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Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

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

• 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. 

• I den här boken finns fonetik. Skriften Fonetik och punktskrift som 
Punktskriftsnämnden gett ut, gäller för tryckt 6-punktskrift. Beställ den via 
www.mtm.se, ladda ned den som PDF eller låna den på ditt bibliotek. För att 
underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med eleven. 

• Bokens baksidestext utgår. 

• De bilder som belyser texterna har fått bildbeskrivning. Övriga bilder utgår. Ibland 
kan bildförtydligande finnas inkluderat i uppgiftens anvisningar. 

• Ord skrivna med versaler exv. rubriker eller namn har endast begynnelsebokstaven 
skriven med versal. 

• Bilden på en CD-skiva markeras med (cd) efter textens rubrik. 

• Uppgifternas eventuella ordlistor är placerade före själva uppgiften. Rubrik: 
Wordlist 

http://www.mtm.se/
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• Kursiv- och fetmarkering av ord eller hela meningar utgår. 

• Rutmarkering av text utgår. 

• Bokstavsrutornas bokstäver skrivs radvis, vågrätt/lodrätt med radnumrering. 

• I uppgifter där det saknas bokstäver eller hela ord får eleven det sökta ordets antal 
bokstäver inom parentes. 

• De fetmarkerade orden i Grammatikövningarnas exempeltexter markeras med 
parenteser. 
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Sidspecifika förändringar 

5 

Uppgift 1 A och B 

Här kan man för att spara tid genom att +låta eleven skriva orden direkt i uppgift B. Eleven 
läser igenom både uppgift 1 och 2, hoppar över bokstavsifyllandet och skriver ordet direkt i 
uppgift B. 

6 

Uppgift 3  A -  From A to Z 

När klassen arbetar med de fonetiska tecknen kan det vara bra att skriva dessa på ett 
separat papper och göra en individuell genomgång. För att underlätta skolarbetet är det 
viktigt att alltid gå igenom nya tecken med eleven. Det tar tid att lära sig nya tecken. 

Det kan också vara bra att ge eleven lite tips om hur vissa bokstäver i engelskan vanligtvis 
uttalas exv. i blir ”aj”, ett a uttalas oftast ä (can) medan ett u kan blir a (sun). 

7 

Uppgift 3 B 

Bild utgår. Eleven har endast dialogen och uppgiften har därför fått följande förändring: 

Turas om att fråga och att svara som i dialogen nedan. 

- How do you say ”cykel” in English? 

- Bike osv. 

7 

Uppgift 4 

Vid ”lyssna”-uppgifter, tag som vana att pausa så att eleven med svår synnedsättning 
hinner skriva ner sina svar. 

9 

Uppgift 6 

Uppgiften har fått nedanstående förtydligande: 

Arbeta med en kamrat och turas om att fråga och svara. Du har fått några förslag på 
personer och födelsedata efter exemplet nedan. 

Svara även på frågan: 

When were you born? --- 

Exempel: 

- When was Annie born? 

- She was born on the twentieth of May. Osv. 
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• Jessica 20.7.1990 

• William Shakespeare 26.4.1564 osv. 

10 

Uppgift 7 A 

Bilderna utgår. Uppgiften har fått följande utseende: 

Skriv rätt klockslag på engelska. 

1. Klockan är två. It's ---. 

2. Klockan är fem över två. It's ---. 

3. Klockan är kvart över två. It's ---. 

4. Klockan är halv tre. It's ---. 

5. Klockan är kvart i tre. It's ---. 

6. Klockan är tio i tre. It’s ---. 

10 

Uppgift 7 B 

Bilden utgår. Eleven får motsvarande text på följande sätt: 

Arbeta med en kamrat och turas om att fråga och svara som i exemplet nedan. 

Exempel: 

(Dialog mellan en höna och en tupp.) 

- What time do you normally get up in the morning? 

- At six o'clock. 

What time do you normally … 

1. … get up in the morning? osv. 

14 

 Uppgift 10 B 

Tänk på att det tar betydligt längre tid för en elev med synnedsättning att skriva om hela 
texten. Om man vill spara tid kan man ge eleven texten som en Wordfil där eleven kan 
koncentrera sig på att läsa texten och sedan ändra direkt i texten till stor bokstav på de ord 
som saknar detta. 

