
 

 

What’s up 7 Textbook 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 30025  



 

 

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

 Inga kartor eller bilder. 

 Baksidetext samt Bildkälla och Textkällor utgår. 

 Hörövningarnas CD-Skiva markeras med cd i vänster marginal. 

 Små rutor där eleven ska göra markeringar ersätts med ---.  
Exempel sid 17 
Who is the older of the twins? 
Ben ---  Daniel ---  both --- 

 Styckeordlistan sid 136-153 är placerad efter respektive kapitels olika avsnitt på ny 
sida. De blåmarkerade oregelbundna  verben markeras med en full punktskrifts cell 
i vänster marginal. Exempel sid 138 é steal, stole, stolen 

 Alfabetisk ordlista sid 154 - 166  är placerad i separat volym. 
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 Eleven har fått bildordlistor med de engelska namnen på de länder, orter etc. som 
finns markerade på bokens kartor. Dessa placeras tillsammans med den Alfabetiska 
ordlistan i separat volym. 

 Även Minigrammatik är placerad i separat volym. 
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Sidspecifika förändringar 

13 

Tabellen är skriven på följande sätt: 

A country  
 
5 points 
  A very big country. The capital is Canberra. 
 
4 points 
  This country is … osv. 
 

17 

Did you get it? 

… 

1 Who is the older of the twins? 

  Ben ---  Daniel ---  both --- 

  

2 Who has curly hair? 

  Ben ---  Daniel ---  both ---  

  (osv.) 

Eleven kan använda häftmassa för att markera sitt svar. 

 

25 

Den rödmarkerade texten  

”You can eat whatever makes you happy,” utgår då den finns med i själva styckets text. 

 

40/41 

Denna sida är svårt att göra så att eleven får samma valmöjligheter som bilden ger, därför 
finns det i bildbeskrivningen flera varianter som ger eleven samtliga rutors innehåll. 

 

Rita gärna en spelmall på elevens ritmuff och kompletterna med de ”yes” och ”no” som nu 
är bort tagna. 

Ge varje ruta på spelplan ett nummer som motsvara respektive rutas text. Skriv 
motsvarande numrering plus texten på ett separat papper. 
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Exempel: 

1 Start here Do you prefer going out to staying in? 

2 Are you always loyal to your  mates? 

 

Här nedan är exemplen som finns i punktskriftsboken: 

Just 4 U 
flow chart  
What’s your perfect pet? 
Purring, barking or squeaking? Find out the pet for you! 
cat – dog – hamster 
 

Start here 

1 

Do you prefer going out to staying in?  
Yes  
Are you always loyal to your mates? 
Yes 
Have you always got loads of energy? 
Yes 
Are you good at getting up early? 
Yes  
Are you known for being quite loud? 
Yes 
Do you love being the centre of attention? 
Yes 
Do you prefer a few mates rather than loads? 
Yes 
Hamster 
 

2 

Start here 
1 
Do you prefer going out to staying in?  
No 
Do you prefer eating meat to veggie food? 
No 
Are you good at keeping your room tidy? 
No 
Are you good at getting up early? 



5 

 

No 
Do you spend lots of time brushing or styling your hair? 
No  
Are you happy with your own company? 
No 
Do you love being the centre of attention? 
No 
Have you got a twitchy nose? 
No 
Do you prefer a few mates rather than loads? 
No 
Do you hate walking in the rain? 
Dog 
 

3 

Start here 
Do you prefer going out to staying in? 
Yes 
Are you always loyal to your mates? 
No 
Do you spend a lot of time curled up on the sofa watching TV? 
Yes 
Do you love going for long walks in the country? 
No 
Do you love swimming? 
No 
Do you spend ages in the bathroom? 
No  
Do you hate walking in the rain? 
Yes 
Cat 
 

4 

Start here 
Do you prefer going out to staying in?  
No 
Do you prefer eating meat to veggie food? 
No 
Are you good at keeping your room tidy? 
 Yes 
 Do you like lots of cuddles? 
 No 
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 Do you sleep in a tight ball under  
 the duvet? 
 Yes 
 Have you got a twitchy nose? 
 Yes 
 Hamster 
  

78/79 

Spelplanen har fått följande utseende. Eleven kan markera sin placering med häftmassa 
direkt i boken. Men man kan naturligtvis även göra en spelplan på ritmuffen. 

  

The Haunted House 

Enter Number  

1 (black) 
2 (black) 
3 Suddenly the lights got out. It’s  completely dark. You start to get a bit scared. Wait 

1 turn. 
4 (black) 
5 (green) 
6 (black) 
7 There is a hole in the floor. You get stuck and must wait 1 turn. 
8 (black) 
9 (red) 
10 (black) 
11 (black) 
12 (black) 
13 The door in front of you opens a bit. You look inside and see a ghost with rattling 

chains. Go back to Enter. 
14 (green) 
15 (black) 
16 You look at yourself in the mirror. What you see makes you worried – you look very 

old. Your hair is grey, your eyes are red, your lips look dry, and you have lost most 
of your teeth. Stay 1 turn. 

17 (black) 
18 (red) 
19 (black) 
20 (black) 
21 You tell each other that there is nothing to worry about in the house. Everyone 

calms down and feels safe. All players take 1 or 2 steps forwards.  
22 (red) 
23 (black) 
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24 (black) 
25 You enter a room with a strange smell. What is that smell? You think it’s a dead 

body and get so scared that you take 3 steps backwards. 
26 (black)  
27 (black)  
28 You smell something burning. It’s a candle. By mistake you touch it and it really 

hurts. Take one step backwards to calm down. 
29 (green) 
30 You go into a room and become invisible. Only go forward next time you throw an 

even number. 
31 (black) 
32 (black) 
33 (green) 
34 You stop on something hard. It’s stone – a gravestone on the floor! From under the 

stone you hear a scream and are frightened. Only go forward next time you throw 
an odd number. 

