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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 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. 

 De flesta bildbeskrivningarna är infogade i uppgiftstexterna.  

 Ett flertal bilder i boken är borttagna, då de inte fyller någon funktion. 

 Kursiv och fet utgår. Där det är nödvändigt har detta märkts med parenteser, vilket 
också angivits i uppgiften.  

 Bilderna med ordpåsarna är borttagna och omgjorda till listor. 

 Bokens ikoner har tagits bort. Det framgår av avsnittens rubriker vad uppgiften 
avser att träna. 

 Korsord är borttagna och omgjorda till översättningsuppgifter (ex s.6, 51, 58). 

 Svällpappersbilder används till kartorna på s. 100 och 103. 
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 Kartan på s. 78 är en Europakarta och uppgiften hänvisar till svällpappersbild. Om 
det inte finns någon Europakarta på skolan går det att beställa från SPSM, Best. nr 
6588. 

 Där det i svartskriften hänvisas till ”luckor” eller ”rutor” används istället ”---”. Ex sid 
47 

 I dialoger har replikerna märkts med personernas namn eller A och B. Ex sid 47. 

 I uppgifter där eleven ska para ihop uppgifter har listorna numrerats med siffror 
och bokstäver. Ex. sid 26. 

 Spalter har numrerats där eleven ska välja ord ur en dylik. 
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Sidspecifika förändringar 

10 

1 Work with a friend. Choose one of the following tasks - A or B: 

A Use the descriptions and tell the story about how Kylie won £ 116 million. 

Använd beskrivningarna för att lösa uppgiften. 

Beskrivning: Kylie går med bestämda steg mot en Seven Eleven butik med texten Euro 
Lottery på dörren. 

On Friday Kylie was going to --- 

Beskrivning: Kylie räcker över pengar till expediten inne på Seven Eleven. 

On the way to the pub, she bought --- 

Beskrivning: Kylie sitter och pratar med Fiona och Brianna vid bardisken på en pub. I 
bakgrunden skymtar en TV som visar en lottodragning. 

--- winning numbers: 2, 17, 28, 49, and 50, and the Lucky Stars 3 and 7 

Beskrivning: Kylie, Brianna och Fiona lutar sig över Kylies lott och gapar med öppna 
munnar. 

Brianna, Fiona and Kylie stared at the ticket --- 

Beskrivning: Kylie håller ett fast grepp om handväskan och rusar mot polisstationen. 

Kylie rushed across the street --- 

Beskrivning: Kylie ser ut att dra en lättnadens suck när en bankman hjälper henne att låsa 
in lotten i ett bankfack. 

The officer drove Kylie --- 

19 

9 Arbeta med en kamrat. Använd verben 1-8 och berätta i presens om Roberts och Emmas 
dag i staden. 

1 go 
Robert och Emma hoppar av bussen och går in i en skivbutik. 
--- 

2 listen 
De har hörlurar på sig och sjunger med i skivan som de lyssnar till. 
--- 

3 buy 
Emma räcker över pengar till expediten i skivaffären. 
--- 
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4 walk 
De promenerar på en trottoar när de får syn på ett kafé. 
--- 

5 eat 
Robert sitter på kaféet och äter en stor glass. 
--- 

6 drink 
Emma, som sitter mitt emot Robert, dricker en kopp kaffe. 
--- 

7 win 
Robert spelar på en spelautomat och vinner pengar. Han sträcker upp händerna i 
luften och ser jätteglad ut. 
--- 

8 come home 
Emma och Robert går på uppfarten till sitt hus. Emma håller en påse med en skiva i 
handen och Robert håller en påse med pengavinsten. 

20 

10 Använd verben cry, do, miss, study, wash och skriv bildtexter på engelska till 
beskrivningarna. Ta hjälp av Minigrammatiken 11.5 (överst på sidan 112 i textboken), om 
du behöver. 

Beskrivningar: 

1. En bebis står i sin spjälsäng och gråter. 

2. En tjej med lockigt, lång hår och en skolväska om axeln promenerar ut från en 
universitetsbyggnad. 

3. En man duschar. Han ser nöjd ut. 

4. Det är kväll och en tjej sitter vid ett skrivbord och gör sin läxa. 

5. En kille springer förtvivlat efter en buss, som han precis har missat. 

1. --- when he wakes up. 

