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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. 

 Ordlistorna har fått rubrik  Wordlist respektive Useful words and phrases. 

 Ordlistorna är placerade i egen flik med länkhänvisning från textfilen. Ordlistorna 
bryter då inte av texten och eleven kan lätt hoppa fram och tillbaka mellan flikarna 
och kan till exempel välja när hen ska läsa igenom ordlistan , före eller efter arbete 
med en uppgift osv. 

 Rubriker skrivs med inledande versal och gemena bokstäver . 

 Ord som är skrivna med fet eller kursiv stil i svarttrycksboken är i den anpassade 
boken skrivna med VERSALER eller inom parentes där de är av betydelse att de ska 
kunna skiljas ut.  Information ges på svenska till eleven (inom parenteser) hur detta 
markerats.  

 Information på svenska (inom parentes) ges till eleven hur vissa uppgifter är 
upplagda. 

 Vid uppgifter då man ska para ihop rätt ord från två listor har numrering (ex 1-5 och 
a-e) samt förklarande text lagts till inom parentes.  

 Delar av ord markeras genom att ändelsen placeras inom parentes efter aktuellt 
ord. Eleven får information om hur uppgiften är upplagd in inledningstexten till 
uppgiften. 
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 Det ingår inga svällpappersbilder till denna bok. De flesta bilderna är beskrivna med 
text och ligger under egen flik med benämning ”Bildbeskrivningar”. Vissa bilder av 
utfyllnadskaraktär har utgått.  

 Symbolen för hörövning ersätts med (hörövning) ex sid 16 
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Sidspecifika förändringar 

15 

Ordet inom parentes har placerats först i meningen. 

1. (helig) In India, cows are --- than pigs. 

2. (krama) The woman had never --- her brother-in-law. 

17 

Text till eleven att läsa igenom ordlistan har lagts till inom parentes.  

Discuss with a partner. Give reasons for your answers! (Läs gärna igenom ordlistan nedan 
innan du börjar.) 

18 

Text till eleven att läsa igenom ordlistan har lagts till inom parentes.  

Discuss in groups. (Läs gärna igenom Useful words and phrases nedan innan ni börjar.) 

21 

Text till eleven att läsa igenom ordlistan har lagts till inom parentes.  

Make an exhibition of all the posters and vote on which poster is the best. (Läs gärna 
igenom Useful words and phrases nedan innan ni börjar.) 

22 

Bokstäver markerade med fetstil i har upprepats och placerats efter respektive mening 
inom parentes: 

Most nouns are made plural by adding the suffix -s.   

one cat - two cats(s) 

a feeling - many feelings(s) 

an ambulance - three ambulances(s) 

Sometimes the spelling is changed slightly when forming a regular plural. Nouns ending in -
s, -x, -z, -ch and -sh are made plural by adding -es: 

one bus – two buses (es) 

a box – two boxes (es) 

For nouns ending in -y after a consonant, the y is changed into -ies: 

one country – two countries (ies) 

a family – two families (ies) 

Most nouns ending in -o are made plural by adding the suffix -es: 

one tomato – two tomatoes (es) 
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However, abbreviated words ending with -o only get the suffix -s: 

radios, – photos (s) 

23 

Bokstäver markerade med fetstil i har upprepats och placerats efter respektive mening 
inom parentes. 

For some words ending in -f … half and elf: 

one wife – two wives (s) 

23 

Eleven får denna instruktion inom parentes.  

B. (Du får sex meningar nedan där du ska placera in rätt ord i plural.) 

Now fill the gaps with these words in the correct form: life, ox, louse, man, city, glass, 
woman 

1. … 

24 

Fetstilta ord skrivs med VERSALER med text till eleven inom parentes.  Kursiverad text 
markeras ej.  Parentes för ”förklaringen” har tagits bort: 

(Ord som är markerade med fetstil i svartskriftsboken har markerats med versaler.)  

