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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! 
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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 synnedsättning 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 klasskompisarna i sina 
böcker. 

• Alla bilder utgår. I de fall där bilden behövs för att eleven ska kunna lösa en uppgift 
kan den t.ex. stå inom parentes. 

• Mängden fet och kursiv-märkning är minskad. Fet och kursiv används där delar av 
ord och exempelord i meningar märkts i svartskriften. Där det i övrigt framgår av 
sammanhanget utgår fet och kursiv. I textview-boken används brun färg för att 
märka fet och kursiv. 

• VERSALA ord och meningar har gjorts gemena för att underlätta 
punktskriftsläsning. 

• ”---” markerar svarsfält där eleven ska fylla i svar. Svarsfält är utelämnat där det 
ändå tydligt framgår att eleven ska svara på en fråga. Ex. sid 4, uppgift 1. 

• Texten på pärmens insidor finns först i textfliken, på svartskriftssidan 4. 
• I övningar där man ska para ihop saker har bokstäver och/eller siffror infogats för 

alternativen. På så sätt behöver eleven endast ange rätt bokstav/siffra i sitt svar.  
 
Exempel sid 4: 
Para ihop länder och huvudstäder (a-t). 
Huvudstäder: 

a) La Paz 
b) Santiago 
c) Montevideo 

... 
Länder: 

  Argentina --- 
  Bolivia --- 
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  Chile --- 
... 
 

• Korsordsbilder utgår och uppgifterna har gjorts om till listor där antalet bokstäver 
för det ord som ska fyllas i står inom parentes efter raderna. Ex. sid 4, uppgift 2. 
Översätt orden i listan med hjälp av dialogerna på sidorna 4-5 i textboken. Efter 
varje ord får du antalet bokstäver inom parentes som det spanska ordet ska ha. 
1. --- equivocado. (6) 
2. ---, no está. (2) 
3. ... 

• Uppgifter där eleven uppmanas att stryka alternativ har ersatts med ”skriv”, ”välj”, 
eller ”markera”. Ex. sid 9, uppgift 1. 
Skriv de ord som du tycker inte passar in. Skriv varför du valt det ordet. 

• Uppgifter där eleven uppmanas att kryssa i alternativ har ersatts med ”markera”. 
Ex. sid 38, uppgift 17. 
Lyssna när Pedro, Linda och Jesús berättar om sina bostadsområden. Markera rätt 
alternativ. 

• ”Exempel:” har infogats där det finns exempellösningar i inledningen av 
uppgifterna. Ex. sid 10, uppgift 2. 
Exempel: Soy simpático. Mis amigos son simpáticos. 

• Hänvisningar till att eleven ska skriva i sin skrivbok utgår och ersätts med enbart 
“skriv”.  Ex sid 22, uppgift C. 

• Uppgifter där eleven ska välja om ett påstående är sant eller falskt skrivs (exempel 
sid 24, uppgift A): 
A. Verdadero/falso 
Är påståendena sanna eller falska? 
Markera v för verdadero och f för falso. 
El hombre no necesita relacionarse con otros ---. 
… 

• Där fraser ska kombineras från 3 eller flera rutor har dessa ersatts med numrering 
av spalter. Exempel sid 51, uppgift 1: 
1. Kombinera fraserna nedan till sex meningar. Det finns 3 spalter med ord. 
 
Spalt 1 

  voy a 
  vas a 
  va a 
  vamos a 
  vais a 
  van a 

 
Spalt 2 

  ir 
... 
Kolon har infogats efter namn i dialoger. Exempel sid 86.  
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Sidspecifika förändringar 

6 

Uppgift 2 skrivs: 

2. Leta upp följande bokstäver i dina svar, de bildar ett ord. 

a svarets andra bokstav 
b svarets sista bokstav 
c svarets andra bokstav 
d svarets näst sista bokstav 

 

a) Vilket är ordet? 
b) Vad betyder det? 
c) Vilket land passar det ihop med? 

11 

Uppgift 4. 

Beskrivningar av dom känslor personerna uttrycker i bilderna har placerats inom parentes. 

29 

Uppgift 2 skrivs: 

2. Vad heter den byggnad som du sitter i nu på spanska? 

33 

Uppgift 3 Utgår. 

36 

Uppgift 15 skrivs: 

Leta på sidorna 32–33 i textboken efter meningar som passar till a-g. 

a) Simma i havet 
b) Spela basket 
c) Äta på restaurang 
d) En läkare vid ett sjukhus 
e) 2 kockar 
f) ett höghus med en pil vid dem 4:e våningen. 
g) radhus 
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39 

Uppgift 19 skrivs: 

Arbeta i par. En är Carlos och en är Carmen. Turas om att berätta om er själva och era 
bostadsområden med hjälp av tankekartorna. Byt sedan roller. 

Tankekarta för Carlos: 15 años, internet café, padres escuela apartamento a pie, hospital. 

