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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. 

 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 och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven.  

 Uppläggen på sidorna är: text, bild och sist ordlista. Detta för att eleven med 
synnedsättning snabbt ska hitta texten. Bilderna finns beskrivna om de tillför texten 
något. Du kan läsa bildbeskrivningarna i detta dokument. Ordlistan står sist på 
sidan eller på efterföljande sida. De finns i en ruta. I Punktskrift markeras rutor med 
p 2356 linjer. 

 Minigrammatiken och alfabetisk ordlista finns i en egen flik. Likaså Más textos. 

 Bildbeskrivningarna på kartorna från insida pärm finns samlade först i den 
anpassade boken efter innehållsförteckningen. 

 Fetade ord och uttryck är skrivna med versaler på sidorna 73-75. 

 Verbuppställningar i grammatiken skrivs, ex sid 82: 
mirar (att) titta (infinitiv) 
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stam: mir 
ändelser: o, as, a, amos, áis, an 
 
 (yo) miro  jag tittar 
(tú) miras  du tittar 
(él, ella, usted) mira  han, hon, (den/det), Ni tittar 
(nosotros/-as) miramos  vi tittar 
(vosotros/-as) miráis ni (du + du) tittar 
(ellos, ellas, ustedes) miran de, Ni tittar 
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Sidspecifika förändringar 

25 

Till kartan finns en bildbeskrivning med siffror och städer uppskrivna. Eleven kan gå med 
en spelpjäs i texten (se i bildbeskrivningsdelen här nedan hur den är skriven). 

48-49 

Texterna har fått rubrikerna: Tjej 1, Tjej 2 och Kille så att eleven kan skilja de olika texterna 
åt. 

58 

Smileys skrivs med + eller – istället. 

69 

Eleven uppmanas att översätta vägbeskrivningarna istället för att klura ut vägen på kartan. 
Först i vägbeskrivningen står vart beskrivningen leder till. 
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Till läsaren 

Minigrammatik och ordlista finns i en egen flik. 

Más textos finns i en egen flik. Det är extra övningar till varje kapitel. 

 

Ordningen/upplägget på sidorna är (oftast): text, bild, ordlista. Ibland kommer ordlistan på 
nästa sida. Ordlistan finns alltid i en ruta. 

 

Det finns bildbeskrivningar till de allra flesta bilderna. Det är bilder som beskriver 
Spansktalande länder och ger information om spansk kultur. 

Bildbeskrivningar på kartor över Spanien och Latinamerika finns efter 
innehållsförteckningen först i boken. 

 

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

 

Spanska punktskriftstecken:   

• á a med akut accent, Á stort a med akut accent 

• é e med akut accent, É stort e med akut accent 

• í i med akut accent, Í stort i med akut accent 

• ñ n med tilde (muljerat n), Ñ stort n med tilde 

• ó o med akut accent, Ó stort o med akut accent 

• ú u med akut accent, Ú stort u med akut accent 

 

Lycka till! 

 

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 spanska mapp. Så hittar eleven enkelt i datorn. Uppmärksamma eleven på 
att alltid ange kapitel och uppgiftens nummer så att det är lätt att hitta tillbaka.  
 

 Observera att frågetecken och utropstecken som inleder frågerespektive utropssats 
i spansk text är uppochnedvända i svartskrift men inte i punktskrift. 
 

 Speciella punktskrifts bokstäver för spanska: 
á p12356 a med akut accent 
é p2346 e med akut accent 
í p34 i med akut accent 
ñ p12456 n med tilde (muljerat n) 
ó p346 o med akut accent 
ú p23456 u med akut accent 
 
Observera att om eleven skriver i sin dator så skiljer sig åttapunktskriften från 
sexpunktskriften. Åttapunktskriften kommer här:  
á p1235678 a med akut accent 
Á p135678 versalt a med akut accent 
é p123456 e med akut accent 
É p1234567 versalt e med akut accent 
í p348 i med akut accent 
Í p1348 versalt i med akut accent 
ñ p124568 n med tilde (muljerat n) 
Ñ p124567 versalt n med tilde 
ó p3467 o med akut accent 
Ó p178 versalt o med akut accent 
ú p25678 u med akut accent 
Ú p12578 versalt u med akut accent 
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Bildbeskrivningar 

Insida pärm 

Kartor över Spanien, Central- och Sydamerika 

España 

 

Flaggan har 3 vågräta band: rött, gult, rött. På det gula bandet finns en vapensköld. 

