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Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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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. 

 Innehållsförteckningen har kompletterats med rubrikerna på nivån direkt under 
kapitelrubrikerna för att underlätta navigering till bokens olika delar. 

 För att underlätta läsning har vissa bilder strukits och en bildbeskrivning har skrivits 
in direkt i brödtexten. Det innebär att eleven först får den engelska texten och 
därefter en kort bildbeskrivning som placeras inom parentes efter aktuell text. Då 
har eleven möjlighet att hitta ledtrådar i bildbeskrivningen för att lättare översätta 
det engelska uttrycket/ordet. Bildbeskrivningarna hittar du nedan under 
Sidspecifika förändringar (de börjar med en parentes).  

 Illustrationerna vid ”Word Box” utgår.  

 Det finns ingen separat bildbilaga till denna bok. De flesta bilderna är beskrivna 
med text. 

 Picture Dictionary har dels beskrivits med en bildbeskrivning (t.ex. slottet och 
familjen vid frukostbordet) dels med en gloslista. Gloslistan ligger efter 
bildbeskrivningen och innehåller både det engelska ordet och en svensk 
översättning.  

 Korsord får ett tillägg för hur många bokstäver som det engelska ordet ska ha. 
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 I den anpassade boken finns parenteser med information på svenska hur en speciell 
uppgift är upplagd och vad som lagts till för att underlätta läsningen för eleven.   

 I den anpassade boken skrivs luckor med: --- .  

 När det är uppenbart att eleven ska skriva något utgår svarsmarkeringen (om de 
ligger efter en uppgift).  

 Hela ord eller meningar som har markerats med kursiv eller fet stil i 
svartskriftsboken markeras med versaler i den anpassade boken.  

 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, se exempel nedan:  
Om verbet slutar med en konsonant + ett y ändras stavningen till -ies. Här står 
ändelsen inom parentes efter ordet.  
Jag gråter. I cry. 
Hon gråter. She cries (-ies). 
Jag leker. I play. 
Katten leker. The cat plays (-s). 

 Vid uppgifterna ”Work on your own: Words” har uppgiftsmarkeringar  a) b) c) d) 
lagts till. 

 Vid uppgifterna ”Work in pairs:” har rubrikerna markerats med 1-3  
1. Planning 

2. Doing 

3. Presentation 

 Tabeller har, i de flesta fall, gjorts om till listor för att underlätta läsningen. 

 Ordlistorna och minigrammatiken har placerats i egen flik. 

Sidspecifika förändringar 

8 

1. Use the pictures and tell your friend about last week. Get your friend to do the same to 
you. (I svarttrycket finns bilder, du får 6 bildtexter som står inom parentes efter de 
engelska orden.) 

Example: Monday angry. (arg) 

 Last Monday I was angry. 

 Tuesday: happy (glad) 

 Wednesday: sad (ledsen) 

 Thursday: tired (trött) 

 Friday: hungry (hungrig) 
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 Saturday: ill (sjuk) 

9 

Ask questions about what you do each day of the week and answer them.  

(I svarttrycket finns bilder, du får 7 bildtexter som står inom parentes efter de engelska 
orden.) 

1. Go swimming. (simma) 

2. Go fishing. (fiska) 

3. Go skating. (åka skridskor) 

4. Go riding. (rida) 

5. Go singing. (sjunga) 

6. Go and play football. (spela fotboll) 

7. Go dancing. (dansa) 

18 

Work on your own: Crossword 

Find the words (siffran inom parentes anger hur manga bokstäver det engelska ordet har)  

1. She is the mother of your mother or father. (11) 
2. Your father's brother's son is your? (6) 
3. This girl has the same mother as you have. (6) 
4. He is your father's brother. (5) 
5. She gave birth to you. (6) 

 

Now find the hidden word: It has 5 letters and starts with n and has an e in the end.  

19 

Use the pictures and tell your friend about what you had last year. Get your friend to do 
the same to you. (I svarttrycket finns bilder, du får 6 bildtexter som står inom parentes 
efter de engelska orden.) 

