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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. 

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

 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. 

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


1 

 

Läraranvisning 

Titel: What’s Up? Textbook 8 
Författare: Gustafsson, Österberg, Cowle 
ISBN: 91-622-5567-3 

Innehåll 

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

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 3 

Till läsaren .................................................................................................... 4 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 5 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 6 

Generella förändringar av boken 

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

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

 Ord och meningar som i förlagan skrivs med enbart versal text har gjorts om till 
gemen, med i förekommande fall inledande versalt tecken. Förkortningar återges 
som i förlagan. 

 Alla ikoner är strukna. 

 All fet stil utgår. Kursivering har sparats i minigrammatiken. I textview återges 
kursiv text med brun färg. 

 Komparativ av adjektiv skrivs: 
Ex sid 122: 

  Positiv: tall lång 

  Komparativ: taller längre 

  Superlativ: the tallest längst 
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 Verbens böjning skrivs: 
Ex sid 125 
Grundform (infinitiv) 

  play spela 

  talk tala 

  start börja 

  Preteritum (imperfekt) 

  played spelade 

  talked talade 

  started började 

  Perfekt particip 

  played spelat 

  talked talat 

  started börjat 
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Sidspecifika förändringar 

69 

Uppgiften skrivs: 

Match the sports with the Swedish words in the picture wordlist a-l. 

1. 100m 

2. 4x100m relay 

3. 3000m steeplechase 

4. 100m hurdles 

5. high jump 

6. pole vault 

7. long jump 

8. triple jump 

9. shot put 

10. discus throw 

11. hammer throw 

12. javelin throw 

Bild. 

Picture wordlist (bildordlista) 

a) släggkastning 

b) hinderlöpning 

c) stavhopp 

d) höjdhopp 

e) häcklöpning 

f) längdhopp 

g) löpning 

h) diskus 

i) stafettlöpning 

j) spjutkastning 

k) tresteg 

l) kulstötning 
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Till läsaren 

I textview-boken finns många engelska ord skrivna med ljudskrift. Be din lärare om hjälp 
för att förstå hur ljudskriften fungerar i din textview-bok. 

Gå gärna genom kortkommandona för textview för att underlätta läsningen. 

Det finns ingen separat bildbilaga till denna bok, de flesta bilderna är beskrivna i text. 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

I den här boken finns fonetik. I en e-bok i Textview-format skrivs fonetik för digital skrift 
med SAMPA. Läs mer på https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa.  
Det engelska språkets teckenuppsättning hittar du här: 
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english.  
För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med eleven. 

  

https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english
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Bildbeskrivningar 

Omslagets vänstra insida 

Karta över The British Isles. Skala: 4,3 cm = 200 km 

I väster: 

The Republic of Ireland (Eire) Städer: Dublin (huvudstad), Limerick 

Northern Ireland 

Städer: Belfast (huvudstad), Londonderry 

Scotland (norr om England) 

Städer: Edinburgh (huvudstad), Inverness, Aberdeen, Glasgow 

Berg: Ben Nevis 1343 m 

Bergsområde i norr: The Highlands 

Sjö: Loch Ness 

Öar: Orkney 

Wales (väster om England) 

Städer: Cardiff (huvudstad), Swansea 

Berg: Snowdon 1085 m 

England 

Städer i söder: 

London (huvudstad), Aveley, Farningham, Chatham, Margate, Canterbury, Dover, Westfield, 
Hastings, Brighton, Portsmouth, 

Bournemouth, Southhampton, Torquay, 

Bristol 

Städer i centrum: 

Oxford, Stratford-on-Avon, Cambridge, Birmingham, Tamworth, Nottingham 

Städer i norr: 

Sheffield, Liverpool, Manchester, Blackpool, Leeds, York, Newcastle, 

Grevskap 

I centrum: Staffordshire 

I söder: Essex, Sussex, Cornwall 

Floder: The Severn, The Thames, The Tyne 

Sydligaste udde: Land's End 

Monument: Stonehenge 
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Berg: Scaffel Pikes 978 m 

