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Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

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

• Styckeordlistan finns i en egen flik. Det finns länkar till glosorna innan aktuell text i 
textfliken. 

• Minigrammatiken finns i en egen flik. Efter innehållsförteckningen för hela boken 
finns innehållet till minigrammatiken. 

• Kursiv och fet skrivs som normal text i texterna. I grammatikavsnittet finns fet text 
kvar i exempelmeningarna, den skrivs då med versaler. 

• De flesta bilderna har bildbeskrivningar. De är placerade efter eller innan texten de 
hör till. Du kan läsa bildbeskrivningarna nedan. 

• Siffror i marginalen längs texter finns inte i den anpassade boken. 

• Elev-CD ingår inte i den anpassade boken. 
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Sidspecifika förändringar 

Sida 28 

SMS:en står som normal text. Här finns en tillagd kommentar: 

(På telefonerna finns knapparna: enviar och guardar.) 

Sidorna 63, 65, 68 

Listorna med ord som ska jämföras är uppdelade i var sin lista så här, ex del 1: 

lista 1 

hermano 
    bror 

chico 
    pojke 

perro 
    hund 

zapato 
    sko 

colegio 
    skola 

lista 2 

hermana 
    syster 

chica 
    flicka 

música 
    musik 

camisa 
    skjorta 

casa 
    hus 

Sida 69 

Verben skrivs så här: 

Hablar (att tala) 

Stam: habl 

Ändelser: o, as, a, amos, áis, amos 
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  (yo) hablo  jag talar 

  (tú) hablas  du talar 

  (él, ella, usted) habla  han/hon talar, den/det talar, Ni talar 

  (nosotros) hablamos  vi talar 

  (vosotros) habláis  ni talar (du+du) 

  (ellos, ellas, ustedes) hablan  de talar, Ni talar 

Comer (att äta) 

Stam: com 

Ändelser: o, es, e, emos, éis, en 

(Yo) como jag äter 

Osv. 

Sida 68 

Pilarna är ersatta med ordet blir: 

  e blir ie 

  blir ue 

  u blir ue 

Sida 74 

Pilarna är också här ersatta med ordet blir: 

hacer (att göra) blir hecho (gjort) 

Sidorna 74, 75 

Futurum och gerundium beskrivs så här: 

Böjning av ir: voy, vas, va, vamos, vais, van och sen kommer a + grundform, t.ex. estudiar, 
comer, escribir 

Böjning för estar: estoy, estás, está, estamos, estáis, están och sen kommer hablando 
(håller på att prata) 

Osv. 
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Till läsaren 

• Minigrammatik finns i en egen flik, märkt med Grammatik. 

• Styckeordlistan finns i en egen flik märkt med Ordlista. 

• Efter rubrikerna i textfliken finns länkar till den ordlista som är aktuell för stycket. 

• Fet och kursiv text skrivs med STORA bokstäver. 

• Efter innehållsförteckningen i innehållsfliken finns ett innehåll som länkar till 
grammatikfliken. 

• I svartskriften finns en innehållsförteckning där det står mer om vad som finns i de 
olika kapitlen. Den innehållsförteckningen har du i fliken, Detaljerat innehåll. 

• De flesta bilder har bildbeskrivningar. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

Köp gärna taktila kartor över Spanien och Amerika där de olika platserna från boken kan 
markeras ut. Gå igenom kartan tillsamman med eleven innan lektionerna. 

  Spanien beställnings nr. 6609 

  Sydamerika beställnings nr. 6621 

  Centralamerika beställnings nr. 6626 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Foto av en kvinna och en man som dansar nära varandra. Deras läppar möts och det ser 
väldigt sensuellt ut. 

Insida pärm 

Karta över Spanien/España som är nästan kvadratiskt i formen. 

I väster gränsar Spanien till Portugal. 

Utanför östra kusten finns öarna: Menorca, Ibiza, Mallorca med staden Palma. 

I Atlanten, utanför nordvästra Afrikas kust finns ögruppen Islas Canarias med öarna: 
Tenerife med staden Santa Cruz, Gran Canaria med staden Las Palmas, Lanzarote och 
Fuerteventura. 

Följande städer finns utsatta på kartan: 

I norr (från väst till öst): La Coruña, Santiago de Compostela, Oviedo, León, Burgos, 
Valladolid, Bilbao, Logroño, Pamplona, Zaragoza, Barcelona 

I centrala (från väst till öst): Salamanca, Toledo, Madrid, Valencia 

I söder (från väst till öst): Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén, Granada, Murcia, Alicante 

insida pärm 

Karta över Latinamerika/América Latina. 

