
 

 

Stepping Stone 3 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 40180  



Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

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

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

 Bildförteckning utgår. 

 Även extraläsningen ”More readings” ordlista har rubriken Word list:  

 Ordlistorna är placerade på ny sida. 

 Färg, kursiv eller fetmarkering av ord eller text utgår.  Vid markering av specifika 
ord/ljud som i originalboken är färgade, fet/ kursivt markerade skrivs dessa inom 
parentes. 
 Exempel: sid 98 Write the words 
1. [aɪ] sk(y) ---  
2. [eɪ] c(a)me ---  
Exampel: sid 100 uppgift C  
She is very (happy) with her life. Her life is full of (happiness). 
1. It was very (dark) outside. The --- was almost frightening. 

 Rubriker skrivna med versaler skrivs med gemena bokstäver.  
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 I uppgifter där eleven ska skriva ett ord och ordets antal bokstäver är angivna med 
– har eleven även fått det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 
Exempel sid 99, uppgift C:   
1. jacket, blouse, trousers c------ (7) 
2. sofa, table, chair f-------- (9)  osv. 

 Bildtexter utgår och är inkluderade i bildbeskrivningen om inget annat anges. 

 I vissa uppgifter finns det bilder som ska illustrera ett ord då har dessa utgått och 
eleven har fått motsvarande svenskt ord. 

 I uppgifter där de seende eleverna ”drar streck” har uppgifterna omarbetats så att 
eleven med synnedsättning parar ihop exv. ord och förklaring genom att skriva 
ordet eller dess numrering. 

 Då eleven ska använda ett givet ord som är skrivet inom parentes efter aktuell 
mening så har detta ord flyttas så att det står i direkt anslutning till markeringen ---. 
Exempel sid 18 uppgift C 
1. You can't succeed without --- (work) hard. 
2. Paul often talks about --- (find) a new job.  

 Ikonen som visar ett par ”hörlurar” ersätts med hörlurens ord ”Student” eller 
”Teacher” efter uppgiftens rubrik: ”Check how to say” – student och ”Listen” – 
teacher. 

 Italics ersätts med brackets.  

 Bokens rutmarkeringar utgår. 

 Originalbokens blåmarkerade pratbubblor har fått rubriken: Pratbubbla: … . 

 Sammanställningen av ord som skrivs löpande i exempel markeras med p4,5,6 i 
vänster marginal. 

 Vissa rubriker har fått markering i vänster marginal enligt följande: 
l Listen (Uppgifter med ikonen ”hörlurar”) 
p – Practice (your English) 
s – Set up 
g – Look at the grammar 

 Punkten efter bokstavsmarkeringarna har ersatts med en parentes. a) b) osv.  

 Egen volym:  
- Test your English, Listen Test 1-4  
- Key + Useful facts  and grammar  
- Alfabetisk ordlista sid 277 ff 

 För enklare navigering för eleven har innehållsförteckningen delats i "Contents" på 
sid 4 och "Functions and grammar contents" på sid 5. 
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Sidspecifika förändringar 

15 

Bilden utgår   

Eleven har istället för bilden fått de engelska orden samt dess svenska översättning. 

16 

Grammatik 

Eleven har inte någon färg- eller fetmarkering och det kan därför vara bra att vara extra 
tydlig och lägga lite mera tid på just denna del. Kolla så att eleven har förstått den 
grammatiska delen. 

19 

Uppgift D 

Bilderna utgår och ersätts med text inom parentes. 

 1 Mike is bad at --- (dansa) but he isn't bad at --- (köra bil). 

 2 Tom is fond of --- (passa baby) but he isn't fond of --- (sjunga). 

 3 Danny is interested in --- (fiska) but he isn't in --- (se på TV). 

 4 Lucy is tired of --- (vakna kl 05.30) but she isn't tired of --- (shoppa). 

 5 Eric looks forward to --- (åka till Kina/China) but he doesn't look forward to --- 
(flyga). 

23 

Write 

Annonserna har fått numrerade rubriker.  

Advert 1 

32-year-old woman, new in town etc. 

Advert 2 

Single father, 46, would like etc. 

28 

Uppgift B 

Förberedelser krävs. 

Skriv ut ”the poem” så att eleven kan läsa dikten på sin dator eller i  punktskriftsboken. 

30 

Uppgift C 

Uppgiften har följande förändring: 
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Words: 

 1 trunk --- 

 2 weak --- osv. 

Definitions: 

a) The same as (twelve). 

b) First you are born, then you live, finally you ---. 

c) The opposite of (unwise).  osv. 

42 

Words uppgift A  

Fetmarkerade ord är skrivna inom parentes. 

Make sure you understand the words and expressions in brackets. 