Hav 

I väster: The Atlantic Ocean, The Irish Sea 

I öster: The North Sea 

I söder: The English Channel 

Tunnel: The Eurotunnel (Dover - Calais) 

Ö i The Irish Sea: The Isle of Man 

Öar i The English Channel: The Isle of Wight, Guernsey, Jersey 

France 

Stad: Calais 

6 

Foto på sex ungdomar som står i en halvcirkel och tittar ner på kameran. Man ser bara deras 
leende ansikten. 

7 

Foto på en glad kille med mörkt kort hår och bruna ögon. Han pratar i mobilen. 

7 

Foto på ett svart lamm som ligger ner. Under lammets nos står en nyfödd griskulting. 
Lammets nos vilar på grisens nacke. 

7 

Foto på en tjej med långt hår och stickad mössa. Hon pussar en svart hundnos. 

8 

Teckning på Jess, Mark och Gary. Jess sitter i en grön fåtölj. Hon har långt hår och pratar i 
telefon. Under bilden på Jess sitter Mark och Gary vid ett skrivbord. Mark är blond och har 
röd tröja. Han har ett skrivhäfte framför sig och ritar streck samtidigt som han pratar i 
mobilen. Bredvid häftet står ett sudd med en gul blyertspenna rakt igenom. Det ser ut som 
en gubbe. Bakom Mark sitter den mörke Gary och skrattar. Han klappar en ljusgrå hund. 

8 

Teckning på Marks ansikte. Han lutar hakan mot bordet, tittar uppåt och ser lycklig ut. Från 
pennan i hans vänstra hand kommer ordet Saturday och tre små hjärtan. 

11 

Foto på en mansarm och en kvinnoarm som sträcks upp i luften med handflatorna mot 
varandra. I bakgrunden möter ett mörkblått hav en ljusblå himmel. 



8 

 

12 

Foto på en mobil med den hotfulla texten i displayen: We know where you live and we're 
gonna hurt you. 

12 

Foto på Emma med halvlångt mörkt hår, bruna ögon, en vinröd urringad tröja och en svart 
axelremsväska. Hon står med ryggen mot en ljusgrön vägg och håller sin knutna vänsterhand 
över munnen och ser rädd ut. 

14 

Foto på en allvarlig kille med blå ögon som tittar in i kameran. En blond tjej som blundar 
kysser honom på kinden. Hon håller armen om hans hals. 

15 

Foto på en tiopundsedel med bild på drottning Elisabeth och texten £10 Bank of England. På 
sedeln ligger fem engelska mynt. 

16 

Foto från en klädaffär. Till vänster hänger tröjor, till höger står skor och skärp hänger på en 
ställning. Längre in finns kjolar och stövlar. Tre tjejer med långt mörkt hår är i affären. En tjej 
har jeans och vit t-shirt, en har röd skjorta, vit kjol och stövlar och en har svart tröja. 

19 

Svartvitt foto från 70-talet på gruppen Queen. Alla fyra killarna är långa och smala. Två har 
trånga vita byxor och jackor, två har fotsida japanska kimonos med stora mönster och vida 
ärmar. 

20 

Foto på en glad tjej med halvlångt brunt lockigt hår och bruna ögon. Hon har en vit blus med 
korta ärmar. Hon pratar med någon på andra sidan bordet. Ovanför tjejens huvud är en bild 
på en hand som försöker trycka på en jättestor datortangent med ordet job på. 

21 

Foto på en dykare som letar efter golfbollar i en damm. Han står med vatten upp till bröstet 
och kastar en golfboll upp på gräset. Där ligger redan sju bollar. 

21 

Foto på en uppslagen pärm med två modeteckningar. 