2. --- at the University of Queensland. 

3. --- his hair every morning. 

4. --- her homework late in the evenings. 

5. --- the bus most mornings. 

26 

Bilderna på klockorna är borttagna och är ersatta med en lista med klockslag. Eleven ska 
para ihop klockslagen i listan 1-10 med rätt översättning i a-j. 



5 

 

26 

Bilderna på klockorna är borttagna och är ersatta med en lista med klockslag. Eleven ska 
välja vilket av klockslagen a-d som är rätt. 

27 

7 Använd stödorden och skriv om Millies och Robbies morgon. 

Stödord: catch the bus, go back to sleep, have breakfast, hurry to the bus stop, make 
breakfast, take a shower, wake up at, wash his hair 

Beskrivningar: 

1. En kvinna och en man vaknar upp till ljudet av väckarklockan som står på 7.00. De 
ser yrvakna ut. 
--- 

2. En man står och duschar. 
--- 

3. En man står i morgonrock vid diskbänken och skivar upp en brödlimpa. 
--- 

4. Ett par sitter mitt emot varandra och äter frukost. 
--- 

5. En man står i duschen och shamponerar sitt hår. 
--- 

6. En tjej springer till busshållplatsen. 
--- 

7. En tjej har precis hoppat på bussen. 
--- 

8. En man kryper tillbaka ner i sängen. 
--- 

30 

4a Ordna bilderna (1-8) genom att skriva rätt siffra till rätt bildbeskrivning. 

1. Paul lägger ett brev adresserat till sin mamma i en brevlåda. 
Bildtext: posts test ... 
--- 

2. Paul sitter och bläddrar i en bok och letar upp rätt svar till några testfrågor. 
Bildtext: home, looks up, answers, writes down 
--- 

3. Läraren frågar honom varför han har lämnat in ett brev istället för testet. 
Bildtext: next day, asks, instead of 
--- 
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4. Paul placerar sitt brev mitt i högen av test i slutet av lektionen. 
Bildtext: end of lesson, Sticks, middle of stack 
--- 

5. Paul pratar med läraren och säger att han blandat ihop brevet och testet. Han lovar 
att be sin mamma skicka testet direkt till lärarens hemadress. 
Bildtext: send to home address 
--- 

6. Paul ögnar igenom testfrågorna och suckar. 
Bildtext: important test, clue, difficult 
--- 

7. Paul påbörjar ett brev till sin mamma. 
Bildtext: letter, easy. marvellous 
--- 

8. Paul tänker på hur arga och besvikna hans föräldrar skulle bli om han inte klarade 
testet. 
Bildtext: dad furious, Mum say? Cornwall 
--- 

49 

Struket: Håll över vänsterspalten i förra övningen och översätt meningarna till engelska. 

Ersatt med: Läs endast på de svenska meningarna ovan och översätt dem till engelska. 

 

51 

Korsord och text borttaget. Övningen omgjord såhär: 

a) Write a list with some of the words from exercise 3a and b. 
b) Write the explanations (from exercise 3a and your own from 3b) after each word. 
c) Read the explanations to a friend and ask if he/ she can guess what word it belongs 

to. 

52 

1 Läs beskrivningen. Välj bland siffrorna i skissen och skriv dem i luckorna i texten. 

Beskrivning: En skiss av ett hus. De olika delarna i huset beskrivs med följande nummer. 

1 Stort vardagsrum¨ 

2 Kök 

3 Hallen 

4 Blomsterrabatt 

5 Matsal 

6 Badrum 
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7 Mindre sovrum 

8 Toalett 

9 Badkar 

10 Duschkabin 

11 Huvudingång 

12 Uteplats 

13 Garderob 

14 Större sovrum 

54 

Struket: Rita och beskriv 

Ersatt med: Beskriv 

56 

4 Berätta slutet på historien med hjälp av bildbeskrivningarna. 

Bildbeskrivningar: Serie med fyra rutor. 

1. Dannys fru knappar oroligt in ett nummer på en telefon. 

2. Två kraftiga män bär på en tom bår. De två männen har lyft upp Danny på båren 
och bär ut honom från huset. Danny är bandagerad runt hela huvudet. 