Uncountable nouns are usually treated as singular: 

Sugar IS sweet. The water IS cold. The weather IS bad. 

Some nouns can be both countable and uncountable, depending on the context: 

EGG is rich in protein. Uncountable – egg in general. 

I had two EGGS for lunch. Countable – two actual eggs. 

24 

Versaler markerar de fetstilta orden: 

These nouns cannot be used with numerals or quantity words such as MANY. Instead, you 
have to use SOME or another form of measure word. (Ord som är markerade med fetstil i 
svartskriftsboken har markerats med versaler.)  

De har köpt NÅGRA nya möbler. They have bought SOME new furniture. 

Jag har FEM läxor. I have FIVE PIECES OF homework. 

25 

Här har de fetmarkerade orden inte markerats:  

A. Choose the correct word.  
1. It is difficult to find work/a work in England. 
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2. Zimbabwe has beautiful/a beautiful nature. 

3. The news is/are good!  

26 

Text till eleven har lagts till:  

Match the foods with the correct English-speaking countries. (Du får två listor nedan. I den 
första listan hittar du maten 1-12 som ska paras ihop med länderna a-l i den andra listan.) 

26 

De tre bilderna har lagts samman och fått en gemensam bildbeskrivning.  

30-32 

Ord som är markerade med fetstil i svartskriftsboken har placerats som rubriker vid 
respektive stycke: 

Matchstick modelling 

If you want an indoor hobby…  

34 

Markerade ord har skrivna  med VERSALER:  

Use one word to explain the highlighted words or phrases from the text. ( Det markerade 
orden och fraserna är skrivna med versaler.) 

1. If you are SUFFERING it means you are experiencing some form of... 

2. PEPPLE beaches are made up of many small... 

3. A HAUNTED house contains at least one…  

35 

Text till eleven har lagts till inom parentes:  

Fill in the gaps with these words in the correct form. ( Du får 12 meningar nedan där du ska 
fylla i luckorna med rätt ord. Välj bland orden i listan).  

purchase, oil platform, involve, coin, glue, fortune, aim, reward, indoor, connect, fold, 
suffer 

38 

Text till eleven att läsa igenom ordlistan innan hen börjar har lagts till inom parentes.  

41 

Text till eleven att läsa igenom ordlistan innan hen börjar har lagts till inom parentes.  

43 

2 listor har skapats som eleven ska välja från:  
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a. Match the words below to make 20 different combinations with possessive's. (Välj 
bland orden i de två listorna nedan.) 

Example: My sister’s dress. 

Lista 1: my sister, John, Rose, our friends, the cat, the moose, the mice, three years, last 
week, Kate and Dennis, my cousins, our neighbours, my neighbour, a boy 

Lista 2: dress, car, house, friends, trains, job, legs, hobbies, cheese, tail, hat, coats, love of 
animals, tendency to cry, party, vacation, work, generosity, politeness 

43 

Orden plaeras inom parentes först i meningen.  

1. (årets) Last --- crisis has passed. 

2. (brors) My ---  mobile was stolen. 

a. cereal box prizes 
b. backscratchers  

53 

Find the answers in the text. (Läs gärna igenom ordlistan nedan innan du börjar.) 

54 

Are the following statements true or false? (markera med t för true och f för false efter 
meningen.) 

54 

Match the words 1-10 with the correct synonyms a-j. (Läs gärna igenom hela övningen 
innan du börjar.) 

55 

Bild french fries har utgått.  

57 

Discuss with a partner. Give reasons for your answers! (Läs gärna igenom ordlistan nedan 
innan ni börjar.) 

61 

Write an essay about food. Choose one of the following starting sentences and use the 
words and phrases below. (Läs gärna igenom ordlistan nedan innan du börjar.) 

62 

Har ställts upp så här:  

A cat: 

I have bought a cat. 
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A cat doesn’t have nine lives. 

The cat: 

The cat is red. 

The cat is a clever animal. 

