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Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 

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

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

 Symbolerna glad respektive ledsen smiley har ersatts med (glad smiley) respektive 
(ledsen smiley). 

 En del bilder i boken är beskrivna men många som är av mer av utfyllnadskaraktär 
har utgått. Bildbeskrivningarna hittar du längre ner i detta dokument. Det finns 
ingen separat bildbildaga och bildkällorna sist i boken har utgått. En del av bilderna 
har  placerats om för att inte skapa avbrott i läsflödet. 

 Facit samt sak- och personregister har placerats i egna flikar. 

 Ikonerna för olika typer av övningar har skrivits ut och placerats på samma rad som 
uppgiften. Ex sid 12 
Skrivövning: En presentation av mig – på max 160 tecken 
Pennan = Skrivövning 
Örat = Hörövning 
Grupp = Gruppövning 
! = Informationssökning  

 Fetstil har markerats när det gäller enstaka ord som står inne i brödtexten men inte 
när det är hela stycken som markerats. Kursiv text markeras ej. 

 Ordförklaringar har fått rubriken ”Ord”. 
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 Vid uppräkning av ord och meningar har kommatecken använts som avskiljare ex 
sid 282: 
Substantiv är ord som betecknar människor, djur, saker, tillstånd och egenskaper. 

 Som regler har information (som står i rutorna) placerats så att de kan läsas före en 
övning ex sid 14 ”Intervjuteknik”. Här behöver eleven läsa igenom rutan innan hen 
påbörjar övningen och därför har den texten placerats överst på sidan.  

 Många övningar har fått numrering med siffror alternativt bokstäver.  Ex sid 45 
Källkritik:  

a) Vem har skrivit texten? Finns det information om den eller dem som står 
bakom texten? 

b) Vad handlar det om? Verkar författaren kunnig inom sitt område? Hur väl 
överensstämmer informationen med andra källor? 

c) När är texten skriven? Finns det en datering? Hur aktuell är informationen? 
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Sidspecifika förändringar 

18 

Text har lagts till. 

Modellen består av en sändare och en mottagare. Mellan dessa finns en kanal för 
kommunikation. Ett budskap går från sändaren till mottagaren via kanalen. Mottagaren ger 
återkoppling via kanalen tillbaks till mottagaren. 

82 

Textrutan har inte markerats och ordförklaringarna i marginalen har placerats inom 
parentes inuti texten. 

111–112 

Fyra korta textutdrag har fått numrering.  

114 

Antikens genrer numrerade med 1–3. Illustrationerna utgår.  

122-124 

Varje sida behandlas som en bild med bildbeskrivning. 

154 

Tabell överst på sidan har skrivits om till löpande text.  

En glad person…  

a) Han blev jätteglad när han såg henne kliva av bussen, och han skyndade sig fram för 
att möta henne. 

b) Hans ögon lyste upp när han såg henne kliva av bussen, och med bultade hjärta 
skyndade han sig fram för att möta henne. 

En ledsen person… 

a) Hon tänkte tillbaka på vad hennes mamma hade sagt och kände sig arg och 
besviken.  

b) Hon tänkte tillbaka på vad hennes mamma hade sagt och kände hur det knöt sig i 
magen, hennes blick mörknade och hon svor tyst för sig själv. 

154 

Uppgiften ”Vem känner vad” har ställts upp så här:   

Skriv en kort beskrivning av en person som står och väntar i en kö i en mataffär. Din 
beskrivning ska både berätta något om personens yttre och inre.  

Para först ihop personerna nedan med rätt känsla: stressad, lycklig, nedstämd, rädd. 

Person:  
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 en ung man i jeans och T-shirt 

 en äldre kvinna i fin dräkt 

 en tonårsflicka i sommarklänning 

 en man i arbetskläder 

156 

Uppgift ”Välj ett klassrum eller en sal…text har lagts till: 

Välj ett klassrum eller en sal där din klass ofta har lektioner. Beskriv rummet för någon som 
aldrig satt sin fot där. Variera beskrivningen genom att använda flera sinnen. Hur ser det ut 
där? Vilka ljud och dofter är vanliga där? Vilken stämning eller atmosfär upplever du där? 
Börja med att skriva ner så många olika detaljer du kan komma på för varje sinne (syn, 
hörsel, lukt, känsel, smak). Välj sedan de som bäst beskriver platsen och bygg din 
beskrivning på dem. 