3. De två männen som bär båren skrattar högljutt och tappar koncentrationen. Danny 
faller av båren och slår i marken. 

4. Danny ligger i en sjukhussäng och är bandagerad runt huvudet och vänstra armen. 

61 

14 Använd preteritumformerna av de åtta verben. Skriv om det misslyckade rånet. 

Beskrivning av rånet: 

1. En rånare rycker upp dörren till ett bankkontor. 

2. Rånaren, som är klädd i munkjacka och rånarluva, går fram till kassörskan. 

3. Han håller upp en tom väska och riktar en pistol mot den vettskrämda kassörskan. 

4. Kassörskan räcker över pengar till rånaren, som fortfarande håller sin pistol riktad 
mot henne. 

5. Rånaren går mot utgången och rycker upp dörren. 

6. Han springer snabbt iväg från bankkontoret med pengaväskan i handen. 

7. En hund attackerar rånaren. 

8. Rånaren blir överrumplad av hunden och släpper väskan med pengar. 

Börja så här: 
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At 10.30 a robber --- 

62 

1 Choose one of the following tasks - A or B: 

A Use the descriptions and the keywords. Add more keywords if necessary and then tell 
the story about Harry's aunt. 

Använd beskrivningarna för att lösa uppgiften. 

1 Aunt Winnie - witch - ride - broomstick - cloak - pointed hat 
Beskrivning: Harry tittar med uppspärrade ögon ut genom ett öppet fönster och ser 
en häxa svischa förbi på en sopkvast. Han ser att det är Winnie och tänker: I can't 
believe my eyes. 

2 turn into - chimpanzee - greengrocer's - customer - mad - get free 
Beskrivning: En apa kastar apelsiner på förbipasserande kunder inne i en mataffär. 
En upprörd expedit ryter åt apan. I den andra delen ser man en elefant som har 
fastnat i en bussdörr. Flera män hjälps åt för att få loss elefanten. Busschauffören 
säger: Double fare for the elephant. Harry står på gatan utanför och tänker: I'm fed 
up with this. 

3 Dog Show - packed - disappear - crowd 
Beskrivning: Harry ser sin moster försvinna i folkmassan på en hunduppvisning och 
han ropar: Come back! Mostern ser någon hon känner och utbrister: Well I never! 

4 spitting and hissing - silver cups - roll 
Beskrivning: En galen katt spottar och fräser mot utställningshundar som flyr i 
panik. De river ner bord, stolar och silverpokaler och Harry tänker: Oh no! Aunt 
Winnie. 

5 grab - neck - trousers ripped - face scratched - tuck - jacket 
Beskrivning: Harry lyfter upp katten i nackskinnet och säger: That's it, aunt Winnie! 

6 rug - wait - turn back 
Beskrivning: Harry sitter i en gungstol och tittar på en svart katt som han har 
placerat på en matta framför brasan. 

7 bang - doorstep - silver cup 
Beskrivning: Dörren öppnas med en smäll och Harry reser sig förskräckt upp. In 
stiger en stor hund med en silverpokal i munnen. 

8 tail, furry body - disappear - keep the cat 
Beskrivning: Den stora hunden har förvandlats till en människa och Harry utbrister: 
Aunt Winnie! Hon svarar med ett stort leende: .won first prize! 

64 

1 Läs beskrivningarna 1-11 och skriv rätt namn i listan a-d. Ta hjälp av den alfabetiska 
ordlistan (sidan 131 i textboken), om du behöver. 

1. Patrick is rather short. 
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2. Brian is younger than John. 

3. John's suit looks a bit too big. 

4. Brian is wearing his new suit. 

5. Tim is wearing a black jacket. 

6. Patrick has a put on a polo neck jumper. 

7. Tim is wearing a black tie. 

8. Brian has put on a black tie and a striped shirt. 

9. Patrick is wearing loose&#x002D;fit track suit trousers. 

10. John's suit is checked. 

11. Tim's trousers look rather tight. 

a) En man är klädd i en rutig kostym som ser en aning för stor ut. --- 

b) En ung man är klädd i en randig skjorta, svart kostym och löst sittande byxor. --- 

c) En ganska kort kille är klädd i en svart jacka och pösiga byxor. Han har gympaskor 
på fötterna och håller händerna i fickorna. --- 

d) En lång man är klädd i en svart jacka, tajta svarta byxor, en randig skjorta och svart 
slips. --- 

66 

4 Lyssna på samtalet i klädbutiken och skriv vad plaggen 1-8 kostar. En del plagg säger man 
inte priset på alls. 

1 herrjeans:  --- 

2 damjeans --- 

3 randig skjorta --- 

4 svart skjorta --- 

5 jacka --- 

6 omönstrad tröja --- 

7 mönstrad tröja --- 

8 slips --- 

67 

Struket: Peka på teckningen i 

Ersatt med: Välj ut klädesplagg från 
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68 

Struket: Stryk under 

Ersatt med: Placera inom parentes 

70 

Bilderna strukna. Ersatta med en lista 1-10. 

