
 

 

 

Focus on English 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40089  



 

 

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. 

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

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

 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. 

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. 

 Bokens innehåll, text, bildbeskrivningar och läraranvisningar är placerade under 
egna flikar. 

 Texten på pärmens baksida samt Bildförteckning utgår.  

 Kapitlens ordlistor har fått rubriken: Wordlist. 

 När ett kapitel har flera bilder har dessa ofta samlats ihop till en gemensam 
bildbeskrivning. 
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Sidspecifika förändringar 

8 

Focus on England 

Använd elevens taktila världskarta. Markera de engelsktalande grönmarkerade områdena: 
Canada, USA, the Caribbean, Great Britain, India, Australia och New Zealand.  

Bildbeskrivningarna är placerade före Listen.  

13 

Bildbeskrivning 

Här kan eleven behöva få lite extra information om bilden. Kolla så att eleven vet att man 
på exempelvis på djurparker har jättestora akvarier där man kan ha stora fiskar etc. 

30/32 

Skottlands/Wales karta 

Använd elevens taktila karta i geografi och gör en individuell genomgång. Fotografierna har 
fått en gemensam bildbeskrivning som man kan passa på att berätta lite mera om vid 
samma tillfälle som man har genomgång av den taktila kartan. 

39 

Bilder 

Bilderna kräver förtydligande då bildbeskrivningarna inte kan ge hela den information som 
eleven behöver för att få rätt förståelse och information. 

40 

Skostorlekstabellen är placerad efter rubriken ”Buying sneakers” och har fått följande 
utseende: 

Size conversion 

Europe: 38  

- the UK 5 (w), 5 1/2 (m) 
- the US 7 1/2 (w), 6 (m) 
Europe: 39  

- the UK 6 (w), 6 1/2 (m) 
- the US 8 1/2 (w), 7 (m) 
Europe: 40  

- the UK 6 1/2 (w), 7 (m) 
- the US 9 (w), 7 1/2 (m) 

40 

Serien Garfield 
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Informera eleven om att samma serie finns att läsa här i Sverige men då har katten namnet 
Gustav. 

80/81 

Bildbeskrivningarna är placerad efter frågorna. Men tipsa gärna eleven att läsa igenom 
dessa innan han/hon läser frågorna. 

103 

Bildbeskrivningen är bristfällig och eleven behöver därför få bilderna förklarade. 

108 

Jordgloben utgår. Men rita gärna motsvarande bild på elevens ritmuff.  

109 

Vattnets kretslopp 

Rita en enkel skiss på elevens ritmuff eller använd en av elevernas taktila bilder i NO-
ämnet. Numrera den taktila bilden genom att skriva siffrorna med hjälp av elevens 
perkinsmaskin eller skriv siffrorna på dymoteip och sätt fast dem på ritmuffsbilden. 

  



4 

 

Till läsaren 

Innehåll, text och bildbeskrivningar finns under egna flika. 

Det finns många bilder, både tecknade och fotografier i boken.  

De flesta har fått en bildbeskrivning, men då bilderna inte tillför någon information eller 
endast utgör ett dekorativt inslag i boken utgår dessa. 

Om det är många bilder på en och samma sida har dessa ofta fått en gemensam 
bildbeskrivning. 

Texternas ordlista har fått rubriken: Wordlist och är placerad efter varje kapitel utom sista 
kapitlets texter ”From the bookshelf” som har gemensam ordlista sist i boken sid 140-142. 

Have a good time! 
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Pedagogiska tips 

 Det finns bildbeskrivningar till de bilder som har betydelse för att eleven ska kunna 
lösa uppgifterna. Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma information 
som de seende eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför om bilderna 
och ge den extra information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för 
att få samma förståelse för bilderna/texterna som de seende eleverna.  

 När det är många bilder till en och samma text har dessa oftast fått en gemensam 
bildbeskrivning före eller efter texten. 

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder. Rita en enkel skiss. 
Skala bort all onödig information. Man kan även göra det enkelt för sig genom att 
göra en kopia av den bild man vill rita genom att kopiera den i skolans kopiator. 
Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer 
som Du anser behövs för förståelsen och skriv sedan den text som eleven behöver 
genom att sätta in ritmuffen i elevens Perkinsmaskin. Gör gärna en ”Nyckel med 
förkortningar” så kan man få med lite mera information på ritmuffsbilden.  