165 

Testa dig själv har ställts upp så här:  

Testa dig själv: Hur vill du uppleva film? 

a) På bio eller hemma? 

b) Någon gång i månaden eller Varje vecka 

c) Ensam eller med andra 

d) Bollywood eller Hollywood 

e) Romantisk komedi eller action 

190 

Övningen har ställts upp så här:  

Uppgift ”Para ihop meningar 

a) Här nedan finns fem rader hämtade ur några vanliga texttyper som du möter i skolan, i 
tidningar och på nätet. Kan du para ihop rätt mening med rätt text typ. De fem texttyperna 
är: lärobokstext, blogg, horoskop, roman och nyhetsartikel. 

1. Inspiration och livsglädje från månen ger dig en märklig och dessutom mycket 
underhållande torsdag. 

2. Att argumentera handlar om att föra fram sin åsikt och räkna upp orsakerna till 
varför man tycker som (osv)  

199 

Texten rök fritt…  

rök fritt eller rökfritt 

sex filmer eller sexfilmer 
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halv naken karl eller halvnaken karl 

kassa apparater eller kassaapparater 

201 

Andra talspråksformer… har ställts upp som tabell med två kolumner.  

Andra talspråksformer som du bör se upp med när du skriver.  

Tabellen visar a) så säger vi… och b) så skriver vi… 

a b 

ja jag (osv) 

201 

Svarsfälten i sista övningen har försetts med numrering för att underlätta för eleven att 
svara på separat papper.  

Exempel: 

---(1) stannade bilen utanför biografen. 

204-205 

Vid genomgången av skiljetecken har det faktiska skiljetecknet placerats inom parentes 
efter respektive rubrik. 

209 

Bildtext ersätts av bildbeskrivning. 

216 

Uppgift 6 har ställts upp så här:  

… Variation får du genom att kombinera orden i a) och b): 

a) författaren, journalisten, reportern, skribenten, (namnet på författaren) 

b) skriver, säger, berättar, beskriver, förklarar 

220-221 

Textrutan har inte markerats och ordförklaringarna i marginalen har placerats inom 
parentes inuti texten. 

228 

Bildtexter har fått tillägg:   

1. Ta reda på om personen är medvetslös genom att ropa och försiktigt skaka honom 
eller henne. (En livlös man ligger på golvet, en kvinna har böjt sig ner över mannen 
och försöker få fram livstecken och kontrollerar om mannen andas eller ej). 

2. Larma genom att ringa 112. Be människor i din närhet om hjälp. (Mannen visar inga 
tecken på liv och kvinnan börjar ropa högt på hjälp). 
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3.  Börja med att skapa fri luftväg hos personen. Lägg personen på rygg. Placera ena 
handen på personens panna och böj huvudet bakåt. Placera därefter långfingret 
och pekfingret från andra handen på benpartiet under hakan. Lyft hakan uppåt och 
hjälp på så sätt till att böja huvudet bakåt. (Kvinnan ställer sig snett bakom mannen 
och böjer hans huvud bakåt). 

4.  Kontrollera att personen andas. Se, lyssna, känn! Om personen andas, lägg honom 
eller henne i stabilt sidoläge för att bibehålla fria luftvägar. (kvinnan böjer sig fram, 
nära över mannens ansikte för att känna om han andas.) 

5.  Om den skadade inte andas trots fria luftvägar ska du ge andningshjälp med mun 
mot mun-metoden: kläm samman näsborrarna, dra in ett djupt andetag, lägg 
läpparna om personens mun och blås in tills personens bröstkorg höjer sig. Fortsätt 
med mun mot munandning tills den skadade andas själv eller någon annan tar över 
ansvaret. (Kvinnan påbörjar mun-mot-mun metoden). 

