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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!
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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.



Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften,i
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven.



Boken har inga svällpappersbilder.



Boken är fylld med bilder. De bilder som behövs för att lösa uppgifterna finns
beskrivna. Många av dessa är inte beskrivna i detalj, då det skulle ta för mycket
plats och tid för eleven. Bildbeskrivningarna står i bildbeskrivningsruta. Dessa är
bifogade sist i detta dokument.



I boken finns även många bildord. Oftast är de skrivna med ett ord i en lista så att
eleven kan lösa uppgiften. Eleven har fått instruktion på svenska, ex. om listan är på
svenska och eleven ska skriva det engelska ordet.



I boken finns en rosa fågeln som säger saker till eleven. När den säger något står
det "Fågeln säger:" innan texten.



Uppgifterna är numrerade så att det blir lättare för eleven att hålla reda på svaren.
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Kursiv stil som är nödvändig i sammanhanget har behållits. Övrig kursiv och fet stil
har strukits. Kursiv stil skrivs med STORA bokstäver i Textviewboken.



Ikoner skrivs med text direkt efter uppgiftssiffran så här: Read, Listen, Speak och
Write.



Korsord står som en lista med ord. Ibland ska eleven översätta det svenska ordet
och ibland hitta rätt ord på engelska. Efter varje ord/mening finns antalet bokstäver
det nya ordet ska ha.



Många listor har fått alternativen markerade med a) b) c) istället för rutor. På så
sätt kan eleven svara med uppgiftens siffra och valt alternativ (a b c osv.).



Alla "Tick off" har ändrats till "Mark". Alla "Circle them" har ändrats till "Mark
them". Alla "box" har ändrats till "list".



Många av bokens tabeller är omarbetade till vanlig text.



Där eleven ska fylla i RIGHT or WRONG är text tillagd: (Skriv r för right och w för
wrong).
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Sidspecifika förändringar
Omslag
Dessa tabeller, liknande denna är skrivna:
infinitiv, preteritum, perfekt particip
be, was/were, been
vara; bli, var; blev, varit; blivit
begin, began, begun
börja, började, börjat
osv.
7
Uppg. A
Kartan är struken och texten är ändrad till: Read the text and answer the following
questions.
1. The Niagara River runs between two countries. Which are these countries?
2. There are three falls: American Falls, Bridal Veil Falls and Horseshoe Falls. Arrange
them by size.
8
Uppg. 1A
Texten är skriven: Find the right ending (a-k) to each sentence (1-11).
Example: 1 c
1. A man managed to
2. All three fell
osv.
a) went for a trip on the river.
b) passed the 'point of no return'.
osv.
14
Uppg. A
Luckorna har markerats med siffror så att eleven kan skriva siffra och ord.
... onto the ---,(1) the ---(2) were already ...
osv.

3

17
Uppg. 5
Tillagt: (Skriv det engelska ordet.)
1. bagage/lucka --2. säkerhetsbälte --3. vindruta --4. ratt --5. vindrutetorkare --6. motorhuv --7. utvändig backspegel --8. däck --9. körriktningsvisare --10. nummerskylt --18
Uppg. 8
Korsordet är skrivet:
A.
Across


