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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!  

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Läraranvisning 
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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. 

 Till boken finns ingen separat taktil bildbilaga utan de flesta bilderna är beskrivna 
med ord. Bildbeskrivningarna hittar eleven under fliken med samma namn. Kom 
gärna ihåg att titta på dessa.  

 Bildförteckning, texträttigheter samt baksidestext utgår i den anpassade boken. 

 Enstaka ord från marginalen har lagts in direkt under rubrik. 
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Sidspecifika förändringar 

39 

Tabellen har ändrats så här: 

Kunskapskrav 

Diskussion om:  

Gemensamt för C och A 

Argument, tankar och åsikter framförs 

på ett nyanserat sätt 

Kommentar: 

Kunskapskrav  

Framställning om:  

 E: Framställningen genomförs med viss säkerhet. Framställningen är 
sammanhängande begriplig och med en tydligt urskiljbar disposition. 
Framställningens språk är till viss del anpassat till syfte, mottagare och 
kommunikationsmetod. Eleven har viss åhörarkontakt. 

 C: Framställningen genomförs med säkerhet. Framställningen är sammanhängande, 
begriplig och väldisponerad. Framställningens språk är ledigt och anpassat till syfte, 
mottagare och kommunikationsmetod. Hjälpmedlet stöder och tydliggör 
framställningen. Eleven har viss åhörarkontakt. 

 A: Framställningen genomförs med säkerhet. Framställningen är sammanhängande, 
begriplig och väldisponerad. Framställningens språk är ledigt, varierat, 
välformulerat och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationsmetod. 
Framställningen innehåller belysande exempel, generaliseringar och vidgade 
perspektiv. Hjälpmedlet stödjer, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga 
framställningen. Eleven har god åhörarkontakt.  

Kommentar:  

41 

Tabellen har ändrats så här: 

Kunskapskrav  

Diskussion om: 

Gemensamt för C och A 

Egna tankar och åsikter förmedlas på ett nyanserat sätt.  

Kunskapskrav 

Framställning om:  
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 E: Framställningen genomförs med viss säkerhet. Framställningens språk, stil och 
disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 
Retoriska verkningsmedel används med säkerhet. Minst ett presentationstekniskt 
hjälpmedel används med viss säkerhet.  Eleven har viss åhörarkontakt. 

 C: Framställningen genomförs med säkerhet. Framställningens språk, stil och 
disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 
Retoriska verkningsmedel används med säkerhet. Minst ett presentationstekniskt 
hjälpmedel används med viss säkerhet. Hjälpmedlet stöder och tydliggör 
framställningen. Eleven har viss åhörarkontakt. 

 A: Framställningen genomförs med säkerhet. Framställningens språk, stil och 
disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.  
Retoriska verkningsmedel används med säkerhet och på ett effektfullt sätt. 
Hjälpmedlet stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. 
Eleven har god åhörarkontakt. 

Kommentar:    

87 

Tabellen har ändrats så här: 

Kunskapskrav 

Utredande text om:  

 E: Källorna används med viss säkerhet. Texten är sammanhängande och har en 
tydlig urskiljbar disposition. Texten tillämpar regler för citat- och referatteknik och 
är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket 
är i huvudsak korrekt, varierat och med goda formuleringar. Texten tillämpar regler 
för citat- och referatteknik och är till viss del anpassad till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. Språket är i huvudsak korrekt, varierat och med goda 
formuleringar. 

 C: Källorna används med viss säkerhet. Texten är sammanhängande och 
väldisponerad. Den innehåller också egna slutsatser och resonemang samt ett nytt 
perspektiv.  Texten tillämpar regler för citat- och referatteknik och är anpassad till 
syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är i huvudsak korrekt, 
varierat, klart och med goda formuleringar. 

 A: Källorna används med säkerhet. Texten är sammanhängande och väldisponerad. 
Den innehåller också egna värdegrundade och resonerande slutsatser, resonerande 
exempel och vidgade perspektiv.  Texten tillämpar regler för citat- och referatteknik 
och är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är i 
huvudsak korrekt, varierat, klart, träffsäkert och med goda formuleringar. 