71 

4 Lyssna på presentationen av modeshowen och skriv namnen på modellerna 1-6. 

Modeller: 

1. En mörkhårig, propert klädd kille i kostym, vit skjorta och slips. --- 

2. En cool mörkhårig tjej klädd i vit skjorta, kort kjol, högklackade stövlar och mörka 
solglasögon. --- 

3. En ljushårig kille klädd i löst sittande byxor, randig skjorta med en V-ringad tröja 
över. --- 

4. En kille med långt hår och rutig keps poserar. Han är klädd i tajta svarta byxor och 
en kort svart jacka. --- 

5. En kille med lockigt hår är klädd i vit pösig skjorta, rutig slips och svarta byxor. --- 

6. En tjej med blont långt hår, svarta glasögon, höga ljusa stövlar, mörk klänning med 
en tröja över. --- 

72 

6 Tävla med en kamrat. Läs bildbeskrivningarna. Stäng sedan boken och skriv på engelska 
så många plagg du kommer ihåg. 

Fem skyltdockor är klädda i olika typer av kläder. 

1. En tjej klädd i en randig baddräkt. 

2. En tjej klädd i träningsoverall. 

3. En kille klädd i keps, vantar, byxor, jacka och gummistövlar. 

4. En tjej med kort kjol och bikiniöverdel. 

5. En kille endast klädd i kalsonger och höga kängor. 

77 

2 Use as many of the words from exercise 1 as possible and describe the pictures. 

Pictures: 

1. En målvakt slänger sig efter bollen som går in i mål precis vid stolpen. --- 

2. En domare räcker över bollen till en fotbollsspelare vid straffpunkten. --- 
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3. En av spelarna lägger en hörnspark som en av hans medspelare nickar in i ribban. --
- 

4. En fotbollsspelare gör ett inkast från sidan av planen och passar till en av sina 
medspelare. --- 

5. Resultattavlor från två olika matcher. På den ena står det Arsenal-Bolton, 1-3 och 
på den andra står det Chelsea-Manchester. U, 2-2. --- 

6. En fotbollsspelare skjuter en frispark mot målvakten som gör en snygg räddning. 
Framför målet står fyra av motståndarlagets spelare i mur och skyddar mål. --- 

80 

Struket: Sätt kryss i rätt ruta. 

Ersatt med: Skriv Right (R) eller Wrong (W) efter varje mening. 

81 

1b Lyssna på efterlysningarna och skriv rätt namn vid beskrivningarna 1-5. En beskrivning 
blir över. 

1. En smal man med långt, lockigt hår och en kraftig mustasch. --- 

2. En lång, smal man med mörkt, lockigt hår, glasögon och skägg. --- 

3. En man med stor, rund mage, kort hår, mustasch och glasögon. --- 

4. En kort man med ljust lockigt hår, glasögon och skägg. --- 

5. En överviktig man med mörkt, långt hår, glasögon och mustasch. --- 

82 

2 Vem av de fyra är tjuven som stal Mr Craigs bil i texten Eyewitness (sidan 52 i 
textboken)? 

Tjuvar: 

1. En man med mörkt, kort hår och skägg. --- 

2. En man med långt, rakt hår och skägg. --- 

3. En man med kort, stubbat hår och skägg. --- 

4. En man med långt, vågigt hår och skägg. --- 

84 

6 Lyssna på vittnet till bankrånet och läs bildbeskrivningen. Skriv de sex saker i 
bildbeskrivningen som inte stämmer med vad det kvinnliga vittnet berättar. 

