
 
 

Connect 1 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 40296  



 
 

Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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 
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. 

• Boken har inga svällpappersbilder. 

• Baksidestexten utgår. 

• Nytt kapitel börjar alltid på ny sida. 

• Meningar och rubriker med enbart versaler har ändrats till gemena bokstäver. 

• I boken finns fonetik. I förlagan står det fonetiska IPA-tecknet inom hakparentes. I 
punktskriften använder man en speciell parentes för fonetik som skrivs p56p2356 
före och efter tecknet/tecknen och ser ut så här "=fonetiskt tecken"=. Alla fonetiska 
tecken har ett motsvarande tecken i punktskrift. För mer information, läs i Fonetik 
och punktskrift utgiven av Punktskriftsnämnden. 
Ex. från sid. 28: 

  A [eɪ] skrivs i punktskrift "=e/"= 

  B [bi:] skrivs i punktskrift "=bi"= 

  C [si:] skrivs i punktskrift "=si"= osv. 

• För att underlätta skolarbetet är det viktigt att alltid gå igenom nya tecken med 
eleven. 

• Glosorna till texterna är placerade efter aktuell text. Glosorna till "How to say it" är 
infogade i texten. 

• Alfabetiska ordlistor finns sist i punktskriftsboken och börjar i ny volym. 
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• Det finns bildbeskrivningar till de bilder som tillför texten något och dessa är 
placerade efter tillhörande texts rubrik. Bildbeskrivningarna är bifogade sist i detta 
dokument. 

• Större delen av markering av kursiv och fet text utgår. Endast där det behövs för att 
poängtera vissa ord, fraser och meningar finns kursiv och fet text markerat. 

• Alla pilsymboler är strukna och ersatta med: • Webbövning 

• Det finns många tabeller och rutor i boken. I de flesta fall är dessa strukna och 
omgjorda till löpande text. 

• Till en del kapitel finns det en sida med engelska ord och tillhörande bilder, ex s. 11, 
23, 56, 68, 88, 110, 118. Bildbeskrivning utgår men de engelska orden har svensk 
översättning. 
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Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

i 

Den anpassade boken innehåller en hänvisning till förlagets sida för aktivering av den 
digitala produkten men inte någon aktiveringskod. Den måste eleven få av er pedagoger. 

3 

Förord 

Var medveten om att bokens digitala del inte är anpassad. Så det krävs förberedelser för 
att eleven ska kunna använda samma övningar, facit etc. 

8-9 

At a Conference 

Dialogerna har fått följande rubriker: Dialogue 1, 2, 3 osv. 

15 

Excuse me! 

Dialogerna har fått numreringen 5 a och b. 

25 

Letters - bild 

Rita fredssymbolen på elevens ritmuff/Blackboard. 

40 

Datumen intill veckodagarna har utgått. 

46/47 

Helen Monroe´s Day 

Texten saknar bildbeskrivningar så det kan vara bra att samtala om bilderna innan ni läser 
texten. 

55 

Between two worlds – in pictures 

De sex bilderna har fått en kortare bildinformation inom parentes. 

1 (Sjuksköterskan hos "Flygande läkaren" får ett telefonsamtal.) 
- A baby? 
- We can be in Woomara in half an hour. 
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2 (Ombord på flygplanet.) 
- How old is this baby?  
- Eighteen months. 

3 (Sjuksköterskan kollar ut genom ett fönster.) 
There it is! Between those trees and the river. 

4 (Flygande läkaren och hans sjuksköterska står i dörröppning hos den sjuka flickan.) 

5 (Läkaren har undersökt den sjuka flickan.) 
Mary is very, very ill. It's her heart. She must go to a hospital in Sydney. 

6 (Läkaren samtalar med flickans mamma.) 
- You can go with her. 
- How? I've got six other children. I can't leave them. 

62 

The ticket inspector – Listening 

De sex bilderna har fått en kortare bildinformation inom parentes. 