Tankekarta för Carmen: 16 años, supermercado, chalé, mar, esuela, cafetería, parada de 
autobuses, en autobús, hermano, padre. 

47 

Uppgift 2 skrivs: 

Markera den musik- och dansstil som beskrivs i meningarna. 

Markera med: 

  f = el flamenco 
  s = la salsa 
  t = el tango 
  m = el merengue 

 

a) Las letras expresan penas de amor. --- 

… 

48 

Uppgift 4:1 skrivs: 

1. Markera de ord som inte passar in i varje lista. 

Lista 1 

  alegría 
  tristeza 
  Cuba 
  deseos 

 

Lista 2 

... 
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Uppgift 2 skrivs: 

2. Fråga fem kompisar vad de ska göra. Frågorna du ska ställa till kompisarna är: 

  Nombre: --- 
  mañana: --- 
  la próxima semana: --- 
  el próximo mes: --- 

53 

Uppgift 12 skrivs: 

Vad pratar Carolina, Magda och Paco om? Markera det du hör. 

b) tunnelbana 
c) en sångerska på scen 
d) en kille som spelar basket 
e) augusti 
f) en buss 
g) bio 
h) en tjej som simmar 
i) en fotbollsplan 
j) en tjej som spelar tennis 

57 

Uppgift A skrivs: 

Vilken opera handlar fraserna om? Det finns 3 listor. 

Lista 1: 

  Sevilla 
  francés 
  4 actos 
  torero 
  ---  

 

Lista 2: 

italiano 
... 
58 

Uppgift 13 skrivs: 
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13. Crucigrama 

Lyssna och skriv in i listan de instrument du hör. Efter varje uppgiftsnummer får du antalet 
bokstäver instrumentet ska ha. 

1 8 --- 
2 5 --- 
... 
65 

Uppgift 4:3 utgår. 

68 

Uppgift 8 skrivs: 

Hur blir det? Skriv de ord som ska vara i stället för ---. De ord som ska användas står inom 
parenteser. 

a) He (köpt) --- una falda. 
(jag har) --- trabajado mucho. 
... 

69 

Uppgift 2 skrivs: 

2. Skriv om verben såsom exemplen till perfekt (någonting man har gjort). 

  (Yo) 
  comer: he comido 
  correr: --- --- 
  vivir: he vivido 
  dormir: --- --- 
  ... 

70 

Uppgift 11. 

Svarsfälten i texten har numrerats 1-17. 

79 

Uppgift A skrivs: 

Placera orden (a-p) efter rätt rubrik. Vissa ord passar efter flera rubriker. 

a) niños 
b) mujeres 

6 
 



... 

Rubrik 1: Mango 

  --- 
  --- 
  --- 
  --- 
  ... 

86 

Uppgift 3. 

Svarsfälten i texten har numrerats 1-10. 

91 

Uppgift 11 skrivs: 

Översätt de spanska meningarna som killen säger: 

Bild på 3 killar som alla är långa. En lång kille säger: Soy alto 

Om den längre killen säger han: Javier es más alto que yo. 

Om den längste killen säger han: Rodrigo es el más alto. 

95 

Uppgift B. 

Eleven ges uppmaningen: 

Skriv upp det som är fel i texten och skriv rätt ord samt översättning. 

99 

Uppgift 3 utgår. 

103 

Uppgift 1 skrivs: 

Läs beskrivningarna (a-e) och markera de saker som passar in på texten. 

Beskrivningar: 

a) ett partytält 
b) en bil 
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c) musiknoter 
d) almanacksbladet för september 
e) en häst 

 
105 

Uppgift 3:2 skrivs: 

2. Kasta om bokstäverna så får du ett ord som hör ihop med frågorna ovanför: f e t i s a 

106 

Uppgift 1. 

Ordrutan har förenklats och ställts upp på följande sätt: 

  tradicíónlh 
  tgrhqdríodb 
  dktomatesla 
  ieuagostosa 
  hpuebloduza 
  ddblieplaza 
  batalladtfa 
   

111 

Uppgift 2 skrivs: 

Fyll i orden som saknas. Ordet som ska används står mellan parenteser före ---. 

1. ¿Cómo se llama (din) --- hermana? 
… 

123 

Uppgift 1. 

Ordrutan har förenklats på följande sätt: 

  cccómoybú 
  ámdóndehh 
  ticuaándot 
  sprgkcuál 
  wcuántash 
  quéhotzlh 
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Till läsaren 

Vocabulario- och grammatikdelarna finns i egna flikar. 

I spanska står ? och ! uppochner i början av frågor och uttryck men inte i punktskrift. 

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

• Eleven svarar på uppgifterna med perkins eller med datorn.  I datorn sparas 
dokument till boken i en mapp namnad med bokens namn. Lägg den mappen i sin 
tur i en spanskamapp. Så hittar eleven enkelt i datorn. Uppmärksamma eleven på 
att alltid ange kapitel och uppgiftens nummer så att det är lätt att hitta tillbaka. 
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