Beskrivning: En man med träningsoverall och gympaskor springer ut från ett bankkontor. 
Han har kort hår, mustasch och glasögon och håller en svart portfölj i handen. Utanför 
bankkontoret sitter en liten svart hund kopplad och en flicka kommer gående mot rånaren 
med en stor glasstrut i handen. En gammal dam med käpp är på väg åt motsatt håll, mot 
en fiskaffär med namnet Stan's fish. Utanför fiskaffären går en man med keps tillsammans 
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med sin hund. Om hörnet till affären står en cykel lutad och en svart katt smyger intill 
väggen. Utanför fiskaffären står en vit kombibil parkerad. På gatan utanför bankkontoret 
åker en mörk liten bil med registreringsnummer A318GRX. I bilen sitter en kvinna med 
mörkt hår och mörka solglasögon. Framför henne åker en kortväxt man på motorcykel. En 
kvinna med långt ljust hår, klänning och mörka solglasögon går på trottoaren bakom den 
mörka bilen. 

85 

10 Läs beskrivningarna, använd orden i rutan nedan och berätta i preteritum (dåtid) om 
Olivias dag. 

Beskrivningar: 

1. Olivia vaknar. 

2. Hon äter frukost. 

3. Hon läser tidningen. 

4. Hon tar buss nr 1 som går mot Town Centre. 

5. Hon hoppar av bussen vid Queen street. 

6. Hon köper en tröja. 

7. Hon går på bio. 

8. Hon kommer hem klockan 18 på kvällen och tänker: Home sweet home. 

86 

Struket: markera med kryss i ansiktsbilden 

Ersatt med: beskriv vilka delar i ett ansikte 

87 

3 Arbeta med en kamrat. Använd den svenska bildbeskrivningen och beskriv på engelska 
som ni uppfattar det? 

Beskrivning: Den kända målningen The weeping woman av Pablo Picasso. Kvinnan ser 
plågad ut och stora tårar trillar från de runda, uppspärrade ögonen med de markerade 
ögonfransarna. Huden från hennes kinder ser ut att ha karvats ut på grund av alla tårar och 
de vita kindbenen blottas. Hon har öppen mun och visar de jämna, vita tänderna. Läpparna 
syns endast delvis då hon döljer dem med handen. Hon tuggar på något, kanske en näsduk, 
som hon greppar med de kraftiga fingrarna. 

88 

Bild struken och ersatt med en lista med svenska ord 1-14. 

89 

5a Lyssna på Millie och Evie som planerar en date. Skriv namnen på killarna de beskriver. I 
beskrivningarna 1-6 blir det två beskrivningar över. 
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1. En kille med markerade mörka ögonbryn, fylliga läppar och mörkt, långt hår uppsatt 
i en tofs. --- 

2. En kille med ljust snaggat hår, fräknar och långa ögonfransar. --- 

3. En kille med mörkt snaggat hår, mörka ögonbryn och en spetsig, lång näsa. --- 

4. En kille med halvlångt, vågigt ljust hår med mittbena, bred nästa och stora ögon. --- 

5. En kille med glasögon, ljust, halvlångt hår och mycket fräknar. --- 

6. En kille med mörkt, halvlångt hår och pipskägg. --- 

90 

7 Becky beskriver några sommarfoton med henne själv, kompisarna Tom och Kate och 
hunden Bruno. 

Beskrivningar: 

1. Tom sjunger glatt och dansar tillsammans med Becky. Kate står bredvid och äter 
glass. 

2. Tom ligger i en hängmatta och sover medan Kate ligger i gräset och tittar på Becky 
som plockar blommor. 

3. Kate och Tom spelar badminton och Becky sitter intill ett träd och läser. Två hundar 
bråkar med varandra. 

4. Tom och Becky joggar och Kate cyklar bredvid dem. En hund skäller på en fågel i ett 
träd. 

Vad säger hon? 

Använd följande verb för att beskriva: 

bark cycle dance eat fight jog pick play rain read sing sleep talk 

1 I'm dancing with --- 

91 

9 Tävla med en kamrat. Skriv så många meningar som möjligt om det som pågår i 
beskrivningen. Ta hjälp av ordbok, om du behöver. Vem skrev flest riktiga meningar? 