16 

Uppgift 12 

Eleven får textens uttryck skrivna även där han/hon ska skriva svaren allt för att spara tid 
så att eleven kan koncentrera sig på att lösa själva uppgiften. 
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1. such a long time  --- 

2. left Bristol for London --- 

3. many things --- osv. 

18 

Uppgift 15 

Eleven har fått nedanstående tillägg: 

… Du får hjälp med den första bokstaven i varje ord samt ordets antal bokstäver inom 
parentes. 

1. Rugbyplayers a-- (3) often big and strong. 

2. JK Rowling's books are a---- (5) a young boy called Harry. 

3. Tigers live in I---- (5) and some other Asian countries. osv. 

20 

Uppgift 2 A 

Eleven har fått nedanstående förtydligande av uppgiften (---) 

A Vilka engelska och svenska ord hör ihop? 

1. twins --- 

2. triplets --- osv. 

a) skådespelare osv. 

21 

Uppgift 3 

Uppgiften kan kräva förberedelser. 

Se till att eleven får aktuell text på punktskrift. 

21 

Uppgift 4 A 

När det står att eleven ska skriva i sin skrivbok skriver eleven naturligtvis på sin dator och 
om eleven så behöver kan man sedan skriva ut stödorden på papper. 

23 

Uppgift 7 

Ordpåsarna har fått egen rubrik. 

… Välj en säck med ord i taget och turas om att prata på engelska … 

Fem säckar med ord: 
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1. play tricks on, football training, basketball, hate, really bad, next day, angry 

2. being a twin, OK, best friends, irritating, tired of, questions and comments 

3. McDonald's, double for, the girl's eyes, scar osv. 

23 

Uppgift 8 

Uppgiften kräver förberedelser så att eleven med synnedsättning också kan få en stencil på 
punktskrift. 

24 

Uppgift 9 

Eleven skriv t (true) för rätt svar och f (false) för felaktigt svar. 

Svara sedan på frågorna genom att markera t för true och f för false. 

Lär dig de här orden … 

What is true (t) and what is false (f)? 

1. The parents were worried about their twin daughters and took them to hospital. --- 

2. When they were six, Virginia and Grace couldn't speak very much English but they 
could speak German a little. --- osv. 

26 

Uppgift 11 C 

 Här kan man välja lite olika arbetssätt utifrån om eleven gillar att rita på sin ritmuff eller ej. 
Ta gärna tillfället i akt och låt den seende eleven rita sin person med förbundna ögon på 
ritmuff. 

27 

Uppgift 12 A 

Bokstavsrutan utgår och ersätts med nedanstående: 

Across 

  rad 1 bnztrywccgmry 

  rad 2 asesomeitcute 

  rad 3 glkdmxlufisyi osv. 

Down 

  rad 1 baggyabhnscxsg 

  rad 2 nslbhxjealouso osv. 
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28 

Uppgift 14/15 

Uppgiften kräver förberedelser. Se till att det finns en handout/text på punktskrift. 

30 

Uppgift 17 

Den här uppgiften kräver förberedelser. 

30 

Uppgift 18 A 

Uppgiften har följande utseende: 

… Välj bland orden nedan och skriv dem. 

muscles, eyes, bones, lungs, brain, heart, ears, mouth, skin, teeth 

1. They make you strong. --- 

30 

Uppgift 18 B 

Pratbubblamarkeringen utgår. 

Arbeta med en kamrat och fråga som i exemplen nedan. 

- What does your mouth do? Osv. 

31 

Uppgift 20 

Uppgiften har följande utseende: 

Översätt till engelska. Välj bland orden nedan. 

anyway, boring, huge, newspaper, pen pal, remember, secret, surfboard 

1. brevvän --- osv. 

31/32 

Uppgift 21 A, B 

Tabellen utgår och ersätts med löpande text. 

  First namn: --- 

  Family name: --- osv. 

34 

Uppgift 24 
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Tabellen utgår. Personerna är numrerade 1-5. Om möjligt pausa då och då så att eleven 
med synnedsättning hinner fylla i sina uppgifter. 