35 (black) 
36 (black) 
37 (red) 
38 (black) 
39 You feel you are close to the exit. Thrown again. 
40 (black) 
41 You come across something. It’s a ghost, and when the ghost touches you 

something strange happens – you are turned into a ghost! Go back to number 31 to 
get normal again. 

42 (green) 
43 (black) 
44 (black) 
45 A snake comes crawling towards you. Another snake comes from the opposite 

direction. You start to panic. Stand still until you throw 1. 
46 A spider falls from the ceiling on your head. You scream out loud, terrified. Calm 

down until you throw 6. 
47 (red) 
48 (black) 
49 (black) 
50 (black) 

Way out 

 

92 

Rita handflatan på ritmuffen och markera de olika linjerna. 

Eleven har följande bildtext: 
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En tecknad bild av en handflata tillhörande en vänster hand. På handen har olika livslinjer 
ritats in. 

1 1 Family ring – ung där tummen sitter fast i handen. 
2 Child line finns mitt emot tummen på yttersidan av handflatan. 
3 Travel lines yttersidan av handen ovanför Child line. 
4 Lines of marriage finns också på yttersidan av handen ovanför 2 och 3. 
5 Mitt i handen finns tre livslinjer, från tummen räknat Linje of fate, Line of the sun 

och sedan Line of health. 
6 Ytterligare tre linjer är markerade i själva handflatan; heart line, head line och life 

line. 
7 Solomon’s ring – pekfingret 
8 Ring of Saturn – långfingret 
9 Ring of Apollo – ringfingret 

 

106/107 

En tecknad bild av en skattkarta. 

På bilden finns fem stopp som visar vägen fram till själva skatten. 

1 1 Du ser ett antal palmer framför ett berg. Bokstäverna är från vänster till höger C, 
E och L. 

2 Här ser du berget med de tre stigarna. Stigarna är olika stora. Den smalaste stigen 
är i mitten och har bokstav A. Stigen till vänster om A har bokstaven F och stigen till 
höger B. 

3 Här ser du tre hängbroar. Den första med bokstaven P har två rep att hålla sig i. 
Detsamma gäller den tredje bron W medan den mittersta bron S bara har ett rep 
att hålla sig i. 

4 Nu är du i djungeln. Här syns en apa, en papegoja, en orm och en tiger. En ljusstråle 
träffar den mittersta bokstaven I. De andra bokstäverna är O och T. 

5 Här ser du tre hål med var sin stolpe. På stolparna kan du läsa följande bokstäver. 
Stolpe 1 – nd  
Stolpe 2 – gc 
Stolpe 3 – pu 

108/110/112/114 

Eleven har fått bildordlistor med de olika platserna, haven, bergen osv., som finns 
markerade på kartan. Använd elevens egna taktila kartor och ge eleven individuellt 
handledning. 

Rita också flaggorna på elevens ritmuff. 
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Till läsaren 

 

 

Ny sida för varje nytt kapitel. 

Alla bilder inklusive kartor utgår. Men de flesta bilder har ersatts med bildbeskrivningar 

som är placerade antingen före eller efter aktuell text. 

Kartornas städer, floder, hav etc. finns som bildbeskrivning  tillsammans med Alfabetisk 

ordlista  i separat volym. 

 Boken saknar radnumrering utom på sidan 88/89 där du fått följande tillägg (line 5-10), 

(line 11-19) osv. 

Där du ska markera eller skriva svar visas med ---. 

Exempel sid 17 

1 Who is the older of the twins? 

Ben ---  Daniel ---  both --- 

 

Hörövningarnas CD-skiva markeras med cd i vänster marginal. 

 

Good luck! 

 

Pedagogiska tips 

 

 Bildbeskrivningar till de flesta bilder. Även om det finns bildbeskrivningar så innebär 
detta inte att den synskadade eleven får likvärdig information som de seende 
eleverna, ta därför för vana att ge lite extra information om bilderna vid 
genomgång av texterna.  

 Se till att eleven tar som vana att markera kapitlets styckeordlista med gem eller 
liknande. Genom att snabbt kunna växla mellan text och ordlista kan eleven spara 
mycket tid.  

 Använd också elevens egna taktila kartor. Där finns troligen inte alla platser som 
finns markerade i elevens bok. Eleven kan därför behöva individuell hjälp för att få 
en egen uppfattning om var olika orter etc. är belägna. Som en liten hjälp har en del 
ortsnamn stater etc. i bildordlistorna, fått en kort information om väderstreck osv. 
inom parentes. 

 Tänk på att det tar längre tid för den synskadade eleven att läsa igenom texterna. 

 Texterna har ingen radnumrering därför är det viktigt att man tar som vana att även 
tala om i vilket stycke man ev. hittar ett aktuellt ord etc. Undantag är sid 88 – 89 
”The history of bowling” som har  fått tillägget (lines 5-10), (lines 11- 19)osv. då 
detta behövs för att  kunna lösa en uppgift i Workbook. 
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Bildbeskrivningar 

1 

 

Pärm/framsida 

 

The British Isles – De Brittiska öarna 

 

Länder: 

 Great Britain – Storbritannien 

 England – England 

 Scotland – Skottland 

 Wales – Wales 

 Northen Ireland – Nordirland 

 The Republic of Ireland (Eire) –  Irländskarepubliken 

 France - Frankrike 

 

Vatten: 

 The North Sea – Nordsjön 

 The English Channel – Engelska   kanalen 

 The Irish Sea – Irländska sjön 

 The Atlantic Ocean – Atlanten 

 

Berg: 

 Snowdon (1085) – Wales 

 Scaffel Pikes (978) – England 

 Ben Nevis (1343) – Skottland 

 

Öar: 

 Orkney – Orkneyöarna (norr om  

 Skottland) 

 The Isle of Wight (söder om England  

 i Engelska kanalen) 

 Guernsey  

 Jersey  

 The Isle of Man (i Irländska sjön) 
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Floder: 

 The Thames – Themsen 

 The Severn 

 The Tyne 

 

Sjö 

 Loch Ness (Skottland) 

  

Sydligaste landområde: 