Beskrivning: En stad där det sjuder av aktivitet. Det finns en byggnad med på bilden. I 
bottenvåningen finns en Tv/Radio-affär och i skyltfönstret står en tv på. En man står på 
trottoaren och tvättar skyltfönstret. En kvinna står bakom honom och tittar på. En tjej 
öppnar dörren till affären och kliver in. Ovanför affären ser man en katt som trillar ut från 
ett öppet fönster och en kille som förskräckt ser sin katt falla. Det sitter en flagga med 
texten Sale på fasaden. På flaggstången sitter två fåglar och sjunger. Utanför affären har en 
bil stoppats av en polis. I bilen ser man två barn i baksätet som spelar kort. Det står två 
tjejer och väntar vid en busshållplats och bakom dem spelar några killar fotboll. Ovanför 
fotbollsplanen flyger ett flygplan förbi. På en gångväg ser man en kille jogga och ett par 
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som omslingrat promenerar. En man har precis fångat en fisk i vattenbrynet intill 
gångvägen. Bredvid gångvägen sitter en man och kvinna och vilar. Kvinnan läser en tidning. 
Bredvid dem går en man som dricker ur en flaska. Hans stora hund bråkar med en liten 
prickig hund. 

--- 

92 

11 Använd dom svenska beskrivningarna 1-4 och skriv på engelska skriv som i exemplet. 

Ex. Harry and Ellie go to their club on Fridays, but just now they are doing their homework. 

1. Every evening (Hannah): Tv:n står på/ Hon sitter i en fåtölj och läser en bok. 

2. In the morning (Lewis): Läser en nyhetstidning/ Han krattar löv. 

3. On Tuesdays (Sophie): Bild på en fotboll/ Hon gör sina läxor. 

4. Often (Mia and Katie): Buss som går mot Town centre/ De spelar kort. 

94 

1a  Match the phrases a-l below with the descriptions 1-12. 

a) she's got a stomach ache 

b) a wound 

c) she's sick 

d) she's bruised 

e) he's got a sore throat 

f) it hurts 

g) he's got a temperature 

h) he's broken his arm 

i) she's cut her finger 

j) she's allergic (to cats) 

k) he's got a cough 

l) he's got a headache 

1. En man med bandage på armen. 

2. En kvinna har skurit sig på fingret. 

3. En man ramlar av en häst. 

4. En kvinna nyser. Hon står bredvid en katt. 

5. Ett sår på en arm. 

6. En flicka sitter på en stol med ett skadat knä. 
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7. En kvinna är på väg att kräkas i toaletten. 

8. En man har ont i huvudet. 

9. En kille logger till sängs med en termometer i munnen. 

10. En kvinna har ont i magen. 

11. En kille har ont i halsen. 

12. En man hostar 

97 

Struket: rita ut 

Ersatt med: beskriv 

99 

Understrukna ord placerade inom parentes. 

101 

2a Arbeta med en kamrat. Till varje beskrivning hör två meningar som, något förändrade, 
tagits från Nothing but the truth? (sidan 62 i textboken). Skriv beskrivningarnas nummer 1-
6 efter rätt mening a-l. 

1 Kevin går på en trottoar och tittar på klockan som är 23.30. 

2 Kevin stannar till utanför affären Phones 4U. 

3 Kevin ser till sin förvåning Mark Cramer inne i affären och tänker: Science A, 
German A, English A. 

4 Mark tittar ut genom fönstret mot Kevin som ser orolig ut. 

5 Kevin vänder sig om och springer sin väg. 

6 Kevin sitter hemma och tänker för sig själv. Han masserar oroligt sina tinningar. 

a) He didn't tell his mother or anybody. --- 

b) He froze in front of the shop window of Phones 4 U. --- 

c) He wasn't sure if Mark had spotted him. --- 

d) It was half past eleven at night. --- 

e) Kevin quickened his steps. --- 

f) Kevin turned round and ran. --- 

g) Mark looked Kevin's way. --- 

h) Mark was one of the school's top grade students. --- 

i) No one would believe him. --- 
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j) One of the burglars was Mark Cramer. 3 

k) Their eyes met. --- 

l) Two burglars were putting mobile phones in a bag. --- 

102 

Bilder strukna och ersatt med en lista med svenska ord 1-15. 

103 

7 Välj en av bingobrickorna 1-3. Lyssna på mannen som anmäler klottrande ungdomar på 
polisstationen och markera när sakerna på din bricka nämns. Varje sak nämns två gånger 
med kort mellanrum. Alla saker i brickorna ska vara markerade, innan du ropar BINGO! 