 

Städer 

 nordväst: Santiago de Compostela, La Coruña, Valladolid  

 norr: Santander, Bilbao, Pamplona 

 nordost: Zaragoza, Barcelona 

 centrala: Madrid, Toledo 

 öster: Valencia, Alicante 

 söder: Sevilla, Cadiz, Córdoba, Granada, Málaga 

 väster: Mérida 

 

Comunidades autónomas / regioner 

 norr: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón 

 öster: Cataluña, Valencia 

 söder: Murcia, Andalucia 

 väster: Extremadusa, Castilla y León 

 centrala: C de Madrid, Castilla-La Mancha 

 

Öar  

 I Medelhavet: Islas Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza, 

 I Atlanten: Islas Canarias med Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, 
Gomera, La Palma, El Hierro 

 

Grannländer 

 norr: Francia, Andorra 

 väster: Portugal 
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Las lenguas de España 

 El gallego – i Galicia 

 El vascuence (El vasco) – i País Vasco och Navarra 

 El catalán – i Catalán och Valencia 

 El español (El castellano) – större delen av Spanien  

 

América Latina 

(Alla länder är inte utsatta på kartan.) 

 

Länder från norr till söder med huvudstäder: 

 

Länder i Centralamerika  

 Mexico - Ciudad de México 

 Guatemala - Guatemala 

 Belize  

 Honduras - Tegucigalpa 

 El Salvador - San Salvador 

 Nicaragua - Managua 

 Costa Rica - San José 

 Panamá - Panamá 

 

Öar i Karibiska havet  

 Cuba - La Habana  

 República Dominicana - Santo Domingo 

 Puerto Rico – San Juan 

 

Länder i norra Sydamerika  

 Venezuela - Caracas  

 Colombia - Bogotá  

 

Länder i västra Sydamerika  

 Ecuador – Quito (öar som tillhör: Islas Galápagos) 
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 Perú - Lima  

 Chile – Santiago (öar som tillhör: Isla de Pascua, Islas Juan Fernández) 

 

Länder i östra Sydamerika 

 Uruguay - Montevideo  

 

Land i centrala Sydamerika, utan kust 

 Bolivia - Sucre 

 Paraguay - Asunción 

4 

Foto från innertaket i moskén i Cordoba. Taket är målat i guld med snirkliga mönster. I 
mitten är taket format som en blomma. Det är väldigt vackert. 

6 

Teckning på en tjej och en kille som är bergsklättrare. 

7 

En kille står utanför Hotel Granada som ligger bredvid Banco de España. Killen pratar med 
en tant som pekar på hotellet. 

9 

Foto från en stor sal där elever sitter i långa bänkar bredvid varandra och skriver ett prov. 

12 

1. En finklädd kvinna i klänning. 

13 

2. En tjej i t-shirt, jeans och tennisskor. 

3. En man i svart kavaj, blå skjorta, grå byxor och svarta skor. 

15 

 

Fyra bilder på ungdomar som jobbar.  

- En tjej gör en latte i ett kafé 

- En kille säljer vindruvor 

- En kille byter däck på en bil 

- En tjej säljer vinylskivor 
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17 

Serierutor 

1. Två vänner sitter utanför ett hus. 

2. En av dem får syn på en flaska. 

3. Ur flaskan kommer en ande. 

4. En av männen tänker efter. 

5. En av männen får en stor korv. 

6. Korven tar tag i mannens näsa. 

7. Anden tar bort korven från näsan. 

8. Vännerna tittar surt på varandra. 

19 

4 foton 

- Storstaden Barcelona ligger vid havet. 

- Las Ramblas – en bred gågata. Gatan kantas av träd och små souvenirbutiker. 

- El Camp Nou – en fotbollsarena. En åskådare sitter i FC Barcelonas fotbollströja. På 
ryggen står det: Ibrahimovic.  

- La Sagrada Familia - en stor kyrka. Den har en bottenvåning med formen som ett 
kors och höga spiror och torn på taket. På bilden syns en utav de tre fasaderna, 
födelsefasaden. Den har fyra torn och är dekorerad med olika djur huggna i sten. 
Kyrkan är inte färdigbygd. Bakom tornen skymtar byggställningar. 

21 

3 foton och en målning 

- La Costa Brava – en vacker sandstrand med ett litet fort byggt i sten på en klippa. 

- Los Pirineos – bergskedjan Pyrenéerna. Kala, branta klippor sträcker sig rakt upp 
mot himlen. 

- Salvador Dali – en man med en mycket speciell mustasch och stirrig blick. 
Mustaschen är tvinnad till två smala ca 10 cm långa streck som pekar snett uppåt 
mot ögonen. 