 Land’s End 

 

Större landområde (jmf sv län) 

 Cornwall, Sussex, Essex,  

 Staffordshire, The Highlands 

 

Städer i England: 

 London (huvudstad) 

 Canterbury 

 Dover 

 Hastings 

 Brighton 

 Portsmouth 

 Southampton 

 Bournemouth 

 Torquay 

 Bristol 

 Oxford 

 Stratford-on-Avon 

 Cambridge 

 Birmingham 

 Nottingham 

 Sheffield 

 Manchester 

 Liverpool 

 Blackpool 

 Leeds 

 York 

 Newcastle 
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Städer i Skottland: 

 Edinburgh 

 Glasgow 

 Aberdeen 

 Inverness 

 

Städer i Wales: 

 Cardiff 

 Swansea 

 

Städer på Nordirland: 

 Belfast  

 Londonderry 

 

Städer på Irland: 

 Dublin (huvudstad) 

 Limerick 

 

Övrig info: 

 Stonhenge 

 The Eurotunnel 

 

 

 

6-7 

Ett fotografi som visar människor som åker berg och dalbana. 

 

6-7 

Fotografi. Ett antal brinnande, olikfärgade stearinljus. 

 

8 

En karta över centrala London. 

Flod 
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 River Thames – Themsen 

 

Broar: 

 Battersea Bridge 

 Albert Bridge 

 Chelsea Bridge 

 Vauxhall Bridge 

 

Stadsdelar: 

 Lambeth  

 Kennington 

 Chelsea 

 Pimlico 

 Belgravia 

 Mayfair 

 Soho 

 Marylebone 

 

Parker: 

 Hyde Park med sjön The Serpentine 

 Buckingham Palace Garden 

 St James Park 

 Green Park 

 Regent’s park med Boating Lake 

 St George’s Gardens 

 Ranelagh Garden 

 Battersea Garden 

 Kennington Park 

 

Gator: 

 Victoria Str (street) 

 Park Lane 

 Edgware Road 

 Oxford Street 

 Euston Road 

 Vauxhall Bridge Road 

 Picadily med Piccadilly Circus 
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Några kända byggnader: 

 Buckingham Palace (slott) 

 The Royal News 

 Tale Gallery 

 Chelsea Barracks 

 Victoria & Albert Museum 

 British Museum 

 University of London 

 University College 

 Mount Pleasant 

 

Järnvägsstationer: 

 Battersea Power Station 

 Euston St. 

 S Pancras St. 

 

9 

Fotografi taget vid Piccadilly Circus. 

 

På fotot ser man en röd dubbeldäckare. (en tvåvåningsbuss)  

På bussen kan du läsa följande: 

 Metroline samt reklam för Matrix Revolutions nov 5.  

 

Huset bakom bussen har många reklamskyltar.  

Här kan du läsa:  

 Hello London 

 McDonalds 

 Samsung 

 Lose the carbs. Not the taste.  

 5% ABV 

 TDK 

 SANYO 

 

10 

Ett fotografi av Jonny Depp, en amerikansk skådespelare. 
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11 

Ett fotografi på den brittiska rockgruppen The Clash, vars fem medlemmar 1977–82 var Joe 
Strummer (eg. John Mellor), Mick Jones, Paul Simonon och Nicky "Topper" Headon. The 
Clash var en av det sena 1970-talets mest uppmärksammade nya rockgrupper. 

 

12 

Ett fotografi som föreställer en kvinna med långt ljust hår. Hon heter Joanne Kathleen 
Rowling, brittisk författare, som har skrivit Harry Potter böckerna. 

 

14 

Ett fotografi som föreställer ett tvillingpar. Kvinnorna är mörkhyade med blonderat, 
kortsnaggar hår, svarta, gula och rödfärgade ögonbryn. De har stora runda ringar i öronen. 
De är klädda i likadana färgglad jumprar, röda byxor och svarta skinnjackor. 

 

15 

Fotografi. Ett manligt, äldre tvillingpar. De har likadana vita kepsar, glasögon och blåa 
skjortor. 

 

15 

Ett fotografi på tre systrar som är klädda likadant och ser likadana ut. De är trillingar. 

 

16-17 

En tecknad bild på en tjej och en kille på en hamburgerrestaurang. 

Killen tar ett stort bett av en hamburgare. Det ligger chips på bordet och tjejen dricker ur 
en mugg med sugrör. Hon ser lite förskräckt ut för hon har precis upptäckt att killen har ett 
ärr på kinden. 

 

20 

Ett fotografi på en kille, som står framåtlutad mot en bärbar dator. 

 

22 

Ett fotografi på en röd ros. 
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23 

Ett tecknat giraffhuvud. På giraffens hals kan du läsa en dikt. 

A poem on the neck of a running giraffe. 

 

Please  
do not 
make fun of me  
and please  
don’t laugh 
it isn’t easy 
to write a poem 
on the neck  
of a running  
giraffe. 
 

23 

Ett fotografi som visar en suddig buss, som åker på en spikrak väg genom ett öde landskap. 
I fjärran ser du olika bergsformationer. 

 

26-27 

Fyra tecknade bilder. 

1 1 En pojke sitter på toaletten med byxorna neddragna, då dörren öppnas. 
2 En pojke har trasslat in sig bland kläderna på en klädstång. Både pojken och 

klädstången håller på att trilla omkull. 
3 En flicka i bikini faller ner i en grop, som gömts under en filt i sanden.  
4 Två flickor står framför en spegel och sjunger; Oh Love you baby baby baby … 
5 En flicka trillar omkull när hon ska kasta ett bowlingklot. 

 

28 

Ett fotografi på några djur, en svart och vit border collie (duktig vallhund) och två brunvita 
höns, samt en orm. 

 

29 

Ett fotografi på en gulvit, labrador retriever (en apport- och sällskapshund) och en 
långhårig, röd- och vitaktig katt, som sitter på en trappa framför en röd dörr. 
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30 

1 En affisch med en stor bild på hunden Lassie, med texten ”Lassie best friends are 
forever”. Lassie är en collie. 

30 

Ett svartvitt fotografi av hunden Lassie, som står bakom ett antal mikrofoner. Lassie gapar 
stort på bilden precis som om hon svarar på en fråga. 