283 

Tabellen har skrivits som löpande text i stället. 

Singular 

obestämd form: restaurang, äpple 

bestämd form: restaurang -en, äpple -t 

Plural 

obestämd form: restaurang -er, äpple -n 

bestämd form: restaurang -erna, äpple -na 

283 

Övningen har skrivits så här: 

Substantiv delas in i två genus. 

Numrera, använd ej fet eller kursiv stil. Skriv så här:  

Substantiv delas in i två genus (kön). 

a) utrum (n-ord) slutar på -n i bestämd form singular. 
Film -en, dag -en 

b) neutrum (t-ord) slutar på -t i bestämd form singular. 
vardagsrumm -et, tåg -et 

Substantiven har två kasus. 

a) grundkasus 
Grannen har en ny gräsklippare. 

b) genitiv 
Grannens gräsklippare är ny. 
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283 

Övningen har skrivits så här: 

Rutan Se upp med Genetiv- s längst ner i rutan, skriv: 

Sätt ut komma mellan (se generell anpassning) 

Skriv: Bryssel, Mississippifloden,  

Språktidningen 

284 

Övningen har skrivits så här: 

Kongruensböjningar 

 en gammal cd-skiva 

 ett gammal -t instrument 

 flera gaml -a instrument 

 den gaml -a cd-skivan 

 det gaml -a instrumentet 

285 

Tabellerna har ställts upp så här: 

Infinitiv, preteritum, supinum (osv) 

(att) bo, (i går) bodde, (har) bott 

287 

Övningen har skrivits så här: 

Aktiv form subjektet utför …  

Flytt in text på raden och placera inom parentes. Skriv så här: 

1. aktiv form (subjektet (s) utför handlingen) 
En expert (s) lagade datorn. 

2. passiv form (den s.k. agenten utför handlingen) 
Datorn lagades av en expert (agent). 

288 

Övningen har skrivits så här: 

Verbens former 

1. Finita former kan ensamma vara predikat. De finita formerna är: 

Presens: tänker 

Preteritum: tänkte 
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Imperativ: Tänk! 

2. Infinita former kan inte ensamma vara predikat. De infinita formerna är: 

infinitiv: (osv) 

288 

Övningen har skrivits så här: 

Transitiva verb konstrueras med direkt objekt. 

My(s) bröt(p) tystnaden (dir. obj). 

Intransitiva verb konstrueras inte med direkt objekt. 

Vi(s) kommer (p). 

289 

Övningen har skrivits så här: 

Tabell – bestämda pronomen  

Nedan finns en lista över personliga pronomen i singular och plural i 1:a, 2:a och 3:e 
person.  

(s) = subjektsform 

(o) = objektsform 

1.Personliga pronomen  

a) singular 

 1:a person: jag (s), mig (o)  

 2:a person: du (s), dig (o) 

 3:e person: han, hon, den, det (s)  

 honom, henne, den, det o)  

b) plural 

 1:a person: vi (s), oss (o) 

 2:a person: ni (s), er (o) 

 3:e person: de (s), dem (o) 

289 

Övningen har skrivits så här: 

Tabell possessiva pronomen 

Possessiva pronomen talar om att någon äger något. 

singular: min (utrum), mitt (neutrum) 

plural: mina 
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singular: din (utrum), ditt (neutrum) 

plural: dina  

singular: er (utrum), ert (neutrum) 

plural: era 

singular: vår (utrum), vårt (neutrum) 

plural: våra 

291 

Övningen har skrivits så här: 

Prepositioner 

a) enkla 
Damen letade i sin väska. 

b) sammansatta 
Skulpturen placerades utanför stationshuset. 

c) en ordgrupp 
Hon gör det för din skull. 

293 

Övningen har skrivits så här: 

Satsdelar  

En sats består av subjektsled och predikatsled. 

Björnen (satsled) sover (predikatsled).  

Ofta är båda dessa led utbyggda och består då av huvudord och bestämningar. 

