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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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Läraranvisning 

Titel: Spegla språket grundbok 9 

Författare: Laila M. Guvå, Åse Wewel 

ISBN 978-91-523-4117-9 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................. 13 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 14 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 15 

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. 

• Mycket av markering för kursiv- eller fetstil är inte med i textviewboken. I de fall 
det är markerat återges det med versaler. I grammatikdelen har förklaringar som ex 
visar vilken del som är huvud- eller bisats, placerats in i texten inom parentes. Ex sid 
269 
Vi ska göra läxor (h) och sedan ska vi gå på bio (h). 

• En del tabeller har ställts upp som listor eller löpande text för att underlätta linjär 
läsning. Eleven får inledningsvis en förklaring hur texten ställts upp. 

• Bildtexter och bildbeskrivningar är placerade i fliken ”Bildbeskrivningar”. Bilder och 
illustrationer av utfyllnadskaraktär har utgått och det medföljer inga 
svällpappersbilder till denna bok. 

• Facit, tips från coachen och sakregister har placerats i egna flikar. 

• I Textviewboken har separata flikar för sakregister för löptexten och Tips från 
coachen skapats. Detta pga av att sakregister i Textview bara kan länka till en annan 
flik. Då Tips från coachen ligger i egen flik måste också registret för de sidorna ligga 
i en separat flik. 

• Bildkällor har utgått. 
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Sidspecifika förändringar 

6–7 

Frågorna har numrerats. 

a) På raderna-frågor 

b) Mellan raderna-frågor 

c) Bortom raderna-frågor 

48 

Frågorna har numrerats. 

a) Skriftliga källor: tryckta och digitala texter… 

b) Muntliga källor: intervjuer (osv) 

56 

Alternativen har blivit numrerade. 

En källa till information kan vara skriftlig, muntlig eller materiell och visuell. 

När du arbetar med källkritik ska du utgå från fyra kriterier: 

1. Äkthet: är källan äkta eller falsk? 

2. Tid: är källan samtida eller tillräckligt aktuell? 

3. Beroende: är källan självständig eller bygger den på andra källors information? 

4. Tendens: är källan objektiv eller vinklad? 

Presentera alltid dina slutsatser kring de källor du har använt, på ett tydligt sätt och 
motivera alltid varför du tycker att källorna är tillförlitliga och användbara eller varför de är 
opålitliga. 

57 

Text har skrivits in för att undvika tom sida: 

Strategier för språk och lärande 

62–63 

Foton har utgått 

69 

Uppställningen har ändrats: 

  1650 Upplysningen: Swift, Voltaire, Lenngren 

  1750 Romantiken: Bröderna Grimm, Wollstonecraft 

  1840 (osv) 
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95 

Texten presenteras så här: 

a) Rubrik: Om du vill kan du vänta med att välja en rubrik tills du är klar med analysen. 

b) Inledning: Inled din analys med en kort… (osv) 

118 

Texten har flyttats upp från nästa sida. 

Miljöer 

• fysisk miljö = vilken plats det är och hur den ser ut 

• social miljö = hur stämningen, läget och relationerna är 

Var utspelar sig ungdomsromanen? … (osv) 

 128 

Text har lagts till: 

Fem ungdomars åsikter om film: 

1. Film det är underhållning, avkoppling och verklighetsflykt! 

2.  (osv) 

140 

Text har lagts till: 

… Så här kan ett bildmanus till en förföljarscen se ut (6 bilder): 

1. Helbild som visar överkroppen på en kille som ser rädd ut och springer fort och tar i 
med armarna. 

2. Närbild på benen på killen som springer fort. 

3. Närbild på killen som vrider på huvudet och tittar bakom sig med rädsla i ansiktet. 

4. Närbild på ansiktet på den skräckinjagande personen som förföljer killen. 

5. Helbild med killen och förföljaren i bild. Med ett ovanifrån-perspektiv ser man hur 
killen springer in i en tunnel med förföljaren tätt bakom. 

6. Helbild på killen som fortsätter springa in i tunneln ur ett bakifrån-perspektiv. Han 
ser ut att springa ”ur bilden”. 

214 

Texten har placerats i en textruta: 

--- textruta --- 

Falsk nyhet delas i 10 steg på 800 minuter och når ca 3 000 unika användare. 

Sann nyhet delas i 10 steg på 20 000 minuter och når ca 400 unika användare. 
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Falsk nyhet delas i 18 steg på ca 2 000 minuter och når ca 40 000 unika användare. 

