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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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Författare: Peña 
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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. 

• Boken innehåller inga rutor, påståenden/frågor etc. har  därför oftast fått någon 
form av markering. 

• Ordlistor har placerats efter rubrikerna till de avsnitt som ordförklaringarna hör. 
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Sidspecifika förändringar 

365 

Elevens uppställning ser ut på följande sätt: 

Indoeuropeiska språk 

Germanska språk 

Fornnordiska språk 

1 Fornsvenska - svenska 
2 Forndanska - danska 
3 Fornisländska - isländska, färöiska 
4 Fornnorska - norska 
5 Forngutniska 

366 

Uraliska språk 

Finsk-ugriska språk 

1 Finska 
2 Samiska 
3 Estniska 
4 Ungerska 

406 

Elevens uppställning: 

  Singular: en flicka 

  Plural: flera flickor 

 

  singular - plural 

  en pojke – flera pojkar 

  en bil – flera bilar 

  en sak – flera saker 

  en fiende – flera fiender 

  ett äpple – flera äpplen 

  ett tak – flera tak 
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Obestämd form: (en) bil 

Bestämd form: bilen 

 

Obestämd form: (en) flicka 

Bestämd form: flickan 

 

Obestämd form: (ett) tak 

Bestämd form: taket 

408 

Elevens uppställning: 

En härlig (adjektiv) dag (substantiv). 

Dagen (substantiv) var härlig (adjektiv). 

409 

Elevens uppställning 

  Positiv: snabb 

  Komparativ: snabbare 

  Superlativ: snabbast 

 

  Positiv: stor 

  Komparativ: större 

  Superlativ: störst  osv. 

410 

Tabellen är struken och eleven har följande uppställning: 

  Infinitiv (grundform): att jaga 

  Presens: jagar 

  Preteritum: jagade 

  Perfekt: har jagat 

  Pluskvamperfekt: hade jagat 

  Futurum: kommer att jaga/ska jaga 
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412 

Eleven förklaringar: 

Hon ropade högt. Ordet högt beskriver verbet ropade = adverb 

Vi hörde ett högt rop. Ordet högt beskriver substantivet rop = adjektiv 
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Till läsaren 

Baksidetext, textkällor och bildkällor utgår. 

Du skriver dina svar på datorn. 

Samla svaren i en egen mapp, Svenska direkt. 9 

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 innan  texten. 
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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.  Det finns många 
sådana bilder i boken. 
Det är också 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. 

• 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. Om eleven är intresserad av hur folk ser ut kan det var 
lämpligt att ge eleven denna information men även exempelvis förtydliga de 
tecknade bildernas ickeverbala budskap. 

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

• Var medveten om att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att hitta 
fakta på Internet. All information på nätet är inte alltid textbaserat så eleven kan 
kanske få välja mellan några ”adresser” på nätet som är anpassade. Allt för att 
spara lite tid! 

• 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 svartvitt fotografi 

En yngre man går över en gata med ett plakat som det står LOVE på med stora bokstäver. 

8 

En tecknad bild 

Till vänster en kvinna som står på en stor blomma. Hon håller fram armarna och säger: 
Blommor. 

Till höger en kvällsbild. Det lyser i fönstren på höghusen. En man med hatt och rock med 
kragen uppvikt säger: Mordhot. 

10 

Två fotografier i ett 

En tjej håller framför sig en bild på ett par förstorade bruna ögon som kollar åt var sitt håll. 

12 

Ett fotografi från en soptipp. En gul lastbil har precis lastat av kasserade saker och runt om 
lastbilen ligger ännu mera slängda saker. 

14 

Ett fotografi på ett orört landskap där man ser en sjö omgiven av fält, granskog och höga 
berg i bakgrunden. En smal väg slingrar sig mellan fälten fram till en gård. 

17 

Ett fotografi på Andres Lokko. 

Han är kortklippt och har lite skäggstubb. Han bär en grön jacka med krage. 

18 

En tecknad bild som visar en kvinna och en man som står framför ett bord med en 
dataskärm. Mannen håller pekfingret upp i luften och säger: 

Jag tänker skriva en krönika om hur illa jag tycker om när krönikörer breder ut sej och sina 
korkade åsikter om allt möjligt! 

Kvinnan verkar ganska ointresserad och svarar: Jaaa… 

19 

Ett fotografi på en man med duschmössa på huvudet som sträcker fram sin hand från 
badkaret och markerar: hit men inte längre. Han vill säkert vara i fred då han badar. 
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22 

Ett fotografi på Alexandra Pascalidou. 

Hon har långt mörkt hår, bruna ögon och ler mot fotografen. 

26 

Ett fotografi på Alexandra Pascalidou och hennes grekiska pappa. Pappan har ena handen 
vilande på Alexandras axlar. Han är i 60-årsåldern. Han har inget hår. 

27 

Ett svartvitt fotografi som visar en flod eller kanal mellan två branta bergväggar. Över 
vattnet är en bro byggd där ett tåg just passerar. Infällt i bilden är två hjärtan med en 
kvinna i ena hjärtat och en man i det andra. 

29 

Ett förstoringsglas som ligger på en uppslagen bok. 

29 

Ett fotografi på en yngre man, han är kraftigt sminkad runt ögonen och har glitter i håret. 
Han håller en röd ros 

framför ena ögat. 

31 

Två tecknade bilder på en och samma kvinna 

1 Den första bilden visar en glad kvinna som säger: 

En krönika kan få handla om vad som helst! Allt är möjligt! 

2 Nu ser kvinnan både rädd och förvirrad ut. Hon tänker: Hjälp! 

32 

En tecknad bild på två män i kostym och slips som står med var sin gitarr på en scen. 

Den ena mannen säger: Vi vill framföra vårt budskap om att störta samhället och att krossa 
allt … 

Den andre fortsätter: Ja. Total destruction! 

34 

Två fotografier 

Det första fotografiet förställer den amerikanske sångaren Michael Jackson. Han uppträder 
i silverfärgade scenkläder med en fasttejpad liten mikrofon vid munnen. 

På den andra bilden ser man en äldre vithårig kvinna som håller fingrarna i öronen. 
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35 

Ett fotografi på en äldre radioapparat. Radion är inbyggd i en trälåda. Högtalarna är på 
framsidan täckta med ett väv. Under dessa finns en frekvensskala. Underst finns ett antal 
reglage. 

36 

Ett svartvitt fotografi som visar två kvinnor som sitter på var sin sida om ett bord och läser 
samtidigt som de lyssnar på musik från en resegrammofon. 