Den trötta björnen (subjektsled) sover länge i sitt ide (predikatsled). 

293 

Övningen har skrivits så här: 

Egentligt subjekt 

Det formella subjektet är alltid ordet det. Det formella subjektet kan tas bort utan att 
innehållet förändras. 

Det (f s) finns en braskamin (eg s) i tv-rummet. 

En braskamin (eg s) finns i tv-rummet. 

294 

Övningen har skrivits så här: 

Objekt 

(Direkt objekt är skrivna med fetstil i meningarna nedan).  
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Alla spelade dataspelet. 

Emil mötte sin värsta konkurrent. 

Slagsmålet såg han från balkongen. 

Indirekt objekt får du fram genom att fråga: Åt/för/till/från vem eller vilka + resten av 
satsen. 

 (Indirekt objekt är markerade med fetstil i meningarna nedan).  

Astronauten visade henne rymdfarkosten. 

Mormodern gav sitt barnbarn ett presentkort. 

294 

Övningen har skrivits så här: 

Adverbial kan vara av olika slag: 

a) tidsadverbial som svarar på frågorna: När?  Hur länge? Hur ofta? 
I kväll startar yogakursen. 

b) Rumsadverbial som svarar på frågorna: Var? Vart? Varifrån? 
Vi träffades som vanligt utanför varuhuset. 

c) sättsadverbial 

295 

Övningen har skrivits så här: 

Huvudsats och bisats 

Huvudsats kallas en sats som ensam kan bilda mening och inte är underordnad någon 
annan sats. 

Hela skolan ska renoveras. 

Bisats är en sats som oftast inte kan bilda mening ensam. 

Ingen gick ut, (h) eftersom regnet öste ner (b).  

Du kan kontrollera om en sats är bisats genom att sätta in ordet inte. I bisats står ordet 
inte före första verbet (biff-regeln). 

De kommer tillbaka om de blir bjudna. 

De kommer inte (h) tillbaka om de (b) inte blir bjudna. 
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Till läsaren 

 Gå gärna igenom och lär dig kortkommandon för Textview som underlättar 
läsningen av den digitala boken.  

 Gruppövningarna har fått det gemensamma namnet ”Gruppövning” och det 
framgår i texten hur det ska gå till om ni ska vara en mindre grupp, större grupp 
eller hela klassen.  

 Andra typer av övningar i boken är Informationssökning, hörövning och skrivövning. 

 Betydelsebärande ord som är viktiga för dig att skilja ut från brödtexten är 
markerade med VERSALER. Detta förekommer främst i grammatik delen av boken. 
Kursiv text markeras inte. 

 Det finns ingen separat bildbilaga och en del av bilderna som är av 
utfyllnadskaraktär har utgått. Många bilder är dock beskrivna och dessa hittar du i 
fliken som heter just bildbeskrivningar.  

 Facit, sak- och personregister har placerats i egna flikar. 

 Textkällorna finns i slutet av textfliken. 

Lycka till med arbetet med boken! 

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

 Stötta eleven att hantera Textview och lära sig kortkommandon som underlättar 
läsningen av boken.  

 Eleven med synnedsättning kan behöva mer tid till vissa uppgifter och det har 
eleven rätt till även vid prov.  

 Eleven måste få tid att hinna läsa igenom bildbeskrivningar och bildtexter och 
berätta gärna mer om bilderna som förekommer i boken. Samtala om bilderna i 
klassen och förtydliga genom enkla skisser på ritmuff.  

 Det är viktigt att eleven har god ordning på sin dokumentation av svar genom att 
exempelvis ha en särskild mapp på sin dator med just denna bok och anteckna 
kapitel och uppgiftsnummer när hen svarar.  

 Eleven kan kopiera över övningarna till sitt ordbehandlingsprogram och arbeta med 
texten/svaren direkt där.  

 I undervisningssituationen läs gärna upp (högt) det du skriver på tavlan. 
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Bildbeskrivningar 

19 

Två personer kommunicerar med varandra.  De har var sin burk med ett snöre mellan sig 
som förstärker ljudet. 