--- slut textruta --- 

219 

Har ställts upp så här: 

Skrivmall för krönika 

a) Rubrik: Skriv en rubrik som tydligt… 

b) Personlig upplevelse: Ge en bakgrund till… (osv) 

239 

Bildtext har lagts till: 

Hällristningar från bronsåldern, Tanumshede, Sverige. Figurerna föreställer båtar och 
skepp, människor som fiskar, djur med mera. 

250 

Texten har ställts upp så här: 

Bilda plural genom ändelser: 

  En väska, flera väskor (-or). 

  En jacka, flera jackor (-or). 

  En lösning flera lösningar (-ar). 

(osv) 

Bilda plural genom vokalbyte: 

  En fot, flera fötter 

  Ett land, flera länder 

Bilda plural, låneord: 

  En server, flera servrar 

  Ett mejl, flera mejl 

(osv) 

 251 

Texten har ställts upp så här: 

a) Substantivens n-genus i obestämd och bestämd form: 

  En väska, väskan 

  En lösning, lösningen 

  Flera lösningar, lösningarna 

b) Substantivens t-genus i obestämd och bestämd form: 
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  Ett problem, problemen 

  Ett löfte, löftet 

  Flera problem, problemen 

  Flera löften, löftena 

252 

Texten har ställts upp så här: 

Här kommer ordet först i grundform följt av genitiv. Därefter en mening där genitivformen 
använts. 

Problemet (grundform), problemets (genitiv) 

Vi hittade problemets lösning. 

Löftet, löftets 

Löftets konsekvenser var förödande. 

Väskan, väskans 

(osv) 

252 

Texten har ställts upp så här: 

Här kommer först verbet och sedan substantivet. 

Förbränna, förbränning 

Lösa (problem), problemlösning 

(osv) 

254 

Texten har ställts upp så här: 

a) Obestämd form singular 

  En modern dator (n-genus). 

  Ett modernt köpcentrum (t-genus). 

b) Bestämd form singular 

  Datorn är modern. Den moderna datorn (n-genus). 

  Köpcentret är modernt. Det moderna köpcentret (t-genus). 

c) Obestämd form plural 

  Flera moderna datorer (n-genus). 

  Flera moderna köpcenter (t-genus). 

d) Bestämd form singular 
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  Datorerna är moderna. De moderna datorerna n-genus). 

  Köpcentren är moderna. De moderna köpcentren (t-genus). 

255 

Texten har ställts upp så här: 

 … hur olika adjektiv kompareras i positiv, komparativ och superlativ form: 

grön, grönare, grönast 

modern, modernare, modernast (osv) 

256 

Texten har ställts upp så här: 

Vi läser. 

Vi läser en bok om medeltiden. 

Jag promenerar. 

Vi promenerar snabbt. 

256 

Texten har ställts upp så här: 

vara: Jag är smart. (är) 

heta: Hästen heter Brunte. (heter) 

bli: Min syster vill bli ingenjör. (bli) 

257 

Texten har ställts upp så här: 

Verben presenteras först i infinitiv som är grundformen, därefter preteritum (igår/då) och 
sist supinum (har/hade). 

(att) läsa, läste, läst 

(att) promenera, promenerade, promenerat 

(osv) 

258 

Texten har ställts upp så här: 

Här följer en lista där verben presenteras i nutid; infinitiv (att), presens (nu/idag), 
preteritum (igår/då) och därefter i dåtid; perfekt (har + supinum), pluskvamperfekt (hade + 
supinum), futurum (ska/kommer att). 

att läsa, läser, läste, har läst, hade läst, ska läsa 

att promenera, promenerar, promenerade (osv) 
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258–259 

Texten har ställts upp så här: 

Presens uttrycker vad som händer just nu eller vad som brukar hända: 

Läser: Stör inte, hon sitter och läser. 

Han sitter där och läser varenda dag. 

 

Preteritum uttrycker vad du gjorde igår eller för ett tag sedan: 

Läste: Jag störde henne när hon satt och läste. 

Han satt där och läste varenda dag. 

 

Perfekt uttrycker vad du har gjort: 

Läst: Jag tror att hon har läst klart nu. 

Han har läst varenda bok av den författaren. 

 

Pluskvamperfekt uttrycker vad du hade gjort: 

Hade läst: Hon hade just läst klart när lektionen började. 

Han hade läst just den boken. 

 

Futurum uttrycker vad du kommer att göra snart eller vad du ska göra i framtiden: 

Ska läsa/kommer att läsa: Hon ska läsa alla de där böckerna. 

Han kommer att läsa boken nästa vecka. 