66 

There are lots of idioms and proverbs about food. Try to work out what the highlighted 
phrases mean. (De markerade orden står inom parentes efter meningarna.) 

1. My grandson is the apple of my eye. (apple of my eye) 

2. I'm going to give you some food for thought. (food for thought) 

3. The new boss is a big cheese. (big cheese) 

76 

Bokstavsnumrering har lagts till: 

1. George keeps a few chickens, pigs, --- (a) and cows that he will --- (b) either eat 
himself or kill and sell to --- (c) people.  

77 

Discuss with a partner. Give reasons for your answers! (Läs gärna igenom ordlistan nedan 
innan ni börjar.)  

78 

Discuss in groups. Use the words and phrases below. (Läs  gärna igenom ordlistan nedan 
innan ni börjar.) 

81 

Work in pairs… the rest of the class. Use the words and phrases below. (Läs  gärna igenom  
ordlistan nedan innan ni börjar.) 

93 

Illustration, filmremsa utgår 

97 

Discuss with a partner. Give reasons for your answers! (Läs gärna igenom ordlistan nedan 
innan ni börjar.)  

98 

Work in pairs… can be answered with “yes” or “no”. (Läs gärna igenom ordlistan nedan 
innan ni börjar.)  

101 

If you … or Hello Magazine. (Läs gärna igenom ordlistan nedan innan du börjar.) 
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102 

Kursiv text markeras med VERSALER. 

Just as in Swedish, English uses different tenses (tempus, tidsformer) of verbs to describe 
WHEN something happens. These are the main verb tenses in English: 

• Present: I WALK to the cinema. Jag går till bion. 

Continuous form: I AM WALKING to the cinema.  

103 

Markerade ord placeras inom parentes i början av meningen.  

C. Change the following sentences into the verb tense in brackets: 

1. (present perfect) Meryl Streep wins an Oscar.  

2. (conditional II) Brad Pitt is a vegetarian.  

3. (past) Tom Cruise is married to Katie Holmes.  

104 

Fetstilta ord upprepas och skrivs som rubrik: 

The simple form 

The simple form (enkel form) is used to describe something that is or was a habit (I watch 
TV every day… 

104 

Orden skrivs med komma mellan och text till eleven har lagts till: 

(Nedan följer en lista på oregelbundna verb uppställda i tre böjningsformer.)   

There are also a number of irregular verbs in English. Here are some examples: 

Infinitive, Past simple, Past participle 

be, was, been 

begin, began, begun 

do, did, done 

105 

Orden står inom parentes i början av meningen.  

1. (be) I have never --- to Hollywood.  

2. (break) He loved her, but she --- his heart.  

3. (meet) I --- Angela at the cinema last night.  

106 

Can you work out which famous films are hidden in the anagrams 1-12 below? 
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Unscramble and match with the clues a-l. (Hitta de gömda filmnamnen i lista ett och para 
ihop med rätt ledtråd i lista 2.) 

Filmnamn 

1. noir man 

2. drol fo eth sring 
Ledtrådar 

a. Love story on a famous ship 
b. Scary film about prehistoric animals 

113 

Fill in the gap with the correct form of the word in brackets. (Ordet du ska använda står 
inom parentes först i början av meningen. Läs gärna igenom ordlistan nedan innan du 
börjar.) 

1. (mörklägga) The murder was --- by the government. 

116 

Bokstavsnumrering har lagts till för luckorna.  
1. It can be as ---(a) as two ---(b) breaking a ---(c). 

117 

Discuss with a partner. Give reasons for your answers! (Läs gärna igenom ordlistan nedan 
innan ni börjar.) 

118 

Discuss in groups. (Läs gärna igenom ordlistan Useful words and phrases nedan innan ni 
börjar.) 

119 

Har numrerats 1-5. 

1. The moon landing never happened, but was made up by the US to make them the 
first people on the moon. 

2.  

119 

Illustration fotsteg utgår. 