A. (Tågkupé – biljettkontrollanten säger:) 
- Not now, sir. At the next station. 

B. (Passagerare "Mickey Mouse" har rest sig upp.) 
- This is my station. Goodbye! 

C. (Biljettkontrollanten kollar på sitt block där det står, Mickey Mouse.) 
- Please leave the train! 

D. (Biljettkontrollanten frågar en passagerare vad han heter och han svarar:) 
- Mickey Mouse. 

E. E (Biljettkontrollanten säger till passageraren Mickey Mouse:) 
- Please leave the train now. 

F. (Passageraren Mickey Mouse svarar biljettkontrollanten:) 
- I can't! It's moving! 

63 

What you can see from a train window? 

Eleven har endast de engelska orden samt dess svenska översättning. 

70 

Coin trick 

Sidan saknar bilder. Detta är en uppgift som man mycket väl kan hoppa över och istället 
använda tiden till något annat som eleven behöver träna på. Eleven har därför endast fått 
sidans text, som kan användas om eleven gör tricket tillsammans med en klasskamrat. 
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Man kan naturligtvis rita bilderna på elevens ritmuff/Blackboard eller använda sex mynt 
eller runda knappar till att utföra tricket. Tänk då på att det är bra om eleven lägger 
mynten/knapparna på en bricka med antiglidmateria. 

Eleven har följande tillägg i i början av texten: 

På den här sidan beskrivs att trick man kan göra med mynt. I originalboken finns bilder på 
tricket men din lärare kan visa dig tricket med riktiga mynt i stället. Här nedanför finns 
texten och ordlistan som hör till uppgiften. 

85 

The last photo – in pictures 

1 (Pam och Martin är ute och Pam passar på att ta lite kort med sin kamera.) 
Three day later … 

2 (Pam kollar på ett av de nytagna korten.) 
- Look! It´s that man with the rucksack! 

3 (Martin håller upp ett foto på en man, som har en ryggsäck på ryggen.) 
 - I know that face! 

4 (Martin visar en tidning med ett stort fotografi på en man.) 
 - His mane’s Allan Rook. 

5 (Martin berättar om mannen på kortet.) 
 - He works in a bank. But yesterday – no Allan Rook! 

6 (En tidning med ett fotografi på en man samt rubriken:)  
 London bank manager and £100,000 still missing. 

109 

The big bag mistake - sex bilder 

Samtala om bilderna och ta med i beräkningen att eleven behöver tid till att läsa även 
bildinformationen som är skriven inom parentes. 

1 (Ricardo står I flygplanets mittgång. Gisela sitter och läser. Ricardo säger:) 
Hi! 

2 (Ricardos väska faller ner mot Gisela från bagagehyllan.)  
Sorry! I'm sorry! 

3 (Ricardo sitter bredvid Gisela. Han räcker fram handen för att hälsa.) 
- My name's Ricardo. What's your name? 
- Gisela. 

4 (Ricardo berättar vad han tycker om London och Gisela svarar.) 
- I like London. I like the noise, the lights, the people, the red buses. 
- Yes, I like London. And I like quiet people! 

5 (Ricardo lyssnar på något i sina hörlurar. Gisela läser.) 
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(Ricardo har somnat och hans huvud vilar mot Giselas axel, Gisela tanker:) 
At least he's quiet now! 

122-136 

How to say it 

Texten skrivs enligt nedan (och med samma upplägg 122-136). Ordlistans ord är infogade i 
texten inom parentes. 

1. 

a) Work in pairs. Talk about yourselves like this. 

Arbeta i par. Prata om er själva så här. 

Example: 

 A: I'm Peter Brown. 

 B: Hello. Nice to meet you. I'm (Petros). 

 A: I'm a student. 

 B: Are you? I'm a nurse (sjuksköterska). 

Dialogue: 

 A: I'm (I am) Peter Brown/Lotta Mårtensson 

 B: Hello. Nice to meet you. I'm ... 