37 

En affisch med ett fotografi på Snoddas. Affischen har följande text: 

Hela Sveriges Gösta Snoddas Nordgren 

Parken sönd. 29 maj 

Snoddas senaste grammofoninspelning finns på skivmärket Klavicord 

38 

Ett svartvitt fotografi från en popkonsert 

Kortet är taget från scenen så man ser ryggen på en kille med gitarr som sjunger för 
jublande ungdomar. 

39 

Två fotografier 

Den ena bilden visar en mörkhyad kvinna som blundar och troligen sjunger en gospelsång. 
Det brinner stearinljus i bakgrunden och kvinnan ser jätteglad ut. 

Den andra bilden visar åskådarläktaren då Sveriges landslag i fotboll spelar en viktig match. 
Åskådarna har på sig gula tröjor med ett emblem med Sveriges flagga. En del har randiga 
halsdukar i gult och blått medan andra håller i en svensk flagga. 

40 

Ett fotografi på två hårdrockstjejer 

Den ena har färgat sitt hår grönt och rött och sprejat det så att det står rakt ut runt hela 
huvudet. Hon är klädd i svarta skinnkläder, en jacka och kort kjol, med kedjor och nitar. 
Hon har nätstrumpor och ett par svarta kängor på fötterna. 

Den andra tjejen har svart hår som hon delvis har rakat bort på sidorna, resten av håret i 
en sprejad hög kam. Hon har ett par långa skinnbyxor, svart linne med en mönstrad topp. 

41 

Ett fotografi på den amerikanske rockmusikern och sångaren Bruce Springsten. På 
fotografiet sjunger han och spelar gitarr. 
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42 

Tre fotografier 

Det första är från ett scenframträdande med den svenska popsångerskan Robyn. 

Det andra fotot visar medlemmarna i det legendariska brittiska popbandet Beatles med 
medlemmarna George Harrison, John Lennon, Paul McCartney och Ringo Star. 

Till sist den svenska popgruppen ABBA i sina fantasifull kläder, Benny Andersson, Anni-Frid 
”Frida” Lyngstad, Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus. 

43 

Ett fotografi från ett framträdande med proggbandet och teatergruppen Nationalteatern. 
På bilden ser man Mattias Hellberg och Nikke Ström. 

44 

Tre svartvita fotografier på hårdrocksband 

På bild ett ser vi Black Sabbath fyra långhåriga medlemmar, Ozzy Ostbourne (sångare), 
Tony Lommi (gitarr), Geezer Butler (bas) och Bill Ward (trummor) 

På foto nummer två ser man en annan långhårig sångare nämligen Robert Plant i 
rockbandet Led Zeppelin. 

Till sist det finska monsterklädda hårdrocksbandet Lordi som bl.a. vunnit Eurovision Song 
Contest. 

45 

Tre svartvita fotografier på punkband 

På första fotot gitarristen i det svenska punkbandet Ebba Grön. 

Bild två visar ett scenframträdande med det engelska punkrockbandet Sex Pistols. 

Det tredje fotot visar några punkare med rött hår som står rakt ut, nitade skinnkläder och 
kängor. 

46 

Tre fotografier på hiphop-artister 

Första bilden: ett scen framträdande med det amerikanska hiphopbandet Public Enemy, 
PE. De är kända för sitt engagemang för svarta amerikaners situation i samhället. 

Andra fotot: bandet RUN-DMC är från New York och betydde mycket för hiphopens 
utveckling under 1980-talet. 

På tredje bilden är ett porträtt av den svenske hiphopmusikern Petter som fick sitt 
genombrott med ”Mikrofonkåt” och ”Vinden har vänt”. 
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48 

Ett fotografi troligen från Kina. Man ser två män framför en stor reklamskylt med texten 
Google samt några kinesisk tecken. Den ene mannen står stilla med ena handen för 
munnen medan den andre mannen med portfölj målmedvetet är på väg någonstans. 

49 

Den kinesiska flaggan 

Rektangulär röd flagga med en stor, gul stjärna och fyra små stjärnor i halvcirkel uppe i 
vänstra hörnet. 

50 

En tecknad bild 

En kvinna läser för två män ur en bok följande: … åsnan som inte var den klokaste av 
varelser. … 

En ene mannen säger till den andre: Det är du som är åsnan! 

Han får till svar: Nä! Det är du som är åsnan! 

51 

En bokillustration som visar Jonathan Swifts Gulliver som drar in en massa skepp från havet 
åt småfolken. 

52 

En tecknad bild 

Två kvinnor står bredvid varandra. Den ena kvinna som har ordet ”text” över bröstet 
erbjuder den andra att gå före: Efter er! 

- Nämen! Tackar! svara kvinnan med ordet ”bild” på bröstet. 

54 

Ett fotografi på en man som står utanför ett fönster och röker. Längst upp i hörnet på 
bilden ser man en stor röd förbudsskylt som talar om att det är här förbjudet att röka. 

54 

Ett svartvitt fotografi 

Två personer med var sin väska går längst en väg ute på landet. Vid vägkanten står det en 
stor reklamskylt med en man som sitter bekvämt bakåtlutad i en fåtölj. 

Affischens text är: Next time try the train. Relax Southern Pacific 

56 

Två fotografier 

Första bilden är ett fotomontage 
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En husvägg med skylttexten ”1st St” har vinklats ut över en trottoar. En man hänger som 
en båge ut från väggen. 

Det andra kortet visar en fin ampel med blommor som hänger en bit ut från en tegelvägg. 
Innanför en stupränna en bit upp på väggen ser man ryggen på en man som klänger sig fast 
i tegelväggen. 

57 

En målning som troligen ska illustrera bokens text att ibland kan det vara svårt att tolka en 
bild. 

Det ser ut som en massa sand med några olikfärgade fyrkantiga föremål. Över sanden 
hänger två ansiktsmasker en i rött och en blått. Från det röda ansiktets huvud ploppar det 
ut en massa olikfärgade cirklar. I det blåa ansiktets huvud finns det endast några cirklar 
som verkar endast vara just inuti huvudet. I bakgrunden är det som vågräta svarta streck 
med olika färger emellan. 

58 

 Ett svartvitt trickfotografi 

Längst ner ser man en liten del av en skyline med höghus. Mitt på himlen har man placerat 
en dansande man upp och ner. Personen ser ut att vara hämtade från någon äldre teater 
eller ballett. 

59 

En målning av den spanske surrealisten Salvador Dali. Tavlan heter ”Minnets beständighet” 
eller de mjuka klockornas eller den bortrinnande tiden. 

Tavlan förställer en öde, mörkbrun strand med havet och några klippor i bakgrunden. 

Till vänster längst fram ser man en brun fyrkant med en kal trädstam med en gren. På 
grenen hänger en klocka böjd över grenen. På fyrkanten hänger också en klocka som är 
böjd och där ligger även ett rött fickur. På stranden framför fyrkanten ligger något grått 
icke definierbart med en böjd klocka. 