31 

Färgfoto, en gymnastiksal. Närmast bild ligger en tjej på golvet skriver i en tabell. Ovanför 
ser man fötterna på en elev som går på lina.  

32 

Färgfoto. En person på en gräsmatta med en bok över ansiktet.   

35 

Färgfoto. En stor, vackert orangefärgad tiger med tydliga svarta ränder, springer över en 
väg. Bakom tigern ser man en jeep komma.  

37 

Tecknad bild. Den kinesiska almanackan firades 2010 som Tigerns år och en röd tiger 
pryder framsidan på almanackan.  

46 

Två elever står lutade mot en vägg full med graffiti. De tittar med bestämd blick rakt in i 
kameran. 

49 

Ett collage av människor med olika uttryck; tittar ned, tittar upp, pekar med handen, 
tränger sig fram, ser arg ut osv. I mitten står en tjej med en bok i famnen och ser tankfull 
ut.  

50 

Färgfoto. Inne på ett café står en tjej och samtalar med killen bakom disken.  

53 

En grupp killar har ställt upp sig för att bli fotade. De skrattar, klänger på varandra, 
småbråkar, trängs och gör ”tumme upp”.  

59 

En tjej och en kille sitter mitt emot varandra och tränar på högläsning. 

61 

Turk skulle hellre spela basket än att redovisa någonting i skolan. På bilden håller han upp 
en basketboll med pekfingret.  
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75 

Två killar bryter arm och mäter sin styrka mot varandra.  

79 

Två personer i närkamp, skrikandes mot varandra.  

83 

Färgfoto. En man håller i en megafon som kan användas för att höras bättre när han talar. 

86 

En liten kille har klätt ut sig till ”Stålmannen” med röd cape och svarta simglasögon.  

89 

Färgfoto. Ute i naturen. Sex ungdomar hjälper varandra klättra upp på två stora stenar.  

90 

En kille prövar på att jobba som målare och stryker brädor med gul färg. Han har en vit 
skyddsoverall och det syns tydligt att han målat med gult!  

93 

Att arbeta som florist i en blomsteraffär är drömmen för många. Här står en tjej och doftar 
på ett helt fång med röda rosor.  

95 

En kille sitter på gräset vid sidan av trottoaren och skriver något på en laptop han har i 
knäet.  

99 

Färgfoto. Fyra kockar med vita förkläden och höga kockmössor står tätt tillsammans och 
tittar ner i en stor kastrull som står på spisen.  

101 

Färgfoto. På golvet bredvid skrivbordet ligger en massa hopknycklade papper. Den som 
skrivit är inte nöjd med resultatet! 

105 

Färgfoto. I hytten på en hjullastare jobbar en tjej som maskinförare. Hon använder hjälm, 
hörselkåpor och reflexväst som skyddsutrustning.  

108 

En kille ligger i avslappnad ställning i en soffa och läser en bok.  

122 

Tecknad serie. Första delen kapitel V. 
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Victor Frankenstein står i sitt laboratorium. Han har lyckats med sitt experiment att sy ihop 
kroppsdelar från döda människor till en ny varelse. Kroppen hänger ned från taken med 
hjälp av långa kedjor och håller på att fyllas med en röd vätska. 

Victor: "En dyster kväll i november var jag äntligen klar. Jag samlade de livgivande 
instrumenten omkring mig för att fylla min skapelse med livets gnista." 

123 

Victor sprutar in den röda vätskan i varelsen med hjälp av en enorm injektionsspruta.  

Victor: "Hans kropp var proportionerlig och jag hade valt ett vackert ansikte åt honom." 

- Vackert! 

- Gode gud! 

Varelsen öppnar sina ögon. 

Victor: "Jag såg hur varelsens matta, gula ögon öppnades. Den andades tungt, och en 
krampaktig rörelse fick det att rycka i dess armar och ben. I två år hade jag arbetat hårt för 
att ge liv åt en livlös kropp. Jag hade offrat min sömn och min hälsa... Men nu, när jag till 
slut hade nått mitt mål, verkade den underbara drömmen bara ha varit en illusion, och 
mitt hjärta fylldes av fasa och avsky." 