121 

Write a summary of the article … tely 300 words long. (Läs gärna igenom ordlistan Useful 
words and phrases nedan innan du börjar.) 

122 

 (Ord som i svartskriftsboken är markerade med fet- eller kursiv stil är skrivna med versaler.) 
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…xiliary verbs are usually used with a main verb: I HAVE eaten. 

Do, be and have are important auxiliary verbs. They are mainly used to add a grammatical 
meaning to the main verb, usually in the form of a tense: 

DO is the most important auxiliary verb – see the section How do you do “do”? for more 
information. 

BE is used to form tenses: 

I am running. (present continuous tense) 

We were playing tennis. (past continuous tense) 

HAVE is also used to form tenses: 

I have walked. She has scored a goal. (present perfect tense) 

We had played football. (past perfect tense) 

122 

Modal auxiliary verbs 

(Ord som i svartskriftsboken är markerade med fet- eller kursiv stil är skrivna med 
versaler.) 

Modal auxiliary verbs are used with a main verb to express mode, such as intention, 
possibility, restriction and emphasis: I WILL do it . 

Modal auxiliary verbs do not need to be helped by the verb do in so called “do-
omskrivning” 

Modal auxiliary verbs are always followed by a main verb in the infinitive: 

We COULDN’T walk (not We couldn’t walked ) 

She CAN run (not She can runs ) 

124 

Verben har numrerats 1-10. 

1. Can (neg: cannot/can’t) = kan 
I can read the book/I cant read the book. 

2. Could … 

134 

Match the words 1-11 with the correct explanation a-k. (Du får orden som ska paras ihop i 
lista 1 med förklaringarna i lista 2.) 

Ord: 

1. bat 

2. retire hurt 

3. marker  



11 

 

Förklaringar: 

a. talking in an abusive way to opponents 
b.  

134-135 

Illustration Cricketpjäser utgår . 

136 

Bokstavsnumrering har lagts till för luckorna.  

137 

Discuss with a partner. Give reasons for your answers! (Läs gärna igenom ordlistan nedan 
innan ni börjar.) 

138 

Listan numreras.  

Work in pairs… and talk about your choices 1-6. (Läs gärna igenom ordlistan Useful words 
and phrases nedan innan ni börjar.)  

1. football 
2. basketball 
3. athletics 
4. skiing 
5. ice hockey 
6. handball 

139-140 

Illustration basketboll och nät utgår. 

141 

Write an essay with one of the following titles below. (Läs gärna igenom ordlistan Useful 
words and phrases nedan innnan du börjar.) 

142 

Markerade ord skrivs med VERSALER:  

I DIDN`T DO it.  

She doesn’t like it (like).  

Not She doesn’t likes it. (likes)  

a. In negative clauses 
We also use do in negative clauses: 

I don’t like football. Jag gillar inte fotboll. 

She doesn’t play tennis. Hon spelar inte tennis. 
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We didn’t watch the match. Vi tittade inte på matchen. 

b. In questions 
We can also use do in questions: 

Do you like basketball? Gillar du basket? 

Does he play floorball? Spelar han innebandy? 

Did they watch the match? Tittade de på matchen? 

143 

1. He ---(a) score any goals yesterday. 

2. She hasn’t ---(b) any exercises today. 

3. He runs fast, but he ---(c) run as fast as I ---(d) when it mattered. 

144 

(Ord som i svartskriftsboken är markerade  med fetstil är skrivna med versaler) 

1. If the statement is negative, the tag should be positive. If the statement is positive, 
the tag should be negative: 
You CAN come to the match, CAN’T you? 
You DON’T like sports, DO you? 

2. If the statement has an auxiliary verb, this should be used in the tag: 
I HAVEN’T got a season ticket, HAVE I? 
We SHOULD go home now, SHOULDN’T we? 

3. If the statement does not have an auxiliary verb, do should be used: 
You PLAY rugby, DON’T you? 
He KNOWS a lot about boxing, DOESN’T he? 