1. Name: Monica 

Age: --- 

Pierced/Tattooed body part: --- and belly button 

Opinion: --- osv. 

35 

Uppgift 26 

Det tecknade bilderna har ersatts av motsvarande ord på svenska. 

brevbärare (1) brevlåda (2) ögon (3) vrist/ankel (4) 

byxor (5) skägg (6) mun (7) tänder (8) mustasch (9)  smörgås (10) 

Eleven får orden även där han/hon ska skriva sitt svar, på så sätt kan man spara tid. 

1. brevbärare --- 

2. brevlåda --- 

3. ögon --- 

36 

Uppgift 27 A 

Vilka är orden som beskrivs? Skriv de bokstäver som fattas. Du får hjälp med några 
bokstäver samt det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

1. a name that you give to somebody if you do not want to use his real name n------e 
(8) 

2. when a man and a woman are no longer married -i---c-- (8) osv. 

38 

Uppgift 30 A 

Eleven markera t för true och f för false. 

Lyssna på första delen av fortsättningen och svara sedan på frågorna med t för true och f 
för false. 

1. Lilly and Hiram reminded Sidney of his parents. --- 

2. Sidney was going to Boston. --- 

38 

Uppgift 30 B 

Här kan eleven markera direkt i punkskriftsboken med häftmassa om man så vill. 
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39 

Uppgift 32 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Vilken bokstav saknas i de här orden? Skriv bokstäverna i den ordning som orden är 
numrerade så hittar du det mystiska ordet. 

------------ (12) 

1. b-ach 

2. custo-er 

3. sun-athe osv. 

40 

Uppgift 33 

Eleven markerar det felaktiga ordet exempelvis med häftmassa och skriver det efter 
meningarnas slut. 

48 

Uppgift 11 A och B 

Det är viktigt att eleven får den tid som behövs för att läsa igenom frågorna innan ni 
lyssnar. 

Bilder utgår. Informera eleven om hur de ser ut och vad som är specifikt för varje bild. 

49 

Uppgift 12 

Uppgiften kan kräva förberedelser så att eleven får ”handout” på punktskrift. 

52 

Uppgift 17 

Bild utgår och ersätts med bildbeskrivning. Gör en gemensam genomgång av bilderna så 
att eleven får lite mera information om hur och vad han/hon kan skriva. Pratbubblorna har 
ersatts av text, exv. Han/Hon säger: --- 

53 

Uppgift 19 

Uppgiften kan kräva vissa förberedelser. 

55/56 

Uppgift 23 A och B 



10 
 

För att spara tid kan det vara bra att informera eleven om att läsa igenom även uppgift B 
innan eleven börjar med uppgift A så kan eleven välja om han/hon vill göra uppgifterna 
parallellt eller en i taget. 

Uppgift A har fått följande utseende: 

A Bland bokstavsraderna nedan finns samma ord som i listan med de svenska orden – fast 
på engelska. Orden finns både vågrätt och lodrätt. Markera orden och skriv in dem efter de 
svenska allteftersom du hittar dem. 

Svenska ord: 

1. apor --- 

2. djurpark --- osv. 

Engelska ord: 

Vågrätt 

  rad 1 television 

  rad 2 wtevincfor osv. 

Lodrätt: 

  rad 1 twomorepto 

  rad 2 ethingbaby osv. 

58 

Uppgift 26 B 

Eleven kan markera rätt påstående med häftmassa direkt i boken. Glöm inte bort att pausa 
lyssnande så att eleven hinner markera sina svar. 

61 

Uppgift 31 

Svaren är placerade efter själva uppgiften. Uppgiften är ändrad på följande sätt: 

Arbeta med en kamrat. Läs frågan och låt din kamrat gissa svaret med hjälp av tipsen. 
Turas om att fråga och svara. Frågornas svar hittar du efter fråga 5. 

1. Question 
Where does a rottweiler sit in the cinema? 
To help you 
Remember that a rottweiler is extremely big and probably does what he wants! 

2. Question 
When is the most likely time when a stray (lös) dog will enter your house? 
To help you 
This one is simpler than you think! osv. 

Answer 
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1. Anywhere he wants. 