21 

Foto på en privat arbetsförmedling i England. Det är ett tvåvåningshus av tegel. På väggen 
och i fönstren hänger engelska flaggor i olika storlekar. I skyltfönstret står Welcome to the 
lady with the top job. På och bredvid dörren sitter sex anslag om olika jobb. Ovanför dörren 
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står telefonnumret 020 8424 (flagga) 22, fax 020 8424 0073, email: 
employment@gemltd.co.uk 

22 

Teckning på de fyra ungdomarna. De sitter på en bänk och pratar. Var och en har en bubbla 
där man ser deras drömjobb. 

Robbie har rött hår, jeans och röd tröja. Han ser sig framför en dator på ett kontor. 

Jen har blond hästsvans, grön tröja och jeans. Hon ser sig som elegant lärare i franska. 

Dave har svart hår, ljusbrun jacka och svarta byxor. Han ser sig på stranden i badbyxor med 
två snygga tjejer. 

Mel är mörk med svart hår, grön tröja och jeans. Hon ser sig som doktor i vit rock med en 
liten pojke som patient. 

24 

Samma foto som på sidan 21 på en kille som dyker efter golfbollar. 

25 

Foto på Becky. Hon är blond och har ett grått band runt huvudet med ett smycke och svarta 
fjädrar. Hon har en grön t-shirt. Hon står lutad mot en rund måltavla som fyra vassa knivar 
sitter fast i, nära hennes kropp. 

26 

Foto på en tjej med långt blont hår, jeanskjol och svart jacka. Hon är i en studio och håller en 
mikrofon i handen. 

28 

Tre foton på en pärm med två modeteckningar, en i röd ton, en lila och en grön. 

29 

Foto på en kille som testar videospel. Han har svart kort hår, jeans och svart t-shirt. Han 
sitter på en soffa med fjärrkontrollen i händerna och spelar. Ljuset från datorn lyser på 
honom och ger en skarp skugga. 

30 

Foto på ett gult skivomslag med Donna Summers skiva She works hard for the money. Donna 
är klädd som servitris med vit blus och vitt hårband. Hon har svart lockigt hår, bruna ögon 
och röda läppar. Hon håller i ett block och en penna. Hon har en namnbricka med Donna på. 

37 

Foto på en trädgårdsgrep som är nedstucken i gräsmattan. Solen skiner på den så att hela 
skuggan syns. 
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40 

Målning på Lucy som öppnar dörren till ett stort skåp på vinden. Skåpet är i snidat trä med 
många detaljer. Inifrån dörren kommer ett starkt ljus som lyser ut på golvet. 

40 

Foto på Lucy och faunen. Lucy har brunt hår och en brun stickad tröja. Faunen har naken 
överkropp, röd halsduk, lurvigt hår, skägg, utstickande öron och små horn. Han bär två bruna 
paket och böjer sig mot Lucy. Bakom dem står snöklädda träd. 

45 

Foto på en sandstrand, havet och en blå sommarhimmel. En stor röd snäcka ligger på 
stranden och skummande vatten når precis fram till den. 

48 

Foto på två händer, en svart och en vit, som flätar in fingrarna i varandra. 

52 

Teckning på två små geckoödlor som tittar på varandra. 

55 

Svartvitt foto på en bullterrier. Hunden är fläckig i grått och vitt. 

58 

Foto på en kille och två tjejer. Killen håller en boll högt i luften och tjejerna sträcker sig efter 
den. Alla har jeans och t-shirt. Solen skiner på dem och himlen är blå. 

58 

Ett collage med tre foton. 

1) Kajsa bergkvist glider över en höjdhoppsribba med ryggen mot ribban. 

2) 10 tjejer i en hejaklack i en rad med vita shorts och korta vita jackor med lila ärmar. 
De håller blå och silvervita pompoms i händerna. 

3) Två tävlingscyklister bredvid varandra cyklar framför Triumfbågen i Paris. Mannen 
närmaste kameran har den gula ledartröjan. Tusentals åskådare står bredvid banan. 