259 

Texten har ställts upp så här: 

Böjning med -de och -t: 

promenera, promenerade, promenerat 

blunda, blundade, blundat 

 

Böjning med -te och -t: 

läsa, läste, läst 

kyssa, kysste, kysst 
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Böjning med -dde och -tt: 

ro, rodde, rott 

glo, glodde, glott 

260 

Texten har ställts upp så här: 

riva, rev, rivit 

äta, åt, ätit 

flyga, flög, flugit 

(osv) 

262 

Texten har ställts upp så här: 

Sedan: Jag åt middag och sedan gick jag ut. 

Då: Då träffade jag min granne. 

Snart: Vi ska ha fest snart. 

263 

Texten har ställts upp så här: 

Vackert och snabbt är exempel på adverb som kan kompareras i positiv, komparativ och 
superlativ (2 exempel nedan): 

1. Lilja målar vackert. 
Lilja målar vackrare än Nicola. 
Lilja målar vackrast. 

2. Vi gick snabbt. 
Vi gick snabbare… (osv) 

264 

Texten har ställts upp så här: 

Här följer personliga pronomen i 

a) subjektsform och b) objektsform: 

a) jag 
du 
han, hon, hen (osv) 

b) mig 
dig 
honom, henne, hen (osv) 
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264 

Texten har ställts upp så här: 

- -subjektsform: De fick blommor av oss. 

- -objektsform: Vi gav dem blommor. 

265 

Texten har ställts upp så här: 

Possessiva pronomen betyder ägande pronomen. Possessiva pronomen talar alltså om att 
någon äger något. 

min, mitt, mina 

din, ditt, dina 

(osv) 

265 

Texten har ställts upp så här: 

Deniz gjorde illa sig. (sig - syftar på Deniz). 

De hade hittat sina kläder. (sina -syftar på de). 

Vår mormor har flyttat från sitt hus. (sitt - syftar på vår mormor). 

265 

Texten har ställts upp så här: 

Han tog sin dator = hon tog sin egen dator. 

Han tog hennes dator = hon tog någon annans dator. 

266 

Texten har ställts upp så här: 

De här datorerna funkar inte. (de här) 

Detta är ett stort problem! (detta) 

Vi fick dessa uppgifter av vår lärare. (dessa) 

Interrogativa pronomen är frågande pronomen. Exempel på interrogativa pronomen är 
vad, vem, vilken, vilket och vilka. 

Vem vill gå med och träna? (vem) 

Vet du vilka som ska följa med? (vilka) 
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267 

Texten har ställts upp så här: 

  i: jag lade mobilen i min ficka. 

  på: skriv ditt namn på raden. 

  under: lägg den i (osv) 

268 

Texten har ställts upp så här: 

Du måste säga åt henne att sluta bitas. (åt) 

Jag letar efter mina vantar. (efter) 

Säg till innan du går! (till) 

VI ska hälsa på hos mina kusiner. (på) 

… 

Sluta bitas säger jag åt henne. 

(Säger, åt) 

269 

Texten har ställts upp så här: 

h= huvudsats 

s= satsdel 

a) och 
Vi ska göra läxor (h) och sedan ska vi gå på bio (h). 
Vi ska göra läxor (s) och gå på bio (s). 

b) men 
(osv) 

270 

Texten har ställts upp så här: 

h = huvudsats 

b = bisats 

a) så (att) 
Vi sprang (h) så svetten rann (b). 

b) som 
Det var den lilla hunden (h) som skällde värst (b). 

271 

Texten har ställts upp så här: 
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a) en, ett 
Han tog en penna och ett papper. 

b) Sju, två 
Vi är sju systrar och två bröder i vår familj. 

c) 1500 
Deniz sparade 1500 kronor på sitt bankkonto. 

279 

Texten har ställts upp så här: 

1. Ett substantiv 
Läraren (s) läste högt. 

2. Ett pronomen 
Han (s) hade en bra röst. 

3. Ett infinitiv 
Att läsa (s) högt är en konst. 

282 

Texten har ställts upp så här: 

a) Tidsadverbial (tidsadvl) som svarar på frågorna När? Hur länge? Hur ofta? 
Idag börjar skolan. 
Fem timmar ska jag klara av. 
Tur att jag har sovmorgon ofta. 

b) Rumsadverbial som svara på frågorna… (osv) 

283 

Texten har ställts upp så här: 

a) Ett adjektiv i neutrum: Min kusin kör försiktigt (sättsadvl). 

b) Ett adverb: Hon kör bil ibland (tidsavdvl). 

c)  (osv) 

284 

Texten har ställts upp så här: 

adjektiv: där fanns rosa och gula rosor. 

räkneord: Vi köpte tio rosor. 