 A: I'm a doctor (läkare), a student, a nurse (sjuksköterska). 

 B: Are you? I'm ... 

 A: I'm from Spain, from Los Angeles, from Japan. 

 B: Are you? I'm ... 

b) Work in groups of three. Introduce each other like this. 

Arbeta i grupper om tre. Presentera varandra så här. 

 A: This is ... 

  Carlos. 

  Svetlana. 

  Mr Brown. 

  Mrs Baker. 

  my wife (maka, fru, hustru). 

  my husband (make, man). 

  my neighbour (granne). 

 B: Hello. Nice to meet you I'm ... 

 C: Hello /Hi! Nice to meet you too. 
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c) Work in pairs. Ask and answer like this. 

Arbeta i par. Fråga och svara så här. 

 A: Where are you from? 

 B: I'm from Manchester, London, Las Vegas, Spain, China, Brazil. 

 A: 

  That's (= that is) nice! (Det är/den är trevligt!) 

  That's interesting! (intressant) 

  That's cool! (häftigt) 

osv. 

137 

Tabellen till Irregular verbs har fått denna uppställning (två blanksteg mellan de olika 
formerna): 

Uppställning: 

The infinitive (to … ) The past (yesterday) Present/past perfect (have/had) 

 Svensk översättning 

be was been 

  vara, bli 

become became become 

  bli 

begin began begun 

  börja 

osv. 

... 

learn learnt (AM.E. learned) learnt (AM.E. learned) 

  lära sig 

osv. 
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Till läsaren 

I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

• I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och 
som kan vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text 
hittar du här. Läs denna text tillsammans med eleven! 

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

• Det finns en interaktiv del till boken där du kan jobba med texter och övningar. I 
boken hänvisas du då till "Webbövning". För att aktivera den interaktiva webbdelen 
behöver du en kod som du får av din lärare. Dessa övningar är dock inte anpassade. 

• Glosorna till texterna är placerade efter aktuell text förutom i avsnittet "How to say 
it", där glosorna har inkluderats i texten. 

• I sista volymen finns alfabetiska ordlistor. 

• I volymerna finns först ett "Förenklat innehåll" över bokens kapitelrubriker. 
Därefter följer ett "Komplett innehåll" med text, glosor och grammatik för resp. 
kapitel. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Det är bra om eleven med synnedsättning får möjlighet att läsa igenom ordlistan 
och bildbeskrivningarna innan han eller hon läser texterna. 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
textavsnitten, ordlista och bildbeskrivningarna. 

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

• Världskartan som visar engelsktalande länder i världen kan förtydligas med 
markeringar på en av elevens svällpapperskartor, exv. skriver man aktuellt lands 
första bokstäver på dymotejp eller med hjälp av perkinsmaskinen och placerar 
dessa förkortningar på svällpapperskartan med häftmassa. Förkortningarna skrivs 
sedan tillsammans med landets namn som en separat "nyckel". Det kan vara bra att 
gå igenom "nyckeln" lite extra med eleven. Vid behov kan man beställa 
svällpappersbilder med de olika länderna från SPSM, på tel: 020-232300 

• Det finns en interaktiv del till boken, vilken inte är anpassad för eleven med 
synnedsättning. Uppgifterna kan behöva anpassas och kräver då lite 
framförhållning i planeringen inför varje kapitel, samt att eleven även kan behöva 
extra stöd för att lösa dessa webbövningar. Eleven behöver en kod för att aktivera 
detta läromedel. Koden återfinns i svartskriftsexemplaret av boken. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder eller när man vill 
förtydliga något. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan 
även göra det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom 
att kopiera den i skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade 
bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv 
sedan den text som eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens 
Perkinsmaskin. Gör gärna en "Nyckel med förkortningar" så kan man få med lite 
mera information på ritmuffsbilden. Man kan naturligtvis lika gärna rita en bild på 
en Blackboard (Best.nr: 10326). 

