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Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 
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Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

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

• Plocka upp 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. 

• Bokens baksidetext samt Bildkällor utgår. 
• Alfabetisk ordlista och samt bildordlista finns i egen volym. Även Minigrammatik 

återfinns i egen volym. Styckeordlistan finns i Workbook. 
• De bilder som belyser texterna har fått bildbeskrivning. Övriga bilder utgår. Ibland 

kan bildförtydligande finnas inkluderat i uppgiftens anvisningar. 
• 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. 

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

• Komplex kursiv- och fetmarkering av enstaka bokstäver, ord eller hela meningar 
utgår. Detta gäller främst grammatikavsnittet på sidorna 98-106 samt 110-114. 
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Sidspecifika förändringar 

Insida pärm 

Eleven har kartans geografiska namn som bildbeskrivning, men behöver en 
svällpapperskarta. Troligen har eleven en karta över Storbritannien, som beställts till 
ämnet geografi, i annat fall kan man beställa kartan över Storbritannien/Irland hos SPSM 
Läromedel. Detta gäller även USA-kartan i slutet av boken. Dessutom kan det vara bra att 
ha en världskarta där man kan markera de länder som vissa texter i boken handlar om. 

7 

Holidays 

Ge eleven den tid som behövs för att han/hon ska hinna läsa igen hörövningens 
ordlista/Wordlist innan ni lyssnar. 

Rita på elevens ritmuff/Blackboard så att eleven får en egen föreställning av hur stalaktiter 
och stalagmiter ser ut och berätta hur stora etc. de kan bli. 

11 

Did you get it? 

Här uppmanas eleven att skriva sina svar i sin ”notebook”. Se till att eleven har två filer på 
datorn en för svaren till Textbook och en till Workbook. 

21 

Food and festivals 

Berätta och förtydliga bilderna. Använd gärna elevens ritmuff/Blackboard och rita en enkel 
bild. 

28 

The Bermuda triangle 

Visa på elevens taktila världskarta var Bermuda triangel är belägen. 

31 

Harrymania 

I texten står det att eleven ska anteckna under tiden som ni lyssnar. Pausa i lyssnandet så 
att eleven får chansen att skriva, för det kan vara svårt att både anteckna och lyssna. 

39 

Going to Mars 

Gör en gemensam genomgång av orden i Wordlist så att eleven är bekant med orden 
innan ni lyssnar till cd-texten. 



3 
 

47 

Hörövning 

Se till att eleven får tid att läsa igen Wordlist. 

78 

A dream holiday 

Markera på elevens världskarta var Kenya är beläget. 

116-121 

Bildordlista 

Bilderna utgår. Eleven har fått bildernas ord och dess svenska översättning. 
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Till läsaren 
• Baksidestext utgår. 

• Mingrammatik, Alfabetisk ordlista och bildordlista är placerade i egna volymer. 

• Kapitelordlistan finns i Workbook. 

• Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder. Läs igenom dessa så får du en bättre 
förståelse om vad texterna handlar om. 

• Ordlistorna som finns till cd-texterna har fått rubriken Wordlist. 

• När ni börjar ett nytt avsnitt läs gärna i lugn och ro igenom avsnittets ordlista och 
även eventuella bildbeskrivningar. På så sätt känner du igen orden när de dyker upp 
i sitt sammanhang och då får du också lite förhandsinformation om texten. 

• Du kan behöva en världskarta, en karta över Storbritannien/Irland samt en USA-
karta. Kolla på svällpapperskartorna så att du vet var länderna som du läser om är 
belägna. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 
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Pedagogiska tips 
• Eleven skriver sina svar på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. Där kan 

eleven ha två filer, en för frågorna i grundboken och en för övningsbokens uppgifter. På 
så vis skapas en trädstruktur i datorn som gör att eleven själv snabbt kan hitta 
uppgifterna. 

• Det är bra om eleven med synnedsättning får möjlighet att läsa igenom Styckeordlistan 
som finns i Workbook och även bildbeskrivningarna innan han eller hon läser texterna. 
Se till att eleven tränar på att ta fram volymen med Styckeordlistan samtidigt som 
han/hon plockar fram Textbook. 

• Bildbeskrivningar finns till de flesta bilder. Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt 
samma information som de seende eleverna får genom att se på bilderna. Samtala 
därför om bilderna och ge den extra information som eleven med synnedsättning kan 
ha nytta av för att få samma förståelse för texterna som de seende eleverna. 