3. n----- - -----



4. --n-s-----



6. -t-e---- - -----



7. indicator



9. ---e - ----o-



10. tyre

Down


1. windscreen-wipers



2. bonnet



5. ---t - ----



8. boot

25
Uppg. 1
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Tillagt:
1. En person står inomhus på en matta och har skor på sig.
2. En kvinna och en pojke. Kvinnan säger: Tea? Pojken säger: Yes, please.
3. En kvinna och en man möts. Mannens pratbubbla visar: ...? Kvinnan svarar inget.
4. En kvinna sitter vid ett bord. En man serverar kvinnan mat.
5. Två lika kvinnor står vid ett övergångsställe. I den ena kvinnans tankebubbla finns
en vänsterpil och i den andra kvinnans tankebubbla finns en högerpil.
Uppg. 2
Tillagt:
1. En kvinna svarar i telefon. Hon säger: 4256641.
2. Före ett övergångsställe finns en vitmålad text: look left. Efter texten finns en
högerpil.
3. En kille med en tom tallrik säger: Thank you for the food.
26
Uppg. 5A
Struket: ...is underlined
Ersatt med: ...is given in brackets.
1. t(e)cxep --2. ehka(s) --osv.
27
Uppg. 7 är skriven så här:
Exempel:
find, äpplen: Did your find any apples?
see, (inte) bananer: I didn't see any bananas.
have, potatisar: I'll have some potatoes!
1. pick, blommor: ---!
2. read, böcker: ---?
3. take, (inte) foton: ---.
4. buy, godis: ---!
5. get, tidningar: ---?
6. eat, (inte) hamburgare: ---.
7. drink, coca-cola: ---?
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8. meet, spöken: ---?
33
Uppg. 7
1. ringklocka --2. växel/spak/ --3. cykel/styre/ --4. sadel --5. framlykta --6. broms --7. pedal --8. pakethållare
9. bakljus
10. ekrar --11. kedja --12. bakhjul --34
Uppg. 1A
Tabellen är skriven som lista och uppdelad i två grupper:
A.
City --8 million - 5 parts
on the east coast
...
B.
City --4 million
on the Pacific coast
...
36
Uppg. 2B
Struket: Put the correct numbers in the boxes.
Ersatt med: Match the Swedish descriptions (1-6) with the right places (a-f).
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1. hög staty på ö, Frihetsgudinnan
2. byggnad, skyskrapa som uppförts på platsen där tvillingtornen låg
3. skyskrapa och kontorsbyggnad
4. affärs-, nöjes- och kontorskomplex
5. stor park på Manhattan
6. stor bred gata där det finns många exklusiva och kända affärer
a) Central Park
b) the Empire State Building
osv.
37
Uppg. 1
1. En tjej med resväska och souvenir.
2. En kille med glass.
3. En kille går vid bion.
4. En tjej kommer inte in i sin bil.
5. En kille skriver brev.
6. En kille gör läxor.
38
Uppg. 3
1. En person halvligger i en soffa och snarkar. En tv står framför.
2. En person står och spelar gitarr.
3. En person sitter i soffan och tittar på tv.
4. En person håller i en mick i ett stativ och sjunger.
5. Fem personer dansar. Bakom dem finns en scen med högtalare.
6. En kvinna pratar med en polisman.
7. En kille med post blir jagad av en hund. Breven flyger i luften.
8. En man kör bil.
40
Uppg. c
Uppgiften är omskriven på följande sätt:
I put on my skis outside the cabin. It's a --- (1),
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(a. dark b. late c. bright d. early)
sunny morning and I'm in a good mood. This is what I look forward to ---(2)
(a. just b. near c. not d. during)
osv.
41
Uppg. 2A
Texten är ändrad till: Solve the puzzle. (Varje siffra representerar en bokstav. Några
bokstäver är ifyllda).


Ord 1: l o 9 e



Ord 2: c l o 19 12



Ord 3: 9 l o 6 e



Ord 4: c 8 16 7 13



Ord 5: e 21 6 e c 20



Ord 6: 6 o 15 12 e 17



Ord 7: 20 h 19 13 12 e 17



Ord 8: 9 7 l e 13 c e



Ord 9: 9 19 17 11 7 11 e



Ord 10: h 8 l 14 15 8 10



Ord 11: 8 11 8 l 8 13 c h e



Ord 12: c o 13 12 7 20 7 o 13



Ord 13: 6 8 17 8 l 10 9 e 12



Ord 14: 18 13 o c 18 - o 11 e 17
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Uppg. 3
a) skidåkning med drake som dragkraft
b) konståkning
c) pjäxa
d) stollift
e) släplift
f) skridsko
g) bräda, snöbräda
h) alpin utförsåkning
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i) längdåkning
j) hjälm
k) hastighetsåkning på skridskor
l) ishockeyklubba
51
Uppg. 7
Tillagt: (Skriv det engelska ordet. Du får hjälp med vissa bokstäver. Antalet bokstäver finns
inom parentes).
1. lägenhet