 Taktila kartor kan man beställa från SPSM Läromedel Basbilder. Men troligen har 
eleven redan kartor som han/hon använder i NO ämnet.  Man kan då komplettera 
med de fakta som finns i boken genom att göra en nyckel till kartorna och sedan 
markera platserna med numrering som sätts fast med häftmassa så går kartorna 
att återanvända. Gör en individuell genomgång av kartorna innan dessa ska 
användas i klassen. 

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

 Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

 Uppmana eleven att kolla igenom ”Till läsaren” där finns information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

8/9 

En Världskarta samt fyra fotografier. 

På kartan är följande engelsktalande länder markerade: Canada, USA, the Caribbean, Great 
Britain, India, Australia, New Zealand. 

1. En tjej med bagage kollar på ett flygplan som just lämnat marken på väg ut i 
världen. 

2. Ett gatuhörn i USA där man ser gula taxibilar som far förbi Radio City. 
3. En massa böcker travade ovanpå varandra.  
4. En röd tvåvåningsbuss, en Hop on - Hop off buss, som kör turister runt i Madrid.  

11 

Man ser in genom ett fönster. Där står Phil och kollar på sin mobiltelefon. 

13 

Ett arrangerat fotografi. Tre personer med var sin syrgastub på ryggen sitter vid ett dukat 
bord med kaffekoppar på botten av ett stort akvarium. Över huvudena på dem simmar en 
haj. 

14/15 

Fyra ungdomar 

 1 Jake. En mörkhyad, glad kille med hörlurar sitter med benen i kors framför en lap-
top. På ryggen har han en ryggsäck. 

 2 Gina. En tjej som hoppar med en skateboard. 

 3 Aaron. En kille klädd i vit skjorta, mörk slips och kavaj. 

 4 Grace: En glad tjej som håller en massa skolböcker i famnen. 

16 

Ett fotografi på Daniel Tammet som sitter vid ett bord. 

18 

En dam slår med sin handväska mot en ung man vid en demonstration. Mannen har rakat 
huvud, är klädd i bombarjacka och bär på en stor flagga. 

19 

En ung tjej som är klädd i vita byxor och vit skjorta som hålls på plats med ett svart bälte. 
Hon utövar kampsporten karate. 
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20/21 

Kapitlets sex korta textavsnitt har var sitt fotografi. Första får du textavsnittens rubriker 
sedan en kort bildinformation. 

 1 Smell – en hundnos 

 2 Sight - en örn jagar en kanin. 

 3 Taste - ett gristryne 

 4 Hearing – två elefanter 

 5 Touch – en säl 

 6 The sixth sense – fyra hästar 

22/23/24 

Fem tecknade bilder 

 1 ett öga 

 2 en arm där alla blodådror syns tydligt 

 3 två hjärnhalvor 

 4 ett hjärta 

 5 ett ben där alla muskler syns 

26 

- Phil sitter på tunnelbanan bredvid en flicka. Han håller i en karta.  
- En röd tvåvåningsbuss. 

28 

En kille och en tjej. 

- Killen är klädd i en röd kavaj, slips och grönröd rutig kilt samt vita knästrumpor med ett 
band och en grön tofs. Han har en säckpipa hängande över axeln och en röd vimpel i 
den andra handen.  

  Han säger: bairn, kirk, stane, ken. 

- Tjejen är klädd i blå långbyxor och röd t-shirt med texten Brains SA. På axeln sitter 
Wales national symbol, en röd drake, som spottar ut lite eld. 
Tjejen säger: Ysgol, Araf, un, dou, tri, pedwar, pump, chwech … 

29 

Två fotografier 

 1 En vik vid havet eller en stor sjö med en sandstrand. 

 2 En liten ö med ett gammalt flervåningshus byggt i sten omgivet av en hög mur. 
För att komma till ön har man byggt en stenbro. 
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30/31 

En karta över Skottland, som omges av Atlantic Ocean/Atlanten i väster och North 
sea/Nordsjön i norr och öster. Följande större städer är markerade: Edinburgh, Glasgow, 
Aberdeen, Inverness. 