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

• Uppmana eleven att läsa "Till punktskriftsläsaren" där han/hon får information om 
bokens upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

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

Insida pärm 

Karta över "The English-Speaking World" samt över "Independent members of the British 
Commonwealth". 

Följande länder är engelskspråkiga: 

  Nordamerika: Canada, USA (inklusive Alaska) 

  Centralamerika: Belize, Cayman Islands, Bahamas, Jamaica, West Indies 

  Sydamerika: Guyana, Falkland Islands, South Georgia, South Sandwich Is, 
Ascension, St. Helena, Tristan da Cunha, Gough Is 

  Europa: United Kingdom, Ireland, Malta, Cyprus, Gibraltar 

  Mellanöstern: Kuwait, Yemen 

  Afrika: Gambia, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenya, Tanzania, 
Malawi, Zambia, Botswana, Zimbabwe, Zwaziland, Lesotho, Republic of South 
Africa, Mauritius, Seychelles, Chagos Is. 

  Asien: Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Hong Kong, The 
Philippines, Brunei, Papua New Guinea 

  Oceanien: Australia, New Zealand 

Följande länder är "Independent members of the British Commonwealth": 

Canada, Belize, Bahamas, Jamaica, Grenada, Barbados, Trinidad and Tobago, Guyana, 
United Kingdom, Malta, Cyprus, Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenya, 
Tanzania, Malawi, Zambia, Botswana, Zimbabwe, Swaziland, Lesotho, Seychelles, 
Mauritius, India, Sri Lanka, Bangladesh, Singapore, Malaysia, Papua New Guinea, Australia, 
New Zealand 

7 

Två killar åker på en vespa. Båda har var sin svart hjälm på huvudet. Killen som kör vespan 
har en liten tjock-TV mellan sina fötter. Kille som sitter baktill är klädd helt i vitt, med 
handen upp i luften till hälsning. 

11 

Tolv fotografier från olika länder i världen. 

1 Iraq – palats. 

2 Australia – operan i Sydney. 

3 Spain – utsikt över ett blått hav. 
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4 Brazil – en surfare med en surfingbräda. På surfingbrädan har man målat Brasiliens 
flagga. 

5 Russia - en kyrka med lökkupoler i olika färger. 

6 England - Klocktornet Big Ben i London. 

7 the USA – Vita huset i Washington. 

8 Poland - staty 

9 Scotland – säckpiporkester. 

10 Somalia – ett frimärke med en fjäril 

11 Sweden - Fotografi taget i Stockholm med en svensk flagga i förgrunden. 

12 China – kinesiska muren 

12 

Fotografi från Manchester. En bro som leder över ett vattendrag och i bakgrunden ser man 
höga hus. 

13 

Två mycket glada ungdomar, en tjej och en kille. De hälsar på någon genom att vinka med 
var sin hand. Flickan håller en röd- och vitrandig isglass i handen. 

14 

Fyra tecknade bilder med tillhörande dialoger. 

1 En man och en kvinna möts vid en busshållplats. 

2 Klockan är halv ett. En pappa står i dörröppning in till sonens rum. Sonen sitter på 
sängkanten. 

3 Klockan är halv sju. En man och en kvinna möts utanför en biograf (cinema). 

4 En mamma stoppar om sin lilla dotter och säger god natt. 

15 

5 En mötesplats. En kvinna haffar en man och frågar om han är Colin Blake. I bakgrunden 
hälsar två män på varandra. 

18 

Tre fotografier 

1 En säckpiporkester spelar och marscherar över en öppen gräsplan. 

Säckpipblåsarna är klädda i typisk nationell klädsel, tartanbasker, grönrutig kilt och 
vita knästrumpor. 

2 Lock Ness odjuret. 

3 En karta över Skottland. 
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19 

En glad kille håller sin mobil intill sitt ena öra. 

20 

En tecknad bild där några människor träffas vid en busshållplats. En röd buss passerar 
busshållplatsen. 

25 

En fredssymbol med texten ”imagine”. 