2. When the door is open. osv. 

65 

How kangaroo got his tail/The giant from Scotland 

Här kan eleven hoppa över ritandet och istället koncentrera sig på att skriva bildtexter. Att 
rita tar ofta lång tid och en del elever med synnedsättning är inte så förtjusta i att rita. 
Istället för ritandet kan eleven skriva några stödord och sedan lägga mera tid på sina 
”bildtexter”. 

66 

Uppgift 2 

Eleven får även det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

68 

Uppgift 4 

Uppgiftens tecknade bilder ersätts av motsvarande ord på svenska inom parentes. 

(1: vaktmästare), (2: fönster), (3: dörr), (4: handtag), (5: gångjärnen), (6: moln), (7: ansikte), 
(8: skelett), (9: polis), (10: tennisskor), (11: mästare) 

70 

Uppgift 5 C 

Uppgiften har fått nedanstående utseende: 

Arbeta i par. Skriv en dialog för en av de fyra nödsituationerna nedan. Du får hjälp med en 
del ord i ordlistan. 

Se till att ni svarar på följande frågor? 

- What has happened? 

- Where did it happen? osv. 

Wordlist 

  trapped – fångad 

  ladder – stege osv. 

Fyra nödsituationer: 

House on fire – people trapped … 

70 

Uppgift 6 

Uppgiften kan kräva förberedelser. 
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71 

Uppgift 7 

Se till att pausa så länge så att eleven hinner skriva sina svar. 

72 

Uppgift 10 

Bilda hela meningar. 

Meningarnas början: 

1. I once saw a boy --- 

2. I told my parents the boy was transparent --- osv. 

Meningarnas slut: 

a) but disappeared into the wardrobe. 

b) “Get out of here, just get out.” osv. 

74 

Uppgift 13 

Uppgiften kan kräva förberedelser. 

75 

Uppgift 15 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Imagine yourself in these situations. Are you a) very frightened, b) a bit frightened or c) not 
frightened at all? Mark your answer. 

For each of the ten questions, give yourself 1 point for frightened, 2 points for a bit 
frightened, and 3 points for not frightened at all. What’s your score? Check your score with 
the key on page 76. 

1. You’re standing on a very high bridge. … Now is the moment to prove it. 

a) --- very frightened 

b) --- a bit frightened 

c) --- not frightened at all osv. 

9. You’re staying the night in an isolated house in the English countryside. They say that 
the house is haunted (Det spökar i huset). 

a) --- very frightened osv. 

78 

Uppgift 17 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 
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Sortera orden nedan efter följande rubriker: verb, substantiv och adjektiv. Fem ord vid 
varje rubrik. 

CD, backpack, adventure, computer, osv. 

  Verb: --- 

  Substantiv: --- 

  Adjektiv: --- 

82 

Uppgift 23 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Se till att texten finns skriven på punktskrift eller som en Wordfil så att eleven kan läsa den 
fullständiga texten. 

83 

Uppgift 25 

Korsordet har följande utseende: 

Alla vokaler är borttagna i det här korsordet. Alla orden finns i JUST 4 U – The Haunted 
House (sid. 78-79 i textboken). Försök hitta det lodräta ordet vars bokstäver är markerade 
med parentes. Du får även de sökta ordens antal bokstäver inom parentes. 

1. -(f)r--d  (6) --- 

2. t-r(r)-f--d  (9) --- osv. 

83 

Uppgift 26 

Eleven behöver en punktskriftsuppmärkt tärning. 

84 

Uppgift 27 

Om man vill så kan man låta eleven göra uppgiften precis som övriga elever, men då krävs 
det lite förarbete. Skriv orden i ett rutsystem på elevens ritmuff eller Blackboard. Eleven 
markerar sina ord med häftmassa. 

Elevens uppgift har däremot följande utseende: 

I meningarna 1–16 saknas ett verb. 

Du har två ord att välja mellan. Skriv eller markera det ord som passa bäst in i meningen. 