- Surrealistisk Målning av Salvador Dali, The persistence of memory. På olika föremål 
ligger det klockor, urtavlor som är helt mjuka och formar sig efter underlaget. En 
hänger på en gren, en annan på en klippa och en tredje längs kanten på ett block. I 
bakgrunden syns vatten och vackra klippor. 

- Un equipo de ”les castellers” – Flera människor som tillsammans bygger ett högt 
torn i 6 våningar. Längst ner står flera män som utgör själva basen. De stöttar med 
sina händer tre killar som sitter på axlarna på var sin man. Det blir våning 1 och 
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våning 2. Våning 3, 4 och 5 är mindre män och kvinnor som står på varandras axlar. 
Högst upp i toppen klättrar en liten flicka upp för att ställa sig på 2 killars axlar. Där 
uppe i toppen finns en pojke eller flicka som hon håller på och klättrar över! 

23 

Teckning på Josefa och Miguel som handlar i en kiosk. Vid smörgåsarna står det: ”Hay 
bocadillos” och vid en annan skylt som en hund tittar på: ”Prohibada la entrada con 
animales”. 

25 

Karta över Spanien med avstånd mellan lika städer utsatta. 

- Madrid 115, 435, 565 

- La Coruña 748, 925 

- Bilbao 1385, 1580, 1695 

- Barcelona 1852 

- Mallorca 2320 

- Valencia 2682, 2750, 2915 

- Málaga 3246 

- Sevilla 3440 

- Lisboa 3750, 3980, 4260 

29 

Teckning på en kille som jobbar vid datorn. Bakom honom syns en affisch med en 
bodybuilder med texten: El más fuerte och en affisch med en bergstopp med texten: 
Aconcagua, el pico más alto. 

31 

Serie med en hare och en sköldpadda. 

Haren och sköldpaddan pratar. Haren klappar sköldpaddan lite elakt på huvudet. Så börjar 
haren att springa och sköldpaddan att gå. Haren blir varm och lägger sig under ett träd. 
Sköldpaddan kommer fram till sjön. Efter honom kommer haren. Nu är det sköldpaddan 
som ser glad ut och haren som är snopen! 

33 

3 foton, en karta och en flagga på Chile. 

- Text: En moto en el desierto de Atacama. Foto på en motorcykel som kör på 
bakhjulen i en öken. Så långt man kan se finns sand och berg.  

- Text: Estatuas en La Isla de Pascua. Foton på stenstatyerna, Moai på Påskön. Det är 
stora huvuden som står uppställda i terrängen. De kan vara upp till 10 meter höga. 
Ansiktena är stora och bakhuvudet litet.  
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- Text: Valparaíso – una ciudad en el centro de Chile. Foto på staden Valparaíso som 
ligger vid havet. Den har en vacker äldre del med tvåvåningshus som sitter ihop 
med varandra. Längre bort syns också skyskrapor. 

- Karta över Chile visar ett långt och smalt land som ligger i västra Sydamerika utmed 
Stilla havet, Océano Pacífico. Inlandet gränsar till Anderna, La Cordillera de los 
Andes. Fem städerna ligger vid kusten och är från norr till söder: Arica, Antofagasta, 
Valparaiso, Concepcion och Punta Arenas. Huvudstaden Santiago ligger vid 
Valparaíso men en bit in i landet.  

- Chiles flagga har två band i vitt och rött. I det vänstra hörnet finns en blå kvadrat 
med en vit stjärna. 

34 

Foto på Santiago som är en storstad fylld med skyskrapor och nästan inga gröna ytor.  

39 

1.Teckning på en tjej som får skäll av sina föräldrar. 

2. Diagram som visar vilka tider som ungdomar måste vara hemma: 

 No sale: 5 

 kl. 20: 0 

 kl. 21: 6 

 kl. 22: 6 

 kl. 23: 7 

 kl. 24: 2 

 kl. 01: 4 

 kl. 02: 3 

 kl. 03: 0 

 No tiene hora: 0  

41 

Teckning av en stad.  

På en gata finns hus följande affärer från vänster till höger: Supermercado, Farmacía (över 
ligger ett hotell), Oficina de turismo, Librería, Bar. Bakom den gatan finns en kyrka och ett 
sjukhus. 

Framför gatan finns en park med en busshållsplats. 

På en annan gata ligger följande från vänster till höger: Cine Real, Tienda de Ropa, 
Cafetería. 
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45 

4 foton, en flagga och en karta alla över Ecuador. 

- Text: Muchos indígenas llevan todavía ropa tradicional.  
I bergen går en mamma och en dotter. De är klädda i gummistövlar, kjol, sjal och 
gubbhattar. Mamman håller ett får i ett koppel och i en bärsjal har hon ett litet 
barn på ryggen. 