26 

Åtta personer med glasögon i olika storlekar, färg och form. 

27 

En optiker gör ett syntest genom att peka på olika stora bokstäver på en syntesttavla. 

30 

Can you see what’s wrong? 

Ett fotografi på en cykel med tre hjul, där man monterat på en ”låda” med rektangulära hål 
till fönster. Det sitter ett gäng killar i ”lådan” som ger skydd mot regn och rusk. På ”lådan” 
står följande text: St Anthony girl’s sinior secondryschool. 

31 

Ett fotografi på fyra bara fötter i olika storlek, en liten babyfot och tre större fötter. 

32 

En tecknad bild som ska illustrera familjen Jenkins, deras gamla hus och favoritsaker: en 
moped, en mountainbike, en mus och en hund. 

34 

Familjen Jacksons familjeträd 

Längst ner vid trädets stam ser vi teckningar som visar Tom och Sarah. 

Sedan deras tre barn med eventuella respektive och längst upp i trädet Tom och Sarahs 
barnbarn. 

Tom - Sarah 

Barn 

1 Harry med fru Amanda, deras barn heter Frank och Emma. 

2 Michael och hans partner Allan. 

3 Susan och hennes två söner Peter och James. 
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36 

En tecknad bild som visar familjen MacDonald ute i deras trädgård. De plockar äpplen. 
Pappa Duncan står på en stege och plockar ner röda äpplen i en hink. Sonen Jack håller i 
stegen och försöker nå ett äpple som hänger i trädet. Mamma Sandra plockar äpplen i sin 
famn. Dottern Amanda äter på ett äpple. Deras hund Whisky leker med en boll. 

37 

En flicka håller i en mikrofon och sjunger. 

38 

Leo Mendez håller fram en mikrofon och ställer frågor till folk på stan. 

44 

Ett fotografi på Carol Vaughn som sitter bland alla sina tvålar. Tvålarna har olika färger och 
storlekar. Carol har en ljusgrön, stor tvål i ena handen och en borste i den andra. 

45 

En tvättkorg. Färgglada klädesplagg hänger ut från tvättkorgen och en del ligger slängda på 
golvet. 

50 

Ett fotografi från en lokal som har rödaktig belysning. Här sjunger popstjärnan Kandar. Han 
håller en mikrofon framför munnen och är klädd i en ärmlös brun skjorta. 

51 

Små hus byggda i trä som står på rad bredvid varandra i sanden på en strand. Samtliga hus 
är målade i olika färger och mönster. Ett hus har målats som australienska flaggan. 
Mörkblåa väggar med en stor vit stjärna och fem mindre stjärnor. På dörren ser man 
Storbritanniens flagga i blått, rött och vitt. 

52 

Här tas textens lilla Mary om hand av de ”flygande läkarna” och bärs till det väntande 
flygplanet. I bakgrunden ser man två kängurur som sitter i skogskanten. 

54 

Framsidan på boken ”Between Two Worlds”. Boken är skriven av Stephen Rabley och 
utgiven på förlaget Penguin Readers. 

Bokens omslagssida visar ett litet flygplan som flyger över en dalgång som omges av bruna 
berg på ena sidan och på andra sidan en skog. 
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55 

  1 (Sjuksköterskan hos ”Flygande läkaren” får ett telefonsamtal.) 
A baby? 
We can be in Woomara in half an hour. 

  2 (Ombord på flygplanet.) 
How old is this baby?  
Eighteen months. 

  3 (Sjuksköterskan kollar ut genom ett fönster ner på marken.) 
There it is! Between those trees and the river. 

  (Flygande läkaren och hans sjuksköterska står i dörröppning hos den sjuka flickan.) 

  5 (Läkaren har undersökt den sjuka flickan.) 
Mary is very, very ill. It's her heart. She must go to a hospital in Sydney. 

  6 (Läkaren samtalar med flickans mamma.) 
You can go with her. 
How? I've got six other children. I can't leave them. 