(Osv) 
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285 

Texten har ställts upp så här: 

a) Rak ordföljd där subjektet står före första verbet: Jag (s) åt en pizza igår. 

b) Omvänd ordföljd där subjektet står efter första verbet: I går åt jag (s) en pizza. 

285 

Texten har ställts upp så här: 

a) Rak ordföljd: 
Hon (s) äter (p) en pizza varje dag! (tidsadvl) 

b) Omvänd ordföljd: 
Varje dag (tidsadvl) äter (p) hon (s) en pizza! 
Pizzan (dir obj) äter (p) jag (s) upp om du vill. 

287 

Texten har ställts upp så här: 

a) Satsen inleds med ett tidsadverbial: I går åt jag pizza. 

Satsen inleds med ett rumsadverbial: På restaurangen åt jag en pizza (osv) 
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Till läsaren 
• Tips från coachen - strategier för språk och lärande från tidigare böcker i serien har 

placerats i egen flik. Läs igenom dessa texter som hjälper dig med strategier för hur 
du lyckas med din läsning, din inlärning och ditt skrivande. Och vet du vad det bästa 
är? Du kommer att märka att du kan använda strategierna i alla ämnen i skolan och 
vid andra tillfällen i livet. 

• Ordna en bra struktur på din dator så att du lättare kan arbeta med boken och kan 
hitta ditt material 

• Du har rätt att ha mer tid på dig vid prov. 

• Mycket av markering för kursiv- eller fetstil är inte med i textviewboken. I de fall 
det är markerat återges det med versaler. I grammatikdelen har förklaringar som ex 
visar vilken del som är huvud- eller bisats, placerats in i texten inom parentes. Ex sid 
269 

• En del text som ställts upp som tabell har ändrats och skrivits som löpande text 
eller ställts upp som listor i stället för att göra texten enklare att läsa linjärt. 

• Bildbeskrivningar hittar du i fliken med samma namn. Bilder av utfyllnadskaraktär 
har utgått. Det finns inga svällpappersbilder till denna bok. 

• Sakregister över löptexten och sakregister över Tips från coachen har placerats i 
separata flikar. Bildkällorna har utgått. 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 
• Läs gärna informationen i "Till läsaren" tillsammans med eleven för information som 

gäller specifikt för denna bok. 

• Texten Tips från coachen - strategier för språk och lärande från tidigare böcker har 
placerats i egen flik. Här finns viktig information som kan underlätta inlärningen. Gå 
gärna igenom dessa sidor tillsammans med eleven. 

• Eleven skriver sina svar med datorn. Hjälp eleven strukturera och ha ordning och reda 
på mappar i sin dator för att lätt kunna arbeta med boken. 

• Tänk på att det kan ta längre tid för eleven som läser textviewboken att hitta i boken 
och att ta sig igenom texterna. 

• Eleven har rätt till att få mer tid på sig vid provsituationer. 

• Mer information kan du hitta här: 

  Specialpedagogiska skolmyndigheten/Butiken www.spsm.se 

  Myndigheten för tillgängliga medier. www.mtm.se 

  Punktskriftsnämnden www.mtm.se/punktskriftsnamnden 

  

https://www.spsm.se/
https://www.mtm.se/
https://www.mtm.se/punktskriftsnamnden
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Bildbeskrivningar 

54 

En kalender med Elis Presleys foto på framsidan och texten ”A sixteen-month calendar. The 
commemorative edition twenty-five years 1977-2002”. 

59 

Ett målat porträtt av författaren Selma Lagerlöf. 

60 

Två foton ur Lars Molins filmatisering av Kejsarn av Portugallien. På den ena bilden har 
fadern, torparen Jan som spelas av Ingvar Hirdwall, brutit ihop och klätt sig till kejsare. På 
den andra bilden ser man dottern Klara-Fina som spelas av Cecilia Ljung, stå bredvid sin far 
i en vacker röd klänning. 

62 

En illustration ur boken ”Gullivers resor”. Den upptäcktsresande Lemuel Gulliver ligger som 
en jätte, avsvimmad och utsträckt på rygg, i landet Lilliput omgiven av en här lilliputtar som 
försöker binda fast honom mot marken. 

66 

Porträtt av författarinnan som sitter och skriver med en fjäderpenna. Hon har det långa 
håret uppsatt i en lös knut och lockar som omringar ansiktet. Runt axlarna har hon en 
vackert draperad schal. 

79 

En staty som föreställer August Strindberg. Det är vinter och det yviga håret, de buskiga 
ögonbrynen och den stora mustaschen är täckta av frost. Någon har smyckat statyn och 
knutit en virkad färgglad liten blomma runt halsen. 