144 

Illustration badmintonfjädrar utgår. 

146 

Instruktionen har ändrats så här:  

Match the sports a-h below with the things and phrases 1-16 they are connected with. 
There are two phrases per sport. Do you know what these things are? If not, use the 
Internet to find out. (Du får två listor med ord som ska paras ihop. Lista 1 = olika sporter, 
lista 2 = fraser och ord som ska kopplas ihop med rätt sport.) 

 
Lista 1   

a. Football 
b. Tennis 
c. Rugby 
d. osv 

Lista 2  
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1. home run 
2. leg before wicket 
3. wipeout 
4. scrum 
5. handball 
6. passing shot  

146 

Illustration bollsporter utgår. 

155 

Vocabulary check 

Finish the sentences to explain the highlighted words or phrases from the text. (Det 
markerade orden och fraserna har upprepats och placerats inom parentes i början av 
meningen.) 

1. (reduction) Having a breast reduction means that you make your breasts... 

2. (appearance) Someone who is interested in their appearance cares a lot about 
what... 

157 

Discuss with a partner. Give reasons for your answers! (Läs gärna igenom ordlistan nedan 
innan du börjar.) 

158 

Discuss in groups. (Läs gärna igenom Useful words and phrases nedan innan du börjar.)  

159 

Illustration skalpell utgår. 

161 

Write a “letter to the editor” … of plastic surgery. (Läs  gärna igenom Useful words and 
phrases nedan innan du börjar.) 

162 

(Här kommer en beskrivning hur adjektiv kompareras.)  

cheap, cheaper, the cheapest 

big, bigger, the biggest 

easy, easier, the easiest 

164 

(Ord som är markerade med fetstil i svartskriftsboken skrivs med versaler) 

She sang BEAUTIFULLY. 
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He moved ABROAD. 

I will DEFINITELY be there. 

(I detta stycke är ord markerade med fetstil upprepade och placerade inom parentes efter 
meningen tillsammans med ordet man inte ska välja.) 

…These are described with adjectives instead: 

The sofa feels great. (great not greatly) 

You look fantastic! (fantastic not fantastically) 

He smells good. (good not well) 

The toast tastes strange. (strange not strangely) 

This sounds bad. (bad not badly) 

It became obvious. (obvious not obviously) 

She got angry. (angry not angrily) 

It seems strange. (strange not strangely) 

He works HARD. (hardly means “knappast”).  

She runs FAST.  

He gets up EARLY. 

166 

Illustration kvinna med solglasögon utgår.  

165 

Fill in the gap with the correct form of the word in brackets. (orden står först i meningen 
inom parentes.)  

1. (fira) She --- her seventeenth birthday yesterday. 

2. (sekel) The road has been there for many ---  

177 

Discuss with a partner. Give reasons for your answers! (Läs  gärna igenom ordlistan nedan 
innan ni börjar.)  

178 

Listan har numrerats och text till eleven lagts till: 

… Then share your list with your partner and talk about your choices. (Läs gärna igenom 
Useful words and phrases nedan innan ni börjar.)  

a. shoplifting 
b. cheating on a driving test 
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181 

Write an essay … weapon laws. ( Läs gärna igenom Useful words and phrases nedan innan 
du börjar.)  

182 

Fetstilta ord markeras med versaler:  

Prepositions are often short words that are used to describe: the time of an event: IN two 
hours, SINCE February, DURING the war … 

182 

There are very … by heart. Here are some examples. (Ord markerade med fetstil i 
svartskriftsboken har markerats med versaler.) 

He is IN hospital. Han är PÅ sjukhus. 

She is good AT drawing. Hon är bra PÅ att rita. 

183 

A. Choose the correct prepositions. (Du får tre prepositioner att välja mellan vid varje 
mening. Ex on/in/at)  

191 

Illustration mikrofon utgår. 

190-91-92 

Read the eight job ads below and then answer the questions. 