• Eleven behöver en världskarta, karta över Storbritannien/Irland samt en USA-karta. 
Man kan förtydliga med markeringar på elevens svällpapperskartor, exv. skriva 
respektive lands första bokstäver på dymoteip eller med hjälp av perkinsmaskinen och 
placerar dessa förkortningar på svällpapperskartan. Förkortningarna skrivs sedan 
tillsammans med landets namn som en separat ”nyckel”. Det kan vara bra att gå 
igenom ”nyckeln” lite extra med eleven. Vid behov kan man beställa svällpappersbilder 
med de olika länderna från SPSM, på tel: 020-232300 eller SPSM Läromedels Basbilder 
webbutiken.spsm.se 

• 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). 

• Knyt ihop bokens texter med den kunskap som eleven med synnedsättning kan ha med 
sig och ta inte förgivet att eleven med synnedsättning ska ha samma förkunskaper som 
en seende elev. Man får så mycket kunskap ”gratis” via ögonen som eleven med 
synnedsättning måste få på annat sätt. Se därför till att förklara och när så är möjligt 
visa taktilt hur olika saker ser ut etc. Glöm inte bort att använda ritmuff eller 
Blackboard. 

• 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. 

https://webbutiken.spsm.se/
https://www.mtm.se/
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• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
textavsnitten, 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. 

• 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 

Insida pärm 

Karta över Storbritannien och Irland 

Storbritannien är indelat i: England, Scotland, Wales, Northern Ireland 

- Huvudstad: London 

- England (städer): 
London, Dover, Portsmouth, Exeter, Reading, Oxford, Bristol, Cambridge, 
Birmingham, Nottingham, Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle 

- Scotland (städer): 
Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Inverness 

- Wales (städer): Cardiff, Swansea 

- Northern Ireland (städer): Belfast, Londonderry 

- Ireland huvudstad: Dublin 

Övriga städer: Kilkenny, Cork, Limerick 

Hav: The Atlantic Ocean, The North Sea, English Channel, Irish Sea 

Öar: Isle of Wight, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Isle of Skye, Outer Hebrides, Orkney 
islands, Shetland island 

Insida pärm 

The United States of America - Karta över USA och dess delstater. 

USA:s stater: 

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, 
Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kalifornien, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, 
Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, New Carolina, North 
Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South 
Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, 
Wyoming 

Hav: 

The Pacific ocean – Stilla havet 

The Gulf of Mexico – Mexikanska golfen 

The Atlantic Ocean - Atlanten 

- Norr om USA ligger Canada. 

- Söder om USA ligger Mexiko, Cuba. 
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6 

På en klipphäll vid havet har man rest två röda tält samt dragit upp två kanoter så att de 
inte kan flyta iväg ut i vattnet. 

7 

Ett fotografi från en grotta där man kan se olika bergformationer exv. stalaktiteter och 
stalagmiter. 

8 

En solbränd ”livräddare” står i ett vakttorn under ett utskjutande litet tak och kollar runt 
omkring sig. Han är klädd i vitt linne och röda shorts och har solglasögon på sig. I 
bakgrunden ser man palmer och höghus. 

9 

Warning! 

Too much sun and you could end up looking like Carl. 

Ett fotografi på hunden Carl som är sönderbränd av för mycket sol. 

9 

En sandstrand där det ligger folk och solar. I förgrunden ser man en röd 

fyrkantig skylt med texten: 

Avoid sunburn have an oilspray. 

10 

Två bilar som båda har två cyklar och röda kanoter på taket. Det står ett grönt tält mellan 
bilarna. En kille står mellan bilarna och tar sig för pannan. 

11 

Ett fotografi taget med grodperspektiv. Man ser en räfflad skosula, konturerna av den som 
har skon på sin fot samt några gula blommor. 

12 

En tecknad bild som visar en semestrande familj som stuvat in sig i en bil. 

I framsätena sitter en man/pappan med hatt på huvudet och sover. Han har stoppat 
bomullstussar i öronen har en uppblåsbar sovkrage runt halsen samt en kamera som 
hänger i ett band ner mot bröstet. Bredvid honom står en mugg. Framför honom ligger en 
karta och lite pappersskräp, ett bananskal och en äppelskrutt. En kvinna/mamman pratar 
och pekar på något medan hon kör bilen. På huvudet har hon ett par solglasögon. Ett 
mindre barn kollar nyfiket fram över mammans axel. I baksätet sitter ytterligare två barn. 
En mycket uttråkad flicka omgiven av böcker, en godispåse, en påse med frukt, och en 
nalle. Bredvid henne sitter en tonårskille som lyssnar på musik i sina hörlurar. 