1. Don’t … the room without knocking first.  leave - enter 

2. People used to … that the earth was flat.   believe - tell 

3. I think he stole your money but I can’t … it.  take - prove 
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4. Don’t …, she said, putting her arm around my shoulder. worry - take 

5. How do you … today? – A lot better, thanks.  fall - feel 

6. Fasten your seat belt, John. We’re going to … in a couple of minutes. hit - land 

7. … this perfume. It’s wonderful, isn’t it?   smell - burn 

8. Don’t …! That snake isn’t dangerous.   rattle - panic 

9. Be careful you don’t … a hole in your jacket with that cigarette. see - burn 

10. I heard someone … my name out loud. hurt- scream 

11. I was terrified when I saw a black, hairy spider … up my leg. crawl - hurt 

12. Don’t just … your clothes on your bed – hang them in your wardrobe. prove - throw 

13. Do you think that a prince can … into a frog?  turn - start 

14. Don’t … that water; it’s very hot!   take - touch 

15. It’s impossible to say what’s going to … in the future.  happen - stay 

16. He said he would … me to a duel.  challenge – burn 

88 

Uppgift 4 A 

Följande förändring av uppgiften har gjorts: 

Para ihop orden i vänsterspalten med orden i högerspalten. 

Vänsterspaltens ord: 

1. youth --- 

2. soap --- 

3. spare --- osv. 

Högerspaltens ord: 

game, pitch, magazine, opera, time, lifting 

88 

Uppgift 5 

Uppgiften har fått följande förtydligande: 

Jobba två och två. Hjälps åt att göra fullständiga meningar. 

Meningarnas början: 

1. My mum thinks I have too --- 

2. I like being with Sarah because --- osv. 

Meningarnas slut: 
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a) When I haven't got anything else to do. 

b) I sometimes go down to the football pitch. osv. 

90 

Uppgift 8 

Bokstavsrutan utgår och har i stället fått följande utseende: 

… Orden finns i texten When we're not in school. 

Vågrätt 

  rad 1 crmagazinet 

  rad 2 llaufunmbox osv. 

Lodrätt 

  rad 1 classicalc 

  rad 2 rlchurchao osv. 

91 

Uppgift 10 

Kan kräva förberedelser. 

95 

Uppgift 17 

Eleven får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

Vilket eller vilka ord saknas i varje mening? Du får hjälp med det sökta ordets antal 
bokstäver. Se sid. 84 –85 i textboken. 

1. They are going away --- (3) the weekend. 

2. We’ve got the house to --- (9) for 48 hours. 

3. My mother walked --- --- (2)(2) me when I was speaking to Michelle on the phone. 

4. We’ve got tons --- (2) crips. 

5. She found --- (3) about the party from someone. 

97 

Uppgift 20 

Uppgiften kan kräva förberedelser. 

104 

Uppgift 33 

Bild utgår. Eleven har en bildbeskrivning som behöver kompletteras gärna med en 
ritmuffsbild. Visa även linjernas läge i elevens hand. 
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105 

Uppgift 34 

Tabelluppställningen utgår och skrivs löpande i stället. 

Have a pencil and paper ready. Start by writing out your full birth name (first, middle and 
last name). Give numbers to each letter. Read so that 1 is a, j, s and 2 is b, k, t. (Use a for å 
and ä, and o for ö.) 

1. - a, j, s 

2. - b, k, t 

3. - c, l, u osv. 

Here is an example: If your name is Henry Swanson for example, you count like this: 

Henry: 8 + 5 + 5 + 9 + 7 = 34 

Swanson 1 + 5 + 1 + 5 + 1+ 6 + 5 =  24 

34 + 24 = 58 

58 in this game counts as 5 + 8. 

Henry’s numbers are 5 and 8. 

My name: --- 

Number: --- 

Now add all the numbers of your name. My numbers are: --- 

Now read what sort of person you are! Do you agree? 

1. Independent and ambitions osv. 

106 

Uppgift 1 

Bilderna utgår och ersätts med motsvarande ord på svenska. 

1. bungyjumping --- 

2. fallskärmshoppning --- 

3. draksegling --- 

4. bergsklättring --- 

5. forsfärd på flotte --- 

106 

Uppgift 2 

Uppgiften har fått följande utseende: 
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Skriv orden på rätt plats. Du får det sökta ordets antal bokstäver. En bokstav i varje ord är 
markerad med en parentes. Dessa bokstäver blir ett ord för något man behöver när man är 
på äventyr. 