1. Job Title: BAR PERSON Location: W1, London. … 
2. Description: Applicants must have some experience … 

3. Job Title: LIVE-IN NANNY Location: West London Duration: permanent. Average 
Week 

195 

Match the words 1-10 with the correct synonym a-j. (Du får två listor med ord att para 
ihop.) 

197 

Discuss with a partner. Give reasons for your answers! (Läs gärna igenom ordlistan nedan 
innan in börjar.)  

198 

Work in small groups of 4–5 students. (Läs gärna igenom Useful words and phrases nedan 
innan in börjar.)  
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201 

Choose one of the jobs listed in the reading … Try to stick to the following structure. (och 
läs gärna igenom Useful words and phrases innan du börjar.)  

202 

(Ord som i svartskriftsboken är markerade med fet- eller kursiv stil är skrivna med 
versaler.) 

I WALK to work. JAG GÅR till jobbet. 

… 

Yesterday, I APPLIED for a job. Igår SÖKTE JAG ett jobb. 

…  

Help me,” SHE SAID. ”Hjälp mig”, SA HON. 

… 

I USUALLY walk to school. Jag går VANLIGTVIS till skolan. 

204 

(Ord som i svartskriftsboken är markerade med fet- eller kursiv stil är skrivna med 
versaler.) 

1. In speaking clauses that come directly after the speech, the V-S word order can be used 
IF the subject is a noun: 
“Listen up now,” SAID THE TEACHER. “Lyssna nu”, SA LÄRAREN. 
“What do you think?” ASKED JOHN. 

205 

Markerade ord är placerade först i meningen inom parentes.  

1. (she) He likes cake and so does she.  

2. (they) We don’t work, but --- 

 206 

Bildbeskrivningar har slagtis ihop och numreats 1-4.  

Do you know what these professions a-u are in Swedish 1-21? Match! (Du får två listor 
med ord att para ihop.) 

221 

Har ställts upp så här:  

(uppställning) Infinitive, Past simple, Past participle, Swedish translation (infinitive) 

begin, began, begun = börja 

bend, bent, bent = böja, böja sig  
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Till läsaren 

Viktiga ord och bokstäver som i svartskriftsboken är markerade med fet eller kursiv stil har 
skrivits inom parentes eller med versaler där de är av betydelse för dig att kunna urskilja 
dem. Du får en förklarande text inom parentes i inledningen av respektive stycke när och 
hur detta använts.       

De flesta bilderna i boken är beskrivna men några bilder av utfyllnadskaraktär har tagits 
bort. Du hittar bildbeskrivningarna i fliken med samma namn.  

Ordlistorna har två olika rubriker ”Wordlist” och ”Useful words and phrases”. De är oftast 
placerade efter uppgifterna med en länk till fliken ”Ordlistor”. Du får en instruktion inom 
parentes när det kan vara bra att läsa igenom dem innan du börjar med en uppgift.  

På sidan 33 finns en uppgift att göra ett hundansikte med origami och på sidan 220 finns 
facit hur den ska se ut. Denna uppgift måste du göra praktiskt tillsammans med någon.  

Baksidestext och källförteckning till bilderna har utgått. 
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Pedagogiska tips 

 Läs igenom ”Till Läsaren”   tillsammans med eleven, så att han eller hon vet vad 
som är specifikt med boken. 

 För att eleven ska få ordning på sin dokumentation av svar rekommenderas att hen 
har en egen mapp på datorn med just denna bok och antecknar kapitel/avsnitt följt 
av uppgiftsnummer för svar.  

 Kopiera över arbetsuppgifter till ordbehandlingsprogrammet så att eleven kan 
arbeta med uppgifterna direkt. 

 Eleven behöver mer tid till vissa uppgifter och även vid prov. 

 På sidan 33 finns en uppgift att göra ett hundansikte med origami. På sid 220 finns 
facit hur den ska se ut. Denna uppgift måste eleven göra praktiskt tillsammans med 
någon.  