Bricka 1. 

 en lekplats --- 

 en livsmedelsaffär --- 

 ett apotek --- 

 en brevlåda --- 

 en gräsmatta --- 

 en parkeringsplats --- 

 ett skyltfönster och en trottoar --- 

Bricka 2. 

 en parkeringsplats --- 

 en gräsmatta --- 

 en papperskorg --- 

 ett skyltfönster --- 

 en busshållplats --- 

 en bankomat --- 

 en byggnad --- 

 ett apotek --- 

Bricka 3. 

 en gatlykta --- 

 en papperskorg --- 

 en busshållplats --- 

 en gräsmatta --- 

 en byggnad --- 
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 ett apotek --- 

 en trottoar --- 

 en livsmedelsaffär --- 

106-107 

Påsen med ord och fågelbilderna strukna.  

Ersatt med: Match the birds (1-14) with their English names (a-n). 

115 

Påsen struken och omgjord till en lista a-o. 

Infogat: Match the Swedish words and phrases (1-15) with their English equivalents (a-o). 

110 

2 Arbeta med en kamrat. Välj en av uppgifterna till texten The time machine (sidan 68 i 
textboken). 

 a Beskriv landningen i framtiden och vad Katie ser. 
Beskrivning: Katie står och tittar ut över grannskapet där hon bor. Ett äldre par 
arbetar i trädgården till hennes hus. Bakom deras hus ligger ett stort shopping 
center och framför det står stora vita bilar parkerade. 

 b Skriv och spela upp samtalet mellan Katie och Miranda. 
Beskrivning: En kvinna och en man kommer gående med en barnvagn nära Katies 
hus. Bakom dem står Katie och pratar med en liten flicka på en cykel. 

113 

7 Vad säger beskrivningarna? Skriv meningar om Ryans och Taras framtid. 

Ex. Ryan and Tara will get married. 

Beskrivningar: 

1. Ryan och Tara gifter sig. 

2. Ryan och Tara har fått tre små barn. 

3. Tara arbetar som läkare. 

4. Ryan jobbar som taxichaufför. 

5. Ryan och Tara flyttar till Lincoln. 

6. Ryan och Tara bor i ett stort hus tillsammans med sina tre barn. 
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Till läsaren 

Baksidestext, källförteckning till bilderna och textkällor utgår.  

De flesta bildbeskrivningar finns i uppgifterna. Läs beskrivningarna så blir det lättare att 
lösa övningarna. 

Du kommer att få svällpappersbilder till tre av övningarna i boken.  

Det finns en hel del fonetiska tecken i boken. Se till att du tillsammans med din lärare blir 
bekant med dem. 

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 www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa. 
Det engelska språkets teckenuppsättning hittar du här: 
www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english-uni.htm 
För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med 
eleven. 

 Eleven med synnedsättning kommer att få en svällpappersbild till kartorna på 
sidorna78, 100 och 103. Läraren kan underlätta för eleven genom att märka ut 
kartan med till exempel nålar och vaxsnören. 

 Det är bra om eleven med synnedsättning får möjlighet att läsa igenom 
bildbeskrivningarna innan man går igenom övningarna. 

 Det kan vara bra att läraren går igenom texten Till läsaren tillsammans med eleven. 
På så vis lär sig eleven att själv ta reda på vad som är specifikt med boken. 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english-uni.htm
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Bildbeskrivningar 

25 

En man ligger bandagerad och omplåstrad i en sjukhussäng. Han har dropp och huvudet är 
fixerat med hjälp av en ställning. Hans hjärtljud kontrolleras och hans högra ben är placerat 
i högläge. En kille med jeans och munkjacka står framför honom och frågar: How are you? 

38 

Några elever tittar förskräckt in i ett tomt klassrum. På en av bänkarna ligger en solhatt och 
en bok. Det blåser in genom det öppna fönstret och på tavlan vid katedern står det: I'm still 
with you. 

59 

Ett rum fullt med olika föremål som alla har en tom prislapp. De olika föremålen är: en 
krukväxt, en fåtölj, en matta, ett skrivbord, ett badkar, en spegel, en rullgardin, gardiner, 
en liten soffa och ett litet runt bord. 

80 

En man och en kvinna går i armkrok längs en promenadväg. Kvinnan är lång och smal, har 
glasögon och långt, lockigt hår. Mannen är kort och rund, har stripigt rakt hår och 
glasögon. 
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