58 

Tio fotografier 

1 Sydneys operahus känns igen på sina vita segelliknade tak. 

2 Uluru (Ayers Rock) reser upp som en brunaktig, långsmal höjd i det för övrigt platta 
landskapet. 

3 I Australien finns goda möjligheter till att surfa runt om landets kuster. 

4 Fårstation 

5 Koala 

6 Vattenfall 

7 En karta över Australiens olika delar: Western Australia, Northern territory, 
Queensland, South Australia, New South Wales, Victoria, Tasmania 

8 Urinvånare – aborigin. Han är mörkhyad med vita målningar i ansiktet och på 
kroppen. 

9 Flipflops med den australienska flaggan. Skorna är blåa med stjärnor och den 
brittiska flaggan. 

10  Tre vägskyltar med djur i svart på orange botten, en kamel, en wombat och en 
känguru samt en skylt med texten: Next 92 km 

59 

En man i uniform, vit skjorta, blåsvart väst och matchande skärmmössa, står utanför en 
järnvägsstation. På stationshusets vägg hänger en skylt med texten: Tickets. 
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61 

En tågkupé där en konduktör kontrollerar tågresenärernas biljetter. 

62 

A. (Tågkupé – biljettkontrollanten säger:) 
- Not now, sir. At the next station. 

B. (Passagerare ”Mickey Mouse” har rest sig upp.) 
- This is my station. Goodbye! 

C. (Biljettkontrollanten kollar på sitt block där det står, Mickey Mouse.) 
- Please leave the train! 

D. (Biljettkontrollanten frågar en passagerare vad han heter och han svarar:) 
Mickey Mouse. 

E. (Biljettkontrollanten säger till passageraren Mickey Mouse:) 
Please leave the train now. 

F.  (Passageraren Mickey Mouse svarar biljettkontrollanten.) 
I can't! It's moving! 

63 

En flicka sitter i en tågkupé och kollar ut genom ett fönster. 

65 

Ett konstgjort plasthuvud är placerat på en hylla fastsatt i en vägg som har olika namngivna 
skyltar och kontakter. 

Huvudet är kopplat till väggarnas olika skyltar med sladdar. På skyltarna står det bl.a. 
anger, happiness, frustration, love, sadness, hate, pleasure. 

67 

En tecknad bild där en lärare står framför en klass och ställer frågor. En elev har en T-shirt 
med texten Peace, love, understanding. Över hela bilden står det skrivet med orangea 
bokstäver: On fire. 

68 

(18 skyltar i olika färger med nedanstående text.) 

- Sorry we’re closed 

- Come in we’re open 

- Entrance 

- Exit 

- Pay here 

- Sale 
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- Pull 

- Push 

- Toilet 

- Out of order 

- No vacancies 

- Wait in lounge 

- Go to gate 

- Queue this end 

- For sale 

- Full 

- To let 

- No parking 

68 

Åtta fotografier 

- tall – short (En lång man och en kort kille.) 

- old – young (En gammal kvinna och en ung person/barn.) 

- old - new (Ett gammalt och ett nytt hus.) 

- big – small (Ett par stora skor med ett par små fötter.) 

- hot – cold (En varm kopp kaffe värmer kalla händer.) 

- long (hair) – short (hair) (Några långhåriga hundar och en korthårig tax.) 

- clean – dirty (En ren baby i en vattenbalja och en smutsig baby som äter mat.) 

- cheap – expensive (Youth hostel/billigt boende – hotell/dyrare boende) 

71 

Ett fotografi från en karneval. En glad tjej har på huvudet en ”hatt” gjord i olika material 
och färger. Huvudbonaden är dekorerad med ett guldfärgat horn och blåmönstrade vingar. 
Alla delar på huvudbonaden är dekorerade med band i olika färger. 

77 

En liten, glad kille gör tecknet ”tummen upp”. Framför sig har han en stor pizza. 