1. Why do many people like to spend their holidays (abroad)? 

2. How can you (reduce) your (expense) when you go on holiday? osv. 

43 

Uppgift B  

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Match the sentence beginnings with the endings. 

Beginnings:  

1. The number of families who exchange homes is ---  

2. You can reduce your holiday expenses --- osv. 

Endings: 

a) in advance.  

b) on the increase.  osv. 

c) Now use four of the expressions in barckets in sentences of your own. 

43 

Uppgift D 

Uppgiften har fått följande förändringar: 

Match the words with the definitions below. 

Words: 

1. hotel --- 

2. discuss ---  osv. 

Definitions: 
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a) think about something 

b) sofas, tables, chairs osv. 

44 

My/mine 

Fetmarkerade ord är skrivna inom parentes. Då meningarna inte är skrivna i spalter har 
följande förändring gjorts: 

This is (my) book. - The book is (mine). 

Is this (your) house? -  The house must be (yours). 

That is (his) dog. -  The dog is (his). osv.  

In the first sentences the pronoun always comes before a noun. osv. 

47 

Uppgift E 

Tänk på att eleven med synnedsättning behöver extra tid till att läsa igenom 
bildbeskrivningen för att kunna lösa uppgiften. 

48 

Listen  

Uppgiften kanske behöver förtydligas. Eleven har inte samma överblick som de seende 
eleverna vilket gör att det tar längre tid att fylla i svaren. Glöm inte bort att pausa och ge 
eleven den tid som han/hon behöver.  

• Type of accommodation?  

Motel: --- 

Youth hostel: ---   

Private family as paying guest: ---  osv. 

• Where? 

Oxford: ---   

Canterbury: ---   

Wales: ---  osv. 

54 

Check how to say - uppgift A 

Eleven markerar ljudet enligt nedan: 

1. maintained [d]x  [t]  [ɪd] 

2. provided  [d]  [t]  [ɪd] 

3. reduced  [d]  [t]  [ɪd] osv. 
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55 

Grammar 

Följande förändring har gjorts: 

 Fill in the sentences on page 56 with a verb in the past tense.  

Choose from the verbs below.  …  

cost, enjoy, (know), offer, practise,   

58 

More reading 

Visa på elevens svällpapperskarta var London och New York är belägna. Kolla så att eleven 
har förstått hur kontinenterna är belägna i förhållande till varandra. Berätta vad ländernas 
valuta heter och hur lång tid det tar att flyga mellan städerna London och New York etc. 

59/60 

Fotografier 

Här kan det vara lämpligt att ge eleven lite mera information om hur en brittisk polis är 
klädd och rita gärna irländarnas symbol treklövern på elevens ritmuff/Blackboard. 

68 

Where is the stress? Uppgift A 

Ge eleven den tid som han/hon behöver. Eleven markerar med parenteser men detta tar 
längre tid än för de seende eleverna. 

68 

Words uppgift A 

Eleven får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. Upplys eleven om detta. 

What are the words? 

1. not cooked --- (3)  

2. very big, important --- (5)  

3. not long ago --- (8)  

4. a hundred years --- (7)  

5. the biggest, the most important --- (4)  

6. huge --- (8) 

84/85  

Uppgift B 

Bilderna utgår. Eleven har fått blommornas namn på svenska. Kolla så att eleven verkligen 
känner till hur blommorna ser ut. 
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 Match each word with the Swedish name of the flower on page 85.  

bluebell, dandelion, buttercup, cornflower, osv. 

 1 prästkrage --- 

 2 smörblomma --- 

 3 solros --- 

 4 tulpan ---  

 5 maskros --- 

 6 blåklint ---  

 7 blåklocka --- 

 8 ros --- 

 9 liljekonvalj --- 

Which of these flowers do you usually …. 

85 

Uppgift C 

Eleven behöver ha tillgång till en svensk/engelsk ordbok. 

99 

Uppgift C 

Eleven får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

1. jacket, blouse, trousers c------ (7)    

2. sofa, table, chair f-------- (9)  

3. breakfast, lunch, dinner m--- (4)  

4. father, mother, child f----- (6)  

5. mouth, chew, brush t---- (5)  

6. ill, treatment, medicine d----- (6)  

7. Sweden, Brazil, Lebanon c------ (7)  

8. Portuguese, Arabic, French l------- (8) 

100-103 

Grammar 

Då eleven inte har färg- och fetmarkering av orden kan det vara bara att kolla så att eleven 
har förstått den grammatik som presenteras. 

112 

Uppgift B 
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Eleven har fått uppgiften förtydliga på följande sätt:  

Example: make –  mistakes 

Column 1: 

1. make - mistake 

2. put --- 

3. spend ---  osv. 

Column 2: 

a) place 

b) hands 

c) (mistakes) osv. 

114 

Listen 

Eleven kan som omväxling markera sitt svar med häftmassa direkt I punktskriftsboken.  