 I undervisningssituationen – läs upp det du skriver på tavlan. 

 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 

7 

Två affärsmän i kostym bugar mot varandra på 1 meters avstånd när de hälsar.  

9 

Vid middagsbordet. Jane försöker pilla ut en mussla ur skalet med fingrarna.  

13 

En bronsfärgad staty i form av en siamesisk katt med ett stort vackert smycke runt halsen.   

19 

En man med ryggsäck håller upp en stor karta framför sig.  

26 

Traditionell mat från olika länder:  

Friterad torsk med pommes frites (fish and chips). Spagetti och köttfärssås.  

Hamburgare med ost, sallad och ketchup.  

27 

En man går längs en strand och letar föremål med hjälp av en metalldetektor. Instrumentet 
har ett långt skaft med en sökplatta som hålls en bit ovanför marken. Mannen har hörlurar 
för att höra de ljudsignaler detektorn avger när den upptäcker olika metallföremål i 
marken.  

29 

En kille sitter med korslagda ben utomhus i solen med en dator i knäet. Han ser något på 
skärmen som gör att han ler.    

31 

Två ungdomar ligger på rygg på en filt i det gröna gräset, tittar på moln och pekar upp mot 
himlen (cloud watching).  

49 

Närbild på Ben som med allvarlig min  stoppar in en gaffel med spaghetti i munnen.  

51 

En person zappar vid TV:n samtidigt som hen äter chips ur en skål.  

53 

Den Skotska uppfinningen ”friterad marsbar”. En chokladbit med ett lager gyllengul 
fritering runt om. 



20 

 

59 

Tre cupcakes av choklad med olika toppings och garnerade med riven choklad.  

66 

Ett glas med mjölk som har runnit över på bordet symboliserar idiomet ”spilld mjölk”. 

67 

En vacker snöleopard, som är ett stort kattdjur, tittar ut från en klippa. Den har beigevit 
päls med svarta fläckar och långa vita morrhår vid nosen. Öronen är spetsade och blicken 
framåtriktad.  

68 

Närbild på Bugsy, en gulfärgad labrador med snälla bruna ögon. Han ligger på golvet och 
ser lite ledsen och uttråkad ut.    

71 

I ett laboratorium med djurförsök. En liten vit mus med pepparkornsstora ögon får en 
spruta med en gul vätska injicerad i nacken.  

72 

Polis och djurrättsaktivister har drabbat samman under en protest mot djurförsök. En polis 
i skyddsväst och hjälm med visir håller  emot och hindrar en ung tjej från att ta sig fram. 
Hon skriker något och försöker kämpa sig framåt med all kraft men han håller fast henne. I 
bakgrunden ser man ungdomar som täckt sina ansikten med snusnäsdukar över näsa och 
mun för att inte kunna identifieras under aktionen.  

75 

En burk med vita piller som vält ut. 

79 

Två små minkar ligger bredvid varandra. Den ena har ljusbrun päls med vitt huvud och rosa 
nos. Den andra är lite mörkare med svarta täckhår, svart nos men pälsen runt halsen och 
huvudet är vit. De har små öron och runda svarta ögon som liknar pepparkorn.  

87 

En kille med skägg står bredvid en stor filmkamera och ser ut att filma. Kameran är fäst på 
ett högt stativ och ljuset speglas i kamerans lins.  

89 

En tjej håller upp en griffeltavla med rubrikerna: production, scen, take, director, camera 
och date. Den används när en ny scen ska filmas för att hålla ordning på olika sekvenser 
när den ska klippas ihop. Tjejen har lyft upp den övre delen på tavlan som är rörlig och 
vänta på signal att fälla ned den. Med ett ”klapp” visar hon att filmningen kan börja.  
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91 

En scen ur filmen. Fyra ungdomar klädda som hippies från 60-talet befinner sig på en äng. 
En av killarna har långt hår och en snusnäsduk som pannband, bägge tjejerna har långt hår 
och pannband. De två killarna spelar instrument, gitarr och trumma, och tjejerna dansar 
runt, svänger med sina långa kjolar och ser glada ut.  