Example: 

1. Winter, a pair of skates. (ett par skridskor) Last winter I had a pair of white skates. 

2. Summer, a new freestyle. (en ny freestyle) 

3. Autumn, a basket full of mushrooms. (en korg full av svamp) 

4. Winter, a woolly hat. (en yllehatt) 

5. Spring, a bunch of flowers. (en blombukett) 

6. Autumn, a big umbrella. (ett stort paraply) 
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19 

2. Now tell your friend about what he or she had last year. Get your friend to do the same 
to you. Choose from the words 1-6 above. Example: Last winter you had a pair of white 
skates.  

20 

(I svarttrycket finns bilder, du får 4 bildbeskrivningar som står inom parentes efter varje 
stycke.) 

Peter Soldier went away by boat. He had a blue cap and a reddish coat. (Peter står längst 
fram i en båt. Han har en blå hatt och en röd jacka på sig.) 

Peter's mother stood on the shore. She wouldn't see her son any more. (Mamman står och 
vinkar och ser ledsen ut.) 

She cried and cried for many days. Peter's boat went to another place. (Mamman tänker 
på Peter och gråter.) 

Peter Soldier missed his mum. Back to her one day he swam. (Peter simmer i vattnet.) 

28 

Practise talking 

(I svarttrycket finns bilder, du får bildbeskrivningarna direkt i boken nedan) 

What did they do last week? Use the sentences 1-5 below and tell your friend about what 
the children did last week. Get your friend to do the same to you.  

1. Example: Två pojkar spelar boll.  Last week Rob and Ken played football. 

2. Lisa hoppar höjdhopp. 

3. Tom skriker upphetsat. 

4. En baby skriker högt. 

5. En man sitter i en stol och sover med öppen mun.  

6. Sharon lyssnar på musik. 

29 

Write down five words on the lines below. Spell the words out loud and get your friend to 
write them in his or her book. Get your friend to do the same to you. 

31 

Work in pairs: Write your own sentences 

Which is first, second and third? Read the captions and write down a text for each picture 
1-4. (Du får bildbeskrivningarna här nedan.)  

1. En hare, en katt och en sköldpadda. Haren kommer först, sedan katten och sist 
sköldpaddan. 
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2. En tallrik, en sked och en kopp. Koppen kommer först, sedan skeden och sist 
tallriken.  

3. Ett tåg, en cyklist och en bil. Tåget kommer först, sedan cyklisten och sist bilen.  

4. Mrs. Jones, Mr.Beagle och Mrs. Todd. Mrs. Jones kommer först, sedan Mr.Beagle 
och sist Mrs. Todd.  

38 

Ask questions about what the people in the pictures do every day. Get a friend to answer 
the questions. Get your friend to do the same to you. (I svarttrycket finns bilder, du får 5 
bildbeskrivningar nedan.) 

1. En flicka hoppar rep. 
2. En flicka äter middag med sina föräldrar. 
3. En man skriver ett brev.  
4. En pojke på en cykel.  
5. En kvinna pratar i telefon. 

39-40 

Work on your own: Write your own sentences 

Read the captions below and write down a text for each picture 1-5. What grade are they 
in and what are they doing? (Du får 5 bildbeskrivningar nedan.)  

1. Example: Chris och Ken som går i 10:e klass simmar. Chris and Kevin are in the 
Tenth Grade. They are swimming. 

2. En flicka i 6:e klass är ute och cyklar.  
3. En pojke och en flicka i 4:e klass hissar en flagga utanför två tält. 
4. En pojke och en flicka i 7:e klass rider på hästar.  
5. En pojke i 5:e klass läser en bok. 

40 

(I svarttrycket finns bilder, du får 6 bildbeskrivningar som står inom parentes efter varje 
stycke.) 

Once upon a time I met a big black rat. He had a hat and a walking stick. (en svart råtta 
med hög hatt och käpp) 

He went into my fridge and stole a cheese. (råttan står på en hylla i kylskåpet och äter ost)  

He got into my bed and slept on my pillow. (råttan sover på en kudde i sängen) 

The rat was everywhere in my house. (råttan syns överallt, vid lampan, under mattan, i 
gardinen) 

I tried to catch him with a bowl. (någon försöker fånga råttan med en skål) 

I thought he was gone – but he was in my towel! (råttan gömmer sig i en handduk) 
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48 

Whose cat is it? Tell your friend about what they ask and answer in each picture. Get your 
friend to do the same to you. (Du får 5 bildbeskrivningar nedan.)  