116 

Uppgift B 

Här kan det vara bra att förtydliga vad de olika uttrycken egentligen betyder. 

127 

Uppgift B 

Bilderna utgår eleven får motsvarande bildord. 

… Match the English words with the Swedish words. 

 sunscreen --- 

 towel ---  

 shampoo --- osv 

 1 tvål               2 kam   

 3 tandborste  4 solkräm   

 5 hårshampo   6 kreditkort 

 7 spegel           8 solglasögon  

 9 sedel/£10    10 tofflor   

 11 hårborste  12 tandkräm  

 13 handduk   14 baddräkt 

128 

Uppgift C 
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Uppgiften har följande utseende: 

Match the words in brackets and phrases… 

1. She's (a beaut). 

2. My friend is a really (dinkum Aussie). 

3. (Get a wriggle on)! 

4. Let's meet up this (arvo). 

5. We've had a (bonzer) day at the beach. 

6. My wife's a lovely (sheila). 

Phrases: 

a) hurry up 

b) very attractive 

c) afternoon osv. 

128-130 

Grammar 

Sidorna saknar färg och fetmarkeringar och det är därför viktigt att man som pedagog 
kollar så att eleven förstått grammatiken. 

139 

Check how to say it 

Kolla så att eleven kan de fonetiska punktskriftstecknen för ljuden. 

jot, gang, yellow, guess, youth, osv.  

1. [j] be(y)ond --- --- ---  ---  ---  

2. [dʒ] bri(dge) ---  ---  ---  ---  ---  

3. [g] a(g)o ---  ---  --- --- --- 

Now listen and check if you were right. 

140 

Uppgift A 

Eleven får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes.  

1. The opposite of arrival. --- (9) 

2. The same as stare. --- (5) 

3. It's 12 o'clock twice a day, at midnight and ... --- (4)  

4. A car has four of them but a bike has two. --- (6) osv. 
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142/144 

Communicate 

Tänk på att eleven med synnedsättning behöver mera tid för att hinna läsa igenom 
bildbeskrivningarna. Eleven kan dessutom inte markera på bilden utan skriver skillnaderna 
eller markerar i bildbeskrivningstexten.  

156 

Uppgift E 

Eleven får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

1. bring goods into the country from abroad --- (6)  

2. when ice cream gets warm it will ... --- (4)  

3. a kind of jacket --- (6)  osv. 

157-158 

Grammar 

Förtydliga gärna vid genomgång av avsnittet då pilar och färg/fet och kursiv markering av 
text utgår. 

159 

Uppgift A och B 

Påminn eleven om att läsa igen hela uppgiften innan de börja jobba två och två. 

160 

Uppgift C 

Eleven får ett kort bildförtydligande inom parentes. 

1. They were having dinner when --- (en telefon ringer) 

2. Tom was riding his bike when --- (stoppas av en polis) 

3. I was sleeping when --- (en sten kastas in genom sovrumsfönstret) 

4. We were cleaning the windows when --- (det börjar regna) 

161 

Listen 

Eleven kan markera sina svar med häftmassa direkt i sin punktskriftsbok. 

168 

Check the text 

Även här kan eleven välja att markera med häftmassa direkt i punktskriftsboken. 
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170 

Uppgift D 

Eleven får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

1. clothes, dirty, wash l------ (7)  

2. couple, married, church w------  (7) 

3. shop, look, buy c------- (8)  

4. sew, cloth, hem t----- (6)  

5. disagree, angry, argument d------ (7)  

6. study, university, exam d----- (6) 

184 

Uppgift A 

Eleven markerar efter aktuellt ”ljud”. Kolla så att eleven vet hur de fonetiska tecknen ser ut. 

Listen and mark with a cross (x). The first one is an example. 

1. (sh)eep [ʃ]x  [tʃ]  

2. 2.(ch)oose [ʃ]  [tʃ]   

3. (cheese [ʃ]  [tʃ] osv. 

186-187 

Grammar  

 Fet/kursiv och färgmarkeringar utgår. Kolla därför lite extra att eleven med synnedsättning 
förstått kapitlets grammatik. 

189 

Uppgift A 

En elev med synnedsättning har inte samma överblick av hur en uppgift ser ut, det kan 
därför vara bra att påpeka att efter frågorna finns det ord som ska läsas igenom innan man 
i gruppen diskuterar frågorna. 

196 

Uppgift B 

Här kan eleven välja att markera svaren med häftmassa. 

198 

Uppgift B 

Uppgiften har följande utseende: 

1. Job: A firefighter Duties: ---   
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2. Job: ---  Duties: operates on people at the hospital.  

3. A hotel receptionist Duties: ---  osv. 

199 

Bills komihåg lista 

Förklara för eleven vad xxx betyder. Man kan inte ta för givet att eleven kommit i kontakt 
med markeringar som dessa. 