107 

En person med lite misstänksam blick har dragit isär fönsterpersiennerna så att han får en 
liten glipa att titta ut genom utan att synas så mycket själv.  

109 

En kille tuggar i sig en hamburgare. Ett salladsblad sticker ut mellan bröden.  

111  

En vägskylt/banderoll med texten ”UFO CRASH SITE” har placerats ut och visar vägen till 
UFO museum, 113 N Main Roswell.  

112 

Foto av en naken ”Alien” som många tänker sig att en sådan människoliknande varelse ser 
ut. Den har ett stort triangelformat huvud med tydliga kindknotor, liten näsa, stora 
insektsliknade mandelformade ögon och en liten smal mun.  

117 

Material kan klassificeras med hjälp av en stämpel där det står ”TOP SECRET, 
CONFIDENTIAL”. 

127 

Det är vinter. En tjej gör ett snyggt upphopp med sin snowboard i pudersnö. Hon böjer sig 
lätt bakåt och håller med ena handen runt snowboardens bakre kant.  

129 

Ur en gammal amerikansk fotboll av läder med sprucken söm sticker dollarsedlar ut.  

131  

På en gräsbeklädd cricketplan har ”the pitcher” med enorm kraft och hastighet precis 
kastat iväg bollen mot den väntande slagmannen. Tusentals åskådare sitter på läktare runt 
planen och följer matchen.  

132 

Slagmannen i vita kläder och hjälm med ansiktsgaller som skydd, har precis träffat bollen 
med sitt slagträ. Den flyger iväg med väldig fart!  
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147 

Ett foto av en kvinnas ansikte med streckmarkeringar runt ögonen, längs kinderna och vid 
mungiporna som visar hur plastikkirurgiska ingrepp är planerade att utföras.  

149 

En tjej med tre röda rosor i famnen blir kysst på kinden av en kille. Hon ser lite skeptisk och 
avvaktande ut.  

151 

En äldre tecknad bild visar en mans ansikte före och efter en näsrekonstruktion. På första 
bilden har mannen ingen näsa. På den andra bilden har han en kraftig näsa med rak 
näsrygg som totalt förändrat utseendet.  

152 

Foto av en mans ansikte före och efter plastikkirurgiska ingrepp. På första bilden har 
mannen tunt missfärgat skinn i pannan, runt ögonen och näsan. Han ser också ut att sakna 
ögonlock. På andra bilden har läkare lyckats transplantera en mask av nytt skinn över 
ansiktet.  

167 

En man i handklovar med händerna bakom ryggen. 

168 

Foto av en krossad fönsterruta som splittrats i tusen bitar men ändå håller ihop.  

171 

Personer i en rak, lång kö i väntan på ett tåg som precis rullar in på stationen.  

172 

Foto av en person där delar av baken med röda kalsonger syns under de nedhasade 
jeansen. 

179 

En domarklubba av trä med långt skaft och metallring runt klubbhuvudet.  

186 

Ett fingeravtryck under ett förstoringsglas.  

187 

I en restaurang står en leende kvinna med förkläde vid kassaparaten.  

189 

En darttavla, pilar och ett glas med öl. 
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199 

En bagare i vit rock och mössa på huvudet, placerar en sista jordgubbe på toppen av en 
vacker gräddtårta.  

206 

1. Två kostymklädda män skakar hand. I bakgrunden ser man en skylt med texten ”Wall 
Str…”. 

2. En kvinna i beige dräkt sitter vid ett blankt skrivbord med ett stort fönster bakom.  
3. Tre män i vita rockar och svarta mössor i ett stort kök.  
4. En ung man med förkläde står vid en disk. Bakom honom syns hyllor med olika 

charkuterivaror.  
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