1. En pojke frågar två flickor vems katt det är?  

2. En kvinna frågar en brandman vems hatt det är? 

3. Två flickor undrar vems hundben det är?  

4. En polis frågar en man vems bil det är? Den står parkerad på ett olämpligt ställe. 

5. En man undrar om det är två ungdomar som skjutit en boll genom fönstret som nu 
gått sönder? 

49 

Work on your own  

Crossword 

(Detta är ett korsord i svarttrycket. Siffran efter ordet säger hur många bokstäver som det 
engelska ordet ska ha. Det gömmer sig ett vertikalt ord i korsordet och som är 9 bokstäver 
långt. Det börjar på första bokstaven i första ordet och slutar med tredje bokstaven i sista 
ordet. 

Find the vertical word. () If you need to, use the picture Dictionary on page 51.  

1. I live in the desert. (5) 
2. I 'm black and white. (5) 
3. My name is Simba. (4) 

4. I like chasing rats. (3) 

5. Cheese is my favourite food.(5) 
6. My name is Bambi. (7) 
7. I 'm in the Djungle Book.(5) 
8. I 'm the world 's biggest mammal. (5) 

9. I 've got a long trunk. (8) 
10.  --- 

58 

Work in pairs: Practise talking 

Which is the fastest? Read the picture captions and tell a friend about each picture. Then 
get your friend to do the same thing to you. (Du får 5 bildbeskrivningar nedan.)  

1. Example: Fast: hare, bil, tåg 
The hare is fast.  
The car is faster. 
The train is the fastest. 

2. Small: En mus, en fjäril, en fluga 
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3. Tall: en man, ett träd, ett höghus 

4. Young: en mamma, en storebror, en lillebror 

5. Strong: En pappa, en flicka, en pojke 

60 

Bokstavsnumrering har lagts till:  

Once upon a time there was ---(a). The ---(b) lived in a ---(c). 

Osv.  

61 

(I svarttrycket finns bilder, du får 6 bildbeskrivningar som står inom parentes efter varje 
stycke.) 

Once upon a time there was a young girl. Her name was Nancy Muffet. (Nancy är klädd i 
röd tröja) 

One day she sat on a tuffet having her breakfast. She had some kind of porridge. (Nancy 
sitter under ett träd och äter gröt) 

A big spider came along. He was very polite. He asked if he could sit down.  

(en spindel kommer krypande nerför trädet) 

Nancy said: "No, you can't. I don't like spiders." The spider went away.  

(Nancy tittar förvånat på spindeln) 

Another day Nancy sat on the tuffet having her dinner.  

(Nancy äter middag under trädet) 

Along came the spider again. "Can I sit down now?" he asked, "I like your stew."  

(spindeln kommer ner med spindeltråd precis vid tallriken) 

Nancy said: "Alright, you can. But I don't like spiders."  

(spindeln sitter på tallriken) 

The spider fell into the stew. Nancy started to chew. The spider screamed and she spat it 
out and shouted: "I don't like spiders!"  

(Nancy spottar ut spindeln) 

62 

(I svarttrycket finns bilder, du får en lista att jobba med i stället).  

Write the Swedish dates in English.  

1. 2/2 
2. 8/9 
3. 24/12 
4. 5/7 
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5. 12/3  
6. 6/6 

70 

How to make it (du får bildbeskrivningar av bilderna efter varje punkt): 

1. Preheat the oven to 225 degrees C. (ugnen på 225 grader) 

2. Mix the flour, salt and baking powder in the bowl. (mjöl, salt bakpulver blandas i en 
bunke) 

3. Rub in the fat until the mixture looks like bread crumbs. (i med smör och blanda) 

4. Add the milk and quickly mix it with the wooden spoon to form a soft dough. (I med 
mjölk, blanda med en slev) 

5. Make two round balls of the dough. (två runda degklumpar) 

6. Place the balls on a greased baking tray. (degklumbarna läggs på plåt) 

7. Flatten the two balls to make two round cakes. (platta ut degklumparna) 

8. Make a big cross on each cake with a knife. (skär ett kryss i bullarna) 

71 

What are they doing? Read the picture captions below and tell a friend about what they 
are doing. Get your friend to do the same thing to you.  

Exempel:  

Två personer tittar på TV   

They are watching TV.  