31 

Ett fotografi som visar hur Lassie hoppar ut genom ett fönster i ett gammalt, grått hus. 

32/33 

En undulat som har ett gulfärgat huvud och grönfärgat bröst. Bredvid undulaten finns en 
hirskolv, 

Bilden har följande bildtext: 

Budgies: 

 small parrots 

 from Australia 

 many different colours 

 they like bells and wheels 

 

34 

Ett fotografi på en svart ledarhund, som har på sig sin vita sele. Selen markerar att hunden 
hjälper en gravt synskadad människa vid förflyttning.  

 

35 

Ett fotografi på två orangutanger. De har lång, tunn, rödbrun päls. 

 

35 

Ett fotografi av en konservburk fylld med maskar. 

 

37 

Ett svartvitt fotografi av Bob Dylan. Han är en amerikansk sångare och låtskrivare som 
räknas som en av de största inom rockmusiken. Han spelar gitarr och munspel. 
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37/39 

Åtta tecknade bilder. 

1 1 Vargen står utanför mormors dörr med en stor gaffel i handen. Mormor har just 
öppnat dörren. Hon ser rädd ut. 

2 Vargen har precis ätit upp mormor. Men han är inte riktigt mätt. Han kastar upp ett 
”hundben” i luften  och säger: Burp. 

3 Vargen letar runt i mormors kök. Han kastar fat, koppar, brödrost, gaffel, osthyvel 
etc. i luften. 

4 Vargen har klätt sig i mormors kläder. Han har även tagit på sig mormors hår och 
hatt och står och håller i en spegel och en borste. 

5 En flicka i röd jacka med luva har kommit till mormors hus. Hon kallas för Rödluvan. 
6 Rödluvan känner på vargens arm och  den tjocka pälsen. Vargen visar sina stora 

tänder. 
7 Rödluva har tagit fram en pistol och skjuter vargen. Blam. 
8 Flickan är ute i skogen igen. Hon ser glad ut och har tagit av sig sin röda kappa och 

har nu på sig en vargpäls. 

 

40/41 

Just 4 U 
flow chart  
What’s your perfect pet? 
Purring, barking or squeaking? Find out the pet for you! 
cat – dog – hamster 
 

Start here 

1 

Do you prefer going out to staying in?  
Yes  
Are you always loyal to your mates? 
Yes 
Have you always got loads of energy? 
Yes 
Are you good at getting up early? 
Yes  
Are you known for being quite loud? 
Yes 
Do you love being the centre of attention? 
Yes 
Do you prefer a few mates rather than loads? 
Yes 
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Hamster 
 

2 

Start here 
1 
Do you prefer going out to staying in?  
No 
Do you prefer eating meat to veggie food? 
No 
Are you good at keeping your room tidy? 
No 
Are you good at getting up early? 
No 
Do you spend lots of time brushing or styling your hair? 
No  
Are you happy with your own company? 
No 
Do you love being the centre of attention? 
No 
Have you got a twitchy nose? 
No 
Do you prefer a few mates rather than loads? 
No 
Do you hate walking in the rain? 
Dog 
 

3 

Start here 
Do you prefer going out to staying in? 
Yes 
Are you always loyal to your mates? 
No 
Do you spend a lot of time curled up on the sofa watching TV? 
Yes 
Do you love going for long walks in the country? 
No 
Do you love swimming? 
No 
Do you spend ages in the bathroom? 
No  
Do you hate walking in the rain? 
Yes 
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Cat 
 

4 

Start here 
Do you prefer going out to staying in?  
No 
Do you prefer eating meat to veggie food? 
No 
Are you good at keeping your room tidy? 
 Yes 
 Do you like lots of cuddles? 
 No 
 Do you sleep in a tight ball under  
 the duvet? 
 Yes 
 Have you got a twitchy nose? 
 Yes 
 Hamster 
 

44 

En gammal tavla som visar Guldlock inne i ett hus. Hon står på knä på en pall vid kortändan 
av ett bord. Hon äter ur en burk. På bordet finns även flera skålar och en limpa. 
Ytterdörren är öppen så man kan se träden utanför. 

 

46/47 

En bild som visar en svart siluett av en häxa som flyger på sin kvast framför månen. Häxan 
har på sig en hög, toppig hatt med ett stort brätte. 

 

51 

En tecknad djungelbild som föreställer björnen Baloo, som dansar med människopojken 
Mowgli. 

 

54 

Ett fotografi från filmen Bröderna Lejonhjärta med Karl, även kallad ”Skorpan”, och hans 
storebror Jonathan. 
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56 

Ett fotografi på en hoppande känguru. 

 

57 

Ett fotografi på en wombat. 

De är 70–120 cm långa, har stort huvud, små ögon och korta runda öron. De har korta ben 
och en mycket kraftigt byggd kropp med en kort svansstump. De påminner något om små 
björnar. 

 

63 

Ett fotografi på en slottsmur med torn och skyttegluggar. Muren är byggd av sten och 
omgiven av en vattenfylld vallgrav.  

 

66 

Ett arrangerat fotografi som föreställer ett dödskalle, som har en stor hatt på huvudet, 
samt en bild på två stora, bruna spindlar. 

 

67 

Ett fotografi taget från ett tak på en skyskrapa. Från hustaket ser man de små bilarna långt 
nere på gatan. Man ser också de många fönstren på huset mittemot, samt två byxben med 
välputsade skor som balanserar på hustakets kant. 

 

68 

Ett fotografi på ett gammalt dörrlås med ett runt handtag. Låset och dörrhandtaget har 
fina utsmyckningar. 

 

69 

Ett fotografi på en del av en gammal dörr och bakom dörren sticker det fram en döskalle. 