1. --(-)-p--- (8) 

2. -(-)-- (4) osv. 

107 

Uppgift 3 

Kolla så att eleven har tillgång till textbokens bildbeskrivning, men komplettera även med 
den information som eleven behöver för att lösa uppgiften. 

109 

Uppgift 5 

Eleven markera rätt svar eller skriver y (yes) vid rätt svar och n (no) vid fel svar. 

Vad såg Judy i Death Valley? Och vad såg hon inte? Skriv rätt svar,  y för yes och n för no. 

1. hotel --- 

2. parking place --- osv. 

110 

Uppgift 7 

Gå igenom förutsättningarna för hur man ska läsa uppgiften. 

Börja med att läsa 3-poängsmeningen först. Läs meningen högt. Om du kan ordet vid 3 
poäng får du 3 poäng. Annars läser du vidare till 2 poäng osv. Anteckna ordet och din 
poäng nedan. 

Alla orden finns i texten All alone in Death Valley. 

Write your words and your points here. 

Word – point 

1. --- --- 

2. --- --- osv. 

1. 

  3 points - Some people like this weather but most don't. 

  2 points – Plants need it. 

113 

Uppgift 9 

Kan kräva förberedelser. 
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113 

Uppgift 10 

Gör en gemensam genomgång av vad bilderna förmedlar. 

114 

Uppgift 11 

Eleven parar ihop meningarna istället för att dra streck. 

Para ihop fraserna 1-6 med fraserna a)-f) som betyder ungefär samma sak. 

1. I've been in these caves before. --- 

2. The boys were given a 10 % reward to share. --- osv. 

a) You and I have been in this cave a very long time. 

b) I'm sure he was crazy. osv. 

114 

Uppgift 12 

… Välj bland de 10 verben nedan. 

caught, found, gave, made, said, saw, took, was, went, were 

One day John and Pete --- (1) into a cave and --- (2) a fantastic discovery. osv. 

116 

Uppgift 15 

Låt eleven läsa igenom orden innan ni lyssnar och pausa med jämna mellanrum så att 
eleven hinner skriva sina svar. 

Korsordet har fått följande utseende: 

… På bandet sägs också vilken bokstav orden börjar på. Du får även hjälp med det sökta 
ordets antal bokstäver skrivna inom parentes. Du kan välja bland de 12 orden nedan. Två 
av orden behövs inte. 

adventure, … robber, torch 

Across 

1. --- (4) 

2. --- (8) osv. 

Down 

1. 1 --- (9) 

2. 2 --- (5) osv. 
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117 

Uppgift 16 

Uppgiften kan kräva förberedelser. 

117 

Uppgift 17 

Se till att eleven har läst igenom uppgiften och pausa så att eleven hinner markera sina 
svar. 

118 

Uppgift 18 

De tecknade bilderna kan behöva kompletterande information. 

118 

Uppgift 19 

Uppgiften kräver förberedelser. Se till att eleven får resten av texten på punktskrift. 

120 

Uppgift 21 

Bilden på tunnorna utgår, men ordet tunna finns med i texten. Förklara gärna. 

120 

Uppgift 22 

Bilderna utgår. Eleven har fått en bildbeskrivning som kan kräva förtydligande. 

123 

Uppgift 26 

För att spara tid får eleven även de sökta ordens antal bokstäver inom parentes. 

a) --- (beväpnad) (5) 

b) --- (börja) (5) 

c) --- (kista) (5) 

d) --- (gräva) (3) osv. 

129 

Svensk-engelska kort 

Eleven har fått orden men kan behöva handledning om hur korten/orden lämpligast skrivs. 

131 

Uppgift D 
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Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Skriv de tolv substantiven i både singular och plural. Se sid. 118 i Minigrammatiken. 

potato, bikes, hero, tomatoes, cars, osv. 

singular – plural 

  --- - --- 

141/142 

Adjektiv A och B 

Eleven markerar / skriver yes or no. 

… Skriv rätt svar, yes för Yes, I agree  eller no för No, I don't agree. 