201 

Listen 

Eleven väljer markeringsalternativ, .se tidigare anvisningar. 

203 

Uppgift B 

Var medveten om att bilderna inte ger likvärdig information till en elev med 
synnedsättning som de seende får genom att enbart kolla snabbt på bilderna. Tag därför 
som vana att samtala och förtydliga bilderna. 

207 

Uppgift B 

Låt eleven välja markeringssätt. 

215 

Uppgift A 

Var medveten om att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att markera. Eleven 
kan markera med exv. parenteser. 

215 

Words Uppgift A 

Uppgiften är förtydligad på följande sätt: 

Combine each word with the correct definition. 

Words: 

1. hospital --- 

2. population ---  

3. shortage --- osv. 

Definitions: 

a) a person taking part in politics 

b) calm, quiet osv. 
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225 

Uppgift A 

Uppgiften har förtydligats på följande sätt: 

Match the words with the definitions/synonyms.  

Definitions: 

1. ordinary ---  

2. dismiss --- osv. 

Synonyms: 

a) far away 

b) correctly  osv. 

226 

Uppgift C 

Uppgiften har följande utseende:  

Beginnings: 

1. No news --- 

2. Kill two birds --- 

3. One swallow --- osv. 

Endings: 

a) speak louder than words. 

b) twice shy. 

c) while the sun shines. osv. 

230 

Mahatma Gandhi 

Berätta gärna lite mera om Gandhis liv. 

236 

Uppgift A 

Eleven har fått det sökta ordets antal bokstäver. 

1. A slice of meat. s---- (5)  

2. To stay in a place. r----- (6)  

3. The same as hard-working. i---------- (11) osv.  

239 

Uppgift B 
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Eleven får det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 

 Fill in the crossword with right words. 

1. how healthy you are ---p- (5) 

2. comfortable, useful -o-------- (10) 

3. aid, help ---p--- (7) osv. 

240 

Uppgift C 

De fetmarkerade orden är skrivna inom parentes. 

Example: There was a fire (inspection) at our school. 

They (inspect) schools regularly. 

1. The (production) of cars is great. Those companies --- a lot of cars. 

2. Have you read about the (colonisation) of India? The English were able to --- India 
many years ago. osv. 

247 

Grammar 

Mera information om fonetiska tecken finns i ”Fonetik och punktskrift” utgiven av 
Punktskriftsnämnden. ISBN 91-88132-38-2  

250/251 

Main verb tenses 

Färg- och fetmarkeringar utgår. Texten har fått följande utseende: 

Present simple 
+ I play tennis every week. 
- I don't play tennis.  
? Do I play tennis? 
 
+ He plays tennis every week. (happens regularly)  
- He doesn't play tennis. 
? Does he play tennis? 
 
Present continuous 
+ I am playing tennis now. 
- I am not playing tennis. 
? Am I playing tennis? osv. 

252 

Modal verbs 
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Tabellen utgår. Skrivs på följande sätt: 

Obligation 

Present   

+ You must do it. 

+ You have to do it.  

- You don´t have to do it. 

Past  

+ --- 

+ You had to do it. 

- You didn´t have to do it. osv. 

257 

Key 

Att rätta sina uppgifter tar längre tid för en elev med synnedsättning än för de seende 
eleverna.  Uppmana dock eleven att alltid rätta sina uppgifter, helst varje lektion. Ibland 
kan man naturligtvis spara tid genom att göra en gemensam genomgång av de uppgifter 
som eleverna löst under en lektion. 
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Till läsaren 

Hallo! 

 Följande delar i boken har placerats i egen volym:  

- Test your English, Listen Test 1-4  

- Key  + Useful facts  

- Alfabetisk ordlista sid 277 ff 

 Det finns bildbeskrivningar, dock ej till samtliga bilder. I vissa uppgifter finns det 
bilder som ska illustrera ett ord då har dessa utgått och du har fått motsvarande 
svenskt ord. Bildtexterna är inkluderade i bildbeskrivningarna. 

 I uppgifter där du ska skriva ett ord och ordets antal bokstäver är angivna med – 
har du även fått det sökta ordets antal bokstäver inom parentes. 
Exempel sid 99, uppgift C:  1 jacket, blouse,  trousers, c------ (7) 

 I uppgifter där de seende eleverna ”drar streck” mellan ett ord och exv. ordets 
förklaring har uppgifterna omarbetats så att du istället parar ihop och skriver ordets 
förklaring eller numrering. 

 Även ordlistorna till ”More reading” har fått rubriken: Word list 

 Kapitelordlistan är placerad efter kapitlets textavsnitt. Ha som vana att alltid 
markera aktuellt kapitels ordlista med exempelvis ett gem så hittar du snabbt till 
ordlistan om du skulle behöva kolla vad ett ord betyder. 