 

70/71 

Bilden består av två likadana hus, där det ena är upp och ner, som en spegelbild. Husen är 
omgivna av ett staket och belägna på en höjd. Det är natt och en stor fullmåne lyser på 
himlen bakom husen. Husen har ett högt torn med en vimpel på taket. Det lyser i fönstret 
på tornet samt i ett fönster på framsidan av huset. 
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72 

Ett fotografi från Egypten. Fotot är taget på kvällen. I bakgrunden ser man konturerna av 
en stor pyramid. Framför pyramiden finns en upplyst staty, ett människoansikte på en 
djurkropp, en så kallad sfinz.   

 

73 

Ett fotografi på ett människoskelett inlindad i tygstycken. En mumifierade människa 
karakteriseras av mörkfärgning av huden och skrumpning av underliggande mjukdelar. En 
mumifierad kropp kan bevaras oförändrad i flera år. 

 

74 

Ett fotografi på ett hajgap där man ser hajens vassa, stora tänder. 

 

75 

En Halloweendekoration, en tecknad orange pumpa, som man skurit ut ett ansikte i. 

 

76 

Ett fotografi på en man som blåser säckpipa. Mannen är klädd i en röd- och vitrutig kilt 
(kjol), kort, svart kavaj, vit skjorta samt en liten fluga. Han har dessutom vita knästrumpor 
med röda tofsar och skor med snören som knutits runt vristen. 

Fram på kilten häger en liten, rund väska.  

En säckpipa är ett rörbladsinstrument med 1–5 tonrör. Dessa är fästa vid en luftsäck, som 
oftast är av skinn och bärs under vänster arm. Spelaren håller säcken fylld med sin 
utandningsluft eller med hjälp av en bälg (under höger arm) och pressar med vänster arm 
luften in i piporna.  

 

78/79 

The Haunted House 

Enter Number  

1 (black) 
2 (black) 
3 Suddenly the lights got out. It’s  completely dark. You start to get a bit scared. Wait 

1 turn. 
4 (black) 
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5 (green) 
6 (black) 
7 There is a hole in the floor. You get stuck and must wait 1 turn. 
8 (black) 
9 (red) 
10 (black) 
11 (black) 
12 (black) 
13 The door in front of you opens a bit. You look inside and see a ghost with rattling 

chains. Go back to Enter. 
14 (green) 
15 (black) 
16 You look at yourself in the mirror. What you see makes you worried – you look very 

old. Your hair is grey, your eyes are red, your lips look dry, and you have lost most 
of your teeth. Stay 1 turn. 

17 (black) 
18 (red) 
19 (black) 
20 (black) 
21 You tell each other that there is nothing to worry about in the house. Everyone 

calms down and feels safe. All players take 1 or 2 steps forwards.  
22 (red) 
23 (black) 
24 (black) 
25 You enter a room with a strange smell. What is that smell? You think it’s a dead 

body and get so scared that you take 3 steps backwards. 
26 (black)  
27 (black)  
28 You smell something burning. It’s a candle. By mistake you touch it and it really 

hurts. Take one step backwards to calm down. 
29 (green) 
30 You go into a room and become invisible. Only go forward next time you throw an 

even number. 
31 (black) 
32 (black) 
33 (green) 
34 You stop on something hard. It’s stone – a gravestone on the floor! From under the 

stone you hear a scream and are frightened. Only go forward next time you throw 
an odd number. 

35 (black) 
36 (black) 
37 (red) 
38 (black) 
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39 You feel you are close to the exit. Thrown again. 
40 (black) 
41 You come across something. It’s a ghost, and when the ghost touches you 

something strange happens – you are turned into a ghost! Go back to number 31 to 
get normal again. 

42 (green) 
43 (black) 
44 (black) 
45 A snake comes crawling towards you. Another snake comes from the opposite 

direction. You start to panic. Stand still until you throw 1. 
46 A spider falls from the ceiling on your head. You scream out loud, terrified. Calm 

down until you throw 6. 
47 (red) 
48 (black) 
49 (black) 
50 (black) 

Way out 

 

80 

Ett gammalt fotografi som föreställer en liten pojke som håller i en pinne och en stor rund 
ring. Den liknar dagens rockringar. Pojkens hår når ner till öronen. Han har kortbyxor med 
en matchande överdel. 

 

81 

Tre gamla fotografier. 

 

1 1 Fotot visar hur två små barn åker i var sin kärra dragen av en get. Barnen är 
klädda i sjömanskostym och de har en liten mössa på huvudet. Två äldre män i 
kostym leder getterna. 

2 En liten flicka som springer med en pappersdrake. Flickans tröja är rödmålad. 
3 En svartvit bild som visar hur man spelade bowling för länge sedan. En kvinna, 

klädda i långkjol och hatt, är på väg att kasta iväg ett bowlingklot. Herrarna har 
frack, vit skjorta och fluga. 

4 Tre runda spelkulor i gult, grönt och rött. 

 

82 

1 Ett fotografi taget i grodperspektiv. Man ser rödklädd fotbollsspelare. Han sparkar boll. 

2 En flicka som dansar. 
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3 En glad flicka som talar i en mobiltelefon. 

4 En pojke som spelar dataspel. Det syns på pojkens ansikte att det är spännande. 

 

84 

Fotografi på två glada tonårsflickor. 

 

86 

En tecknad bild som föreställer en prinsessa som tillsammans med två andra sover i tält. 
De sover i sovsäckar. Prinsessan har en röd sovsäck de andra sover i gröna sovsäckar. 
Prinsessan sitter upp i sin sovsäck och har tänt en ficklampa. Hon lyser mot en spindel, som 
ger en svart skugga på tältduken. Man kan även se en ännu större djurskugga utanpå 
tältduken. Vid fotända av ryggsäckarna står en liten kista. 

 

87 

En tecknad bild som visar en prinsessa, som sitter på en sten och läser en bok. Hon har ett 
diadem, grön blus, röd kjol, långa vita handskar samt blåa högklackade skor. På ena skon 
sitter en grön groda och tittar på prinsessan. 