Fem fotografier: 

1. En man klädd i kilt kastar iväg en lång stång. Denna sport kallas för ”Caber Toss” 
(stångkasning).  

2. Kanske ser Loch Ness djuret ut som på bilden, ett dinosaurieliknande djur med lång 
hals och stora fenor. 

3. En golfspelare som precis ska slå i väg en boll vid en sandbunker. 
4. Edingburgh slott, i förgrunden en säckblåsorkester. 
5. En ”Highland cattle” tjur som kännetecknas av sin långa, rödbruna päls och långa 

horn. 

32 

En karta som visar Wales, som i väster gränsar till Irish Sea, Cardigan Bay och i söder Bristol 
Channel. Några av de markerade orterna är: Cardiff, Newport, Swansea. 

Sju fotografier: 

- En skylt med texten: Diwedd – End 
- Ett grönt kuperat landskap med havet i bakgrunden. 
- Sandstrand där några ungdomar som kastar frisbee. 
- En manskör klädda i likadana kläder: vit kavaj, vit skjorta och svart fluga.  
- Några rugby spelare klädda i röda numrerade tröjor. En av spelarna har huvudskydd. 
- Insidan av Millenium Stadium med fotbollsplan och dess stora läktare. 
- Irlands flagga, en röd drake i ett fält delat i vitt och grönt. 

34/35 

1. Martyn Jones, en glad kille klädd i blå munktröja och shorts. 
2. Ett fat med ”Welsh cakes” - en blandning mellan fruktscones och tjocka pannkakor 

som man äter som fikabröd.  
3.  The Harbour Beach in Tenby is one of many Blue Flag beaches in Wales. 

Bilden är tagen när det är ebb. Man ser sandstranden som ligger i skydd av en 
stenpir som går ut i havet. Piren övergår invid land i en hög mur ned mot stranden 
som syns tydligt när det är ebb. 

37 

En tecknad bild som visar Llywelyn och hans hund Gelert. De är ute och går i närheten av 
en skog. Llywelyn är klädd i en lång, röd mantel som täcker hans bruna klädsel och på 
fötterna har han höga skinnstövlar.  
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39 

- Två vägskyltar med följande text: Llandudno 
Inverness 

- Två mynt ett från Skottland och ett från Wales. 
- Ett porträtt av Mary Tudor även kallad Bloody Mary i tidstypiska kläder, rosaröd 

klänning med dekorerade axlar och en vit, hög, veckad spetskrage. 
Nedanför målningen en barnvisa: 
Mary, Mary, quite contrary  
 How does your garden grow?  
 With silver bells and cockle shells  
 And pretty maids all in a row. 

- En tecknad bild i svartvitt som visar ett bråk. Här ser man hur män och kvinnor med 
påkar och yxor försvarar en grind mot män i höga hattar. 

40 

En tecknad bild som visar hur Phil sitter och provar gympaskor omgiven av skokartonger. 
Butiksbiträdet står bredvid och håller i en skokartong. 

43 

Ett fotografi där en flicka klädd i blå- och vitrutig klänning sitter på en pall delvis skymd av 
ett lappat draperi. Flickan sitter i en hytt som påminner om dem där man kan ta fyra 
fotografier som sitter ihop i en rad och som sedan snabbt framkallas.  

45 

En svart hund som håller i en lapp med texten: I didn’t do it? 

46 

Sally och mamma 

Mamma ser ledsen och uppgiven ut medan Sally agerar med hela kroppen för att visa att 
hon är arg. 

48 

Daniel och pappa 

Daniel är röd i ansiktet av ilska medan pappan blundar och hans ansikte ger inga direkta 
signaler mer än möjligen uppgivenhet. 

50 

Man ser siluetten av en kille med en blombukett bakom ryggen. Han ringer på dörrklockan: 
Ding, dong. 

På andra sidan dörren ser man ett rödgråtet flickansikte där maskaran runt ögonen runnit 
ner på kinderna. 
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52 

En tecknad serie med fyra bilder.  