60 

En tecknad bild 

Två tuffa män klädda i grått med var sin pistol riktad mot en hund som sitter på en pall i 
ljusskenet från en taklampa. 

Den ene mannen säger: 

Om du inte kommer ihåg texten i det här kapitlet så skjuter vi jycken! 

61 

Två fotografier 

Det ena visar en kamera det andra en skrivmaskin. 
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62 

En tecknad bild på en glad kille som bär på en skylt med texten: 

Olle, en skön kille på väg till sitt jobb. Den glade kille säger: Jag tycker att alla borde ha en 
egen bildtext. 

63 

Ett fotografi på en tidningshylla i en affär. Här ser man en massa olika veckotidningar. 

64 

Ett fotografi på en tjej klädd i hjälm och skyddsväst. Hon sitter på huk framför ett däck med 
sin kamera som har ett stort objektiv. Hon är pressfotograf i ett land där det förkommer 
krigsaktiviteter. 

67 

Tre likadana fotografier som visar tre personers leriga ben och skor. Bilder har var sin 
rubrik: 

1 jordgubbslandet 

2 Roskildefestivalen 

3 Afghanistan 

69 

Ett fotografi på framsidan på olika dagstidningar t.ex. 

Blekinge Läns Tidning 

Svenska dagbladet 

Aftonbladet 

71 

Ett svartvitt fotografi på tre killar i 10-årsåldern. 

I mitten ser man en glad kille som tittar rakt in i kameran. De andra två killarna viskar olika 
saker till honom. 

72 

En tecknad bild från en fullsatt teatersalong 

En kille säger till den andre: 

Vad säger du? Visst är det fränt med teater? 

Den andre svarar: Otroligt! Det är till och med 3D! 

74 

Ett fotografi ur en film eller ett teaterstycke där två 1800-tals klädda personer, en kvinna 
och en präst, står ute vid ett staket i snöoväder. 
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75 

En teckning som visar greken Aristoteles som håller i en öppen bok och en gren. 

77 

Ett fotografi 

En hög, svart hatt och en hand med en vit 

Handske, som håller en trollstav med en stjärna. 

80 

Ett fotografi på en antik utomhusteater byggd i sten. 

Åskådarna sitter i en halvcirkel framför själva teaterscen. 

81 

Tre bilder 

Ett porträtt av William Shakespeare. Han har hög panna och lite halvlångt lockigt hår. 

Två fotografier på the Globe i London. Ett foto från utsidan och ett från insida som visar en 
fullsatt teatersalong. 

82 

Ett fotografi på Dramaten – Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm, Sveriges 
nationalteater. Det är en pampig byggnad från början av 1900-talet med fina 
utsmyckningar. Entrén bärs upp av åtta kolonner och fasaden är klädd med marmor. 

83 

Två fotografier 

Henrik Ibsen är känd som det moderna dramats fader. Fotografiet visade en gråhårig herre 
med fyrkantigt vitt skägg. 

Det andra fotografiet visar den svenske författaren, dramatikern och bildkonstnären 
August Strindberg. Han har en liten mustasch och vågigt hår. 

84/85 

Fyra fotografier 

- Ingmar Bergman en smal, mörkhårig man, troligen Sveriges internationellt mest 
kände kulturpersonlighet. 

- Lars Norén en fintskallig man som på bilden använder sitt kroppsspråk för att 
förmedla budskap. 

- Suzanne Osten en ljushårig regissör, dramatiker och professor som lagt ner mycken 
tid på barnteater. 

- Jonas Hassen Khemiri en ung svensk författare och dramatiker. Han är brunögd 
med mörkt, halvlångt hår. 
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86 

Ett fotografi på Linus Tunström, son till författaren Göran Tunström och konstnären Lena 
Cronqvist. Han är född 1969, på fotot har han rakat av håret, men har lite mörk 
skäggstubb. 

91 

Ett fotografi från pjäsen Hamlet av William Shakespeares. På bilden ser man den unge 
prins Hamlet som står och håller en döskalle i handen. 

92 

En tecknad bild som visar tre tjejer. Två av dem sitter och jobbar vid ett bord medan en 
flicka står. Den ena flickan vid bordet ligger med ansiktet i en öppen bok. Flickan som står 
frågar: 

Vad gör Gabby? 

Hon får till svar: 

Hon har närläsning, tror jag. 

95 

Ett fotografi på en porslinstomte som spelar dragspel. 

97 

Ett fotografi på en svart telefon med snurrnummerskiva som hänger på en vägg. Bredvid 
telefonen sitter ett skrynkligt papper uppsatt med häftstift. 

103 

Ett fotografi på en hand som håller i en rosa överstrykningspenna. 

104 

En teckning som visar en arg kille som håller i en bok. Han säger: 

Min analys av Dostojevskijs Idioten är att han vill få mej att framstå som en idiot! Jag fattar 
ju ingenting av boken! 

115 

Ett fotografi på ett rött mikroskop. 

116 

En teckning som på ett skämtsamt sätt visar en tidslinje med exempel på olika populära tv-
serier 

1962 

– Helgonet (Helgonet och en Volvosportbil) 

1970 – 1980 
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- Onedinlinjen (en brittisk serie i skeppsredarmiljö) 

- familjen Macahan (familjens liv runt amerikanska inbördeskriget) 

- Kojak (amerikansk polisserie) 

1980-1990 

- Dallas (familjen Ewing på ranchen Southfork) 

1990 

– Twin Peaks (amerikansk serie som är en blandning mellan olika genrer) 

2000 

– Lost (överlevande från en flygolycka som lever på en tropisk ö) 

2010 

- The walking dead (skräck TV-serie; där man letar efter en zombiesjukdom som kommit till 
USA) 

118 

Ett fotografi på en av de första TV-apparaterna. 

120 

Tre fotografier från tre TV-serier 

- Forsythesagan – en serie baserad på böcker av John Galsworthy. 

- Onedinlinjen - en brittisk serie i skeppsredarmiljö. 

- Hem till gården – brittisk serie som visar livet i en by i Yorkshire. På fotot ser man 
att det brinner i ett hus och en äldre man är på väg bort från huset. 

122 

Ett fotografi från den amerikanska TV-serien Desperate Housewives. På fotot ser man 
kvinnorna som bor på Wisteria Lane. 

122 

Ett fotografi som visar de sex vännerna som bor i New York. Den amerikanska tv-serien 
heter Vänner. På fotot står vännerna uppradade bakom ett bord som är dukat med tårta, 
ballonger och paket. I bakgrunden hänger en banderoll med texten: Happy Birthday. 