58 

Foto på en backhoppare i luften. Han lutar sig fram över sina skidor med armarna vid 
sidorna. 

60 

Samma foto på tjejerna i hejaklacken som på förra sidan. 

62 

Fyra foton i rad med var sin bokstav. 
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 Wilma Rudolph bryter målsnöret med stafettpinnen i handen. 

 F Cathy Freeman tänder den olympiska elden. Hon står i vatten med elden runt sig. 

 G Mark Spitz simmar fjärilssim. Han blundar och andas med öppen mun. 

 L Lance Armstrong i den gula ledartröjan framför Triumfbågen i Paris 

64 

Teckning på en blond tjej som sitter i en fåtölj. Hon har gul t-shirt, gröna shorts och 
fotbollsskor. Fotbollen ligger mellan hennes fötter. Hon ser trött ut. En hand med en 
mikrofon sträcks fram emot henne. 

64 

Teckning på en boxare med blåtira, röd näsa, utslagna tänder, plåster på kinden och 
handduk om halsen. Han pratar i en mikrofon som hålls framför honom. 

65 

Teckning på tre löpare som springer i full fart. 

65 

Teckning på två äldre golfare. En står med klubban högt i luften. Den andre har handen i 
gräset och ser ut att mäta något. Bredvid dem står en tant i grön klänning med orange 
prickar och ser sur ut. 

66 

Foto på Billy i linne och shorts. Han sitter på golvet i balettsalen med uppdragna ben och 
armarna runt knäna. Bakom honom syns två par vitklädda ben med balettskor. Billy har kort 
mörkt hår och bruna ögon. Han ser allvarlig och tankfull ut. 

70 

Teckning på två ansikten. Den ena säger något i den andres öra. 

71 

Foto på huvudet på en brun labrador. Öronen hänger ner och den rosa tungan sticker ut ett 
par centimeter. 

71 

Teckning på en kraftig kvinna med röd mössa som simmar tillsammans med en liten pojke. 
Pojken sträcker upp händerna för att ropa på hjälp. Bakom dem ser man en valstjärt, en stor 
båt och solen som går ner. 

71 

Foto på Central Park i New York med gräsmattor och träd och höghus i bakgrunden. Infällt är 
ett foto där man ser ena tornet i World Trade Centre med massor av rök som bolmar ut. Ett 
flygplan är på väg att flyga rakt in i byggnaden. 
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72 

Teckning på Emma i frisörstolen. Frisören i jeans och lila t-shirt klipper Emmas röda hår så att 
tofsarna flyger samtidigt som hon vänder sig bort och pratar med någon. Högar med rött hår 
ligger på golvet. Emma har stora ögon och mungiporna nedåt. 

74 

Samma foto på Central Park som på sidan 71, fast här är bara halva fotot med. Människor 
solar på gräset, det finns gångar, en lekplats och ett glasstånd. Höga hus står i bakgrunden. 
Himlen är blå. 

77 

Foto på Eric Clapton med sin elgitarr. Han står framför en mikrofon och sjunger. Han har 
svart t-shirt och svart tröja, glasögon, brunt hår och kort skägg och ser allvarlig ut. 

78 

Teckning på en patient. Istället för öron har han två brända röda fläckar. Bredvid står 
doktorn med brandslang och en sköterska med två nya öron på en bricka. 

78 

Samma teckning som på sidan 71 på en mamma och hennes son som simmar på havet. Man 
ser en valstjärt och en stor båt i bakgrunden. 

79 

Teckning på två damer som sitter i en soffa och dricker te. På golvet står en glad flicka i grön 
t-shirt och med röd rosett i håret. Hon har armar men ingen underkropp. Hon använder 
händerna som fötter 

79 

Ett par dricker te. Mannen sträcker fram handen mot kvinnan. Från lillfingret dinglar en 
tepåse. Hon ser förskräckt ut. 