83 

Illustration ur boken. Modern och den lilla flickan stiger in genom dörren till sitt första 
egna hem. Under armen bär den lilla på den nya rullgardinen. 

93 

Ett svartvitt fotografi av Moa Martinsson 69 år gammal. Hon sitter i en soffa med en 
cigarett och ser ut att diskutera ivrigt med någon. 

103 

Ett fotografi av en kvinna med en mask, ett hästhuvud! Hon är på väg någonstans med en 
resväska. I bakgrunden ett bergigt landskap med lite snö på topparna. 
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113 

Tecknad illustration av Olly och Molly när de möts för försa gången i solrummet. Olly sitter 
ned, självsäkert lutad mot en palm. Molly står upp, ler och tittar lite blygt mot honom. 

112 

Tecknad illustration av Hogwarts sorteringshatt och de runda glasögon som är 
karakteristiska för Harry Potter. 

115 

Ett foto från filmatiseringen av Harry Potter. Skogvaktaren och läraren Hagrid har försatt 
sina vänner i fara och försöker hitta en utväg. Harry, Ron och Hermione tittar spänt på 
honom. 

127 

Ett foto från filmatiseringen av Ingenting och allting från 2017 av Stella Meghie. Maddy och 
Olly står allvarliga, mitt emot varandra, och pratar i Mollys solrum som är fyllt med 
blommor och gröna växer. 

128 

Fem foton på ungdomar som ger sina åsikter om film. 

141 

En elev skapar ett filmmanus med papper, penna och klisterlappar i olika färger. För att få 
en bra struktur och överblick av handlingen har hon satt upp allt på väggen framför sig. 

146 

På en förskola sitter en grupp barn på golvet framför förskolläraren som läser ur en bok. 
Flera av dem räcker upp handen för att visa att de vill svara på en fråga. 

161 

Illustration i tre delar. 

1. En röd damsko med extremt hög klack. 

2. Samma sko men nu med en fot i. En linjal visar att klacken är 10 cm hög och foten 
hamnar i en onaturlig ställning. 

3.  Två fötter. Den ena foten har en normal position på plant underlag och den andra 
förtydligar den onaturliga ställning foten får i en sko med hög klack där hälen 
hamnar mycket högre upp än framfoten. 

164 

Fem foton på ungdomar med olika frisyrer. En tjej har det långa håret färgat i rosa och 
blått, en tjej har långt hår uppsatt i två ”snurror” uppe på huvudet, en kille har en spretig 
tuppkam, en kille har långt, lockigt hår med stor upptuperad, bakåtliggande lugg och en 
annan kille har kortklippt hår på sidorna och längre, bakåtkammat hår upptill. 
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175 

Använda pappersmuggar ligger slängda i en stor hög tillsammans med andra sopor. 

198 

En person sitter i skräddarställning med ryggen mot en grön mur. Bilden är arrangerad 
med ett vitt litet moln som täcker huvudet. 

202 

En tallrik vegetarisk mat med linser, mango, lök och persilja. 

202 

Foto av Cissi Wallin. En tjej med kort rött hår i en modern frisyr med snedlugg och en stor 
halsduk virad runt halsen. 

204 

Foto av en grön smoothie i ett glas. 

205 

En tjej ligger skönt utsträckt på rygg med händerna bakom huvudet mitt i ett vetefält. 

209 

Fyra cosplayare har klätt ut sig till populära rollfigurer ur filmen Hook. Två killar som Peter 
Pan med gröna kläder och svärd och tjej som Tingeling, fen, med vingar på ryggen. En kille 
klädd som Rufio, med rött yvigt hår och svart läderväst med fastsydda benknotor. 

210 

Två tjejer ligger på rygg på golvet. De skrattar och tar selifes med olika rekvisita (en 
mustasch, röd mun etc). 

212 

Foto av tre ungdomar i som sitter och sover i olika ställningar i baksätet på en bil. De vet 
inte om att de blir fotograferade. 

222 

Två grafiska tecken för kvinna respektive man – Venus och Mars. Kvinnotecknet är en ring 
med ett nedåtpekande kors under. Manstecknet är en ring med en snett uppåtriktad pil. 

225 

Foto av Karina, en tjej med stora bruna ögon och det långa mörka håret i mittbena. 

240 

Sex olika emojis som representerar olika känslor; glädje, ledsamhet, kärlek, ilska, avund 
och surhet. 
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241 

Tre olika symboler: 

1. En blå och vit skylt med en telefonlur och texten ”SOS”. 

2. En blå och vit skylt med ett stort ”i”. 

3. En svart diskett med en klisterlapp att notera innehållet på. 
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