123 

Ett fotografi från polisserien CSI Miami (Crime Scene Investigation: Miami). På fotot ser 
man kriminalpolisen Horatio Caine (David Caruso) som ser undrande på en flicka och en 
pojke. 
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124 

Ett fotografi från den svenska varianten av Expedition Robinson under ledning av Robert 
Ashberg. Han kollar på fyra personer i gula T-shirts som försöker balansera på en smal 
spång. 

126 

En tecknad bild där två killar har fått syn på en annan kille som är ute och går med en 
barnvagn. En av killarna pekar på barnvagnskillen och säger: 

Nu känner jag igen dig! Det var du som tappade brallorna och var löjligt full i Big brother! 

Barnvagnskillen svarar: 

Öh... nej... det var det nog inte... 

130 

En svartvit bild som visar industrialiseringen av Sverige. På bilden ser man ett antal höga 
fabriksskorstenar som spottar ut smutsig rök. 

131 

En teckning som visar emigranter som väntar på att komma fram till sitt nya land. I mitten 
på bilden sitter en kvinna på sitt bagage medan andra står vi fönstren och tittar ut. 

132 

Ett svartvitt fotografi på Henrik Ibsen. 

Han är ute på promenad klädd i lång svart rock och hög hatt. I ena handen har han en 
paraply. 

133 

Ett svartvitt fotografi från Ibsens pjäs Ett dockhem. På bilden ser man troligen 
huvudpersonen Nora som står klädd i långklänning vid ett bord. Det sitter två herrar vid 
bordet. Den ene räcker ut händerna i en gest som tyder på att han inte riktigt förstår vad 
hon menar. 

135 

Ett fotografi från ett pampigt möblerat rum där alla möbler är i rött. Stora pampiga, stolar 
med röd klädsel står runt ett massivt bord, kandelabrar med tända ljus på bordet etc. 

137 

Ett svartvitt fotografi på August Strindberg Han har en liten mustasch och vågigt hår. 

138 

En målning som visar kvinnotåget mot Versailles år 1789. De protesterade mot bristen på 
bröd i Paris. Kvinnorna har beväpnat sig med spjut, yxor och pikar. På bilden kan man se att 
de till och med fått tag på en kanon. 
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138 

Ett ovalt porträtt på Victoria Benedictsson som visar en allvarlig kvinna med håret uppsatt i 
nacken. 

140 

Två porträtt som visar två ryska författare: Fjodor Dostojevskij och Leo Tolstoj. Båda två 
har långt skägg. 

141 

Ett svartvitt fotografi på den franske författaren Émile Zola som är ute på en cykeltur. 

En målad teckning som visar en episod ur boken Thérèse Raquin. Tre personer är ute på en 
båttur. Thérèse sitter längst bak i båten medan hennes man Camille och hennes älskare 
Laurent står upp i båten. 

142 

Ett svartvitt fotografi på författaren Verner vom Heidenstam. Han är klädd i mörk kostym, 
vit skjorta och slips. Han är mörkhårig och har med mustasch. 

143 

Ett svartvitt fotografi på Erik axel Karlfedlt som sitter och lutar huvudet i handen. Han har 
en kavaj med mönstrad väst. 

144 

Ett svartvitt fotografi på Selma Lagerlöf som sitter vid sitt skrivbord och skriver. Selma har 
håret uppsatt i en liten knut på huvudet. 

145 

Ett svartvitt fotografi som visar lille Nils Holgersson som kramar en gås. 

146 

Ett svartvitt fotografi på en äldre Gustaf Fröding ute på promenad med sin käpp. Han har 
helskägg och svart skinnmössa. 

146 

Ett svartvitt profilfotografi på den svenske kemisten, ingenjören och grundaren av 
Nobelpriset, Alfred Nobel. 

149 

Åtta svartvita fotografier på de svenskar som fått Nobelpriset. 

150 

Ett svartvitt fotografi på en kvinna som sitter vid en trattradio. Hon har hörlurar på sig när 
hon ska lyssna på radioprogrammen. 
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151 

Ett svartvitt fotografi från de amerikanska trupperna i Frankrike. Man ser hur soldater till 
fots springer över ett fält. 

På fotot står det: 

A German Charge, Fixed Bayonets Photo 

Photo taken from American Lines France 

152 

Ett svartvitt fotografi på en rakryggad man klädd i lång kavaj, kravatt och vit skjortat med 
ståkrage. Han heter Hjalmar Söderberg och har mitten bena och liten mustasch. 

153 

Ett fotografi/vykort från Stockholm tidigt förra århundradet. Bilden visar ett stort 
flervåningshus i centrala Stockholm. Man ser hästskjutsar och spårvagnar. 

154 

Ett svartvitt fotografi på Dan Andersson. En mörkhårig välklippt man med fluga. 

155 

Två svartvita fotografier på kolmilor ute i skogen. På bilden är det flera stycken milor 
bredvid varandra. Det ryker ur de skorstensliknade fyrkanterna som sticker upp ur milorna. 

156 

En futuristisk målning där motivet är nonfigurativ. Man kan urskilja cirklar, halvcirklar, 
streck i färgerna orange, blått, vitt och svart. 

157 

En målning som visar ett bord med ett schackspel. I förgrunden står ett par vattenglas på 
en bricka. En man håller på och flytta en pjäs. I kanten av målningen så ser man olika 
händer. Händerna ger en känsla av oro. 

157 

En dadaistisk målning som påminner mer om ett collage med många olika saker. Det är 
bilder på ansikten, personer, kugghjul, kullager och text: dada, anti etc. 

158 

Ett svartvitt fotografi på Pär Lagerkvist. 

En ljushårig man som allvarigt tittar in i kameran. 

160 

Ett svartvitt fotografi på en mörkhårig kvinna, Edith Södergran, som håller i en katt. 
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162 

Ett svartvitt fotografi på dansknorskan Sigrid Undset. Hon har hatt och päls med stor krage. 

164 

Ett svartvitt fotografi på skånskan Elin Wägner. Hon har glasögon och är klädd i en klänning 
med en brosch längst ner i klänningens V-ringning. 

166 

Två svartvita fotografier som visar hur man firade första världskrigets slut. 

På den första bilden ser man glada människor med flaggor. 

Den andra bilden är tagen uppifrån ner mot en gata och en folksamlig. 

167 

Ett svartvitt fotografi på en ung, Franz Kafka, han är klädd i kostym och står framför ett 
staket med klängväxter. Han anses vara en av 1900-talets mest inflytelserika författare på 
tyska. 

168 

Ett svartvitt fotografi på den irländske författaren James Joyce som sitter och läser en bok 
med ett förstoringsglas. 

169 

Två svartvita fotografier 

Den amerikanske författaren Ernest Hemingway sitter på marken med ett gevär i handen 
och en leopard på andra sidan. Han har en ljus skepparkrans. 