1. En dam sjunger.  

2. Två pojkar spelar fotboll. 

3. En dam cyklar. 

4. Någon matar en igelkott.  

5. Ett dansande par. 

72 

Money 

 1 pound, £ 1 

 2 x 50 pence 

 10 x 10 pence 

83 

What did they do? Read the picture captions and ask a friend about each picture. Get your 
friend to do the same thing to you. (Du får 5 bildbeskrivningarna nedan.)  
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1. Example: January.Tina sitter i ett flygplan med ett par solglasögon i handen. 
Utanför fönstret syns en Spansk flagga. What did Tina do in January? She went to 
Spain.  

2. March, buy: Tina köper ett par byxor.  
3. June, sing: Tina sjunger med mikrofon.  
4. October, give: Tina kysser en groda. 
5. April, build: … bygger ett torn med lego.  
6. July, stand: Debbie och Mikey står på en brygga.  

84 

Write five sentences about what you did yesterday. Use the verbs above (buy, sing, give, 
build, stand). Write about what you actually did, or use your imagination. 

84 

(I svarttrycket finns bilder, du får 5 bildbeskrivningar som står inom parentes efter varje 
stycke.) 

Little Neil Jones got a bike for his birthday. It was a nice red bike with two shiny wheels. 
(Neil star vid sin röda cykel) 

Little Neil Jones went for a ride on his bike. He raced down the big road in the town. (Neil 
cyklar fort nerför en gata) 

Little Neil Jones hit a big stone on the ground. The wheel on his bike got all wobbly. (Neil 
kör på en sten, hjulet blir alldeles svajigt) 

The wheel fell off and little Neil Jones hit his head. He had a big bump. (Neil trillar av 
cykeln) 

Little Neil Jones sold his bike and bought a new pair of shoes instead. (Neil har en bula på 
huvudet och ett par skor i handen) 

94 

Use the pictures and ask what your friend did some time ago – yesterday, last week... Let 
your friend make up her or his answers. Get your friend to do the same thing to you.  

(Du får bildbeskrivningar 1-6 här nedan) 

Example: Ett barn åker skridskor. 

Did you skate that way a year ago?  

Yes, I did. No, I didn´t. 

1. Ett barn åker skridskor. 
2. Ett barn dansar. 
3. Ett barn målar en tavla. 
4. Ett barn dyker från en trampolin. 
5. Ett barn spelar tennis. 
6. Ett barn dansar balett. 
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95 

(Du får 5 bildbeskrivningarna nedan.)  

1. Example: Han sjunger efter noter. He sang a song. 
2. Han red och åkte skidor.  
3. Han hoppade rep och fiskade. 
4. Hon åkte båt och tåg.  
5. Hon simmade och läste en bok.  

97 

The Months 

Work on your own What's the name of the months? 

(I svarttrycket finns bilder, du får en lista)  

Observera hur ordningstalen 1–12 förkortas! 

Write the name of the month: 

 the 1st month  

 the 3rd month  

 the 5th month  

 the 12th month  

 the 2nd month  

 the 4th month  

There are another six months during the year. Write their names. 

107 

Work in pairs: Practise talking 

Ask your friend about what he or she will do tomorrow. Get your friend to choose the 
answers. Get your friend to do the same thing to you. 

Example: (Åka skridskor) Will you skate tomorrow? Yes, I will. No, I won't. 

Work on your own: Practise writing 

Use the pictures and write something about what you will do next week. 

(Du får 5 bildbeskrivningar här)  

1. Ett barn cyklar.  
2. Ett barn äter hamburgare.  
3. Ett barn som målar ett hus.  
4. Ett barn tittar på TV. 
5. Ett barn läser tidningen.  
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(I svarttrycket finns bilder, du får 5 bildbeskrivningar som står inom parentes efter varje 

stycke.) 

It's 30 degrees below zero. It's freezing. (minus 30 grader, en man utanför en igloo)   

It's 10 degrees below zero. It's cold. (minus 10 grader, en man åker skidor) 

It's 8 degrees above zero. It's cool. (plus 10 grader, en man ror) 

It's 20 degrees above zero. It's warm. (plus 20 grader, två barn plockar blommor vid en 
midsommarstång) 

It's 30 degrees above zero. It's hot. (plus 30 grader, en kille svettas i solen) 

109 

Ask questions about the temperatures and answer them.  

(I svarttrycket finns bilder. Du får 5 bildbeskrivningar nedan.. ). 