 I uppgifter där du kan markera rätt eller fel kan du välja mellan att markera endast 
de rätta svaren eller att skriva t (true) för rätt svar och f (false) om svaret är fel. Om 
du vill kan du även markera med häftmassa direkt i punktskriftsboken det rätta 
svaret. 

 Originalbokens blå pratbubblor har fått rubriken Pratbubbla: … . 

 Vissa rubriker har fått markering i vänster marginal enligt följande: 
(l) Listen  
(p) – Practice (your English) 
(s) – Set up 
(g) – Look at the grammar  

 Vissa uppgifter har ord som ska använda när du löser uppgiften markeras med 
p4,5,6 i vänster marginal. 

Good Luck! 
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Pedagogiska tips 

 Det är viktigt att eleven har god ordning och dokumentation av svar och liknande  
genom att exempelvis ha en särskild fil på datorn med just denna bok och att man 
antecknar kapitel/avsnitt och sedan uppgiftsnummer när man svarar.  

 Uppmana eleven att använda sig av den separata volymen som innehåller 
Alfabetisk ordlista/Useful facts när eleven behöver få reda på vad exempelvis ett 
ord betyder eller är osäker på en verbform. Facit finns i separat volym för att eleven 
lätt ska kunna rätta sina uppgifter. 

 För att eleven snabbt ska kunna växla mellan text och kapitelordlistan kan det vara 
bra om eleven får som vana att markera aktuellt kapitels ordlista med exempelvis 
ett gem. 

 Boken bildbeskrivningar innehåller även bildtexterna.  När eleven ska para ihop ord 
och bilder har bilderna ersatts med motsvarande ord på svenska.  

 Använd gärna taktila föremål för att förklara hur olika saker ser ut. 

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder t.ex. sid 35, Nigerias 
flagga.  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.  

 I dag finns även Blackboard (bestnr: 10326). Det är en ritplatta där man snabbt och 
enkelt kan framställa taktila bilder. Man beställer den hos SPSM. Det finns två filer 
på You Tube om hur den används. Sökord på You Tube: Sensational blackboard. 

 Var medveten om att uppgifter där eleven ska para ihop olika meningar/ord etc. tar 
längre tid att lösa för en elev med synnedsättning. 

 Boken innehåller ett antal kartor som är beskrivna. Vill man fördjupa arbetet med 
kartorna kan man arbeta med kartor i svällpapper som går att beställa från SPSM. 

 Låt eleven alltid läsa igenom eventuell text/meningar innan ni lyssnar på 
hörövningarna. 

 Då färg, kursiv och fetmarkering av text utgår har eleven när det så behövs fått 
vissa ord eller ljud skrivna inom parentes. Det är dock viktigt att du som pedagog 
tar som vana att påpeka och förtydliga eventuella fetmarkeringar etc. i texten som 
du anser vara av betydelse för förståelse av exempelvis olika grammatiska regler 
etc.  

 Hänvisningarna till ”Student´s Web” kan behöva bearbetas för att bli tillgängliga för 
eleven. 

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

  Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa bokens 
texter/kapitelordlistor, bildbeskrivningar och uppgifter. 

http://www.mtm.se/
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  Uppmana eleven att alltid läsa igenom hela uppgiften innan eleven börjar skriva 
sina svar.  

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

 Uppmana eleven att läsa ”Till läsaren” där han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

9 

John Gray, you're a fair-weather friend! säger kvinnan på bilden till sin man. Fotot är taget i 
motljus och då blir detvå personernas profiler helt svarta.  

12 

Ett fotografi på prinsessan Diana och kronprins Charles. De sitter långt ifrån varandra på 
var sin stol och ser sorgsna ut. 

Charles: This isn’t working. 

Diana: Please give me a chance. 

Diana: I need you by my side. 

Charles: I´m doing my best. 

Charles: I don´t want to live with you anymore! 

Diana: Don´t you love me anymore? 

20 

Can Anna and Robin's love be saved? 

Ett fotografi från en strand där vattnet precis sveper in över ordet ”love” som någon skrivit 
i sanden. 

29 

”Oh! Get off my back, will you!” 

En tecknad bild där en kille har hoppat ut på en annan killes rygg. 

32 

“Bye, Mum. I'm leaving home for good.” 

säger en liten kille som har packat ett lite knyte och hängt det på en käpp över axeln. Han 
är på väg bort samtidigt som han vinkar ”hej då” till sin mamma. 

33 

Ett fotografi på en allvarlig flicka. Hon är klädd i matchande huvudbonad och klänning. 
Tyget är rutigt i färgerna rosa och gulblått. 

35 

Nigerias flagga och karta. Flaggan är rektangulär med tre lodräta fält i färgerna grönt, vitt 
och grönt. Kartan visar städerna Lagos och Abuja. 