79 

En tecknad bild som visar hur familjen Wayne blir serverad mat på restaurangen Gardua – 
Indonesian food. 
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83 

Två händer håller i en digital kamera. På kameraskärmen ser man bokstäverna Rec vilket 
betyder att personen videofilmar de personer som går på en strand i solnedgången. 

84 

Pam sitter vid ett bord och kollar på sina nyframkallade kort. Martin står bredvid och håller 
fram en tidning med en stor bild på en man. 

85 

(Sex tecknade bilder) 

1. (Pam och Martin är ute och Pam passar på att ta lite kort med sin kamera.) 
Three days later … 

2. (Pam kollar på ett av de nytagna korten.) 
- Look! It´s that man with the rucksack! 

3. (Martin håller upp ett foto på en man som har en ryggsäck på ryggen.) 
- I know that face! 

4. (Martin visar en tidning med ett stort fotografi på en man.) 
- His mane’s Allan Rook. 

5. (Martin berättar om mannen på kortet.) 
- He works in a bank. But yesterday – no Allan Rook! 

6. (En tidning med ett fotografi på en man samt rubriken:) 
- London bank manager and £100,000 still missing. 

86 

Framsidan på boken ”The last photo”. Boken är skriven av Bernard Smith utgiven på 
förlaget Penguin Readers. 

Bokens omslagsida visar Pams kort på ryggsäcksmannen samt tidningsuppslagets med 
fotografiet på banktjänstemannen. 

87 

Sex tecknade bilder 

1. En kille med rakat huvud, ring i örat. Han spelar gitarr. 

2. En smal tjej med långt, svart hår ihopsamlat i en hästsvans. Hon står utanför en 
skola. 

3. En äldre man med kort, grått hår och glasögon. 

4. En kvinna med långt, blont år. Hon har glasögon och en tatuering på ena axeln. 

5. En kvinna med brunt, lockigt, kort hår. Hon arbetar i en skola. 

6. En man med brunt hår och skägg. Han skriver på en dator. 
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91 

Det är en vacker dag med molnfri, blå himmel. En kvinna står på en strand vid ett klarblått 
hav. Hon har just kastat sina högklackade skor högt upp i luften. 

93 

Bilden illustrerar dialogen på sidan 92. Mrs O’Gara är ute och går i regnet. I en tankebubbla 
drömmer hon om att hon och hennes syster står på en alldeles egen sandstrand där solen 
lyser ner på dem. 

95 

Fyra årstidsbilder 

- spring – videung 

- summer – olika sommarblommor 

- autumn (BrE) fall (AmE) – höstlöv 

- winter – snöklädda grenar 

96 

En tecknad bild 

Här kan du se en gata med olika hus. På vänster sida gatan ligger ”Station” och på höger 
sida av gatan hittar du, från höger till vänster, en biograf (cinema), ett Café Restaurant, en 
bank och en skoaffär (Shoes). Mitt emot stationen utanför banken finns ett busstopp. En 
röd bil står parkerad på en parkeringsplats bakom banken. Här rinner en älv och ännu 
längre bort ser man en bro som går över älven. Bredvid älven finns en stig som går genom 
en park. Två personer promenerar på stigen genom parken. 

På gatan framför husen ligger en hund på en soffa. En vas med blommor står på ett bord 
bakom soffan. Under bordet ligger en nyckelknippa. En katt ligger framför en tv-apparat 
där man ser en fisk. I en bur sitter en vit fågel och utanför buren ligger ett lejon. 

98 

Några fotografier som bl.a. visar små fiskebåtar målade i rött, vitt och blått. Ett glas 
Guinness/öl med en av Irlands symboler, en grön fyrklöver på själva glaset. Vägskyltar där 
namnen är skrivna på två språk, engelska och gaeliska. 

99 

En jordglob, olika stora lådor med vita lappar påklistrade. Det står dock inget på lapparna. 
Framför alla lådor ser man en datormus. 