Example: 1. En pojke åker släde. Termometern visar -12. 

- What's the temperature? 

-It's 12 degrees below zero. It's cold and snowy. 

2. En flicka surfar. Termometern visar +25 grader.
3. En pojke går med paraply i regnet. Termometern visar 0 grader.
4. En flicka har gjort upp en eld och värmer sina händer. Termometern visar -20

grader.
5. En kastrull med kokande vatten. Termometern visar 100 grader.

110 

(I svarttrycket finns bilder, du får 5 bildbeskrivningar som står inom parentes efter varje 
stycke.) 

Little Rosie Stocking was walking in a big forest. She wanted to pick some flowers. (en tjej 
plockar blommor i skogen) 

On her feet she had a pair of groovy shoes. They were red with blue ribbons. (hon har röda 
skor på sig) 

Suddenly she heard a loud noise. She stopped and listened. (tjejen hör ett ljud) 

A big bear came out of a bush. He was standing upright on two feet. (en glad björn 
kommer fram) 

"Hi there!" said the bear. "Let me have your groovy shoes." (björnen pekar på skorna) 

Little Rosie Stocking was scared and screamed. She ran away without her groovy shoes. 
(tjejen hoppar ur skorna och ur därifrån) 

117 

Personliga pronomen 
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jag I 

du you 

han (osv) 

117 

Possessiva pronomen som det skrivs före ett substantiv respektive utan substantiv efter. 

 min, mitt, mina: my, mine 

 din, ditt, dina: your, yours 

 hans, hennes: her, hers 

 dess: its 

 vår, vårt, våra: our, ours 

 er, ert era: your, yours 

 deras: their, theirs  

Sammanfattning  

Före ett substantiv: 

my, your, his, her, its, our, your, their 

Utan substantiv efter:  

mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs 

119 

Verb böjs, beroende på vem eller vad de hör ihop med. Så här böjs verben be och have. 
(Som du ser är verbet be ett undantag från regeln att infinitiv och presens är lika) 

BE (vara)  

Presens: 

 I am  

 you are 

 he, she, it is 

 we are 

 you are 

 they are 

preteritum: 

 I was 
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 you were 

 he, she, it was 

 we were 

 you were 

 they were 

perfekt particip: 

 alltid = been 

HAVE (ha) 

presens: 

 I have 

 you have 

 he, she,it havs 

 we have 

 you have 

 they have 

preteritum: 

 alltid = had 

 perfekt particip: 

 alltid = had 
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Till läsaren 

 Viktiga ord och delar av ord i grammatikavsnittet som i svarttrycket är kursiverade
eller fetstilt text är markerade med versaler för att du ska kunna urskilja dem. Om
det bara är en del av ett ord som är markerat får du de markerade bokstäverna i en
parentes efter aktuellt ord.

 Det finns några bildordlistor i boken. Du får dem som vanliga ordlistor.

 Bildbeskrivningar hittar du i fliken Bildbeskrivningar eller i direkt anslutning till den
uppgift de hör till, exempelvis när du ska prata med en kompis om bilder.

 I en del uppgifter uppmanas du att rita en bild. Kom överens med din handledare
hur du löser de uppgifterna bäst – du kan till exempel välja att istället rita på
ritmuff, beskriva med ord eller text eller på annat sätt illustrera din text.

 Ordlistor och minigrammatik är placerade i egna flikar.

 Till denna bok finns inga svällpappersbilder.

 Det finns inget facit till boken.
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Pedagogiska tips 

 Eleven behöver tillgång till ritmuff eller exempelvis blackboard. Det är en ritplatta 
där man snabbt och enkelt kan framställa taktila bilder. Den beställs hos SPSM med 
beställningsnummer 10326.  

 I många uppgifter uppmanas eleven att rita en bild till sin text. Här får eleven välja 
själv – rita, beskriva muntligt, skriva eller på annat sätt illustrera uppgiften. Ordna 
så att eleven har material att göra en “bild” exempelvis taktil med hjälp av ritmuff, 
lera eller med riktiga föremål. 

 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 det har eleven rätt till även vid prov 

 I undervisningssituationen – läs upp (högt) det du skriver på tavlan. 

 I varje kapitel ska eleverna arbeta med wordbox. Skriv ut ord på lösa blad med  
punktskrift eller hitta på någon annan lösning för eleven.  