En kille halvligger i en soffa med ena benet över armstödet. Hans mamma står bredvid. 

 1 Mom: Jermy, it seems like all you’ve done today is sit there texting. 
Jeremy: I’m not texting I’m playing solitaire. 

 2 Mom: Okay, then all you’ve done today is sit there playing solitaire! 
Jeremy: Now I’m texting. 

 3 Mom: Whatever happened to the art of conversation? Whatever happened to 
good old human interaction? 
Jeremy: Excellent question, mom!  

 4 Jeremy: … I’ll Google it. 

54 

Bildserie – 4 tecknade bilder 

 1 Jeremys mamma och pappa sitter i vardagsrumssoffan. Pappan läser en tidning 
och mamman en bok. Mamman får ett SMS, Bleedle, leedle, epp! 

 2 Mamman står och kollar i ett skåp. 

 3 Mamman sträcker fram en burk till Jeremys hand som sticker fram i dörrglipan 
intill hans rum. 
Jeremy säger: Thanks, Mom. 

 4 Mamman är tillbaka i soffan och pappan säger: Okay, maybe text messaging is 
good for something. 

55 

Olika sorters telefoner, gamla som nya, knapptelefoner till mobiler.  

55 

En hund som håller en konservburk med en tråd i mot örat. 

56 

Två ungdomar sitter på en bänk. Tjejen pratar i sin mobil. Hon håller luren vid örat. Bredvid 
henne sitter en kille som har en mössa neddragen över huvudet. I öronen har han 
öronproppar vars sladd är kopplade till mobilen som han kollar på. 

57 

Längst fram på bilden ser man en storvuxen tjej med flätor och en liten, kort kille. De ser 
ganska nöjda ut. I bakgrunden framför några skåp ser man ett gäng mindre glada killar. En 
av killarna trycker upp en annan kille mot ett av skåpen. 
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60 

Phil har äntligen kommit fram till Piccadilly Circus. Vid statyns fot sitter Lil och väntar. 
Statyn föreställer den grekiska guden Anteros, en ung man med långt hår och vingar på 
ryggen. Han står på ett ben och håller i en pilbåge. 

62  

En brun träkista vars lock är halvöppet och vid lådans kant kan man se två gula ögon och 
två, vita skelettliknade fingrar. 

63 

Det är natt och fullmånen lyser på himlen. I en stenmur står de smidda grindarna helt 
öppna. En lampa lyser upp trappstegen innanför den öppna grinden. Ett keltiskt kors står 
invid en husvägg. Dimman kommer krypande längst marken. 

64 

Ett landskapsfotografi. En ensam person i blå jacka går på en smal väg i en dalgång. 
Landskapet är brunaktigt, endast lite grönska på ett berg lite längre bort. Gråa moln täcker 
himlen. 

66 

Tecknad bildserie med åtta bilder. 

 1 Flera skräckinjagande figurer står bredvid en gul- och svartrandig katt. De håller i 
bokstäverna: Garfield  

 2 En kille, Jon, läser i en bok med titeln: Scary stories.  

 3 Katten Garfield kommer springande mot Jon.  

 4 Han tänker: Jon! Jon! och sätter sina klor i pojkens axel. Pojken blir rädd och 
skriker: Yaaahh!!  

 5 Jon säger: Garfield! Don’t scare me like that! 

 6 Pojken fortsätter: If you want something. Just tap me lightly on the shoulder!  

 7 Garfield går irriterad iväg och Jon fortsätter att läsa.  

 8 Garfield har nu fått tag i en grotesk ansiktsmask som han håller framför ansiktet. 
Han knackar försiktigt på Jons axel. Tap! Tap! Inget händer. 

67  

Tecknad bildserie med åtta bilder. 

 1 Katten Garfield vevar runt med en trollstav.  

 2 Garfield sitter och lutar sitt huvud i ena tassen.  

 3 Ett spöke försöker skrämma Garfield med ett Boo! 
Garfield: Pardon! 
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 4 Spöket försöker igen: Boo I’m a ghost! 
Garfield: You don’t say. 