Det andra kortet föreställer den brittiska modernisten Virginia Wolf. 

170 

Ett svartvitt fotografi på Karin Boye, som sitter och skriver på sin skrivmaskin. Hon var en 
svensk författare kanske mest känd som poet. 

172 

Ett svartvitt fotografi på en gestikulerande herre, klädd i överrock och hatt. Det är den 
svenske Nobelpristagaren och modernisten Harry Martinsson. Troligen sitter han på en 
uteservering för det står flera kaffekoppar framför honom. 

174 

Ett svartvitt fotografi från en syfabrik. Det står symaskiner mitt emot varandra och 
kvinnorna syr febrilt. 
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175 

Ett svartvitt fotografi från demonstrationståget i Ådalen 1931. I täten går några män med 
standar och flaggor. Det är ett långt tåg med människor som kommer gående ute på 
landsvägen vid Lunde, många tusen människor deltog i tåget. 

176 

Ett svartvitt fotografi på författaren Ivar Lo-Johansson. Han står bakom ett skrivbord med 
händerna i byxfickorna. På skrivbordet ligger ett papper och en penna. 

177 

Ett svartvitt fotografi på en gård med halmtak. På väggarna som en gång varit vitmålade 
flagnar färgen och fönstren är ogästvänligt mörka. 

178 

Ett svartvitt fotografi på Moa Martinson som sitter och skriver vid sitt skrivbord. 

180 

Ett svartvitt fotografi som visar husruinerna efter en bombattack under andra världskriget. 
Husen är utbrända och ned rasade. I ena hörnet av bilden ser man några människor som 
står och tittar på förödelsen. 

181 

Ett svartvitt fotografi på den judiske poeten och Nobelpristagaren Nelly Sachs. 

182 

Ett svartvitt fotografi på en ung judisk flicka, som heter Anne Frank. Hon sitter med en bok 
framför sig. 

183 

Ett fotografi på Anne Franks museum, Prinsengracht 263 i Amsterdam. Det är ett tegelhus 
byggt i flera våningar. 

184 

Ett svartvitt fotografi på en kille i 10 års åldern som studsar en boll med sitt tennisracket. 
Han är ute på gården vid ett höghus av den typen som man byggde under namnet 
”miljonprogrammet”, åren 1964-1975. 

186 

Ett svartvitt fotografi på journalisten och författaren Stig Dagerman. Han sitter och skriver 
på sin skrivmaskin. 

187 

Ett svartvitt fotografi på arbetarförfattaren och Nobelpristagaren Eyvind Johnson. 
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188 

Ett svartvitt fotografi på en kvinna och några barn som står nere vid en älv och tvättar sina 
kläder i en zinkbalja. Tvätt vajar på torklinorna. I bakgrunden på andra sidan vattnet ser 
man stadsbebyggelse. 

189 

Ett svartvitt fotografi på debattören och författaren Sara Lidman, som glatt ler mot 
fotografen. 

190 

Ett fotografi på deckar- och romanförfattaren Kerstin Ekman. På bilden är hon en äldre 
kvinna med vitt hår som intresserat iakttar på något utanför bilden. 

190 

Ett svartvitt fotografi från tidigt 1900-tal på en järnvägsstation. Man ser hur folk väntar och 
promenerar på perrongen. 

191 

Ett svartvitt fotografi på en man med stora glasögon och ett litet hakskägg, författaren 
Sven Delblanc. 

192 

Ett fotografi på barnboksförfattaren Astrid Lindgren. 

192 

Ett svartvitt filmfotografi på Pippi Långstrump där hon håller ett spetsprytt paraply. 

193 

Ett fotografi taget under en paus i filminspelningen av Bröderna Lejonhjärta. Astrid 
Lindgren sitter tillsammans med bröderna Lejonhjärta på en stengärdesgård i 
Körsbärsdalen. 

194 

Ett svartvitt fotografi på den finska författaren och tecknaren Tove Jansson. Hon håller upp 
en av sina bokfigurer Mumintrollet. På bordet framför hennes står en hel muminfamilj. 

196 

Ett fotografi på Nobelpristagaren och poeten Tomas Tranströmer, som sitter vid sin flygel. 

198 

Ett fotografi på Tomas Tranströmer som sitter i rullstol och kung Carl XVI Gustav. Klädseln 
är frack. Tranströmer lyssnar intresserat på kungen som överlämnar 2011 års Nobelpriset i 
litteratur till honom. 
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199 

Ett fotografi på en vit skjorta på ett klädstreck som fladdrar i vinden. 

200 

Ett fotografi på läraren och författaren Torgny Lindgren. Han har helskägg och är flitskallig. 
Glasögonen har glidit ner på näsan så han kollar över glasögonen på fotografen. 

201 

Ett fotografi på musikern och författaren Carl-Johan Vallgren. Han har halvlångt ljust hår 
och håller i en mikrofon. 

201 

Ett fotografi på den finlandssvenske författaren Monika Fagerholm. Hon är fräknig och 
mörkhårig. 

202 

Ett fotografi på Amanda Svensson. Hon har kort ljust hår. 

203 

Ett fotografi på feministen Sara Stridsberg. Hon har kort mörkt hår och har bl.a. fått 
Nordiska rådets litteraturpris. 

203 

Ett svartvitt fotografi på den mörkhåriga amerikanska feministen Valerie Solanas. Hon 
argumenterar med någon utanför bilden, samtidigt som hon håller Daily News i ena 
handen och gestikulerar med den andra. En uniformerad man håller fast hennes ena arm. 

204 

Ett fotografi från en filmatisering av Sjöwall/Wahlöös polisromaner om poliskommissarie 
Martin Beck. På fotot ser man Martin Beck som riktar sin pistol mot förövaren. Peter Haber 
spelar Martin Beck. 

205 

Ett svartvitt fotografi på författarparet Maj Sjöwall och Per Wahlöö mest kända för sina 
samhällskritiska polisromaner i serien Roman om ett brott med huvudpersonen Martin 
Beck. 

206 

Ett fotografi på Michael Nyqvist som Mikael Blomqvist i filmatiseringen av Stieg Larssons 
Millennium-trilogi. 

207 

Ett fotografi på författaren Henning Mankell. Han är en medelålders vithårig man. 
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208 

Ett svartvitt fotografi på den nu avlidne författaren Stieg Larsson, som är mest känd för sin 
Millennium-trilogi om Lisbeth Salander. 

208 

Ett fotografi från filmatiseringen av Millennium böckerna. På bilden ser man Lisbeth 
Salander spelad av Noomi Rapace. 

Lisbeth Salander har kort, svart hår och är klädd helt i svart, skinnjacka och platåstövlar. 