Kommentar:  

Kunskapskrav 
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Argumenterande text om:  

 E: Tesen är välformulerad och välgrundad. Källorna används med viss säkerhet. 
Texten är sammanhängande och har en tydlig urskiljbar disposition. Texten 
tillämpar regler för citat- och referatteknik och är till viss del anpassad till syfte, 
mottagare och kommunikationssituation. Språket är i huvudsak korrekt, varierat 
och med goda formuleringar. 

 C: Tesen är välformulerad och välgrundad. Den används konsekvent. Källorna 
används med viss säkerhet. Texten är sammanhängande och väldisponerad. Den 
innehåller också egna slutsatser och resonemang samt ett nytt perspektiv.  Texten 
tillämpar regler för citat- och referatteknik och är anpassad till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. Språket är i huvudsak korrekt, varierat, klart med goda 
formuleringar 

 A: Tesen är välformulerad och välgrundad. Den används konsekvent och tänkta 
motargument bemöts på ett relevant sätt. Källorna används med säkerhet. Texten 
är sammanhängande och väldisponerad. Den innehåller också egna välgrundade 
och resonerande slutsatser, resonerande exempel och nya vidgade perspektiv.   
Texten tillämpar regler för citat- och referatteknik och är anpassad till syfte, 
mottagare och kommunikationssituation. Språket är i huvudsak korrekt, varierat, 
klart, träffsäkert och med goda formuleringar 

89 

Tabellen har ändrats så här: 

Kunskapskrav  

Vetenskapligt arbete om:  

 E: Arbetet är sammanhängande och har en tydlig urskiljbar disposition. 
Anpassningen till syfte, mottagare och kommunikationssituation är genomförd till 
viss del. Ett urval av källor är granskade, värderade och sammanställda med viss 
säkerhet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. 

 C: Arbetet är sammanhängande och väldisponerat. Anpassningen till syfte, 
mottagare och kommunikationssituation är genomförd. Ett urval av källor är 
granskade, värderade och sammanställda med viss säkerhet. . Språket är klart och 
varierat samt innehåller goda formuleringar.  

 A: Arbetet är sammanhängande och väldisponerat. Anpassningen till syfte, 
mottagare och kommunikationssituation är väl genomförd. Ett urval av källor är 
granskade, värderade och sammanställda med säkerhet. Språket är träffsäkert, 
klart, varierat och överlag välformulerat.  

Kommentar:  

181 

Tabellen har ändrats så här: 
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Kunskapskrav 

Diskussion om:  

Gemensamt för E C A 

Diskussionen om stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap 
från olika tider och kulturer är översiktlig. 

 E: I diskussionen framgår översiktligt sambandet mellan litteratur och 
idéströmningar i samhället.  

 C: Exemplen som används visar några litterära verkningsmedel och hur litteraturen 
förmedlar idéer och känslor. I diskussionen framgår utförligt hur litteratur och 
författarskap relaterar till förhållanden och idéströmningar i samhället.  

 A: Exemplen som används visar på ett nyanserat och utförligt sätt hur litterära 
verkningsmedel kan användas för att förmedla idéer och känslor. I diskussionen 
framgår utförligt och nyanserat hur litteratur och författarskap relaterar till 
förhållanden och idéströmningar i samhället.  

183 

Tabellen har ändrats så här: 

Kunskapskrav 

Fördjupad analys om: 

 E: Litterära begrepp och verktyg används med viss säkerhet. 

 C: Analysen är utförlig och textnära. Litterära begrepp och verktyg används med 
viss säkerhet. Eleven använder belägg från texter som stödjer tolkningen och är väl 
valda.  

 A: Analysen är utförlig, träffsäker, nyanserad, textnära och med flera perspektiv. 
Litterära begrepp och verktyg används med säkerhet. Eleven använder belägg från 
texter som stödjer tolkningen och är väl valda. 

273 

Tabellen har ändrats så här: 

Kunskapskrav 

Analys av 

Gemensamt för E C A 

Analysen om stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från 
olika tider och kulturer är översiktlig. 