 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 

4 

Hela familjen O´Conell samlad på stranden i sina solhattar. Sharon står i mitten. Hon har en 
t-shirt med en känguru på. Bakom Sharon står mamma Donna i en fin gul solklänning och 
håller armen om en av sönerna som skrattar glatt. Bredvid henne står pappa Wayne och 
håller armen om den andra sonen. Pappan har en liten mustasch och glasögon. Även 
husdjuren, katten Elvis och hunden Stevie, är med. Familjen bor i Perth på västra sidan av 
Australien vid Indiska Oceanen. Bakom familjen ser man en surfare, en windsurfare och 
stjärten på en stor val som dyker. Med på bilden finns också den Australiensiska flaggan. 

6 

En känguru på språng med en liten unge som tittar fram ur pungen på magen. Känguruns 
baktassar är betydligt större än de främre och svansen är lång och helt beklädd med päls. 

11 

Massor av bilder på saker man har när och är med om när man är liten, till exempel 
leksaker och besök på sjukhuset.  

12 

Debbie, Chris, Mickey ger sig ut i naturen längs en flod. Storebror Ken går först i ledet. Alla 
bär var sin ryggsäck och Mickey har tältpinnarna i ena handen. 

14 

Samirs familj samlad i köket. Storebror Imad och syster Nejat står vid spisen och lagar mat. 
Mormor sitter vid bordet med kusinen i knäet och mamma Rakia ställer fram en skål med 
frukt på bordet. De två marsvinen leker på golvet. 

15 

Samirs mormor har hemlängtan och drömmer sig tillbaka till Eritrea. 

22 

Ken, Mickey, Chris och Debbie har slagit läger vid stranden. Tältet är uppsatt och nu sitter 
de runt lägerelden, äter smörgåsar och dricker choklad. 

24 

Det är rast och fullt med elever klädda i skoluniformer på skolgården. Vännerna Polly och 
Vivian hoppar hage och börjar bråka om stenen Vivian kastat hamnade inom eller utanför 
en ruta. 

32 

På tältplatsen vaknar Debbie upp, yrvaken och rädd då hon hört något utanför tältet. De 
andra barnen och Ken sover fortfarande inbäddade i sina sovsäckar. 



19 

 

34 

Det är dags för den högtidliga riddarceremonin för femteklassare och eleverna har samlats 
på skolgården. En pojke knäböjer framför rektorn på en fin sammetskudde. Rektorn 
dubbar honom med ett svärd mot hans axel och döper honom till "Ljusets riddare" som 
belöning för goda studieresultat. Han får också ett fint diplom av sin lärare. 

42 

Joanna bjuder in barnen och Ken till sin farfars stuga. Det är ett gammalt korsvirkeshus i 
två våningar med tak av halm inbäddat i grönska. 

44 

På Zoo. Den stora tigern Bellamy blir matad med stora köttstycken av en skötare. 

51 

En djurpark med massor av djur till exempel krokodiler, ekorrar och sälar. Här finns också 
djurskötare och många besökare. Det finns flera små vägar man kan välja mellan när man 
är i djurparken.  

52 

Barnen, Ken, Joanna och hennes farfar sitter tillsammans i båten och fiskar. Chris har precis 
fått napp och försöker få upp den stora fisken i båten med hjälp av en håv. Fisken kämpar 
för att komma loss och sprattlar vilt. 

54 

The Tower of London är en stor medeltida borg som består av många olika byggnader med 
The White Tower i mitten. På gården syns riddare, Kung Henry VIII, tjänare och bödeln som 
ska avrätta en kvinna - Anne Boleyn, en av kungens fruar. 

59 

1. Glad, gladare, gladast. Tre glada apor. Den första lyfter upp armarna i luften och ser 
gladast ut, den i mitten lyfter upp en arm och ler stort. Den sista apan ler lite. 

2. Snabb, snabbare, snabbast. En pojke, en leopard och en stor fågel tävlar. Fågeln är 
snabbast, leoparden näst snabbast. 

3. Kall, kallare, kallast. Tre paraplydrinkar. Den ena har mycket is, den i mitten lite 
mindre och den sista bara en isbit. 