Latinamerika består av Centralamerika och Sydamerika. På kartan är länder och 
huvudstäder där man talar spanska markerade. Dessa är: 

Centralamerika, länder och huvudstäder, från norr till söder: 

  México  Ciudad de México 

  Guatemala  Guatemala 

  El Salvador  San Salvador 

  Honduras  Tegucigalpa 

  Nicaragua  Managua 

  Costa Rica  San José 

  Panamá  Panamá 

Öar med städer öster om Centralamerika: 

  Cuba  La Habana 

  República Domonicana  Santo Domingo 

Sydamerika, länder och städer från norr till söder: 

  Venezuela  Caracas 
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  Colombia  Bogotá 

  Ecuador  Quito 

  Perú  Lima 

  Bolivia  La Paz 

  Paraguay  Asunción 

  Chile  Santiago 

  Argentina  Buenos Aires 

  Uruguay  Montevideo 

7 

Teckning av ett torg med cafébord. Vid ett bord sitter två tjejer och två killar och pratar. 

8 

Foto av kyrkan La Sagrada Família. Kyrkan är väldigt stor och byggd i sten. Vid entrén har 
den fyra torn. Den är smyckad med vackra fönster och reliefer. 

8 

Foto av Plaza de la República som är en vägkorsning. I mitten syns en 67 meter hög obelisk 
(ett torn). 

9 

Foto av ruinstaden Teotihuacán. Här syns många små terrasspyramider längs en bred väg. 
Här finns solpyramiden, en 70 meter hög och 200 meter bred pyramid. 

9 

Foto av en stad med skyskrapor. I bakgrunden syns höga berg med snö på topparna. 

11 

Fotomontage. Närbild av en kille med bruna ögon och brunt, lite lockigt hår. I bakgrunden 
syns en tjej omgiven av ett vitt ljus. 

12 

Teckning av en tjej som drar blomblad från en margeritblomma. 

13 

Foto av Juanes som står på scen där han sjunger och spelar elgitarr. Han har på sig en svart 
tröja med texten: SE HABLA ESPAÑOL. 

14 

Teckning av ett klassrum. På svartatavlan finns ett schema med dagarna: Lunes, Martes, 
Miércoles, Jueves, Viernes. 
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14 

Stapeldiagram 

  Stapel 1: Empezar tarde: 62 % 

  Stapel 2: Empezar temprano: 38 % 

14 

Stapeldiagram 

  Stapel 1: Terminar más tarde y no tener deberes: 58 % 

  Stapel 2: Terminar más temprano y tener deberes 42 % 

15 

Två tjejer pratar i telefon med varandra. De har var sitt tennisracket. 

16 

Teckning av ett café, vid ett bord sitter två killar och två tjejer och fikar. 

18 

Foto av en tv som visar en tjej som sjunger. Över tv:n står det: OPERATIÓN TRIUNFO 

19 

Foto av David Bisbal. Han står på scen och sjunger. Han har korkskruvslockigt hår. 

20 

Fem fotografier. De visar Nilla med flera barn från ca 3 års ålder till 5-6 års ålder. Fotona är 
från en förskola och ute på en gata. På ett foto jobbar Nilla i ett enkelt kök och lagar mat. 

22 

Karta över Centralamerika. Vid västkusten finns havet Océano Pacífico och vid östkusten 
Mar Caribe. 

Följande länder finns (från norr till söder): 

México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama (som 
gränsar till Colombia i Sydamerika). 

22 

Foto av en vulkan vid en sjö. 

22 

Foto av en kvinna som plockar röda kaffebönor i en korg. 

22 

Foto av sockerrör (som är ett slags gräs). 
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23 

Foto av fält med bananträd. De har palmliknande blad. I bakgrunden syns en vulkan. 

23 

Foto av en gata full med folk. Några män bär tillsammans tre statyer som föreställer 
helgon. Två av dem har mantlar och glorior och den tredje har vackra band runt sig. 

23 

Nicaraguas flagga har tre vågräta ränder: blått, vitt, blått. På den vita randen finns ett 
emblem som är en blå triangel. 

24 

Teckning av en man som intervjuar en tjej och två killar på gatan. 

25 

Teckning av två tjejer som pratar. En av dem sminkar sig. 

25 

Stapeldiagram 

Först anges klockslag sedan procent för hur hög stapeln är. 

  7.00: 5 procent 

  7.15: 5 procent 

  7.30: 20 procent 

  7.45: 20 procent 

  8.00: 40 procent 

  8.15: 10 procent 

  8.30: 0 procent 

26 

Karta över Argentina som ligger i sydöstra Sydamerika. Landet gränsar till: Chile (väst), 
Bolivia, Paraguay (norr), Brasil, Uruguay (nordost). 

Följande platser är markerade på kartan: 

  Städer: Iguazú, Buenos Aires 

  Floder: el rio de Paraná 

  Berg: los Andes med toppen 
  Aconcagua 

  Områden: la Pampa, Patagonia 
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26 

Foto av spetsiga, snötäckta berg. 

26 

Foto av en bred gata i en storstad. Gatan har tio filer i varje riktning. Mitt i gatan längre 
fram syns en obelisk (högt smalt torn). 