 E: I analysen framgår översiktligt sambandet mellan litteratur och idéströmningar i 
samhället.  
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 C: Exemplen som används visar några litterära verkningsmedel och hur litteraturen 
förmedlar idéer och känslor.  

 A: Exemplen som används visar på ett nyanserat och utförligt sätt hur litterära 
verkningsmedel kan användas för att förmedla idéer och känslor. 

275 

Tabellen har ändrats så här: 

Kunskapskrav 

Fördjupad analys om:  

 E: Litterära begrepp och verktyg används med viss säkerhet. 

 C: Analysen är utförlig och textnära. Litterära begrepp och verktyg används med 
viss säkerhet. Eleven använder belägg från texter som stödjer tolkningen och är väl 
valda. 

 A: Analysen är utförlig, träffsäker, nyanserad, textnära och med flera perspektiv. 
Litterära begrepp och verktyg används med viss säkerhet. Eleven använder belägg 
från texter som stödjer tolkningen och är väl valda. 

331 

Tabellen har ändrats så här: 

Kunskapskrav 

Redogörelse om: 

 E: Redogörelse om hur svenskans satser, fraser och ord byggs upp och samspelar i 
grammatiken är översiktlig. 

 C: Redogörelse om hur svenskans satser, fraser och ord byggs upp och samspelar i 
grammatiken är gjord med viss precision. 

 A: Redogörelse om hur svenskans satser, fraser och ord byggs upp och samspelar i 
grammatiken är genomförd med god precision. 

Kommentar:  

Kunskapskrav 

Redogörelse om:  

 E: Redogörelsen om språksituationen i Sverige och Norden belyser någon aspekt. 
Redogörelsen är översiktlig. 

 C: Redogörelsen om språksituationen i Sverige och Norden belyser i några aspekter. 
Redogörelsen är utförlig. 

 A: Redogörelsen om språksituationen i Sverige och Norden belyser några aspekter. 
Redogörelsen är utförlig och nyanserad. 
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333 

Tabellen har ändrats så här: 

Kunskapskrav 

Redogörelse om:  

 E: Redogörelsen om svenska språkets släktskapsförhållanden är översiktlig. 

 C: Redogörelsen om svenska språkets släktskapsförhållanden är utförlig. 

 A: Redogörelsen om svenska språkets släktskapsförhållanden är utförlig och 
nyanserad. 

Kommentar:  

Kunskapskrav 

Redogörelse om:  

 E: Redogörelsen om svenska språkets historiska utveckling är översiktlig.  

 C: Redogörelsen om svenska språkets historiska utveckling är utförlig. 

 A: Redogörelsen om svenska språkets historiska utveckling är utförlig, nyanserad 
och med relevanta slutsatser om språkförändring. 
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Till läsaren 

Läs bildtexter och bildbeskrivningarna så får du en uppfattning om bilderna i boken. Du 
hittar dessa i fliken ”bildtexter”. 

Baksidestext, texträttigheter och bildförteckning har utgått i den anpassade versionen av 
boken. 

Enstaka ord från marginalen har lagts in direkt under rubrik. 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se


9 

 

Bildbeskrivningar 

6 

Tre par ”plastmunnar” symboliserar personer som talar. Två munnar är öppna i skratt. Den 
tredje munnen är mer stängd och formar ett leende.  

8 

Två tjejer pratar med varandra. En försöker övertyga den andre. Hon gestikulerar med 
händerna samtidigt som hon pratar. Den andra håller händerna i kors framför bröstet och 
ser lite tveksam ut.  

10 

Carl Bildt pekar med sitt finger mot något och ser arg ut. Urban Ahlin lyssnar med defensiv 
min och håller händerna i kors framför bröstet.  

13 

En kille sitter och lyssnar med lätt uttråkad min. Han stöder underarmen mot bordet och 
vilar hakan i handflatan.  

16 

Teckning. Ett litet flygplan med en vimpel med texten ”Att tala är en konst” efter sig.  

17 

Cicero håller ett politiskt tal. Händerna är utsträckta mot åhörarna och med framgång 
använda han tre sätt att övertyga: etos, logos och pathos.  