AE: --------- (9)



BE: --a- (4)

2. semester


AE: -a------ (8)



BE: -----a- (7)

3. hiss


AE: ----a--- (8)



BE: --f- (4)

4. trottoar


AE: -------- (8)



BE: -------t (8)

5. tunnelbana


AE: --b--- (6)



BE: ----------- (11)

6. affär/butik


AE: ----- (5)



BE: ---- (4)

7. lastbil


AE: ---c- (5)



BE: ----- (5)

8. godis


AE: c---- (5)



BE: ----t- (6)
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9. höst


AE: -a-- (4)



BE: ---u-- (6)

10. bensin


AE: --- (3)



BE: ------ (7)

54
Uppg. 3
Tillagt: (Skriv det engelska ordet.)
1. solglasögon --2. hårband --3. tandborste --4. läppstift --5. armband --55
Uppg. 4
Tillagt: (Skriv det engelska ordet.)
1. glasögon --2. tvål --3. näsdukar --4. tandkräm --5. hårklämmor --6. nagelsax --7. ögonskugga --8. tandtråd --9. halsband --10. örhänge --11. parfym --12. tandpetare --61
Uppg. 4
Tillagt: (Skriv det svenska ordet.)

10

1. belly button --2. breasts --3. bum --4. chest --5. elbow --6. heel --7. hip --8. neck --9. shoulder --10. thigh --11. waist --73
Uppg. 4A
Texten är ändrad till: Solve the puzzle. (Varje siffra representerar en bokstav. Några
bokstäver är ifyllda. Tecknet é betyder att det är mellanrum mellan flera ord.)


Ord 1: l o 7 8 l



Ord 2: 11 n 19 10 14 e d



Ord 3: 20 p 8 14 14 o 9



Ord 4: 13 o n d é o 13



Ord 5: 8 l l e 14 21 11 7



Ord 6: 8 p p l 11 7 8 12 11 o n



Ord 7: 20 9 11 12 7 h 15 o 8 14 d



Ord 8: 16 e e p é 11 n é 12 o 10 7 h



Ord 9: 7 14 e e p 17 - 7 14 8 9 l 17



Ord 10: l o o 16 é 13 o 14 9 8 14 d é 12 o

76
Uppg. 1A
Struket: pictures
Ersatt med: Swedish descriptions (a-f)
a) flera uppstoppade fåglar
b) tre personer ser på dominobrickor på golvet
c) en person skjuter en fågel med luftgevär
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d) en fågel flyger in genom fönstret, flaxar med vingarna så några dominobrickor faller
e) en person öppnar fönstret för att släppa in frisk luft
f) datum: 17 november, plats: Leeuwarden, The Netherlands, händelse: Dominoes 4
million
Uppg. 1B
Struket: picture
Ersatt med: description (in the right order)
1: 17 November, Leeuwarden, --2: --osv.
79
Uppg. 7
1. Oliver och Maya spelar badminton.
2. Ms Hall tvättar bilen.
3. Lola läser en bok.
4. Mr Lewis ligger i hängmattan.
5. Mr & Mrs Manning äter middag.
6. Joey klipper häcken.
82
Uppg. 3
Tillagt: (Skriv det engelska ordet.)
1. diskmaskin --2. skål --3. spis --4. kastrull --5. kopp --6. mikrovågsugn --7. fat --8. stekpanna --9. tallrik --10. flasköppnare ---
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Uppg. 5
Tillagt: (Detta är ett korsord i svarttrycket. Du har en lista att översätta. Siffran säger hur
många bokstäver som det engelska ordet ska ha.)
1. gaffel 4
2. stekpanna 6 + 3
3. diskmaskin 10
4. frys/skåp/ 7
5. kylskåp 6
6. fat 6
7. kastrull 8
8. sked 5
9. skål 4
10. spis 6
11. kniv 5
12. kökslåda 6
13. tallrik 5
14. ugn 4
15. flasköppnare 6 + 6
90
Uppg. 2A
Struket: Match them with the pictures. Write 1-5 in the boxes.
Ersatt med: Write 1-5 after the Swedish description a-e.
a) The kangaroo. Känguru: däggdjur, pungdjur, litet huvudet med stora öron, större
och längre baktassar än framtassar, lång svans.
b) The platynus. Näbbdjur: 30-45 cm långt däggdjur, kloakdjur, har en näbb, 10-15 cm
lång svans, brunsvart päls.
c) The kookaburra. Skrattfågel: liten fågel som är känd för sitt läte som påminner om
människoskratt.
d) The emu. Emu: Australiens nationalfågel, stor, långhalsad, kan inte flyga, ullig
fjäderdräkt.
e) The koala. Koala: däggdjur, pungdjur som lever i träd, grå päls med brun teckning,
yviga vita örontofsar.
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Uppg. 3
Tabellen är omskriven på följande sätt (gäller även motsvarande tabell på sid. 134:


country: Austria



population: ---



continent: ---



capital: Vienna



country: Ethiopia



population: 102,400,000



continent: Africa



capital: ---

osv.
98
Uppg. 4
Tillagt: (Antalet bokstäver finns inom parentes.)
1. place, city where you go (11)
2. where you can hear the captain speaking (11)
osv.
114
Uppg. 1A
Tillagt: Write 1-7 after each sentence.
a) A very large country 1
b) Red and white --osv.
116
Uppg. 4
Tillagt: (Du får hjälp med vissa bokstäver.)
1. ---d-2. -i----3. ---f
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4. ---f-5. -e---6. -r---7. ---e8. --n----9. ---c10. --e11. ---s117
Uppg. 6
Struket: Write the correct numbers in the circles.
Ersatt med: Match the numbers (1-16) with the Swedish explanations (a-p).
a) Tre vågräta band med färgerna (uppifrån): blått, svart och vitt. (Estnisk flagga)
b) Tre lodräta band med färgerna (från vänster): blått, vitt och rött. (Fransk flagga)
c) Tre vågräta band med färgerna: rött, vitt och rött. (Österrikisk flagga)
d) Tre vågräta band med färgerna (uppifrån): gult, grönt och rött. (Litauisk flagga)
e) Tre vågräta band med färgerna: rött gult, rött och en vapensköld med en krona och
kolonner. (Spansk flagga)
f) Tre vågräta band med färgerna (uppifrån): svart, rött och gult. (Tysk flagga)
g) Röd med ett vitt band i mitten. (Lettisk flagga)
h) Tre vågräta band med färgerna (uppifrån): rött, blått, vitt och en vapensköld med
en krona över. (Serbisk flagga)
i) Tre vågräta band med färgerna (uppifrån): rött, vitt och blått. (Holländsk flagga)
j) Nio vågräta ränder i blått och vitt. _I övre vänstra hörnet finns en blå kvadrat med
ett vitt kors. (Grekisk flagga)
k) Röd kvadrat med ett vitt kors. (Schweizisk flagga)
l) Två lodräta band med färgerna (från vänster): grön och röd. På flaggan finns en
armillarsfär (gammalt navigationsinstrument). (Portugisisk flagga)
m) Tre lodräta band med färgerna (från vänster): svart, gult och rött. (Belgisk flagga)
n) Tre lodräta band med färgerna (från vänster): grönt, vitt och rött. (Italiensk flagga)
o) Två vågräta band med färgerna (uppifrån) vitt och rött. (Polsk flagga)
p) Tre vågräta band med färgerna (uppifrån): vitt, blått och rött. (Rysk flagga)
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Uppg. 3
Tabellen är skriven:
The grizzly
a) Where does it live? --b) What does it look like (color, weight, height)? --c) What does it eat? --d) How many cubs does a female normally get? --e) Other interesting facts? --123
Uppg. 1 är skriven:
1. Monday: Phil and Jane Mills - spelar badminton.
2. Tuesday: Ms Huxley - sjunger i kör.
3. Wednesday: Danny and Liz - arbetar i trädgården.
4. Thursday: Tim - tittar på tv.
5. Friday: Emily - spelar golf.
6. Saturday: Theo and Megan - går på fotbollsmatch.
7. Sunday: David - lagar mat.
124
Uppg. 2: Textens luckor med ord är numrerade så att eleven kan skriva siffra och rätt ord.
My older sister was watching(1. watch) TV when the phone rang(2. ring). Dad ---(3. make)
tea in the kitchen and in the bathroom my brother ---(4. put) gel in his hair. And my little
sister ---(5. go) to bed. So I ---(6. rush) into the living room and ---(7. answer) the phone.
"Hi, Jack. It’s me. What ---(8. do) you ---(9. do)?"
"Zoe! Nice to hear from you. I ---(10. listen to) the latest Coldplay tune when you ---(11.
call)."
"Well, I had nothing to do. My parents ---(12. train) and my brother always ---(13. see) his
girlfriend on Wednesday nights. I ---(14. wonder) if you could come over to my place."
"Sure. In a minute."
127
Uppg. 5A
Bokstäverna i ormen är skrivna löpande:
teenagereceiptruthairstylexcepturnervoushyoung
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129
Uppg. 2
Columnerna är numrerade och skrivna som listor efter varandra.
Column 1:


The aeroplanes



The cars



...

Column 2:


glitter



fly

osv.
132
Uppg. 8
B.
Across


3. number-plate



4. windscreen



6. steering-wheel



7. ------t--



9. side-mirror



10. ----

Down


1. --n-s--e-- - ---e--



2. --n--t



5. seat-belt



8. -o--
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Till läsaren
Boken har inga svällpappersbilder, men det finns bildbeskrivningar.
I boken finns många teckningar. De står som ord i listor att jobba med.
Det finns en rosa fågel i boken som ger dig tips. När den säger något står det "Fågeln
säger" innan texten.
Uppgifterna är numrerade så att det blir lättare att hålla reda på svaren.
Det finns inget facit i boken.
Kursiv stil skrivs med STORA bokstäver i Textviewboken.
Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till anpassningsfunktionen@
spsm.se
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Pedagogiska tips


Läs texten Till läsaren tillsammans med eleven. På detta sätt lär sig eleven att själv
söka reda på information om boken.



Tänk på att elever med synnedsättning behöver mer tid till att läsa
bildbeskrivningar och att arbeta med texter och uppgifter.



Bildbeskrivningarna är inte grundligt beskrivna i texten. Prata om bilderna i klassen
så får eleven mer information tillsammans med övriga i klassen.



Om eleven svara i dator gör då en mapp i datorn namnad engelska, i den mappen
gör du en mapp för den här boken. På så vis byggs en trädstruktur upp så att eleven
själv kan hitta och spara sina dokument i. Om eleven svarar i perkins, gör en pärm
med punktskriftsuppmärkta flikar.



SPSM Resurscenter syn håller kurser för lärare och svarar på frågor om att
undervisa elever med synnedsättning. Kontakta dem för mer information
www.spsm.se, tel: 010-4735000.