27 

Foto av två fotbollspelare i kamp om bollen. 

29 

Teckning av en flod. Här åker en flodbåt. I ett träd sitter en tukan, en fågel med stor näbb. I 
vattnet simmar en tapir. Tapirer liknar grisar men har en ca 35 cm lång snabel (istället för 
tryne). 

29 

Foto av två breda, stora vattenfall som följer efter varandra. 

30 

Två bilder av Celia Cruz. 

- Här sjunger hon på en scen. Hon är en tant i 70-års ålder. Hon är svart med 
blonderat hår. Hon har på sid en blå klänning med påfågelmönster. 

- En graffitti med hennes ansikte och överkropp på en stor vägg. På väggen står 
också: azucar, in memory of Celia Cruz 

31 

Foto av fyra män som spelar panflöjt. 

31 

Foto av ett par som dansar tango. Tjejen böjer sig sensuellt bakåt. 

33 

Teckning av en station med ett tåg vid perrongen. Här syns folk som går på tåget, en polis 
och ett tidningsstånd. På en löpsedel står: GRAN ROBO EN EL BANCO NACIONAL. 

En resenär ser lite konstig ut. Det är en tant med: en stor väska, kappa, gympaskor, 
solglasögon och konstig hatt. 

35 

Foto av en liten båt med utombordsmotor. I den trängs 18 personer 

37 

Foto av en flotte med ett tält och ett kvadratiskt segel. I masten hänger Norges, Sveriges, 
Frankrike och USA:s flaggor. 
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37 

Foto av ca tre meter höga stenstatyer som föreställer huvuden. De har långa näsor, breda 
hakor och djupt liggande ögon. 

38 

Etsning av Cervantes som skriver med en fjäderpenna. Han har kort lockigt hår, mustasch 
och ett pipskägg. Jackan har slitsar och en pipkrage (veckat tyg som står rakt ut från 
halsen). 

39 

Teckning av Don Quijote till häst. Han pekar med sin lans mot en väderkvarn. I bakgrunden 
står Sancho Panza lutad mot en åsna. 

42 

Teckning av en matsal. Vid ett dukat bord sitter två män och en kvinna. Vid köksdörren står 
en kvinna med förkläde som förtvivlat tar sig för huvudet. 

43 

Teckning av fem kvinnliga löpare. Tjejen som springer först har ingen nummerlapp och 
tappar en sko samtidigt som hon sträcker upp armarna i luften. 

46 

Teckning av en man som pekar med en pistol mot en kille och en tjej. På golvet ligger en 
stor väska. 

50 

En mugg med mate-te med en silver bombilla, ett slags sugrör. 

50 

Sigrid, en äldre kvinna som håller i en planta med yerba mate. Plantan har fyra grova 
rötter, som grenar. 

51 

Teckning som visar en urinvånare som bjuder en spanjor i rustning på en kopp varm 
choklad. 

53 

Foto av Salvador Dalí som badar. Han stirrar intensivt. Mustaschen är tunn och väldigt lång. 
I mustaschens ändar har han fäst var sin blomma. 

53 

Målning av Frida Kahlo. Hon har ögonbryn som växt ihop över näsan, svart bakåtstruket 
hår och på kragen finns ett vackert blommönster. 
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54 

Foto av pojken Erik Lamela som bollar med en fotboll. 

54 

En stapel med euromynt som bildar ett cirkeldiagram. Följande bitar finns: 

- 32,50 euros som para la tienda que vende las zapatillas, para pagar el alquiler de la 
tienda, sueldos para los empleados, publicidad y otras cosas. 

- 32 euros son para la compañía que ha fabricado las zapatillas, para investigación, 
publicidad y beneficios. 

- 22 euros son para pagar impuestos y transporte. 

- 13 euros son para la fábrica que ha producido las zapatillas. 

- 0,50 euros es para la persona que ha hecho las zapatillas. 

55 

Foto av en varg. 

55 

Teckning av en Coca-Cola-flaska och 11 sockerbitar. 

56 

Teckning av en äldre man som pratar med två yngre män som skrattar. Bredvid dem finns 
en gammaldags brunn med en vattenhink som vevas upp för hand. 

57 

Teckning av Pablo Picasso som spelar fotboll. I bakgrunden syns en av hans målningar. 

59 

Två foton 

- En golfspelare slår iväg en boll i solnedgången. 

- En flicka sitter längst fram på en segelbåt. I bakgrunden syns en hamn med små 
röda hus. 

59 

Foto av en tallrik med köttbullar. 

61 

Två foton 

- Foto av en tjej klädd till Lucia. Hon har en krona med sju stearinljus på huvudet, vit 
särk och ett rött band i midjan. Hon håller i en bricka med lussebullar. 
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- Foto av midsommarfirande på en äng. Här syns en midsommarstång och folk som 
dansar. De är klädda i folkdräkter. Längre bort sitter folk på gräset och fikar. 
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