80 

Samma bild på ett av tornen i World Trade Center som på sidan 71. Tornet brinner och man 
ser ett flygplan som just ska flyga in i byggnaden. 

82 

Foto på en amerikansk rymdfarkost uppe i rymden. Den är vit och ser ut som en lång trubbig 
tub med korta breda vingar längst bak. Tre tjocka svarta avgasrör sticker ut mellan vingarna. 
Himlen är blå och full av små moln. 

83 

Foto på en Carl Benz och hans assistent i den första bilen. Den har två stora hjul med ekrar 
bak och ett litet hjul fram. En liten motor sitter under bilen och driver hjulen med en kedja, 
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som på en cykel. Männen sitter på ett säte med en styrspak mellan sig och en sufflett bakom 
sig. De har fötterna på en skålad träplatta. De har pipskägg, mustasch och runda höga hattar. 

83 

Foto på Edison med vitt hår, kostym och fluga. Han står bredvid en stor modell av 
glödlampan och håller en liten glödlampa i handen. 

84 

Teckning på professor Millichip och journalisten. Professorn har röd fluga och vit rock med 
en fisk i fickan. Han har tjockt grått hår vid sidorna men är flintskallig uppe på hjässan. Han 
har glasögon och ser glatt förvirrad ut. Journalisten har jeans och röd tröja, hörlurar och 
mikrofon och inspelningsapparat i en rem över axeln. 

86 

Teckning av Leonardo da Vinci. Ett detaljerat porträtt i rött bläck av en gammal man med 
långt hår, långt skägg och många rynkor. Infällt är ett foto på Mona Lisa med långt mörkt hår 
och mörka kläder. Hon har armarna i kors och hon ler. 

87 

Foto på en modell av Leonardos tankvagn. Den är av trä och konformad, som ett runt tält. 
Nederst sticker det ut fem kanonrör och hål för flera. Det är hål i sidan så att man ser 
insidans träkonstruktion med balkar. Överst är ett litet utkikstorn med flera hål. 

88 

Foto på två fallskärmshoppare. Den ene har en modern fallskärm, den andre har en 
fallskärm efter Leonardos ritning. Bredvid fotot ser man Leonardos ritning och hans 
förklaring i bakvänd skrift. Hans fallskärm ser ut som en fyrkantig strut med rep i hörnen ner 
till hopparen. 

89 

Teckning på ett lila uppblåsbart ankare som flyter på vattnet. 

89 

En vattentät tvättsvamp flyter på vattnet. 

89 

En vattentät tepåse. På etiketten står Waterproof teabag. 

89 

En ask brandsäkra tändstickor. På etiketten står det Fireproof matches. 

89 

Uppblåsbar darttavla med en pil på väg mot tavlan. 
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91 

Foto på Einsteins ansikte. Han är gammal med stort rufsigt vitt hår, stor mustasch, rynkig 
panna och mörka ögon 

92 

Färglagt gammalt foto på en jeansaffär. Cirka 40 män står framför byggnaden med texten 16 
Levi Strauss &amp; Co 14. Nästan alla har mustasch, många har hatt. Bara några få har jeans, 
de flesta har kostym. Ingången till huset har fyra 5-6 meter höga valvbågar med fönster. 
Mellan valven är höga stenpelare. 

93 

Svartvitt foto från 50-talet på en kvinna i vit blus och shorts som räcker över en bricka med 
snabbmat till ett par i en stor öppen amerikansk bil. 

96 

Foto på två killar med naken överkropp. De är våta i håret. Killen till vänster skrattar och 
håller armen om axlarna på killen till höger som ropar något och håller ena handen knuten. I 
den andra håller han en stor vit boll. Bakom dem är en ljus rutig vägg och en grön 
badhandduk. 

97 

Foto på en leende äldre kvinna med grått hår som sitter framför en uppfälld laptop. 