209 

Ett fotografi på deckarförfattaren Åsa Larsson som sitter vid ett skrivbord med en laptop 
framför sig. Hon har brunt halvlångt hår och är klädd i en svart tröja och blå jeans. 

210 

Ett trickfotografi på ett dockskåp med verkliga personer. På nedre plan ser man ett 
barnrum, en man inne på en toalett och ett sovrum. På andra våningen ett enda stort rum 
med en säng längst till vänster, en skylt med texten: Merry Christmas och så en kvinna som 
sitter och klipper något framför ett spegelbord och en säng. 

217 

Ett svartvitt fotografi från en uppsättning av Strindbergs drama Fröken Julie. Bilden är från 
ett kök där husets kokerska Kristin står och rör i en gryta vid spisen. Fröken Julie står i 
mitten och flirtar med Kristins fästman betjänten Jean. 

225 

En bild som ska illustrera hur Hjalmar Bergmans Lydia Stille och Arvid Stjärnholm kysser 
varandra. De sitter på en bänk och Lydiga håller ett ljusblått solparaply över dem. I den 
andra handen har hon en liten blombukett. Båda är finklädda. 

229 

Ett fotografi från filmatiseringen av Selma Lagerlöfs Kejsaren av Portugallien. 

På fotot ser man Jan i Skrolycka spelad av Ingvar Hirdwall och Klara Fina spelad av Agnes 
Hirdwall sitta tillsammans på en bänk. 

235 

Ett fotografi på en brun skalbagge. 

242 

Ett vackert sommarfotografi som visar två hjulspår i gräset som leder ner till en svart 
stavkyrka. Kyrkan är vackert belägen vid en sjö eller fjord. På andra sidan vatten reser 
bergväggarna rak upp och på toppen ligger det fortfarande snö. 
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248 

Ett fotografi på en stor vit kyrka. Himlen är vackert blå och nästan all snö har smällt bort 
från marken. 

250 

Ett fotografi på en skål med gult bröstsocker. 

254 

Ett fotografi på en ung allvarlig man som står bakom ett galler. Hans båda händer håller 
hårt om två av gallerstängerna. 

257 

Ett fotografi på en brun basebollhandske och en vit boll sydd med röd tråd. 

262 

Ett svartvitt fotografi från filmatiseringen av Vilhelm Mobergs böcker om utvandringen till 
Amerika. På bilden ser man Ulrika i Västergöhl som håller en inlindad baby. Båda ser på en 
av böckernas huvudpersonerna Kristina Nilsson, Karl-Oskars fru. Ulrika spelades av Monica 
Zetterlund och Kristina gestaltades av Liv Ullman. 

268 

Ett fotografi på ett tåg draget av ett ånglok. 

271 

Ett fotografi på en man som dragit en damstrumpa över huvudet och riktar en pistol på 
fotografen. 

278 

Ett fotografi taget i motljus. På bilden ser man de svarta siluetterna av två barn som flyger 
drake. 

285 

Ett fotografi på en tjej som står vid en vägg med många små lådor som är numrerade. 

Hon har dragit ut en låda och letar bland en massa kort. 

286 

En tecknad serie av bilder. 

En man och en kvinna kramar om varandra. 

De tänker båda på att de skulle vilja ha en liten baby. 

Kvinnan och mannen ringer ett telefonsamtal – till Stork AB 
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1 Storken står framför fyra sängar med babyar. 

2 Storken flyger iväg med en baby. 

3 Mannen och kvinnan står och håller i en liten baby. 

288 

Ett fotografi på en man som sitter på golvet och läser en instruktion. Han ser fundersam ut. 
På golvet bredvid honom ligger olika verktyg. 

290 

Två fotografier 

Olika sorters matbröd. 

En kvinna som planterar ris. 

291 

En tabell som visar hur många liter vatten det går åt att producera ett kilo av några olika 
livsmedel. 

  vete – 1000 liter 

  ris – drygt 2000 liter 

  majs – ca 100 liter 

  mjölk – ca 500 liter 

  ost – ca 5000 liter 

  nötkött – ca 16000 liter 

(Tabell med statistik.) 

296 

En tecknad bild på en man som sitter vid ett skrivbord med dataskärm och ett bokstöd. På 
huvudet har han en pannlampa. Han håller på och checkar av en lista: 

Ok! Låt se! 

  läsbord – ja 

  dator för faktakoll – ja 

  kudde om jag blir trött – ja 

  pennor – ja 

  pannlampa om strömmen går – ja 

298 

Ett fotografi på en kille som ligger under täcket och läser en bok med hjälp av en ficklampa. 
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299 

Tre bilder 

1 En tecknad bild från Frankrike som visar när kung Sol (Ludvig XIV) åker i en fin vagn 
genom Paris. Den franska flaggan trikoloren vajar på vagnens tak. 

2 En glödlampa som hänger ner från taket. 

3 En gondol i Venedig. 

300 

Ett foto på en vattenflaska i plast och ett glas med vatten. 

303 

Ett fotografi på två tonåringar som ligger i gräset och läser i en tjock bok. 

304 

Ett fotografi på en kille som koncentrerat läser i en bok. 

305 

En tecknad bild som visar en kille med gipsad fot som stöttas på båda sidor av orden: 
stödord. 

306 

Två tonårstjejer sitter och läser läxorna tillsammans. De läser med pennan i handen och 
skriver ner det de vill komma ihåg. 

307 

Ett fotografi på jorden som visar att det finns mycket vatten på jorden. Man ser Atlanten 
som ligger mellan Amerika och Europa och Afrika. 

312 

En tecknad bild som visar en person som håller på och flyttar om sina möbler. En tavla står 
på golvet bredvid en soffa. På ett litet bord står en stor bordlampa. Personen säger 
samtidigt som hon bär en stor fåtölj: 

 Utredande … Utredning … Det är väl vad man gör innan man gör en inredning? 

315 

Ett fotografi av en ung man som har fått motorstopp ute vid en vacker äng med 
blommande vallmo. Han har öppnat motorhuven men håller båda händerna runt huvudet 
för vad ska han göra nu?? 

Då gäller: 

Orsaksanalyserande utredning 



28 
 

315 

Ett fotografi där en man som fått motorstopp med all sin kraft skjuter bilen framför sig. 

Här gäller: problemlösande utredning 

316 

Ett fotografi på fem plastflaskor med olika utformning men samtliga innehåller vanligt 
vatten. 

318 

Ett färgglatt fotografi på olika sushirätter. Fisk och kokt ris ihoprullade och upplagda som 
små rulltårtsbitar. 

319 

Ett fotografi på en fisk. 

321 

Tre fotografier 

- En kvinna sitter och läser och söker fakta bland en massa böcker som ligger i travar 
på bordet. 

- En kvinna intervjuar en mörkhyad man. Han använder sina händer för att förstärka 
det han berättar om. 