39 

Why not swap your home with a German or British family? 
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Två husfotografier 

1. Ett trevåningshus i vitt och brunt med två balkonger och flera blomlådor. Huset 
ligger precis intill en gata. 

2. Två mindre hus i vitt med svarta träbjälkar. Taket är täckt med halm. Runt huset 
växer en massa blommor. 

47 

Två män står mittemot varandra. Mannen till vänster står framför en fågelbur. I fågelburen 
sitter en papegoja. På marken mellan männen ligger en hund.  Mannen till höger har en 
hund i koppel. Hunden står framför honom och bredvid den liggande hunden. Bakom 
männen ser man ett rött hus med ett fönster på vardera sidan om husets dörr. I fönstret 
till vänster om dörren ser man en blomma. På taket finns ett fönster. Bakom huset sticker 
det fram delar av en cykel. Till vänster om huset finns en carport. I carporten står två bilar 
bredvid varandra. En katt sitter på den ena bilens tak.  

Bakom det röda huset ligger en kyrka. Framför kyrkan står två träd. En kille lutar sig mot 
ett av träden. Till vänster om kyrkan står en buss. Under bussen ligger en boll. Bakom 
kyrkan finns flera träd. Mellan träden står en man och en kvinna och pratar, bredvid dem 
till vänster står två kvinnor mittemot varandra och pratar. 

48 

Tre tecknade bilder 

 1 En familj, mamma och pappa med två barn, en flicka och en pojke. 

 2 Ett äldre par. 

 3 En kostymklädd kille med slips och en piercad kille med håret rakat så att han 
endast har kvar håret som står rakt upp mitt på huvudet. Han är klädd i en T-shirt. 
En tatuering sticker fram under T-shirtens ärm. 

51 

Elephants at a waterhole in Kenya.  

Många elefanter har samlats vid ett vattenhål för att svalka sig. En elefant får hjälp av en 
person ute i vattnet.  

59 

The Changing of the Guard in London. 

En av vakterna får hjälp med att knyta ett skosnöre av en polis. Vakten är klädd i svarta 
byxor, en röd rock med vitt skärp. Han har en hög, svart skinnmössa på huvudet. I ena 
handen håller han ett vapen lutat mot kroppen. Bakom de två männen står det folk och 
tittar på vaktombytet. 

60 

St Patrick's Day in New York.  
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En massa folk har samlats för att fira St Patricks dag. De har klätt sig i gröna tröjor, 
halsband, halsdukar, mössor och hattar. En tjej har målat gröna treklövrar på kinderna och 
hon har en hög hatt i grönt och vitt med gröna klöverblad.  

65 

A young Nunavut resident. 

Flickan på bilden sitter på en renfäll bland kala klippor med havet i bakgrunden. Hon är 
klädd i höga varma stövlar, blå jeans samt en vit anorak med pälskrage. I knät håller hon 
två små hundvalpar. 

74 

Wayne Gretzky helps the next generation of ice hockey players. 

Ett gäng unga ishockeyspelare coachas av Wayne Gretzky. Ishockeykillarna har full 
utrustning på sig med hjälmar och nätgaller framför ögonen. 

76 

Tre tecknade bilder 

- En lång rad med guldgrävare på väg in bland bergen. 
- En man sitter vid ett vattendrag med ett fat och vaskar guld. 
- Mannen visar stolt upp en liten bit guld som han hittat. 

80 

A typical Canadian farm on a sunny day. 

Ett litet enplanshus i brunt med grönt tak ligger på en slätt mellan höga berg. Framför 
huset står tre bilar och några tjurar går fritt omkring utanför huset. 

86 

En termometer som samtidigt visar både Fahrenheit och Celsius grader. 

Degrees centigrade (Celsius) – degrees Farenheit 

- Freezing point: 
0 degrees Celsius (centigrade) - 32 degrees Fahrenheit 

- Blood heat: 
37 degrees Celsius – 98 degrees Fahrenheit 

- Boiling point: 
100 degrees Celsius – 212 degrees Fahrenheit 

91 

Lilac bushes in Dorothy's garden. 

Massor av mörklila syrener. 

95 

Discussing cultural differences. 
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Två killar sitter utanför ett café. Den ene killen är mörkhårig den andre ljushårig. En servitör 
kommer med deras fika serverat på en bricka. 

96 

7 means 7 in Sweden when you are invited out! 

En klocka vars timvisare pekar på 7. 

101 

Två tecknade bilder 

- En kille har plockar blommor troligen i en rabatt. Han håller blommorna bakom sin 
rygg. En kvinna håller sitt pekfinger upp i luften och säger strängt till killen: 
You mustn´t pick the flowers. 

- En kille har fått en stor grillad kyckling serverad på ett fat. En man pekar på 
kycklingen och säger: 
You don’t have to eat it all. 