På slutet av sidan börjar den vakna varelsen dra i sina kedjor. Det låter: Knirr!, knaak!, 
kliirr! 

124 

Varelsen sliter sig loss från kedjorna och angriper Victor. Klaank!, klirr!!! - AAARRGGGHH!! 

133 

Berättelsens olika delar:  

a) start 
b) inledning 
c) stegring 
d) vändpunkt 
e) efterspel 
f) slut 

136 

Sommarbild. En kille ligger på en brygga och blåser upp en röd ballong som formas till ett 
hjärta.  

141 

Färgfoto. Mot en brokig, kamouflagemålad bakgrund i gröna nyanser står en människa 
målad i med exakt samma färg och mönster. Det är svårt att urskilja vad som är bakgrund 
och vad som är hans kropp. 
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142 

Färgfoto. En uppslagen bok där bokstäverna ”ramlat ut” och ligger huller om buller. 

145 

Färgfoto. Det är kväll och mörkt. Lite frost ligger på marken. En ensam gatlykta sprider sitt 
ljus över platsen. I bakgrunden syns ett hus med tända lampor i ett av fönstren.   

153 

Ett porträttfoto av en kille med snaggat hår som står lutad mot en vägg. Bilden är helt 
mörk, förutom en smal stråle ljus som faller in och gör killens huvud och ögon synliga.  

155 

En vinternatt. Det är mörkt och ligger snö på marken. Ovanför träden en fantastisk 
stjärnhimmel med lager på lager av små lysande prickar.  

159 

Bakom en halvt genomskinlig glasdörr står en person och försöker titta in.  

164 

Färgfoto. En biosalong med röda stolar. Människor har satt sig ned i väntan på att filmen 
ska börja.  

165 

En stor hink med popcorn, som man brukar köpa när man går på bio.  

169 

En filmklappa från Hollywood. På brädan står information som scen- och tagningsnummer 
(production, director, camera, date, scene, take) och bilden och ljudet av klappan 
registreras och pusslas sedan ihop med varandra vid klippningen.  

180 

Färgfoto från eventet ”Dreamhack”, en stor festival där massor med människor möts för 
att spela dataspel.   

183 

Färgfoto. En tjej spelar dataspel i den mörka lokalen. Hon har headset med mikrofon på sig 
och tittar på bildskärmen med uppspärrade ögon.  

186 

En kille skriver något med bläckpenna på insidan av underarmen på en tjej.  

191 

En kille står lutad mot en röd tegelvägg och kollar i sin telefon. På väggen står texten 
”entré” med stora bokstäver.  
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194 

Färgfoto. En tjej står framför en vit vägg där hon satt upp post-it lappar i olika färger för att 
strukturera och planera sitt skrivande.  

196 

Färgfoto. Två tjejer tillsammans vid en dator. De skrattar och pekar på något som står på 
skärmen.  

206 

I imman på en glasruta skriver någon ett ”M” med sitt finger. 

209 

Tre serierutor ur Henrik Langes ”80 romaner för dig som har bråttom”.  

Kort sammanfattning av bibeln: 

1.  Gud skapade himmel, jord och människor. 
2.  Jesus har blivit korsfäst och hänger på korset. Guds son offrar sig för att 

människorna ska få sina synder förlåtna. 
3.  Men det går åt helvete ändå. Man ser en skräckslagen pojke bli jagad av en varg. 

En ängel med svärd blåser i trumpet, oreda och bråk i världen. 

210 

På bilden ser man en lärare stå vid en kateder och undervisa om The United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland. En av eleverna är roboten Stepan med webbkamera, 
mikrofon och högtalare.  

219 

En kille läser tidningen ”Sport” med bland annat ett reportage om skidåkaren Fred Börre 
Lundberg.  