16 

En tankebubbla med siffran ”6” i olika former. 

20 

En utsträckt arm med 4 olika armbandsur med olika utseende och färg; rosa, gul, brun och 
grön.  

27 

Från en föreställning. Johan i kostym och röd slips låtsas prata i telefon. Han håller upp ena 
handen mot örat. Tummen föreställer högtalaren och lillfingret mikrofonen.  

30 

Tecknad bild. En elsladd med kontakt.  

31 

En man står mitt i bilden på sin powerpointpresentation. Bilden projiceras både på honom 
själv, och på väggen bakom honom.  
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32 

En kille och en tjej tittar fram på var sin sida om ett blädderblock.  

42 

En person använder sin bärbara dator för att skriva. Manuset ligger på bordet bredvid.  

44 

Två kvinnor läser tillsammans. Den ene pekar i texten, den andra markerar med penna.  

48 

Olika källor: Microsoft YAHOO! Twitter Linkedin Pinterest Facebook YouTube WIKIPEDIA 
BBC Skype 

55 

Foto från skärgården en solig dag. Havet ligger lugnt. Långt bort syns några öar. Närmare 
kameran sticker en mindre sten upp ur vattnet.  

56 

Foto av Günter Wallraff. En man i övre medelålder. Han är tunnhårig och bär glasögon. 
Klädseln är skjorta, jeans och skinnjacka.  

59 

Foto av en leende Nour El-Refai. På hennes huvud sitter en levande lemur.  

63 

Sex foton, ansiktsbilder i svartvitt. I den övre raden ser man Morris och bröderna Angelin 
som de såg ut när de rymde. I den nedre raden konstgjorda datorbilder av respektive 
person som visar hur man tror de ser ut i dag.  

68 

En kvinna sitter på en äng och ammar sitt barn.  

82 

En vackert litet vattenfall i en skog. 

93 

En yngre kille sitter och tittar i en läsplatta. 

98  

En scen ur musikalen ”Hjälp sökes”. En ung kvinna och hennes mor anländer till en gård för 
att söka arbete. De har också en get med sig.  
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101 

En scen ur filmen The Shining. Jack Nicholson med ett fasansfullt uttryck i ansiktet, tittar in 
genom hålet han just huggit upp i badrumsdörren. En hårtest hänger ned i panna, ögonen 
är svarta och munnen uppspärrad. Han ser helt galen ut. 

105 

Foto på vännerna i bokcirkeln.  

109 

En tjej tittar genom ett förstoringsglas.  

112 

En scen ur serien True blood. De tre skådespelarna på bilden föreställer vampyrer, men ser 
ut som helt vanliga människor.   

115 

En litografi föreställande valen Moby Dick som gör ett högt hopp upp ur vattnet. I 
bakgrunden ett tremastat fartyg.  

125 

Målningen ”Alice in Wonderland” av George Dunlop Leslie 1835-1921. En kvinna och en 
liten flicka sitter tillsammans i en soffa. Kvinnan läser ur en bok. Kanske det är mor och 
dotter. De är båda klädda i fina klänningar. Flickan har en bukett blommor i handen och på 
soffan ligger också hennes docka.  

126 

Delar av eposet Gilgamesh nedtecknat med kilskrift på lertavla. Det kallas världens äldsta 
litterära verk och handlar om kung Gilgamesh av Uruk.  

130 

Foto föreställande HC Andersen.  

131 

Foto Akropolis. Byggnadsverket Parthenon (Jungfru Athenas tempel) är ett av världens 
mest kända. Det byggdes som en hyllning till Pallas Athena. Plattformen för de bärande 
pelarna som taket vilar på kallas stylobate enligt klassisk grekisk arkitektur.  

135 

Foto av det nya biblioteket i Alexandria. 