- En kille i hatt som håller en transistorradio på axeln. Han lyssnar på något intressant 
på radion. 

322 

En tecknad bild som visar en kille och en tjej. 

Killen säger: 

Jag hade tänkt att utreda hur bilismen med ekoturism påverkar vattenbristen i länder med 
återkommande naturkatastrofer där också utrotningshotade djur deltar i skövlingen av 
regnskogen. 

Flickan som ser lite undrande ut svarar: 

Du får nog reda ut det där... 

324 

Ett fotografi som lite skämtsamt ska illustrera källkritik. En man håller ett förstoringsglas 
framför en blank  dataskärm. 

325 

Ett fotografi på en man som håller upp en tankekarta som troligen visar hans planering av 
ämnet han tänker skriva om. 
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327 

Ett fotografi på en vithårig, äldre dam som sitter och skriver på en gammal skrivmaskin. 

328 

Ett fotografi som visar två händer. Den ena handen visar ”tumme upp” = bra och den andra 
visar ”tumme ner” = inte helt OK. 

329 

Ett fotografi på en glad och nöjd tjej som visar ”tumme upp” med handen vilande i en 
uppslagen bok. 

330 

En tecknad skämtbild som visar en stor, snaggad man med underbett och endast två 
tänder. Han håller i en jättestor träklubba. Bredvid honom står en mycket kort man som 
håller i en portfölj. 

Mannen med klubban säger: 

Det enda hjälpmedel jag behöver är den här klubban som jag använder på alla som inte 
fattar! 

Den kortväxte mannen svarar: 

Jag fattar! 

332 

Ett fotografi på en marmorstaty från antiken. Statyn föreställer en man som sitter och 
håller i en bokrulle. 

333 

Ett fotografi på ett hjälpmedel, en apparat som du kan visa bilder och text med på väggen 
exempelvis en projektor. 

333 

Ett fotografi på tre händer som samtliga håller i var sin penna och antecknar. 

336 

Ett fotografi på en kille som står och skriker i en megafon. 

339 

Ett fotografi på en tjej och en kille som visar ”tumme upp”. Det här gjorde vi bra! 

341 

Ett fotografi på ett litet spädbarn som öppnat locket till en verktygslåda. Vad finns här mån 
tro? 
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342 

En teckning som visar ett stort ansikte i profil som med stora versaler säger: 

MAJORITETSSPRÅK 

En liten man i profil säger: 

MINORITETSSPRÅK 

344 

Ett fotografi på ett antal flaggstänger med olika länders flaggor. Det blåser så flaggorna 
vajar rakt ut från flaggstängerna. Man ser bl.a. följande länders flaggor: Tyskland (vågräta 
band i svart, rött, gult) Sverige, Danmark (röd bottenfärg och vitt kors), Ryssland (randig 
vit, blå, röd) Finland (vit bottenfärg med blått kors). 

345 

Ett fotografi på en man i en vacker samedräkt. Bottenfärgen är blå med olikfärgade band 
påsydda på ärmarna, axlar etc. På huvudet har samen en mössa med stor röd tofs. 

346 

Två fotografier 

- En mamma pratar med sin baby. 

- En lärarinna visar en plats på jordgloben för sina elever. Några av barnen ser ut att 
ha sina rötter i någon annat land än Sverige. 

347 

Ett fotografi på en man och en kvinna som sitter vid ett bord och kollar i en bok om 
Spain/Spanien. 

348 

Ett fotografi på två kvinnor som använder teckenspråk när de talar med varandra. 

350 

Ett fotografi från en ishockeymatch mellan Sverige och Finland. Ishockeyspelarna tackar 
varandra för god match och den svenska och finska flaggan hänger i taket på 
ishockeyarenan. 

351 

Ett fotografi på en samekvinna och två barn. Kvinnan har en vit dräkt med färgglad sjal och 
en röd mössa med broderier. Det ena barnets samedräkt är blå och den andras röd. 

352 

Ett fotografi på en kvinna som använder teckenspråk. 
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354 

Ett fotografi på en liten kille som står i ett hörn, med huvudet in mot väggen. Han kanske 
står i ”skamvrån”. Detta kunde hända förr i tiden i skolan om man inte skötte sig. 

355 

En tecknad bild på en stor, skrämmande man i blå kostym och blå fluga som står bakom en 
liten skrämd kille som sitter vid ett bord. 

Mannen ryter: Nå! Låt mig höra dig uttala västkustskt! 

358 

Ett fotografi på en mörkhårig, kortklippt kvinna som heter Katarina Kieri med rötter i 
Norrland. Hon har skrivit både poesi, barn och ungdomsböcker samt romaner. 

359 

Ett fotografi på några faluröda trähus med vita knutar som ligger på stranden vid en 
forsande älv. Det kanske är Torneälven som brusar förbi. 

362 

En tecknad Nordenkarta 

På varje land står en kille eller tjej som vinkar och säger samma sak fast på sitt eget språk. 

  Norska: Det är hyggelig å ha naboer! 

  Svenska: Det är trevligt att ha grannar! 

  Finska: On mukava olla naapureta! 

  Danska: Det er rart at ha naboer! 

364 

Ett fotografi på ett nybyggt vikingaskepp. 

Skeppet är byggt i trä och målat i brunt med röd reling och i fören ett rött drakhuvud. 

366 

Ett fotografi på ett öde fjällandskap med en dal omgivet av många höga fjälltoppar. 

368 

Ett fotografi från Island 

Längst fram ser man svart lava som stelnat och en flaggstång med den isländska flaggan. 
Den är rektangulär med blå bottenfärg samt ett rött och vitt kors. I bakgrunden ser man ett 
öde landskap. 

368 

Ett fotografi på en bit smör upplagd på ett fat. Bredvid smörklimpen ligger en klick med 
smör på en smörkniv. 
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369 

En siluettbild på mor, far och deras barn och vad de skulle kunna heta på Island. 

Mamma: Frida Sigurðardóttir 

Pappa: Jón Pállsson 

Dotter: Jóhanna Jónsdóttir 

Son: Sindre Jónsson 

371 

Ett fotografi på ett fjordlandskap. De gröna bergen störtar rakt ner i fjorden. I förgrunden 
vajar en norsk, treuddig flagga som har röd bottenfärg, ett kors i blått och vitt samt i 
mitten på korset ett emblem, en kungakrona och texten: post. Det skulle kunna vara en 
flagga på en av båtarna som går längst norska kusten med passagerare, varor och post, 
nämligen den så kallade Hurtigruten. 

373 

En teckning som visar en man och en kvinna iklädda norska lusekoftor, med fina mönster. 
På den enes tröja står det bokmål på den andras nynorska. De säger olika saker på sitt 
språk: 

- Bokmål: Hverandre 
  Nynorsk: Kvarandra 

- Bokmål: Hvorfor? 
  Nynorsk: Kvifor? 