98 

Foto på ett par nakna kvinnoben. På fötterna har hon svarta skor med slejf. Hon står på ett 
vitt golv. 

99 

Foto på en blond mans huvud. Han har glasögon. Han läser på datorn som täcker nedre 
delen av ansikten. 

100 

Samma foto på en backhoppare som på sidan 59. Jan Boklöv har mörk dräkt med gul väst 
med texten Husky, World Cup jumping, Big Thunder. Han har hjälm, skyddsglasögon och gula 
skor. Han hoppar med skidorna brett isär som ett V. På skidspetsarna står det Elan. 

101 

Samma foto på Kajsa bergkvist som hoppar höjdhopp som på sidan 59. Hon har gult linne 
och blå byxor och glider över med ryggen mot ribban i flop-stil. 

102 

Svartvitt foto taget från förarplatsen i en bil. Man ser ratten, varvräknaren och 
hastighetsmätaren. Framför framrutan går en lång rak gata utan trafik. 
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103 

Samma foto på en brun labrador som på sidan 71. Han tittar rakt mot kameran och tungan 
sticker ut ett par centimeter. 

104 

Foto på en vit robot som ser ut som en människa med kropp, huvud, armar och ben. Det står 
Asimo och Honda på robotens kropp. Ett barn sätter en bukett med två röda rosor i robotens 
framsträckta hand. 

105 

Foto på en japansk tjej med långt svart hår och ett förvånat leende. En leende man visar 
henne en toalettstol. Han håller upp sittringen och hon håller handen på toaletten och tittar 
ner i den. På insidan av locket syns en del av ett glatt ansikte. 

106 

Bild på Australiens flagga. Den har mörkblå botten och till höger stjärnbilden Södra Korset 
med fem stjärnor i romb-form. Överst till vänster är engelska flaggan med kors i rött och vitt. 
Under den är en ensam stor stjärna. 

106 

Karta över Australien. 

Delstater med städer från väster till öster: 

  Western Australia: Perth 

  Northern Territory: Darwin, Alice Springs 

  South Australia: Adelaide 

  Queensland: Cairns, Brisbane 

  New South Wales: Sydney 

  Victoria: Melbourne 

  Tasmania: Hobart 

  Capital territory: Canberra 

  Öknar: Great Victoria Desert, Gibson Desert, Great Sandy Desert, Simpson Desert 

  Floder: Darling, Murray 

  Nationalparker: Uluru Kata Tjuta National Park, Great Barrier Reef 

  Hav: Indian Ocean i väster, Tasman Sea i öster 

106 

Foto på ett näbbdjur. Det har kort, mjuk brun päls, är 30-45 cm långt plus en 10-15 cm lång 
svans. Nosen är lång, platt och bred som en anknäbb med läderartad hud. De fyra korta 
benen har simhud mellan tårna. 
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107 

Foto på det röda sandstensberget Uluru. Det reser sig 350 m över den plana slätten. Bergets 
sidor är mycket branta med fåror och ryggar som gör att berget ser randigt ut. På ett infällt 
foto syns en ung aborigin med vitsminkat ansikte och hår. 

107 

Foto på operahuset i Sydney. Det ligger vid havet och ser ut som två öppna vita tredubbla 
snäckor som ligger bredvid varandra. Bakom operan står sju höghus och ett tv-torn. En blå 
motorbåt kör framför operahuset. Himlen är klarblå. 

108 

Nya Zeelands flagga har mörkblå botten och stjärnorna i Södra Korsets stjärnbild till höger. 
Stjärnorna är röda. Överst till vänster är Englands flagga. 

108 

Karta över Nya Zeeland. Landet består av två öar: North Island och South Island. 