Under antiken fanns det Alexandrianska biblioteket. Nu har ett nytt bibliotek, inspirerat av 
det antika, byggts upp på samma plats. Det nya biblioteket innehåller förutom en stor 
bibliotekssamling även tre museer, utställningar, forskningscenter och mycket mer. 
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140 

Äldre målning av krigsguden Oden. Han sägs vara mycket trollkunnig och genom att plocka 
ut sitt ena öga och släppa ner det i Mimers brunn, kan han se allt som händer i världen, 
och vad som ska hända. Han naglar också fast sig med sitt eget spjut vid världsträdets stam 
för att i utbyte mot sina plågor få veta universums mörka hemligheter. På hans axlar sitter 
två korpar. 

142 

Teckning av jätten Gargantua som festar på människor. På bilden är han nära att svälja en 
pilgrim som ramlat ner i hans sallad.  

144 

Pablo Picassos karakteristiska kolteckning av Don Quijote till häst och Sancho Panza 
ridandes på en åsna. 

147 

Foto. De vackra kvinnliga skådespelarna från operaföreställningen ”Drömmar om röda 
gemak” väntar på att gå in på scenen. De är kraftigt sminkade med rosa ögonskugga och 
svart kajal som inramning. De har också fantastiska fantasifulla huvudbonader på sig.  

149 

En teckning föreställande Robinson Kruse. I ena handen bär han ett gevärsliknande vapen 
och i den andra handen håller han ett parasoll som skydd för solen. En get och en hund är 
hans följeslagare. 

150 

Målning av Caspar David Friedrich (1774-1840). En man och en kvinna betraktar månen 
tillsammans.  

155 

Scen ur filmen Stolthet och fördom. Elisabeth, spelad av Keira Knightly, springer nedför en 
stor trappa. Mr Darcy står kvar vid entrédörren och tittar efter henne. 

158 

Reklamaffisch för filmen Anna Karenina ” You can´t ask why about love”.  

Med Keira Knightly och Jude Law, november 2012. 

160 

Scen ur tv serien Hemsöborna. Carlsson gifter sig med madame Flod. 

162 

Porträtt av August Strindberg med mustasch och litet hakskägg.  
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164 

Skådespelarna Tom Hiddelston och Alison Pill som Scott och Zelda Fitzgerald i filmen 
Midnatt i Paris. Som unga, vackra, energiska och till synes rika förkroppsligade de "det 
glada tjugotalet". Men bakom fasaden doldes gräl, svartsjuka och bitterhet. 

167 

En scen ur teateruppsättningen Förvandlingen. Gregor har förvandlats till en jättelik insekt 
och kan inte längre försörja familjen. Familjen anser att de inte längre har någon nytta av 
honom, att han inte längre är Gregor och bör likvideras. Gregor drar sig därefter tillbaka till 
sitt rum där han dör. 

172 

Foto. Gabriel García Márquez, stilig i vit kostym, tar emot nobelpriset i litteratur år 1982.  

184 

En person tittar upp mot en vägg som är full med böcker.  

186 

En baseboll ser ut att ha krossat en spegel. 

189 

Ett svartvitt äldre foto av någon som spelar huvudfiguren Raskolnikov i Fjodor Dostojevskijs 
roman Brott och straff. En okammad mörkhårig ung man med förvirrat uttryck. 

199 

Äldre målning. Förrädaren Judas kysser Jesus för att visa vem som ska fängslas. 

202 

Naturbild. Gråväder, björkar i dimma. 

207 

En blek och trött kvinna sitter med bildörren öppen och röker en cigarett. Runt bilen är 
massor med snö.  

210 

Foto av Jonas Karlsson, född 1971. Svensk dramatiker, författare och skådespelare.  

218 

En scen ur filmen ”A Royal Affair”. Alicia Vikander och Mads Mikkelsen i huvudrollerna som 
drottning Caroline Mathilde och kungens livmedicus Johann Friedrich Struensee, sitter på 
en bänk i trädgården och konverserar. 
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221 

Stämningsfull målning av Caspar David Friedrich 1774-1840. Månen går upp över havet. 
Två kvinnor och två män betraktar det vackra skådespelet från stranden. Längre bort syns 
segelfartyg styra ut. 

222 

Porträtt av Goethe. Miljön är den Italienska landsbygden. 

224 

Svartvitt foto av Edith Södergran med en katt i famnen. 

227 

Svartvitt foto av en ung Karin Boye.  