9 
 

14 

En tjej och en kille sitter och äter pizza. 

16 

Ett fotografi där man har byggt en pyramid av olika sorters mat. Ju högre upp i pyramiden 
man kommer desto ohälsosammare är det du äter. 

Några exempel, från toppen till botten. 

1. Saker med mycket socker exv. godis och läsk. 

2. Kött, korv, fisk, ägg och mjölprodukter. 

3. Frukt, grönsaker, vitaminer och fibrer. 

4. Potatis, pasta, ris, bröd och müsli. 

17 

Ett arrangerat fotografi där man gjort ett ansikte av grönsaker och en bunke som hatt. 

17 

Is a hamburger healthy food? 

Ett hamburgerbröd fyllt med en hamburgare, ost, bacon, lök, sallad och tomater. 

18 

En manlig servitör som skriver ner en order. 

20 

Ett fotografi från ett pannkakslopp. Deltagarna är klädda i vita T-shirts med texten Frances 
Jackson Homes of Olney. Vinnaren ska precis springa i mål. Hon håller en stekpanna ena 
handen. Längs kanten av banan står det mycket publik och hejar på deltagarna. 

21 

Tre bilder 

1. Bullar med ett korsmärke på. 

2. En pumpapaj. 

3. Julmat: kalkon, stekt potatis och grönsaker. 

22 

Ett fotografi från Stonehenge som visar en cirkelformad stensättning. De stora stenarna 
binds ihop genom att man lagt en stor sten ovanpå två stenar. På fotografiet har man 
infogat en knuten hand som håller något lysande. 

23 

How is this possible? 
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En glasflaska med ett litet skepp inuti. 

24 

En tecknad bild på tre män utanför en pub. 

Harry Clever ser fundersam ut när han samtalat med Jimmy Fraser och Roger Pierce. De 
sistnämnda är mycket glada och en av dem viftar med ett par biljetter framför näsan på 
Harry Clever. En rödbrunrandig katt smyger i väg bort från männen. 

26 

Det är en mörk, blåsig och molnig kväll. Man ser konturerna av några svarta hus, där det 
lyser i fönstren. 

27 

Det är mörkt ute och du ser några upplysta fönster i ett för övrigt kolsvart hus. 

28 

Två bilder 

1. Ett flygfoto där man markerat Bermuda triangeln. 

2. En affisch som man satt upp på en stolpe i en hamn. Här efterlyser man ett fartyg, 
”missing vessel”. 

Affischen har också bilder på fartyget och var man kan vända sig om man har sett eller vet 
något om fartyget. 

30 

En söt, glad, blond tjej omgiven av ett flertal fotografer och journalister. 

31 

En fotograf samt pengar staplade på höjden. 

32 

Ett fotografi på Elvis Presley. Han har kort, svart bakåtkammat hår. 

33 

Ett antal skyltdockor utan huvud klädda i vita scenkläder med olika dekorationer. De står 
framför en vägg med massor av tavlor med cd-skivor. 

34 

Zoe håller på och packar ner sina fotbollsskor i en väska. Hennes pappa sitter i en fåtölj och 
läser i en tidning. 

35 

Amanda och Josh är ute och går. Plötsligt får de se något som väcker deras 
uppmärksamhet och Josh springer glatt iväg för att få någon kändis autograf. 



11 
 

36 

En tjej håller i en mikrofon och sjunger. 

38 

En stor, rödaktig planet ute i rymden. En ”utomjording” är infogad i bilden. 

40 

Do you think there is life out there? 

Många planeter i olika storlekar, färger med eller utan ringar. 

42 

Amy ligger på magen på sin säng. Den har ett blått överkast med stora gula stjärnor. Hon 
läser. Hon är klädd i ett långt, vitt nattlinne med röda hjärtan och rödvitrandiga byxor. På 
väggen hänger det bilder på en planet, en stjärna samt en halvmåne. Hennes syster Alison 
har kommit in i rummet. Alison är klädd i ett rosa- och vitrandigt nattlinne och vita tofflor. 
Hon håller sina händer i midjan. 

43 

Tolv runda tecknade vita stjärntecken på blå botten. 

stenbock, vattumannen, fiskarna, vädur, oxe, tvillingar, kräftan, lejonet, jungfrun, våg, 
skorpion, skytt. 