 103 

En tecknad bild där en något överviktig man röker cigarrer. Han har två cigarrer i munnen. I 
ena handen håller han ett glas med en alkoholhaltig dryck och i den andra handen en 
cigarr.  

En kvinna säger: George,  

you shouldn't smoke, 

you shouldn't drink, 

you shouldn't eat so much. 

Mannen svarar: What should I do then? 

107  

Oh dear! I thought this was an informal party... säger en kille klädd i grön T-shirt och blåa 
kortbyxor då han upptäcker att övriga gäster är klädda mer formellt. Herrarna har vit 
skjorta slips/fluga och kostym. Kvinnorna i kjol och blus. 

108 

No, you can’t use first names! säger en 

herre klädd i kavaj, skjorta och röd slips till en man som är mera informellt klädd i grå tröja. 

110 

Eye contact is very important. 

En kvinna och en man sitter på var sin sida av ett bord och ser varandra i ögonen. 

115 

Would you colour your hair blue? 
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En tjej med blått hår. 

116 

Fyra tecknade bilder 

 1 En kille ser lite rädd ut och är helt gul i hyn. 

 2 En kvinna med blått ansikte och blåa kläder. Hon ser lite ledsen ut. 

 3 En man med två röda händer. 

 4 En kvinna plockar blommor. Hennes händer är gröna. 

117 

Fyra tecknade bilder 

1. Bill anländer till en middagsbjudning klockan halv åtta. Han är klädd i lång ytterrock
och hatt. Bordet är dukat och maten står framme på bordet.

2. Bill kollar på gästernas fötter, alla har tagit av sig skorna och går runt i
strumplästen.

3. Värdens fru frågar Bill:
Can I take your clothes?
Bill tänker: Ska jag gå omkring i bara kalsongerna!?

4. Bill springer i väg ut genom ytterdörren. Värdens fru står i dörren och ser frågande
ut.

122 

Australiens flagga och karta. Flaggan är rektangulär med blå bottenfärg och den brittiska 
unionsflaggan placerad högst upp i vänster hörn. På flaggan finns även sex vita stjärnor i 
olika storlekar. 

På kartan är sju regioner markerade: 

Western Australia med städerna Perth, New Norcia, Carnavaron och platsen Wooramel. 

Northern Territory med städerna Darwin,  Alice Springs och platserna Ayers Rock och 
Kakadu National Park. 

South Australia med staden Adelaide och platsen Lake Eyre. 

Queensland med staden Brisbane. 

New South Wales med städerna Canberra och Sydney. 

Victoria med staden Melbourne. 

Tasmania som är en stor ö. 

Dessutom är Great Barrier Reef markerat nordost om Australien. 

133 

Now it’s your turn to shout! säger en av männen som står vid ett av de runda borden inne 
på en pub. I bakgrunden ser man en bardisk. 
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137 

A much-needed rest during a cycling journey. 

En cyklist har stigit av sin cykel och satt sig ner i gräset för att vila och kanske äta något. 

142 

En sandstrand A 

En kvinna med solglasögon, klädd i bikini, ligger på en orangefärgad filt med huvudet på en 
blå kudde. Bredvid till höger står en påse med en sol. På vänster sida står en skylt med 
texten ”Deck chairs $5”. Två killar kastar en grön boll över huvudet på en hoppande hund. 
En man klädd i blå shorts och vit T-shirt sitter i en röd vilstol och läser en tidning. Längst 
fram på bilden bygger en kille ett sandslott. Ute i vattnet badar två killar och en person 
surfar. 

144 

En sandstrand B 

En kvinna med solglasögon, klädd i baddräkt, ligger på en orangefärgad filt med huvudet 
på en blå kudde. På vänster sida står en skylt med texten ”Deck chairs $3” samt ett par 
sandaler. En tjej och en kille kastar en grön boll över en sovande hund. En man klädd i blå 
shorts och vit T-shirt med en hatt på huvudet sitter och vilar i en röd vilstol. Längst fram på 
bilden bygger en kille ett sandslott. Ute i vattnet ser man en segelbåt samt en surfare. 

147 

An Aborigine with some traditional rock paintings. 

En mörkhyad person med mörkt, rufsigt hår sitter på en klippa i ett övrigt platt landskap. 
Klipporna har olika mönster, främst cirklar och pilar. 

152 

Me in my school uniform. 

Ett fotografi på en pojke i randig jacka och mössa med skärm i samma tyg som jackan. 
Bredvid pojken ser vi ett skolemblem. En vapensköld med tre drakar och ett band med 
klockor. På toppen av emblemet en svan. Runt om vapenskölden blad med en tofs på 
vardera sidan. På ett band står följande, ”Qui per se facit per alium facit”. 