231 

Scen ur filmen Nybyggarna. En glad Kristina (Liv Ullman) sitter i en gunga. Karl-Oskar (Max 
Von Sydow)står bakom och kramar henne ömt.   

236 

Filmscen från Revolutionary Road. April och Frank Wheeler, spelade av Kate Winslet och 
Leonardo DiCaprio, sitter vid köksbordet och diskuterar.  

239 

Filmscen ur ”Vägen”. En man och hans unga son tar sig fram längs vägen. Kläder och skor 
är smutsiga och delvis trasiga. Pappan drar en kärra full med packning. De har träffat på en 
äldre man som behöver hjälp. Miljön är grå och desperat.  

243 

Publiceringen av det öppna brevet ”Jag anklagar” samt bild på författaren Émile Zola i den 
franska tidningen Láurore.  

248 

Ett svartvitt foto från slakterilokalen på företaget SWIFT & COMPANY. Delar av griskroppar 
styckas upp av arbetarna på fabriken.  

254 

Journalisten Lubbe Nordström skrev om sociala problem. Här besöker han en familj på sin 
resa genom Sverige. I dörröppningen står en kvinna med två barn. 

257 

Svartvit äldre målning/teckning av en afrikansk by. 
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261 

Foto från ett gulagläger. Fångar satta i hårt arbete krossar sten med handverktyg. Det är 
kallt och männen har tjocka kläder och mössor.  

266 

Scen ur filmen Niceville från 2009. Skeeter(Emma Stone)jobbar för en tidning. Här möter 
hon två hembiträden hon vill intervjua för att skriva om deras livsvillkor. 

269 

Scen ur filmen ”Den gröna cykeln”. Den unga flickan Wadjda drömmer om att köpa den 
gröna cykeln hon hittat hos cykelhandlaren. 

276 

Bokstavsbrickor från korsordsspelet Alfapet. På varje bricka står en bokstav och en siffra 
som visar bokstavens värde. 

279 

Flaggor från världens olika länder vajar i vinden mot en blå himmel.  

280 

Foto av Chen Bo och ett foto av Sebuliba Mercy. 

281 

Foto av Carolina Beltran Castillo, foto av Samira Darmo och ett foto av Lal Nun. 

286  

Foto. Middag med gäster från olika länder. På väggen hänger en svensk flagga. 

289 

Två vägskyltar med ortsnamnet på svenska respektive samiska: Kiruna och Giron  

291 

En skylt med texten Norge på bokmål samt Noreg på nynorska. 

293 

Foto av Cathy Walker. 

297 

En mur byggd av stenklotsar som ligger omlott.  

300 

Ett foto på Holländaren Jan Essink. 
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301 

Ett foto på tyskan Najda Soloviev. 

303 

Ett foto på Natalia Gascon Vera från Spanien och ett foto på Gizem Günez från Turkiet. 

309 

Ett foto på Haruka Johansson från Japan och ett foto på Ismael Ousseni Combo från 
Madagaskar. 

313 

Framsidan på en bok ur serien ”Classics Illustrated”. Historier av världens främsta 
författare. I detta nummer ”The time Machine” av H.G.Wells. Nummer 133. Pris 15 cent.  

315 

Selma Lagerlöfs porträtt målat av Carl Larsson. 

319 

Foto av rökstenen, en av Sveriges mest kända runstenar. Den är av ljusgrå granit och har 76 
röda tecken inristade. Höjden på sten är 382 cm varav en del är under jord. 

320 

Runalfabetet. 

320 

Ett stycke ur västgötalagen skriven på svenska med det latinska alfabetet. 

323 

Målning. Gustav Vasa tar emot den till svenska översatta bibeln. 

324 

1700-talsmålning. Damen på bilden har en enorm peruk. Två män ordnar till den med hjälp 
av locktång och mätinstrument. 

325 

Teckenspråk. En hand visar tecknet för ”10”. Om man vrider handen samtidigt har tecknet 
en annan betydelse. 

326 

Första sidan i kokboken Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber från 1755. Texten 
är skriven på ålderdomlig svenska. 
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