- Linbanan i Quito. Från stora vajrar/linor åker korgar/hytter uppe i luften. Vajrarna 
är fästade i höga stolpar. Denna linbana går från staden Quito upp till berget 
Pichincha. 

- Text: La Sierra. Lamadjur som ligger och vilar. I bakgrunden syns höga berg. 
Lamadjur är ett kameldjur med långa öron och hals men utan pucklar. De är ca 120 
cm höga i mankhöjd. 

- Text: La Costa. En kille skördar bananer från stora bananträd. Trädens blad är lika 
stora som killen! 

- Karta över Ecuador som ligger i Sydamerika vid Stillahavskusten. Landet gränsar i 
norr till Colombia och i sydöst till Perú. Två städer finns markerade: Guayaquil vid 
kusten och huvudstaden Quito inne i landet. Två bergstoppar finns markerade: 
Cotopaxi och Chimborazo. Utanför kusten finns öarna, Islas Galápagos. 

- Ecuadors flagga har 3 vågräta band i gult, blått och rött. I mitten finns ett 
stadsvapen. På stadsvapnet sitter en kondor (fågel). 

46 

2 foton 

- En turistbåt som åker utanför en kust med tät djungelskog. 

- En havsleguan som är en slags ödla. Ödlan mäter ca 150 cm och har en kraftig hals, 
korta ben och en kraftig kropp men en lång svans. På ryggen har den sköldar som 
står rakt upp som en tuppkam. 

47 

Foto på Iglesia de la Merced. Det är en stor basilika. Vid porten finns kolonner och ett torn. 
Ingången ligger vid ett stort torg.  

57 

Foto på en musikkår som marscherar och spelar på en gata. I bilden syns trummor och 
blåsinstrument. 

58 

Foto på tre tjejer som går armkrok på en gata. De har skoluniformer på sig: rödrutig kjol, 
mörka strumpbyxor och tröja med ett litet emblem på bröstet. 
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59 

En glad tjej i en radiostudio med hörlurar och mikrofon. 

60 

Fem glada tjejer. 

64 

Teckning på en kråka i ett träd. I näbben har hon en ost. Under trädet sitter en räv. 

65 

Foto på en kvinna med traditionella kläder. Hon har på sig ett pannband i metall med små 
metallmynt som hänger ner. I pannan sitter också en tygrosett. 

67 

Foto på en kille som klättrar på en klippa. Han har på sig hjälm och en klättersele som sitter 
runt midjan och benen. Från selen går en lina som är fästad i berget ovanför klättraren och 
som fortsätter ner till en person på marken. 

68 

Foto på ett par som dansar tango på en gata. En publik står och tittar på.  

70 

Foto på en vulkan som är ett högt berg täckt med snö. 

71 

Teckning på en tjej som sitter vid datorn. Bakom henne står en detektiv och spionerar på 
vad hon skriver.  

77 

Teckning på klasskamrater. Från vänster till höger: 

 38. En kort blond kille i blå skjorta, jeans och bruna skor. 

 46. En kort mörkhårig kille i röd keps med brun tröja, grå byxor och vita skor. 

 55. En lång mörkhårig tjej med gul kjol, grön t-shirt, röda strumpor och gula skor. 

 82. En kort mörkhårig tjej med röd jacka, gul tröja och vita byxor och skor. 

 24. En lång mörkhårig kille med blå keps, grön jacka, gul-svart t-shirt, blå byxor och 
svarta skor. 

 61. En blond söt tjej med röd kjol, vit blus, gula strumpor och svarta skor. 

 99. En mörkhårig tjej med grå t-shirt, svarta byxor och vita skor. 

 15. En kort blond kille med svart keps, gul skjorta och svarta byxor och skor. 

 77. En lång mörkhårig tjej i svart kjol och skor, röd blus och skor. 
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77 

Väderkarta över Spanien med följande städer och väder: 

 La Coruña: vind, regn, +4 

 Bilbao: regn, +6 

 Andorra: vind, snö, - 1  

 Barcelona: sol, vind, +20 

 Madrid: sol, vind, +7 

 Mallorca: sol, +23 

 Alicante: regn, +24 

 Sevilla: moln, +25 

 Málaga: vind, moln, +26 

 


	Gracias 8 Textbok Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	25
	48-49
	58
	69

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	Insida pärm
	4
	6
	7
	9
	12
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	29
	31
	33
	34
	39
	41
	45
	46
	47
	57
	58
	59
	60
	64
	65
	67
	68
	70
	71
	77
	77