1. Girls are stronger than boys. --- 

2. Boys are nicer than girls. --- osv. 

143 

Uppgift E – bildinfo 

Bilderna utgår och ersätts av en kort bildinformation inom parentes. 

1. (tre fotbollspelare) 
Geri is a really (good) player, but Liz is (better). … 

2. (tre killar som sjunger) 
Danny is a (bad) singer, but Kevin is even (worse). … 

148 

Uppgift C 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Ändelsen -ed kan uttalas på tre sätt: [d], [t] eller [ɪd]. 

Tänk på uttalet och skriv 5 ord nedan vid rätt exempelord. 

arrived, walked, wanted, painted, stayed, osv. 

1. played [d] ---  

2. dropped [t] ---  

3. waited [ɪd] --- 

150 

Uppgift B 

Eleven numrerar själv 1-16 och skriver orden. 

I historien finns 16 olika oregelbundna verb i preteritum (imperfekt). Skriv formerna och 
översätt dem till svenska. Numrera orden som i exemplen nedan. 

English - Swedish 
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1. went - gick 

2. --- - --- 

155 

F-uppgift 

Uppgiftens bilder har ersatts av motsvarande ord på svenska. 

Skriv meningar och berätta om vad Vicky har gjort och vad hon inte har gjort. Bilderna har 
ersatts med motsvarande ord på svenska. Välj bland verben nedan. 

talked, done, listened, watched, eaten, bought, washed, sent 

Vicky har gjort: 

1. mobil - She has talked … 

2. böcker --- 

3. Cd-skivor --- 

4. TV --- 

Vicky har inte gjort: 

5. hamburgare - She hasn't eaten … 

6. jeans --- 

7. shampoo --- 

8. SMS, I'll wait for you at British Museum …   --- 

159 

Uppgift D 

Tabellen utgår och skrivs löpande. 

Do / Does 

--------------------------- 

you, your brother, Emma, Tom and Jerry, your parents 

------------------------------------------------------------------------- 

chat, love take, speak, play, like, live, eat 

-------------------------------------------------------- 

  pop corn? 

  animals? 

  computer games? 

  French? 
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Till läsaren 

• Det finns bildbeskrivningar till de bilder som behövs för att du ska kunna lösa 
uppgifterna. 

• I Grammatikövningarnas exempeltexter är kursiverade eller fetmarkerade ord och 
fraser markerade med parentes. 

• I uppgifter där dina klasskamrater drar streck mellan sina svar kan du i stället skriva 
svaret eller endast svarets numrering. 

• Kortare ordlistor har fått rubriken ”Wordlist”. 

• Utlämnade ord har numrering av ordet inom parentes efter markeringen ---. 

• I uppgifter där det saknas bokstäver i ord får du det sökta ordets antal bokstäver 
inom parentes. 

• Bokstavsrutornas bokstäver skrivs radvis, vågrätt/lodrätt med radnumrering. 

• Svartskriftsbokens cd-skiva är markerad på följande sätt: (cd) 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

• Eleven svarar på uppgifterna på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. 
Den mappen ska ligga i en mapp för engelska. På så vis skapas en trädstruktur i 
datorn som gör att eleven själv kan hitta. 

• I boken finns några bilder som eleven ska ha som stöd för att återberätta eller 
skriva en text, men det kräver oftast även extra information från dig som pedagog. 

• Bildbeskrivningarna kan aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför gärna om bilderna och ge den 
extra information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma 
förståelse som de seende eleverna. 

• I uppgifter där eleven ska svara rätt eller fel kan eleven, för att få lite omväxling, 
markera exempelvis de rätta svaren med häftmassa direkt i punktskriftsboken. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder eller när man vill 
förtydliga något. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan 
även göra det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom 
att kopiera den i skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade 
bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv 
sedan den text som eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens 
Perkinsmaskin. Gör gärna en ”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite 
mera information på ritmuffsbilden.  Man kan naturligtvis lika gärna rita en bild på 
en Blackboard (Best.nr: 10326). 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
textavsnitten, arbetsuppgifter, ordlista och bildbeskrivningarna.  Detta gäller också 
när ni lyssnar på en text, pausa då och då när eleven ska göra anteckningar under 
tiden som ni lyssnar på texten. Var också noga med att eleven har fått tid till att 
läsa igen eventuell text eller frågor innan ni lyssnar. 