 5 Spöket: Oh yes I’m quite frightening. 
Garfield: No you’re not. 

 6 Spöket: I’m not. 
Garfield: Not even close. 

 7 Spöket: Are you sure? 
Garfield: I find you very pleasant. 

 8 Spöket (bryter ihop) I wish I were dead. 
Garfield (klappar spöket): I’m not sure how to break this to you, pal.  

71 

John Davenport åker bil med Lennie Bruce. Bruce har gula ögon och massor av ärr i 
ansiktet. John sneglar lite förskräckt på sin chaufför samtidigt som han krampaktigt håller i 
sin väska. 

75 

Ett gäng ungdomar, Jill, Bill, Phil och Lil, står och kollar på en bioaffisch som gör reklam för 
en film som handlar om Sherlock Holmes. 

76 

Ungdomarna Jill, Bill, Phil och Lil sitter inne på Vito’s Pizzeria och pratar medan de väntar 
på sin mat. 

78 

En tecknad bild på en man som sitter framför en brasa och som spelar banjo. På en gren 
hänger en köttbit på grillning över en eld. 

79 

En känguru som ligger på marken och vilar. 

80 

Nio bilder 

 1 A traditional Aboriginal boomerang. 
Ett böjt kastredskap dekorerad med mönster. 

 2 Captain Cook’s ship, the Endeavor 
Ett segelfartyg. 

 3 Captain James Cook 
En målning som visar kapten och upptäcktsresanden Cook, som levde på 1700-
talet. 
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 4 A utility truck 
En sorts pickup. 

 5 The Holls Holst clothesline 
Kläder hänger på tork ute på en sorts tvättvinda. 

 6 Didgeridoo  
Didgeridoo ett australiskt blåsinstrument, ett trärör, med samma form som en 
näverlur. Instrumentet har målade dekorationer. 

 7 Cute and cuddly koalas 
Ett australiensiskt pungdjur som lever i träd. Gråaktig päls med vit undersida. Stort 
huvud med runda ögon och stor nos. Koalans svans är liten och ullig.  

 8 Bondi Beach, Sydney, on the Australian east coast. 
En sandstrand vid havet. 

 9 Sydney by night. 
Sydney skyline på natten, man ser många skyskrapor som reser sig mot himlen. 

82/83 

En fotografier 

 1 En massa människor som är ute och går. 

 2 En bomerang, ett böjt kastredskap dekorerat med mönster. 

 3 En av Australiens urinvånare, blåser i en didgeridoo. 

 4 En sandstrand där många har samlats för att solbada.  

 5 Fyra personer har samlats runt en grill för att grilla lite mat. 

84 

Den tasmanska djävulen, även kallad för pungdjävul, är stor som en mindre hund och har 
svart päls med lite vita fläckar. Huvudet är ganska stort i förhållande till den lite mindre 
bakdelen med en tjock svans. När den blir stressad har den ett högt skränigt läte och luktar 
ofta illa.  

Det är ett köttätande pungdjur som lever endast på ön Tasmanien. 

85 

Fem fotografier 

 A Solnedgång vid Ayers Rock/Uluru. Klippan lyser röd över den omgivande marken.  

 B Här spelas australiensisk fotboll. 

 C Ett simmande näbbdjur. Näbbdjuret påminner om en utter med bäversvans och 
platt bred näbb. Den har en gifttagg på båda bakbenet. 

 D Flygfoto över Stora barriärrevet utanför Australiens norra östkust. 
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 E Här badar folk tillsammans med hoppande delfiner. 

89 

Ett klassfotografi taget utanför en gammal stenbyggnad. Upp till byggnadens entré finns en 
stentrappa här sitter och står flickor klädda helt i vitt. De har likadana hattar på huvudet. I 
mitten av bilden sitter tre äldre damer, troligen deras lärare klädda i mörka kläder och 
även de har hattar på huvudet. 

90 

Ett fotografi på the Hanging Rock. En klippformation som sträcker sig högt uppe i luften ut 
över dalen som ligger djup där nere. 

91/92 

Två fotografier troligen från en film om flickorna i the Mystery of Hanging Rocks. 