 

88/89 

En svartvit bild som visar hur man spelade bowling för länge sedan. En kvinna, klädda i 
långkjol och hatt, är på väg att kasta iväg ett bowlingklot. Herrarna har frack, vit skjorta och 
fluga. 

 

88/89 

Ett fotografi på ett blått bowlingklot på väg mot de vita käglorna i slutet av en gula 
bowlingbanan. 

 

90/91 

Ett fotografi på Mick Jagger och Keith Richards i The Rolling Stones. 

Mick Jagger sjunger, har halvlångt, brunt hår och är klädd i svarta byxor, svart T-shirt och 
en röd skinnjacka. Keith Richards har svart blänkande kavaj, svarta byxor, röd T-shirt och 
ett rött pannband. I ena örat har han en stor guldring. Han spelar på sin elgitarr. 
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92 

En tecknad bild av en handflata tillhörande en vänsterhand. På handen har olika livslinjer 
ritats in. 

 

1 1 Family ring – linjen går över tummen där den sitter fast i handen. 
2 Child line finns mitt emot tummen på yttersidan av handflatan. 
3 Travel lines finns på yttersidan av handen ovanför Child line. 
4 Lines of marriage finns också på yttersidan av handen ovanför line 2 och 3. 
5 Mitt i handen finns tre lodräta livslinjer, från tummen räknat Linje of fate, Line of 

the sun och sedan Line of health. 
6 Ytterligare tre linjer är markerade i själva handflatan; 

  Heart line, Head line och Life line. 
7 Solomon’s ring – pekfingret 
8 Ring of Saturn – långfingret 
9 Ring of Apollo – ringfingret 

 

94/95 

Fotografier 

a) - bergsklättring 
Ett fotografi på två personer som bergsklättrar. Du ser deras svarta siluetter hängande i 
säkerhetslinorna längs bergväggen. 

2 
b) – forsfärd 
En blå gummiflotte på väg genom en fors. Personerna i flotten har röda flytvästar och 
paddlar i händerna. Vattnet stänker på gummibåten och dess paddlare. 

3 
c) – draksegling 

En man på en bräda seglar i vattnet genom att håller i linorna till en rektangulär ”drake” 
uppe i luften. 
d) – bungyjumping 
En person är uppe i luften på väg ner mot marken fastspänd i ett rött band. 

e) – fallskärmshoppning 
En man med fallskärm har just hoppat ut från ett flygplan. 

 

96 

Ett fotografi på två gamla trävagnar med röda trähjul. På sidan av vagnarna sitter en rund 
tunna gjord av trä. 
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2 
En tecknad bild på ett djurkranium, ett djurhuvud, som ligger på marken. 

 

3  
En svart skylt gjord i trä med följande text i vitt: 

 Badwater  

 280 feet below sea level 

 85 meters 

 (Badwater är en saltsjö.) 

 

4 

Ett fotografi från Devil’s Golf Course. Det är en saltslätt som finns i Death Valley i sydöstra 
Kalifornien. På fotot ser man hur det bildats olika saltformationer, som tillsamman utgör 
en stor ojämn slätt. 

 

98/99 

Ett fotografi från en grotta. Ljuset lyser in genom ett hål i berget så att man ser bergets 
olika färgskiftningar. 

 

100/101 

Sex tecknade bilder. 

1 1 En man ror i en liten eka alldeles invid kanten av ett vattenfall. 
2 2 En kvinna, som föreställer lärarinnan Annie Taylor i en skolsal. Hon har glasögon 

och   håret uppsatt i en knut på huvudet. Annie är klädd i blå långkjol och en vit 
långärmad blus. Hon står och pekar på några   bokstäver som hon har skrivit på 
tavlan. Eleverna sitter och lyssnar. 

3 Annie Taylor sitter vid strandkanten och håller upp en blöt, troligen död katt som 
hon just tagit ut ur en tunna gjord av trä. 

4 En massa människor står och ser på hur en tunna är på väg ner för Niagarafallet. 
5 Några män håller på och drar ut Annie Taylor ur en trätunna. 
6 Annie Taylor sitter bakom ett bord, bredvid sin trätunna.  Framför bordet finns en 

skylt med texten:  
Annie Edson Taylor 
Heroine of Horseshoe Falls 
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100/101 

Ett svartvitt fotografi som visar hur några män hjälper Annie Taylor att gå över en spång. 
Kortet är taget framför Niagarafallet. 

 

102 

Ett fotografi från en film, som föreställer en skäggprydd man. På hans axel sitter en blågrå 
papegoja. I ena handen håller han en pipa. 

 

102 

En kompass som visar de olika väderstrecken N (north), E (east),  

S (south) och W (west). 

 

104 

En sjörövarflagga med svart bakgrundsfärg och en vitfärgad döskalle, som är placerad 
ovanför två korslagda ben. 

105 

Ett fotografi på en skattkista som står på botten i vattnet. Vattnet är alldeles klart, så man 
kan se att kistan är öppen och fylld med saker. 

 

106/107 

En tecknad bild av en skattkarta. 

På bilden finns fem stopp, som visar vägen fram till själva skatten. 

1 1 Du ser ett antal palmer framför ett berg. Bokstäverna är från vänster till höger C, 
E och L. 

2 Här ser du berget med de tre stigarna. Stigarna är olika stora. Den smalaste stigen 
är i mitten och har bokstav A. Stigen till vänster om A har bokstaven F och stigen till 
höger B. 

3 Nu är du i djungeln. Här syns en apa, en papegoja, en orm och en tiger. En ljusstråle 
träffar den mittersta bokstaven I. De andra bokstäverna är O och T. 

4 Här ser du tre hängbroar. Den första med bokstaven P har två rep att hålla sig i. 
Detsamma gäller den tredje bron W medan den mittersta bron S bara har ett rep 
att hålla sig i. 

5 Här ser du tre hål med var sin stolpe. På stolparna kan du läsa följande bokstäver. 
Stolpe 1 – nd 
Stolpe 2 – gc 
Stolpe 3 – pu 
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108 

En tecknad Englandskarta.  