44 

1 Ett fotografi på de första astronauterna på månen, Neil A. Amstrong, Buzz (Edwin) 
Aldrin och Michael Collins. De är klädda i vita rymddräkter. På axeln har de den 
amerikanska flagga. 

2 En raket på väg ut i rymden. 

46 

1 Längst ned på fotografiet ser man en tjej med långt ljust hår. Hon har en hög, svart 
hatt på huvudet, svarta handskar som hon håller fast hatten med. Ovan på hatten 
ser man en liggande silverklädd man som snurrar i en silverfärgad cirkel. 

2 Ett par fötter som vandrar på brinnande kol. 

47 

En tecknad grå elefant som blir omsprungen av en liten, hoppande kanin som säger: Come 
on! 
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48 

1. En tecknad grå elefant som blir omhoppad av en liten, kanin som säger: Come on! 

2. En kackerlacka utan huvud håller i en kniv och gaffel samt en tallrik med mat. 

3. En kolibri som flyger baklänges. 

49 

1 Gröna grodor regnar ner från himlen över ett rött och gult paraply. 

2 Ett svartvitt fotografi på Charlie Chaplin som känns igen på sin lilla svarta mustasch, 
runda hatt, pösiga byxor och utåtvinklade fötter. 

3 Två händer med naglar målade i olika färger. 

50 

En lite komiskt tecknad bild som visar Olivia hos tandläkaren. Hon ser skräckslagen ut och 
är på väg ur tandläkarstolen. En av hennes tänder är fastbunden i ett snöre som i sin tur 
sitter fast i ett dörrhandtag. Bakom henne står tandläkaren och håller i en hammare. 
Pappersmuggarna vid handfatet bredvid tandläkarstolen far i väg ut i rummet. 

52 

Ett fotografi på två fötter som vandrar på brinnande kol. 

53 

Ett par händer hålls hypnotiserande framför ett ansikte. 

54 

En man håller fram ett gulrött äpple. Bilden är täckt med ränder. 

En man i keps kollar försiktigt fram och lyser med en ficklampa. 

En rosa spargris i porslin. 

56 

En leende, liten tjej sitter i en trappa med en brun nallebjörn bredvid sig. 

58 

En tecknad bild som visar hur en banktjänstekvinna försöker läsa en bankrånares 
meddelande. I bakgrunden ser man massor av sedlar och mynt i travade i högar. Rånaren 
har grön toppluva och grön stickad tröja. En svart pistol sticker fram ur hans byxficka. Han 
håller händerna runt huvudet i förtvivlan och förvirring över att banktjänstekvinnan inte 
kan läsa hans meddelande rätt. Bakom rånaren står en polis. 

60 

En bild på Robin Hood från en film. Här har han laddat sin pilbåge och siktar på något som 
inte syns på bilden. 
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61 

En tecknad bild som visar Robin Hood klädd i gröna kläder och hatt samt röda, höga 
stövlar. Han är omgiven av sina egna anhängare som smyger fram ur skogen. Robin Hood 
samtalar med en ryttare som sitter på sin häst. 

62 

Nelson Mandela står framför en stor skylt med texten: Vote for jobs, peace and freedom. 
ANC 

Massor av folk har klättrat upp på den stora sylten. 

64 

Ett fotografi från en klippig strand där det står en fyr som lyser. I bilden är en målning 
infogad. Här ser man en sjöman och en kvinna som ror bland höga vågor. 

66 

En tecknad bild som visar hur David spenderade sina vinstpengar. I förgrunden ser man en 
massa sedlar och mynt. Från vänster till höger: 

1. David som servitör. 

2. Han har vunnit en massa pengar som han kastar upp i luften. 

3. Ett flygplan på väg upp i luften. 

4. En röd bil och ett stort hus. 

5. David, klädd i rödprickiga badbyxor, sitter i en solstol med en drink i handen. 

6. David har en cigarett i munnen och solglasögon, fast han är inomhus. Han spelar 
kort med en lite mystisk man klädd i svart rock och hatt. Även han har solglasögon 
på sig. 

7. Till sist är Davids pengar slut och han är tillbaka som servitör. 

68 

Ett fotografi från utgrävningarna av ismannen Ötzi. Man har precis lyckats tina fram 
mannen ur ismassorna. Två personer sitter vid sidan av ismannen och kollar på sin 
upptäckt. 