Man ser flickorna i sina vita klänningar och läraren på den ena bilden och på det andra 
fotografiet en söt tjej i vita kläder, kanske textens Miranda – frozen in time. 

95 

En teckning som visar hur textens ungdomar promenerar i månskenet längst Londons 
gator på väg till Costa Coffee. 

97 

En tjej kollar på en lysande jordglob som svävar ovanför hennes handflator. 

100/101 

Tre fotografier på några orangutangungar.  

1. En unge sitter i en barnsäng och håller sig i spjälorna. 
2. Två orangutangungar med blöjor tittar fram mellan spjälorna i en barnsäng. 
3. En orangutangmamma sitter och kramar om sin unge ute på ett grönt fält. 

102 

Ett fotografi från en mycket nedskräpad strand. Sanden syns nästan inte för allt skräp. Ett 
litet barn går i vattenbrynet. I bakgrunden ser man folk som går i vattnet och på stranden 
fullt påklädda. 

103 

Tre fotografier 

1. Ett stort strömlinjeformat fartyg med stora medar som håller själva fartyget ovan 
vattenytan. 

2. Ett långt, rektangulär, böjt föremål, som en jätte linjal, med många små propellrar 
på föremålets ena långsida samt utbyggnader under ”linjalen”. Föremålet flyger en 
bit ovanför vattenytan. 
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3. Ett fyrkantigt ganska platt fordon täckt med solceller. Föremålet svävar strax över 
en asfalterade väg.  

104 

I havet simmar det omkring massor av maneter. 

112 

Ett par röda julgranskulor dekorerade med vita snöstjärnor. 

116 

En jultomten klädd i rött med vitt, stort, långt skägg sitter och läser i en bok. 

120 

Det är kväll och en massa människor har samlats på en öppen plats inne i en stad för att 
lyssna till julsånger. På en stor banderoll, som hänger över gatan, står det ”Christmas 
Carol”. Texten ”Christmas Carol” är inramad med fina dekorationer. 

121 

Ett fotografi på Beatlesmedlemmen John Lennon och hans fru Yoko Ono. De sitter i en 
soffa. Båda har på sig solglasögon. 

122 

En tecknad ödla. 

126 

På väggen utanför en pub hänger en smidd skylt med en bild på en man med mustasch. 
Skylten har följande text Nicholsons - the Connan Doyle. 

128 

En tecknad bild på detektiven Sherlock Holmes och hans vän Dr Watson. Sherlock Holms 
har på sig sin typiska skärmmössa och röker på sin pipa. Dr Watson har en hög hatt på 
huvudet. I bakgrunden ser man konturerna av ett varghuvud. 

130 

En bild på några ungdomar som sitter och pratar. 

132 

En tjej och en kille står i vattnet upp till midjan med en lång harpunliknande pinne riktat 
ner i det gröna vattnet. 

134 

Skottlands flagga. 

Den är rektangulär med blå bottenfärg och ett vitt andreaskors kors. Korsets fyra hörn 
sträcker sig från mitten ända ut till flaggans fyra hörn. 
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135 

Tre bilder 

- 1 En karta över Storbritannien där Skottland är markerat med blått längst upp i norr. 

- Följande länder ingår i Storbritannien/The United Kingdom: Scotland, England, Wales 
och Northern Ireland. 

- 2 Ett fotografi på ett högt gammalt stenhus byggt på en lite ö ute i en sjö som omges 
av höga berg i fjärran. 

- 3 Ett randigt papper med olika teckningar som symboliserar typiska saker som har 
med Skottland att göra: 

- En skotsk terrier 
- Får 
- Whiskey flaska och ett glas med is 
- En skotsk tjur av rasen höglandsboskap: Highland cattle. Den känns igen på 

sin långa rödbruna päls och tjurarnas långa horn. 
- Pratbubbla med texten: Hou ar ye? 
- Edinburgh castle 
- En säckpipblåsare 

136 

Irlands flagga, en röd drake i ett fält delat i vitt och grönt. 

137 

Tre bilder 

1 En karta över Storbritannien där Wales är markerat med lila till väster på kartan. 
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