19

Bildbeskrivningar
Omslaget
Tecknad bild från havsbotten där det bl.a. finns dykare, maneter, fiskar och sköldpaddor.
23
Tecknad bild från en strand vid ett hotell. Megan dyker. Peter och Annie lyssnar på musik.
Claire sitter i en solstol under en parasoll. Mr och Mrs Ross joggar. Jason seglar. Bonnie
simmar. Mr Jones ligger och solar. Shawn ligger och snarkar. Lucy och Molly spelar
badminton. Ms Jenkins målar en tavla. Samuel och Alice sitter på en filt och dricker kaffe.
En hund står bredvid och äter ur en matskål. Rahid spelar piano och Beverly och Zoe
sjunger.
33
Tecknad bild.
En tjej med hästsvans cyklar på en orange cykel. Cykeln har två trampor och pakethållare.
Tjejen har orange hjälm, blå cykelbyxor, vit t-shirt och orange skor.
44
Tecknad bild.
En skidbacke med släplift. Tre personer åker skidor. Två personer åker skridskor. En snurrar
och en hoppar. På en bänk ligger en avbruten hockeyklubba. Under bänken finns två
pjäxor.
54
Tecknad bild på en sandstrand. Harvey ligger ner på stranden. Han har keps, tröja, byxor
och skor. Moon sitter och håller i Harveys huvud, som är böjt framåt. Moon har vitt
pannband. Foster sitter vid sidan om Harvey. Spencer, med solglasögon, springer iväg.
Ovanför flyger flera fåglar.
58
Fyra tecknade bilder på en kvinna som gör mun-mot-munmetoden på en liggande man.
1. Kvinnan känner om mannen andas.
2. Kvinnan tar ett andetag.
3. Kvinnan blåser in luft i mannens mun.
4. Kvinnan ser om bröstkorgen rör sig.
60
Fem tecknade bilder på en tjej som hjälper en kille vid kvävning.
1. Tjejen står lite snett bakom killen och håller i hans axel.
2. Tjejen står bakom killen och tar ett grepp med sina armar runt hans midja.
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3. Tjejen trycker armarna kraftigt inåt - uppåt, så att luften pressas ut på killen.
4. Tjejen böjer killens överkropp framåt. Hon stöder hans bröst med sin ena hand.
5. Tjejen står framför killen med sina händer om hans hals och kontrollerar om
föremålet lossnat.
60
Fyra tecknade bilder på en man som hjälper en kvinna vid förfrysning.
1. Kvinnan skakar och mannen pratar med kvinnan.
2. Mannen hjälper kvinnan in genom en dörr.
3. Kvinnan sitter i en fåtölj. Mannen lägger en filt runt kvinnan.
4. Kvinnan har en kopp med något varmt i.
61
Tecknad bild på en figur. Figuren är grå och har ett avlångt huvud med orange hår, två
långa öron, två ögon som är stängda, en näsa och en öppen mun. Figuren har fyra armar,
fyra ben, tre navlar och en svans. Händerna har fyra fingrar och fötterna har fyra tår.
Figuren har en blå bikini-överdel och ett par orange shorts.
65
Foto på en tiger. Pälsens grundfärg är gul-orange, med vita områden på bröstet och
huvudet. Ränderna på tigern är grå-svarta.
68
Foto på Ganesha i halvfigur. Han har ett elefanthuvud och fyra armar. Han har ljus hud
med orange-färgade stora elefantöron. Han är klädd i en blå öppen dräkt, där magen syns.
Ganesha avbildas ofta med kulmage. Han har guldsmycken och en guldkrona på huvudet. I
pannan har Ganesha ett rödmålat märke, en treudd. Bakom Ganesha finns två stora
manshuvuden.
74
Foto. Närbild på ett lejons gap där man ser många tänder. I överkäken sitter två stora
hörntänder.
77
Foto på en sparv. Det är en liten fågel som är brun med grått bröst och gul näbb.
77
Två bilder.
1. Foto på en statyett av en räddningshund med en röd väska runt halsen. På
statyettens fot står det RSPCA.
2. Bredvid några tryckta bokstäver: RSPCA finns avtryck av två tassar.
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83
Tecknad bild från en strand vid ett hotell. Megan dyker. Peter och Annie lyssnar på musik.
Claire sitter i en solstol under en parasoll. Mr och Mrs Ross joggar. Jason seglar. Bonnie
simmar. Mr Jones ligger och solar. Shawn ligger och snarkar. Lucy och Molly spelar
badminton. Ms Jenkins målar en tavla. Samuel och Alice sitter på en filt och dricker kaffe.
