullastad med svarta män som åker ut från en hamn. 

75 

Foto på Pedro som är en man i 25 års ålder med latinamerikanskt utseende, svart rakt hår 
och ljusbrun hy. 

76 

Foto från filmen utvandrarna på Kristina och en liten flicka som står vid relingen på en båt. 

76 

Foto från filmen utvandrarna på Kar-Oskar som står med en pojke vid relingen på en båt. 

79 

Foto på en väg i ett kargt landskap med höga snöklädda berg. Små hus syns och lastbilar 
och människor går längs vägen. 

80 

Foto från en storstad. Skyskraporna är fyllda med reklamskyltar i neon som lyser. 

80 

Foto på vuxna som dansar små grodorna runt en midsommarstång. 

82 

Frimärke med James Dean på. Han har kortklippt ljust hår som är lite vågigt och 
bakåtkammat. Han har ledsna ögon och är väldigt snygg. 

83 

Foto på James Dean som står vid en låg liten Porsche sportbil. Han har på sig vit V-ringad t-
shirt, jeans och solglasögon. Cigaretten hänger i mungipan. 

85 

Foto på en lejonhane som har lång man runt huvudet och ner på bröstet. 

87 

Teckning på en man som kryper in i en varglya med en ficklampa. Han lyser rakt på en 
varghona och en unge och blir jätterädd. 
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89 

3 teckningar 

1 En stuga 

2 En bil 

3 En man som sitter i ett kök och håller i en flaska Sloe Gin. Han är skallig, tjock och ser 
otrevlig ut. I bakgrunden syns en kvinna vid en järnspis som rör i en gryta. 

90 

Foto på en tjej som har en rund röd clownnäsa på sig. Hon har sminkade streck över 
ögonen och ser väldigt söt ut. Det långa bruna håret händer fritt över axlarna. 
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