165 

Which one is Everold in the old family picture? 

Två fotografier 

Everold som vuxen, en mörkhårig man med skägg som börjat vitna. 

Ett svartvitt fotografi som visar Everolds familj när han var liten. Mamman sitter omgiven 
av två flickor och två pojkar. Pappan står bakom mamman. 
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167 

Karta över Centralamerika och Karibien samt delar av Nord- och Sydamerika.  

Längst upp i nordväst på kartan är San Diego i Kalifornien markerat. I Karibien finns 
följande utmärkt: 

 The Bahamas 

 Cuba 

 Cayman Islands 

 Jamaica 

 Turks and Caicos Islands 

 Haiti 

 Dominican Republic 

 Puerto Rico 

 Antigua & Barbuda 

 Montserrat 

 Dominica 

 St. Lucia  

 Barbados 

 Grenada 

 Trinidad & Tobago 

På bilden finns också Trinidad och Tobagos flagga som är rektangulär med röd bottenfärg 
och snett över flaggan ett svart band kantat med vita, smala band på vardera sidan.  

177 

Candy in Mrs Beckey´s confectionery store. 

Fyra godisglasburkar fyllda med olika sorters godis. På burkarna som har lock finns en stor 
lapp med texten: T. Cook Confectionery och så handskrivet vilken sorts godis burken 
innehåller. Exempelvis: Herbal sticks, Butter drops. 

181 

Tre fotografier 

 1 Bill, nurse 
Han är klädd i blå sjukhusskjorta och har ett stetoskop hängande runt halsen. 

 2 Pat, post office clerk 
Hon är klädd i en vit skjorta. 
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 3 Sophie, hotel receptionist 
Hon har vit blus och en svart kavaj med en namnskylt på kavajen. 

188 

En familj bestående av mamma, pappa och en baby äter mat på en restaurang. Bakom 
dem står en svartklädd kypare. Babyn har haft ut ett glas med dricka. Pappan ser argt på 
det glada barnet som viftar med armarna runt omkring sig. Mamman håller handen 
framför munnen. Kyparen ser ganska oberörd ut. 

193 

A chief fire officer in action. 

En brandchef står vid en brand och dirigerar arbetet. Han har på sig en vit hjälm med 
texten ”chief 20”. 

199 

Köksdörren är öppen. Bill står vid diskbänken och håller i ett par röda skor. En katt sitter 
utanför det stängda köksfönstret och titta in på Bill. På diskbänken ligger frukt och en kaka. 
Där står även en död krukväxt. På golvet ligger en jacka och där står också en överfull 
papperskorg med skräp. 

202 

Fyra tecknade bilder 

1. Det brinner i ett hus. En katt sitter innanför ett fönster i det brinnande huset. Ken 
står framför huset med en vattenslang. 

2. Ken har släckt branden och räddat katten. Några åskådare applåderar. 
3. Susan tar hand om barnen och tvättar Kens arbetskläder.  
4. Ken ligger på soffan och vilar. 

205 

Frederico in his uniform at the London Ritz. 

Frederico är klädd i en mörk uniform som är kantad med guldband. På huvudet har han en 
rund, platt mössa med guldband och hotellets namn ”The Ritz”. Frederico står i 
receptionen, på en bänk bredvid ligger en bunt med dagstidningar. 

211 

A chef aboard the Royal Scotsman train. 

En man med indiskt utseende klädd i vit långärmad skjorta/rock och vitt köksförkläde runt 
midjan. På huvudet har han en vit turban. Mannen står på trappan in till en tågkupé.  

213 

Kart över Asien, Afrika och Europa. I Europa är bara London i Storbritannien utmärkt och i 
Afrika bara de tre städerna Pretoria, Johannesburg och Cape Town i Sydafrika. 
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I Asien är Indien extra tydligt markerat och där finns städerna Islamabad, Lahore, Dehli, 
Karachi, Mumbai, Bangalore och Kolkata samt delstaten Rajasthan. Grannländerna 
Pakistan, Bangladesh och Sri lanka är också markerade. 

På bilden syns också Indiens flagga som är rektangulär med tre vågräta fält, uppifrån och 
ner i saffransgult, vitt och grönt. Mitt på det vita fältet finns ett blått hjul som har tjugofyra 
ekrar. 

222 

Children learning to read at school in Rajasthan. 

Eleverna sitter på golvet med sina böcker på golvet eller i sina knän. Två griffeltavlor står 
lutade mot väggen. En kvinna undervisar dem. Lite längre in i rummet sitter ytterligare 
några elever på golvet medan en manlig lärare sitter i en stol. 

230 

Mahatma Gandhi and followers. 

Mahatma Gandhi känns igen på sitt kala huvud och sina runda glasögon. Två kvinnor 
kramar honom. Samtliga är klädda i vitt. 
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