 

England gränsar till: 

 Scotland (i norr) 

 Wales (i väster) 

 

Vatten: 

 North Sea (i öster) 

 English Channel (i söder) 

 Irish Sea (i väster) 

 

Öar: 

 Isle of Man (i Irländska sjön) 

 Isle of Wight (i Engelska kanalen) 

 

Flod: 

 Thames 

 

Städer: 

 London (ligger vid Themsen) 

 Oxford (ligger vid Themsen) 

 Plymouth (sydkusten) 

 Portsmouth 

 Brighton 

 Dover 

 Bristol (västra England) 

 Birmingham 

 Liverpool 

 Cambridge (östra England) 

 Norwich 

 York 

 Newcastle 

 Nottingham 

 Sheffield 
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 Manchester 

 Leeds 

 Bradford 

 

108 

Englands flagga har vit botten med ett rött kors. 

 

108 

En oljemålning som visar hur Wilhelm Erövraren invaderade England år 1066. Man ser 
soldater till häst som slåss med soldater till fots. 

 

109 

Ett fotografi från en fotbollsmatch. 

Du ser en röd- och vitklädd fotbollsspelare som håller på att falla omkull när han ska sparka 
till fotbollen. På den röda tröjan finns reklam för Vodafone. Motståndarlagets spelare har 
vit tröja och svarta kortbyxor. Tröjan har reklamtexten Carlsberg. På läktarna sitter massor 
av åskådare. 

 

109 

Ett fotografi från en karneval där rödklädda, mörkhyade barn och vuxna tågar fram längs 
en gata. De har runda pinnar i händerna. 

 

110 

En Skottlandskarta. 

 

Skottland gränsar till: 

 England (i söder) 

 North Sea (i norr) 

 Irish Sea (i väster) 

 

Öar: 

 Shetland Ïslands (norr) 

 Hebrides (väster) 

 Skye 
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Sjöar: 

 Loch Ness 

 Loch Lomond 

 

Flod: 

 Clyde 

 Tweed 

 

Berg: 

 The Highlands 

 Ben Nevis (1,344m) 

 

Städer: 

 Edinburgh (öster) 

 St Andrews Dundee 

 Aberdeen 

 Inverness 

 Glasgow (väster) 

 

110 

Skottlands flagga har mörkblå bottenfärg med två diagonala vita band. 

 

110 

En bild som visar de skotska soldaternas kamp mot den engelska armén. Soldaterna 
smyger med sina knivar fram ur en grotta. De är klädda i rödrutiga kiltar, röda och blåa 
kavajer, väst och vit skjorta. 

 

111 

Ett fotografi på en storvuxen man som bär en stock. Mannen är klädd i blågrönrödrutig kilt, 
ett turkost linne samt mörkgröna knästrumpor med röda tofsar. 
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111 

En svartvit bild som visar ett långhalsat djur i en sjö – det kanske är det mystiska Loch 
Ness-odjuret. 

 

112 

 En Irlandskarta.  

 Ireland – Northern Ireland  

  Ön Irland är beläget väster om Storbritannien. 

 

 Hav: 

 Atlantic Ocean (i väster) 

 Irish Sea (i öster) 

  

 Halvö: 

 Connemara (på Irlands västra sida) 

 

 Städer: 

 Dublin 

 Cork 

 Limerick 

 Galway 

 

 Northern Ireland 

 Städer: 

 Belfast 

  

112 

 Irlands flagga är indelad i tre lodräta fält med följande färger från vänster grön, vit och 
orange. 

  

112 

 Irlands nationalsymbol är en grön treklöver. 
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113 

Ett fotografi på ett böljande grönt landskap som visar att Irland gör skäl för namnet ”den 
gröna ön”. 

 

113 

Ett fotografi på en vit liten ponny, som man föder upp på Connemara halvön. Det är en 
gammal irländsk ponnyras. 

  

113 

Ett fotografi på två riverdansare, en man och en kvinna. Riverdance är en irländsk 
dansgrupp och dansföreställning.  

 

114 

USA:s flagga har tretton smala vågräta fält i rött och vitt, uppe i vänster hörn en blå ruta 
med 50 gula stjärnor. 

 

114 

En tecknad karta med USA:s 50 delstater samt större städer. 

 

The USA 

(USA:s stater med början på västkust från norr till söder) 

 

1 Alaska 
2 Hawaii  

beläget ute i The Pacific Ocean –  Stilla havet) 
3 Washington 

(Ligger söder om Kanada på västkusten) 
Stad: Seattle 

4 Oregon 
5 California 

Städer: San Francisco, Los Angeles, San Diego 
6 Idaho (gränsar till Kanada i norr) 
7 Nevada 
8 Utah 
9 Arizona (gränsar till Mexico i söder) 

Stad: Phoenix 
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10 Montana (gränsar till Kanada i  norr) 
Bergskedja: Rocky Mountains 

11 Wyoming 
12 Colorado  

Stad: Denver 
13 New Mexico (gräns i söder mot Mexiko)  
14 North Dakota (gränsar till Kanada) 
15 South Dakota 

Flod: Missouri 
16 Nebraska 
17 Kansas 
18 Oklahoma 
19 Texas (gränsar till Mexiko) 

Städer: Dallas, Houston 
20 Minnesota 

Sjö: Lake Superior 
21 Wisconsin 

Sjö: Lake Michigan 
22 Iowa 
23 Illinois 

Stad: Chicago 
24 Missouri 
25 Arkansas 

Flod: Mississippi 
26 Louisiana 

Stad: New Orleans 
Flod: Mississippi 

27 Michigan 
Stad: Detroit 

28 Indiana 
29 Kentucky 
30 Tennessee 
31 Mississippi 
32 Ohio 
33 Alabama 
34 Maine 
35 New Hampshire 
36 Vermont 
37 Massachusetts 

Stad: Boston 
38 Rhode Island 
39 Connecticut 



37 

 

40 New York 
Stad: New York 

41 New Jersey 
42 Pennsylvania 
43 Delaware 
44 Maryland 
45 West Virginia 
46 Virginia 
47 North Carolina 
48 South Carolina 
49 Georgia 

Stad: Atlanta 
50 Florida 

Stad: Miami 

Hav:  

 The Pacific Ocean (Stilla havet) 

 The Gulf of Mexico (Mexikanska   golfen) 

 The Atlantic Ocean (Atlanten) 

 

Washington DC (östkusten) 

 

115 

En gammal målning som visar hur nybyggarna på 1600-talet i USA firade  ”Thanksgiving” 
(tacksägelse) för att de har fått god skörd och tillräckligt med mat.   