North Island 

  Städer: Auckland, Hamilton, Rotorua, Wellington 

  Insjö: Lake Taupo 

  Flod: Waikato 

  South Island 

  Städer: Christchurch, Dunedin 

  Berg: Mount Cook 

  Hav: Tasman Sea i väster, Pacific Ocean i öster 

  Sund mellan öarna: Cooks Strait 

108 

Foto på en kiwifågel. Den är brungrå med rund kropp och kraftiga ben. Näbben är lång och 
smal och lite nedåtböjd. Den har ingen synlig stjärt och inga synliga vingar. Fjädrarna ser mer 
ut som päls. Den väger mellan 1 och 3 kilo och är 35-55 cm lång. Den är nattaktiv. 

109 

Foto på en fjord på Sydön. Vattnet är klarblått och på båda sidor om fjorden är höga gröna 
bergskedjor. Överst på topparna ligger lite snö. En vit molnbank ligger ovanför bergen och 
himlen är klarblå. Ett infällt foto visar en maorier. Det är en kraftig man med blå tatueringar i 
hela ansiktet i form av streck, spiraler och små trianglar. Han sträcker ut tungan så långt han 
kan. Han har en stor fjäder i ett band runt huvudet och ett 15 cm långt snidat vitt smycke i 
ett band rund halsen. I handen håller han ett spjutskaft. 
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109 

Foto på hela och uppskurna kiwifrukter. Frukten är brun och lite luden och stor som ett ägg. 
Inuti är den ljusgrön med svarta frön i mitten. 

110 

Bild på Canadas flagga med tre lodräta fält. De yttersta är röda. I det vita mittfältet är ett rött 
lönnlöv. 

110 

Karta över Canada. 

Delstater från väster till öster med några städer: 

Yukon 

Northwest Territories 

  British Columbia: Vancouver 

  Alberta: Edmonton, Calgary 

  Saskatchewan 

  Manitoba: Winnipeg 

Nunavut 

  Ontario: Toronto, Ottawa 

  Quebec: Quebec, Montreal 

Newfoundland and Labrador 

New Brunswick 

Nova Scotia med Prince Edward Island 

  Sjöar: Great Bear Lake, Lake Winnipeg, Lake Superior, Lake Huron, Lake Erie, Lake 
Ontario 

  Floder: Mackenzie, St. Lawrence 

  Hav: Pacific Ocean i väster, Hudson Bay i norr, Atlantic Ocean i öster 

  Berg: Rocky Mountains i väster 

111 

Två foton bredvid varandra. 

1) Fem inuiter sitter i en igloo, byggd av block av is och snö. De är klädda i stövlar, 
byxor och jackor av skinn och päls. De sitter på höga pallar av snö och is och pratar 
och skrattar. 

2) CN tower i Toronto. Tornet är 553 m högt, en av världens högsta byggnader. 
Utsiktsplats och restaurang finns ca 300 m upp. Skyskraporna runt tornet ser små 
ut. I förgrunden syns en segelbåt på sjön. 
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111 

En grizzlybjörnunge står på bakbenen och sträcker ut ramarna som till en kram. Ungen är 
brun med lite ljusare päls i ett band runt bröst och hals. 

114 

Teckning på en kvinna hos doktorn. Kvinnan säger ['dQkt@ It 

hV:ts wen aI du: DIs] Doktorn säger [Den d@Unt du: It] 

117 

Teckning på en kille och en tjej som står under ett träd med både äpplen och päron på en 
gren. Han frågar: Do you want an apple or a pear? 

123 

Teckning på en hare och en snigel som springer ikapp. En man skjuter startskottet. Haren 
springer mot målet, goal, där det hänger två morötter. Han säger: I run fast! Snigeln säger: I 
run slowly. I don't like carrots. 

136 

Teckning på en kille som lutar sig mot en skrotbil och säger till en tjej som står med armarna 
i kors: You don't like my car, do you? 