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

• Läs gärna ”Till läsaren” tillsammans med eleven. Där får eleven med synnedsättning 
information om bokens upplägg och utformning och du som pedagog kan 
presentera boken för eleven. 
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Bildbeskrivningar 

52 

Sex tecknade bilder 

1. Tom kommer in genom en ytterdörr. Han säger: --- 

2. Tom upptäcker att dörren till fågelburen är öppen. Han säger: --- 

3. Hans mamma står vid fågelburen och ser förvånat på den öppna fågelbursdörren. 
Hon säger: --- 

4. En katt står utanför gallret på fågelburen och fågeln/Ernie flaxar inne i buren. 

5. Man ser tårna på ett par skor samt blodfläckar och fågelfjädrar som ligger på 
golvet. 

6. Tom håller fågeln i sin hand och säger: --- 

97 

Några ungdomar har en föräldrafri fest. Det har gått vilt till. En fönsterruta och en 
blomkruka har gått sönder. En tavla hänger snett på väggen. Det är massor av skräp på 
golvet. En läskburk har runnit ut på golvet. En kille och en tjej dansar medan en annan kille 
hoppar i en soffa där det halvligger en tjej. En tjej håller i en skål samtidigt som innehållet i 
skålen trillar ner på golvet framför en hund som kollar fram bakom soffan. En kille sitter på 
en stol och håller i en cd-skiva. 

104 

En handflata där man markerat linjer i handen som symboliserar olika saker. 

Family ring (vid tummen) 

Linjer mitt i handen: 

  Life line 

  Head line 

  Heart line 

  Line of fate 

  Line of the sun 

  Line of health 

Kortare linjer på handens ena sida: 
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  Lines of marriage 

  Travel lines 

  Child line 

  Salomon's ring (pekfingret) 

  Ring of Saturn (långfingret) 

  Ring of Apollo (ringfingret) 

113 

Fyra tecknade bilder 

1. Judy är ute i ett öde område. Hon står bakom ett tält. En bil är parkerad bredvid 
tältet. Vinden är mycket stark. 

2. Judy har packat sin ryggsäck lite slarvigt. Hennes skor och hatt sticker upp ur 
ryggsäcken. Solglasögon sticker ut ur ett fack. I ett annat fack finns en flaska. En bit 
längre bort i solen står Judy i solskenet. Hon är barfota och har ingen hatt på 
huvudet. 

3. En mobil med texten Rescue … 601000. En helikopter är på väg. 

4. Judy samtalar med en man som håller i ett papper, som han läser med bekymrad 
min. 

118 

Fyra tecknade bilder 

1. En tjej och en kille är ute och går i en skog. 

2. De kommer fram till en glänta där ser de ett övergivet hus. Husets dörr är öppen 
och fönstren är sönder. 

3. Tjejen och killen går in genom den öppna dörren som hakats av dörrkarmen. 

4. Väl inne i huset ser de en trälucka i golvet. De har böjt sig ner mot luckan och … 

120 

Sex bilder 
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1. En man i en eka på väg mot kanten av Niagara fallet. 

2. En bild på läraren Mrs Annie Taylor i ett klassrum. Hon undervisar några elever och 
håller i en pekpinne och en bok. 

3. Mrs Taylor håller i en katt som hon precis tagit ur en trätunna. 

4. En massa folk står och ser på en trätunna som är på väg ner för Niagarafallen. 

5. Några män drar ut Mrs Taylor ur en trätunna. 

6. Mrs Taylor sitter bredvid en stor trätunna och säljer vykort. 
På en skylt kan du läsa: 
Annie Edison Taylor 
Heroine of Horseshoe Falls. 

134 

Ben Clarks rum är mycket ostädat. Det ligger olika saker på golvet, i sängen och på bordet. 
Han har både TV och dator i sitt rum. 

149 

Fyra bilder 

1.  Amber och Kerry samtalar i telefon. 

2.  Tina har tappat ett glas med juice på foten. 

3.  Tess pussade en lite kille på kinden. 

4.  Konstnären målar av en apa. 
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