- Bokmål: Beklagelse 
  Nynorsk: Klaging 

378 

Ett fotografi på en vakt som vaktar utanför ett av de kungliga slotten i Danmark, kanske 
Amalienborg i Köpenhamn. Vaktkurerna är röda och vakten är klädd i blå byxor med vita 
revär, svart jacka och svart hög skinnmössa. Vakten står i givakt med sitt vapen vid sidan av 
högra benet. 

379 

Ett fotografi på en gul tallrik med en röd pölse/korv, lite sallad, ketchup, senap och en 
baguette. I korven har man placerat en liten danska flagga, röd bottenfärg med ett vitt 
kors. 

382 

En tecknad bild på tre killar med skateboard och pösiga jeans. Två av killarna har keps med 
skärmen på nacken. 

Den ene killen pratar i sin mobil: 
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... och det föranleder mig att utbrista i mina hjärtliga gratulationer! 

En av de andra killarna undrar: 

Vem pratar han med? 

Den andre svarar: 

Måste vara gammelmormor! 

384 

Ett fotografi på en äldre ganska rynkig kvinna som pratar och förstärker sitt tal med att visa 
sitt pekfinger som om hon skulle vilja säga att: Så här ska det vara! 

386 

Ett fotografi på en svart apa som mycket tydligt håller upp sitt långfinger som om den vill 
visa tecknet för ”Fuck you!” åt någon. 

388 

Tre fotografier som illustrerar orden, aptrött, svinbra och asdålig. 

- Första fotot visar en apa som ler så att man ser alla hennes stora tänder. 

- På andra fotot en söt liten rosa griskulting. 

- Och till sist en svart gam som äter på ett dött djur. 

390 

Två fotografier 

- En tjej som står framför en spegel och målar sina läppar. 

- En kille som lutar sig mot framlyktan på sin moped. 

392 

En bild med tecknade ungdomsansikten. De säger olika saker: 

apskit, krussidull, aladåd, motorbåt, Gullefjun, miffo, mongo, Justin Bieber 

394 

Ett fotografi från ett klassrum där man endast ser fem händer som sträcks upp i luften. I 
bakgrunden är en ”gröna tavla” där man har skrivit fyrans multiplikationstabell. 

396 

En skämtteckning som visar två gubbar. Den ena gubbens kropp består av ordet: 
grammatik. 

Han säger: Grammatik är själva grunden, skelettet för att vi ska kunna skriva ordentliga 
meningar. 

Den andre figurens skelett består av en spiral och har därför ingen styrsel i kroppen. Han 
säger: 
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Inget skelett man har förståelsen svårare att beakta tänka sej 

398 

Ett fotografi på en glad tjej som håller fram ett antal böcker mot fotografen. 

- Anna ger mig boken. 

- Boken ger mig Anna. 

- Mig ger Anna boken. 

399 

En bild som visar en svart siluettbild i profil på ett huvud. Inuti hjärnan ser man vita 
kugghjul i olika utförande och mönster men alla har en funktion och passar ihop på ett 
speciellt sätt. 

400 

Ett fotografi på en bil som kör så snabbt att den blivit suddig på bilden. 

Bilen kör snabbt. 

402 

Fyra fotografier som illustrerar substantiv: 

- många skåp 

- en bil 

- en bok 

- flera flickor 

403 

Två fotografier 

Det första visar Tower Bridge, en gammal bro, i kvällsbelysning i London. 

Det andra fotot visar fotbollsspelaren 

Slatan Ibrahimovic i röd och svart randig tröja med en medalj runt halsen. 

Han höjer en stor pokal i luften och omges av guldfärgade lappar som kommer ovanifrån. 

404 

Ett fotografi på några stenformationer vid havet. Solen gömmer sig bakom några moln 
men ljuset speglar sig ändå i vattnet. 

404 

Ett fotografi som visar en grön äng med gräs. En flicka är på gräset och i fjärran ser man ett 
träd. På den blå himlen syns några vita moln. 
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404 

Ett fotografi på en ung kvinna som håller upp en pappbit med ett peacetecken i svart. (En 
svart cirkel, med ett svart mittenstreck och två streck på var sida om mittenstrecket. Dessa 
utgår från mitten och snett utåt på båda sidor om mittenstrecket.) 

405 

Ett fotografi som visar en människa, en kille, som spelar boll på en sandstrand. 

406 

Ett fotografi på ett miniatyrhus gjort i papp. 

408 

Ett fotografi på en tjej och en kille som står rygg mot rygg och kollar över axlarna på 
varandra. 

Tjejen är mörkhårig och har svarta kläder. Killen har också mörkt hår och är klädd i svart, 
långärmad tröja och blåa jeans. 

409 

Tre fotografier som illustrerar snabb, snabbare, snabbast. 

- ett par ben som springer snabbt 

- en bil kör snabbare 

- ett flygplan är snabbast 

410 

Ett fotografi på en idrottstjej som springer. 

411 

Ett fotografi på en person i munktröja som spänt sin pilbåge och ska skjuta iväg sin pil. 

412 

Ett fotografi på en kille som troligen är på semester och tittar på en turistkarta. Han undrar 
nog var han är och vart han ska. 

413 

Ett fotografi på ett biljardbord och dess numrerade, färgglada bollar. 

414 

Ett fotografi på två kostymklädda män som står på var sin sida av ett bord. Den ena 
mannen står rak i ryggen med armarna i kors. Den andre pekar med hela armen på 
mannen på andra sidan bordet och ser ut att säga: Du … 
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416 

Ett fotografi på en golfspelande man som bryter av sin klubba. 

417 

Ett fotografi på en liten tjej som limmar ihop papper. 

418 

Ett fotografi på en man som kollar genom ett förstoringsglas. Hans öga blir då förstorat på 
bilden. 

419 

Ett fotografi på en kille som kollar på sin gympasko samtidigt som han håller för näsan. 

420 

Ett fotografi på en kille som håller på och bygger ett modellflygplan. På bilden håller han på 
och målar några av planets delar. 

424 

Två fotografier som representerar 

Tidsadverbial – en klocka 

Rumsadverbial – en orienterare 

426 

Tre fotografier 

- En liten kille pekar med fingret upp mot taket. 

- En tjej håller fram bokstaven S. 

- En man i kostym kryper under ett bord. 

428 

En man sitter och lutar huvudet i handen mellan två jättestora boktravar. Infällt i bilden ser 
man tre flaggor: den svenska, engelska och spanska. 

Följande meningar står bredvid flaggorna: 

Jag ser boken. 

I see the book. 

Veo el libro. 
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