70 

1. Ett gäng barn är på besök på Disney World. De har precis träffat Musse Pigg. I 
bakgrunden ser man ett sagoslott. 

2. En flicka sitter vid kanten av ett vattendrag och håller fram ett fat som hon 
använder när hon vaskar guld. 
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71 

Ett fotografi på en bil på safari. De har stannat bilen och på bilen klättrar två nyfikna 
leoparder. Leoparderna känns igen på den orangegula pälsen med svarta fläckar. 

73 

What is typical Swedish food for you? 

1. Här ser man olika maträtter som lagts upp fint på tallrikar. 

2. En liten flicka är ute på en blomsteräng. Hon har en blomsterkrans i håret och en 
blombukett i ena handen. 

3. A typical Midsummer tradition is to pick seven or nine kinds of flowers and put 
them under your pillow. The tradition says that the person you dream of will be the 
one you marry. 

74 

Ett flygplan uppe i luften. Himlen är klarblå. 

75 

En tecknad bild som visar Tess och Amy som sitter och fikar i lugn och ro. Framför dem på 
golvet står deras handbagage. 

76 

The car we couldn't afford. 

En man klädd i jeansskjorta och blåjeans samt cowboyhatt. Han står lutad mot en stor, röd, 
blänkande amerikanare/bil. 

77 

En vägskylt med två skyltar överst texten Historic U S 66 sedan en tecknad bild med en 
kaktus och i fjärran ett hus med en höjd och några träd. 

78 

Ett lejonpar. Hannen känns igen på sin stora man runt huvudet. 

80 

En tecknad bild från en bok om Pippi Långstrump. Pippi steker pannkakor till kompisarna 
Annika och Tommy på en gammal, svart järnspis. Pippi har ett ägg i håret och har precis 
kastat upp en pannkaka i luften. På golvet ser man olika ingredienser ägg, smör, salt, mjöl 
etc. Det ligger en trave med pannkakor på en tallrik. Tavlorna hänger snett på väggen. 

82 

En tecknad bild där ett skelett klädd i bruna kläder sitter på en liten kista. Bredvid finns en 
stor kista och ovanpå den ser man en stor uppslagen bok. Skelettet kollar i boken vars text 
lyses upp av ett stearinljus. 
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85 

Ett fotografi som visar Bill Gates klädd i kavaj, vit skjorta och röd slips framför en vägg med 
texten Microsoft Office. 

87 

En massa planeter med olika färger samt en pil som pekar på den största planeten Jupiter. 

88 

En tecknad vinterbild som visar ett stort hål i en is ute på en sjö. Några män med gevär står 
och kollar ner i hålet där en nyinköpt jeep precis försvunnit. 

Den besvikne ägaren till jeepen är på väg bort från hålet i isen samtidigt som hans hund går 
åt ett annat håll. Hunden kollar lite rädd och frågande på sin husse. 

90 

Ett fotografi på Al Capone. En man med hatt på huvudet och en cigarr i munnen. 

91 

Ett flygfotografi över ön Alcatraz och fängelset. I bakgrunden ser man land och San 
Franciscos höghus. 

92 

En statyett av ett mans ansikte placerad på en fyrkantig låda med en skylt. 

93 

Mick Jagger as Ned Kelly. 

En bild från en film där Ned Kelly rider på en häst. Över hans bröst hänger ett band med 
patroner. 

94 

Ett fotografi på Göran Kropp någonstans uppe bland snöklädda berg. Han visar med ett 
tecken att allt är OK. I bakgrunden ett djur som används för att transporterna material 

99 

En kvinna sitter på en bänk och äter ett äpple. Bredvid henne ser man en äppelskrutt samt 
en korg med äpplen. 

114 

We aren't best friends any more. 

En flicka gråter då hennes kompis sparkar på hennes cykel. 


	What´s up Textbook 6 Läraranvisning punktskrift
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	Insida pärm
	7
	11
	21
	28
	31
	39
	47
	78
	116-121

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	Insida pärm
	Insida pärm
	6
	7
	8
	9
	9
	10
	11
	12
	14
	16
	17
	17
	18
	20
	21
	22
	23
	24
	26
	27
	28
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	38
	40
	42
	43
	44
	46
	47
	48
	49
	50
	52
	53
	54
	56
	58
	60
	61
	62
	64
	66
	68
	70
	71
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	80
	82
	85
	87
	88
	90
	91
	92
	93
	94
	99
	114