139 

Samma teckning på en kvinna hos doktorn som på sidan 114. Kvinnan säger 

['dQkt@ It hV:ts wen aI du: DIs] Doktorn säger [Den d@Unt du: It] 

Omslagets högra insida 

Karta över The United States of America. Skala: 10 cm = 2000 km 

Delstater i nordväst med städer: 

  Washington: Seattle 

  Oregon: Portland 

  Idaho 

  Montana 

  Wyoming 

  Alaska 

Delstater i sydväst: 

  California: San Francisco, Los Angeles, Pasadena, San Diego 

  Nevada: Reno 

  Utah: Salt Lake City 

  Arizona: Phoenix 
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  Colorado: Denver 

  New Mexico 

  Hawaiian Islands: Honolulu 

Delstater i norra centrala USA: 

  North Dakota 

  South Dakota 

  Minnesota: Duluth, Minneapolis-St. Paul 

  Wisconsin 

  Michigan: Detroit 

  Nebraska: Omaha 

  Iowa 

  Illinois: Chicago 

  Indiana 

  Ohio: Cleveland, Fairfield, Cincinnati, Milford 

  Kansas: Kansas City 

  Missouri: Hannibal, Saint Louis 

  Kentucky 

  Tennessee: Nashville, Memphis, Chattanooga 

Delstater i södra centrala USA: 

  Oklahoma: Bartlesville 

  Texas: Dallas, Houston, El Paso 

  Louisiana: New Orleans 

  Askansas 

  Mississippi: Jacksoon 

  Alabama: Birmingham 

Delstater i nordost: 

  Maine 

  Vermont 

  New Hampshire 

  New York: New York City, Bronxville, Watkins, Buffalo 

  Massachusetts: Boston 

  Rhode Island 

  Connecticut 
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  New Jersey: Newark 

  Pennsylvania: Philadelphia, Pittsburgh 

  Delaware 

  Maryland 

  Washington DC (huvudstad) 

  Virginia: Richmond, Jamestown 

  West Virginia 

  North Carolina 

Delstater i sydöst: 

  South Carolina 

  Georgia: Atlanta 

  Florida: Miami 

Sjöar: 

  Great Salt Lake i Utah 

Mot gränsen till Canada: 

  Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie och Lake Ontario med Niagara 
Falls 

Floder: 

  Columbia River 

  Colorado River 

  Missouri 

  Mississippi 

  Red River 

Bergskedjor: 

  Rocky Mountains 

  Sierra Nevada 

  Appalachian Mountains 

Nationalparker: 

  Yellowstone National Park (Wyoming) 

  Grand Canyon (Arizona) 

Hav: 

  The Pacific Ocean i väster 

  The Atlantic Ocean i öster 
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  The Gulf of Mexico i söder 

Öar: The Bahamas söder om Florida 

Grannländer i söder: 

  Mexico, Cuba 

Grannland i norr: 

Canada med följande delstater och städer, från väst: 

  British Columbia: Vancouver 

  Alberta: Calgary 

  Saskatchewan 

  Manitoba: Winnipeg 

  Ontario: Toronto, Ottawa (huvudstad) 

  Quebec: Montreal, Quebec 

  New Brunswick 

  Nova Scotia: Halifax 

  Prince Edward Island 


	What’s Up? Textbook 8 Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	69

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	Omslagets vänstra insida
	6
	7
	7
	7
	8
	8
	11
	12
	12
	14
	15
	16
	19
	20
	21
	21
	21
	22
	24
	25
	26
	28
	29
	30
	37
	40
	40
	45
	48
	52
	55
	58
	58
	58
	60
	62
	64
	64
	65
	65
	66
	70
	71
	71
	71
	72
	74
	77
	78
	78
	79
	79
	80
	82
	83
	83
	84
	86
	87
	88
	89
	89
	89
	89
	89
	91
	92
	93
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	106
	106
	107
	107
	108
	108
	108
	109
	109
	110
	110
	111
	111
	114
	117
	123
	136
	139
	Omslagets högra insida