En hund står bredvid och äter ur en matskål. Rahid spelar piano och Beverly och Zoe
sjunger.
88
Tre bilder.
1. Två tecknade hjärtan - ett blått och ett rött.
2. Ett svartvitt äldre foto på en man och en kvinna som står nära varandra och ser
varandra i ögonen.
3. Ett färgfoto på två rosa-röda flamingor. (Stora fåglar med långa ben och lång hals).
92
Två foton.
1. Ett stort sandstensberg. Omkring finns ett öppet busklandskap.
2. Foto från havsbotten. Där finns två dykare, koraller och fiskar i olika färger.
101
Tecknad bild inifrån ett flygplan. En kille står i mittgången med pistol. Han har en kniv i
bakfickan. Runt halsen har han en lila sjal med vita prickar. En man och en kvinna sitter till
vänster, längst bak i planet. Till höger om killen med pistol sitter en äldre man och till
vänster sitter en mamma med två barn. På golvet ligger två muggar.
106
Tecknad bild från en affär med många tv-skärmar. Affärsbiträdet står och räcker upp
händerna bakom en disk. Två maskerade rånare står framför disken. Den ena rånaren har
mustasch och ögonmask och bär på en kasse. Han har en lång rock och svarta stövlar. Den
andra rånaren har en sjal för näsan och munnen. Han har en pistol i handen. Han har
randig tröga, stövlar och bär på en vit kasse. På dörrarna bakom rånarna står det "To men's
wear". En väggklocka visar 14:00. En kille (du) kikar fram bakom en man som bär vit keps,
vit jacka och vita byxor. Vid sidan om killen står en kvinna med mörkt hår, ljus kappa,
handväska och hatt. Bakom henne står en ljushårig person med beige rutig kavaj.
112
Foto från en livsmedelsbutik. På en kassas transportband ligger många olika sorters
livsmedel.
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115
Foto på en ishockeyspelare. Han har en tröja med ett märke och texten "Oilers". Han lyfter
upp en stor silverfärgad pokal med båda händerna.
118
Fyra foton.
1. Midsommarfirande med midsommarstång.
2. En tub Kalles kaviar.
3. En fjällstuga med snö runt omkring.
4. En älg står i gröna buskar.
122
Foto på en stor brun björn från sidan. Björnen sitter på en höjd bland stenar och träd och
ser nedåt på något.
128
Foto på en brun räv som springer i gräs.
130
Foto. En fågel med insekt i näbben flyger framför ett hål i en trädstam. Från hålet syns en
gapande fågelunge.
131
Ett foto på en ljusbrun och vit, långhårig kattunge och en gul, fjunig kyckling som sitter tätt
intill varandra.
133
Tecknad bild.
En tjej med hästsvans cyklar på en orange cykel. Cykeln har sadel, framlampa och en
trampa. Tjejen har blå cykelbyxor, vit t-shirt och orange skor.
133
Tecknad bild.
En skidbacke med stollift. Två personer åker skidor. Två personer åker skridskor. En sitter
på isen och en hoppar. På isen ligger en avbruten hockeyklubba. På en bänk finns två
pjäxor.
134
Tecknad bild inifrån ett flygplan. En kille står i mittgången med pistol. Han har två knivar i
bakfickan. Runt halsen har han en lila enfärgad sjal. Två kvinnor sitter till vänster, längst
bak i planet. Framför dem sitter en äldre gråhårig kvinna. Till höger om killen med pistol
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sitter en äldre man och till vänster sitter en mamma med ett barn. På golvet ligger tre
muggar.
135
Tecknad bild från en affär med många tv-skärmar. Affärsbiträdet står och räcker upp
händerna bakom en disk. Tre rånare med rånarluva på huvudet står framför disken. Alla
rånare har jeans, t-shirt och tennisskor. En av rånarna bär på en väska och en annan bär på
en vit kasse. Den som bär på kassen har en kniv i handen. På dörrarna bakom rånarna står
det "To Stationary". En väggklocka visar 15:00. En tjej (du) kikar fram bakom en man som
bär vit keps, vit jacka, vita byxor och svarta stövlar. Vid sidan om tjejen står en kvinna med
mörkt hår och mörk kappa. Bakom henne står en ljushårig person med beige enfärgad
kavaj.
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