En kvinna bjuder några indianer på mat. Kvinnorna är klädda i långa kjolar och har en sorts 
hatt/mössa på huvudet. Männen har byxor som slutar vid knäna.   

 

115 

Ett fotografi från Mount Rushmore, som visar fyra jättestora ansikten som huggits ut i en 
bergsida. Ansiktena föreställer fyra amerikanska presidenter; George Washington, Thomas 
Jefferson, Theodor Roosevelt och Abraham Lincoln. De representerar arbetet för 
demokrati och frihet. 

 

115 

Ett fotografi taget på kvällen.  

Fotot föreställer frihetsgudinnan - The Statue of Liberty, som står vid inloppet till New 
Yorks hamn. Frihetsgudinnan är en jättestaty som föreställer en kvinna i fotsid dräkt, krona 
med strålglans och med slaveriets kedjor under fötterna. Höger arm håller upp en fackla 
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mot himmelen, vänster bär en inskriftstavla: July IV MDCCLXXVI (1776). Statyn är 46 m hög 
och placerad på en 47 m hög sockel av huggsten. 

 

119 

En teckning som visar en kvinna som sitter och äter på ett äpple.  

 

131 

En teckning som visar en känguru med en ryggsäck och två resväskor som hoppar iväg mot 
Australien.  

 

133 

En tecknad bild som visar två flickor som bråkar om en cykel. 

 

135 

En tecknad bild som visar en kvinna, en pojke samt en grårandig katt. 

Kvinnan ställer en fråga till pojken som han besvarar. 

 

Pärmen i slutet av boken 

En tecknad karta med USA:s 50 delstater samt större städer. 

 

The USA 

(USA:s stater med början på västkust från norr till söder.) 

 

1 1 Alaska (ligger norr om Kanada) 
2 Hawaiian Islands (beläget ute i The Pacific Ocean – Stilla havet) 

 Stad: Honolulu 
3 Washington(Ligger söder om Kanada på västkusten) 

Stad: Seattle 
Flod: Columbia River 

4 Oregon 
Stad: Portland 
Flod: Columbia River (ligger på gränsen till Washington) 

5 California 
Städer: San Francisco, Los Angeles, Pasadena, San Diego 
Bergskedja: Sierra Nevada 



39 

 

6 Idaho (gränsar till Kanada i norr) 
Flod: Snake River 

7 Nevada 
Stad: Reno 

8 Utah 
Stad: Salt Lake City 
Sjö: Great Salt Lake 

9 Arizona (gränsar till Mexico i söder) 
Stad: Phoenix 
Flod: Colorado River 
Grand Canyon 

10 Montana (gränsar till Kanada i norr) 
Flod: Missouri 

11 Wyoming 
Nationalpark: Yellowstone 

12 Colorado 
Stad: Denver 
Flod: Colorado River 

13 New Mexico (gräns i söder mot Mexiko) 
14 North Dakota (gränsar till Kanada) 
15 South Dakota 

Great Plains 
16 Nebraska 

Stad: Omaha 
Great Plains 

17 Kansas 
Stad: Kansas City 

18 Oklahoma 
Stad: Bartlesville 
Flod: Red River 

19 Texas (gränsar till Mexiko) 
Stad: Dallas, Houston, El Paso 

20 Minnesota 
Städer: Duluth, Minneapolis – St Paul 

21 Wisconsin 
Flod: Mississippi 

22 Iowa 
23 Illinois 

Stad: Chicago 
24 Missouri 

Städer: Hannibal, Saint Louis, Kansas City 
25 Arkansas 
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26 Louisiana 
Stad: New Orleans 
Flod: Mississippi 

27 Michigan 
Stad: Detroit 

28 Indiana 
Flod: Ohio 

29 Kentucky 
30 Tennessee 

Städer: Nashville, Chattanooga 
31 Mississippi 

Stad: Jackson 
32 Ohio 

Städer: Cleveland, Cincinnati,Fairfield, Milford 
33 Alabama 

Stad: Birmingham 
34 Maine 
35 New Hampshire 
36 Vermont 
37 Massachusetts 

Stad: Boston 
38 Rhode Island 
39 Connecticut 
40 New York 

Städer: New York, Buffalo, Watkins 
41 New Jersey 

Stad: Newark 
42 Pennsylvania 

Städer: Philadelphia, Pittsburgh 
43 Delaware 

Stad: Washington DC 
44 Maryland 

Städer: Richmond, Jamestown 
45 West Virginia 
46 Virginia 
47 North Carolina 
48 South Carolina 
49 Georgia 

Stad: Atlanta 
50 Florida 

Stad: Miami 

 

Hav:  
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 The Pacific Ocean (Stilla havet) 

 The Gulf of Mexico (Mexikanska  golfen) 

 The Atlantic Ocean (Atlanten) 

 

Sjöar: 

 Lake Superior 

 Lake Michigan 

 Lake Huron 

 Lake Eire 

 Lake Ontario 

 Great Salt Lake 

 

 Canada  

(angränsande områden till USA från väster) 

 

 British Columbia 
Stad: Vancouver,  

 Alberta 
Stad: Calgary 

 Saskatchewan 

 Manitoba 
Stad: Winnipeg 

 Ontario 
Stad: Ottawa 

 Quebec 
Stad: Quebec, Montreal 
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