101 

Ett brudpar. Bruden har vit klänning, vita långa handskar och tunn slöja. Brudbuketten är 
också i vitt med lite gröna inslag. Håret är uppsatt i en fin frisyr. Bruden tittar på 
brudgummen, klädd i ljus kostym. Han signerar några papper. 



19 
 

104 

Fem fotografier 

1. Kanadas flagga är rektangulär indelad i tre lodräta fält i rött, vitt och rött. På det 
vita mittenfältet ser man ett rött lönnlöv. 

2. En totempåle utskuren i trä, målad i klara färger. 

3. Ishockeyspelare. 

4. En mintgrön sjö omgiven av höga, delvis snöklädda berg. 

5. En brun, stor grizzlybjörn. 

105 

Tidtabelltavla som visar olika flygplans ankomst. 

Arrivals 

Time – from – flight no. … 

  19:35 – Glasgow – LY4488 bags … 

  19:40 – Rome – TH7252 bags … 

  19:45 – San Francisco – LV2317 bags … 

  19:45 - Brussels – EH4319 landed … 

  19:50 – Casablanca - RZ1408 bags … 

  … 

  20:35 – Madrid – EN4267 – expected 

106 

Tre personer sitter inuti ett flygplan. Längst ut vid ett fönster sitter en äldre man. I 
mittenstolen sitter den pratglade Ricardo och bredvid honom en lite missnöjd flicka, 
Gisela. Ricardo sträcker fram handen för att hälsa på Gisela. Hon håller i en uppslagen bok 
och ser ut som om hon helst skulle vilja vara någon annanstans. 

108 

Framsidan på boken ”The Big Bag Mistake” skriven av John Escott utgiven på förlaget 
Penguin Readers. Omslagsbilden visar en kille och en tjej som står med ryggen mot 
varandra. Båda har var sin likadan lila axelremsväska. Killen håller i en bok och en mugg 
med en varm dryck. Tjejen pratar i sin mobil. 

109 

1 (Ricardo står i flygplanets mittgång. Gisela sitter och läser. Ricardo säger:) 
- Hi! 

2 (Ricardos väska faller ner mot Gisela från bagagehyllan.) 
- Sorry! I'm sorry! 
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3 (Ricardo sitter bredvid Gisela. Han räcker fram handen för att hälsa.) 
- My name's Ricardo. What's your name? 
- Gisela. 

4 (Ricardo berättar vad han tycker om London och Gisela svarar.) 
- I like London. I like the noise, the lights, the people, the red buses. 
- Yes, I like London. And I like quiet people! 

5 (Ricardo lyssnar på något i sina hörlurar. Gisela läser.) 

6 (Ricardo har somnat och hans huvud vilar mot Giselas axel, Gisela tänker:) 
At least he's quiet now! 

113 

En tecknad karta med kända byggnader i centrala London. Tre fotografier är infogade vid 
kartan: 

1 Madame Tussaud’s – en vaxdocka 

2 The Tower of London – slott med torn samt en beefeater/vakt klädd i svart uniform 
med röda dekorationer. På uniformen bröst finns en röd krona samt bokstäverna E 
II R. Till uniformen hör också en hög, svart hatt med röda dekorationer. 

3 The London Eye - ett stort pariserhjul som sakta snurrar runt. På hjulet hänger 
gondoler som passagerarna sitter i. 

114 

1 En basebollspelare klädd i vit- och svartrandiga kläder, svart hjälm och svarta skor. 
Spelaren håller i ett basebollträ som han slår iväg en boll med utöver spelplanen. 

2 Ett foto taget från en läktare där man ser ner mot den kvartscirkelformade gröna, 
grässpelplanen. 

115 

Ett tecknat fågelbord som ser ut som ett sagohus byggt i tre våningar. Utanför varje fönster 
finns en liten bräda där fåglarna kan sitta. Huset har massor av ”snickarglädje”. På den 
strutformade skorstenen sitter en träfågel och en stjärna. 

121 

En röd, bärbar brandvarnare. 
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