4. Stor, större, störst eller fet, fetare, fetast. Tre fiskar med olika tjocka magar. 

63 

Ett stort slott med 5 våningar samt en källare och en vind. Slottet är byggt i sten och har 
torn och en vallgrav. Det är flera turister på rundtur och folk som jobbar i slottet som 
guider. På vinden finns ett spöke! 
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64 

Dörren öppnas till klassrummet och Mrs. Watts kommer in med Joanna som ska börja i 
klassen. Joanna har en fin blommig klänning, uppsatt hår vita knästrumpor och röda skor. 

66 

Inne i affären dansar Jimmy iväg med tomaterna i ena handen och sallad i den andra lycklig 
över att ha blivit bjuden på Marys fest. 

72 

Priserna på varorna i affären: 

 Tomatoes 10p each 

 Bread 50p 

 Apples 20p each 

 Lettuce 50p 

 Eggs 10p each 

 Milk 70p 

 Sweets 80p 

 Orange juice 80p 

 Sausages 30p each 

 Granulated sugar 80p 

 Chips £ 1,20 

 Butter 1 £ 

75 

En familj sitter runt frukostbordet och äter. De har dukat fram massor av olika saker, som 
till exempel bröd, frukt, honung, flingor och leverpastej. 

76 

Barnen hittar Joanna, som ser ledsen ut, utanför skolan. Debbie har lagt armen om henne 
och försöker trösta. Mr. Barton står med armarna i kors vid skolentrén och ser sträng ut. 
Pojkarna undrar vad som hänt? 

78 

Tim och Susan sitter tillsammans med sin mormor i hotellets foajé och tittar på en karta 
över London. De drömmer om att få se olika saker: Lord Nelsons staty, Saint Paul´s 
Cathedral, Trafalgar Square, Madame Tussaud´s vaxmuseum och Hyde Park. 
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79 

En karta som visar kända ställen i London: Madame Tussaud's, Oxford Street, Oxford 
Circus, Hyde Park med speakers´ Corner, Pall Mall, Trafalgar Square, Charing Cross Road 
och Piccadilly Circus. 

87 

En bild över en stadsdel. Här finns: railway station, bus stop, castle, funfair, zoo, 
supermarket, crossing, police station, underground station and a park. 

88 

Det är kväll och mörkt. Chris, Mickey, Debbie och Joanna har rest en stege mot en balkong 
på andra våningen på sjukhuset. Joanna och Mickey har klättrat upp. Debbie och Chris står 
kvar och håller i stegen. 

90 

Sharon har blivit sjuk och ligger nedbäddad i sitt rum. Sharons mamma står bredvid sängen 
med handen på hennes panna för att känna efter om hon har feber. 

99 

Personer som är med om olika händelser och aktiviteter visar med kroppen hur de känner 
sig. Inom parentes står känslan.  

 riding a horse (koncentrerad) 

 bungy jumping (rädd) 

 trying on clothes (fundersam) 

 going away (glad)  

 having a test (orolig) 

 winning a competition (lycklig) 

 seeing a doctor (sjuk) 

 seeing a dentist (orolig) 

 falling in love (kärleksfullt) 

 cutting your finger (förskräckt) 

 seeing the headmaster (orolig) 

 climbing a mountain (beslutsam) 

 losing a competition (besviken) 

 going on stage (glad) 

 staying up late (lycklig) 

 getting up early (trött) 
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 having a nightmare (rädd och orolig) 

 having your birthday (glad) 

100 

På sjukhuset har Joanna och barnen hittat hennes farfar. Han ligger i en säng med ena 
foten i gips. Dörren öppnas till rummet och en arg läkare undrar vad barnen gör där och 
hur de kommit in? 

102 

Inne i resebutiken står Mr. Potter och pratar med en säljare som visar honom en katalog 
med resor till Spanien. 

103 

På flygplatsen letar Mr. Potter efter sin biljett i väskan. Den är försvunnen! 

112 

Inne på en flygplats. Det är massor av människor på flygplatsen. De sitter och äter, handlar 
på tax-free, checkar in, plockar med sina saker – bagage och biljetter.  

113 

Chris, Debbie, Joanna och Mickey skuttar finklädda och glada fram längs promenadvägen 
med armarna om varandra. 

114 

Barnen är på flygplatsen för att möta Joannas föräldrar. Där kommer de! Joanna pekar mot 
dem och börjar springa. 
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