233 

1.  En utomhuskonsert med hög stämning. Stora strålkastare sveper över publiken 
som trängs framför scenen. De lever sig in i musiken, höjer sina händer och sjunger 
med! 

2.  En vacker solnedgång över havet. Åtta personer i olika åldrar, kanske en familj, har 
samlats och står på rad längs stranden för att fånga den vackra stunden med sina 
mobiler.  

3.  Dagen efter festen på en campingplats. På gräsmattan ligger en massa skräp kvar; 
cigarettpaket, ölburkar och matsopor.  

250 

En massa olika djur (ko, leopard, kamel, lejon, känguru) har målats röda med blommor på - 
som dalahästar. 
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256 

Vinterbild i en park. Det pågår ett snöbollskrig mellan ungdomar. De ramlar i snön, skrattar 
och springer runt. Några är utklädda till ”kaniner” med vita mössor med långa öron.  

257 

Karta som visar indelningen i olika svenska dialekter: 

 Norra Sverige, Norrland: norrländska mål 

 Mellersta Sverige: sveamål 

 Södra Sverige: sydsvenska mål 

 Götaland, Småland och Öland: götamål 

 Gotland: gotländska mål 

 Finland: östsvenska mål 

259 

Färgfoto från en sjukhusmiljö. Tre personer klädda i blå kläder som har munskydd och 
operationsmössor på.  

260 

Färgfoto. En grupp ungdomar break dansar. I mitten står en kille på huvudet i 
skräddarställning med benen i kors! 

263 

En tjej och en kille står mitt emot varandra och blåser var sin bubbla med tuggummi. 
Hennes är lite större än hans.  

266 

Fyra småfåglar sitter på en ledning uppe i luften. En av fåglarna sitter och kvittrar med 
öppen näbb lite längre ifrån de andra.  

269 

Fyra ungdomar, två tjejer och två killar, sitter och vilar på marken framför en vägg med 
graffiti. Två av dem håller i skateboards och en av killarna har en basketboll.  

270 

En rund skylt med röd kant och mot den vita bakgrunden framträder ett svart ansikte i 
profil med pekfingret framför munnen ”ssss” (tystnad). 

271 

Tre lemurer ”pratar” med varandra under ett stort träd. En av dem skriker med öppen mun 
och lutar huvudet bakåt som om den varnar för något ovanför. Lemuren som sitter bredvid 
tittar lite förvånat uppåt. Den tredje lemuren vrider på huvudet och tittar åt ett helt annat 
håll.  
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275 

Två kvinnor möts på en stig vid en odling någonstans i världen. Den ena är en kvinna från 
trakten, mörkhyad med mörkt hår, barfota med ett litet barn i ett tygstycke på ryggen. Den 
andra ser västerländsk ut med färgat blont hår, ljus hy, shorts, joggingskor, ryggsäck och 
vandringsstav.  

276 

Språkträd med vida grenar. 

Indoeuropeiska språk 

1. Grekiska 
2. Albanska 
3. Armeniska 
4. Keltiska språk: bretonska, walesiska, gaeliska 
5. Baltiska språk: lettiska, litauiska 
6. Slaviska språk: fornkyrkoslaviska, bulgariska, makedonska, serbokroatiska, 

slovenska, slovakiska, tjeckiska, vitryska, ukrainska, ryska 
7. Germanska språk 

a) Västgermanska språk: tyska, engelska, frisiska, jiddisch, afrikans, nederländska 
b) Östgermanska språk: gotiska 
c) Nordgermanska språk: 

 Västnordiska språk: isländska, norska, färöiska  

 Östnordiska språk: svenska, danska 
8. Romanska språk: rumänska, italienska, franska, spanska, portugisiska, latin  
9. Indoiranska språk: kurdiska, sanskrit, hindi, bengali, singalesiska, persiska  

277 

Färgfoto. I en dal mellan höga berg har en grupp människor samlats och lever ”vikingaliv” i 
tidsenlig klädsel. De har satt upp enkla tält på platsen och lagar mat över öppen eld. 
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