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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. 

• 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! 
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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. 

• Här nedan återges punktskriftstecken för åttapunktskrift för ett antal 
karakteristiska bokstäver i spanska: 

  á p1235678 a med akut accent samma 

  é p123456 e med akut accent 

  í p348 i med akut accent 

  ñ p124567 n med tilde (muljerat n) 

  ó p3467 o med akut accent 

  ú p25678 u med akut accent 

  ¡p367 omvänt utropstecken 

  ¿ p38 omvänt frågetecken 

• Betoningstecken/prick under bokstav har utgått i Textviewboken. 
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• Texter från insida pärm finns först i den anpassade boken. 

• Beige text i boken är markerad med nedsänkt g-rad med rubriken ruta. 

• Hänvisningar som i boken har en brun ruta är i den anpassade boken skrivna inom 
parentes med ett h. Ex sid 82: Frågande adverb (h 49) 

• Uppställningar skrivs i den anpassade boken ofta som listor ex sid 7 
bestämd artikel 

  mask, fem, neutr 
  sing: el, la, lo 
  plur: los, las 

obestämd artikel 

  mask, fem 
  sing: un (uno), una 
  plur: unos, unas 

• Verbuppställningar skrivs antingen som en lista eller som löpande, ex sid 109: 
Här finns verben pensar (tänka) och volver (återvända) jämförda. Först står presens 
indikativ sedan presens konjunktiv och sist imperativ. 
presens indikativ: pienso, piensas, piensa, pensamos, 
pensáis, piensan 
presens indikativ: vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven 
osv. 
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Till läsaren 
I spanska finns bokstäver med accenter och några specialtecken. Här finns en lista på hur 
de skrivs i åttapunktskrift. 

  á p1235678 a med akut accent samma 

  é p123456 e med akut accent 

  í p348 i med akut accent 

  ñ p124567 n med tilde (muljerat n) 

  ó p3467 o med akut accent 

  ú p25678 u med akut accent 

  ¡p367 omvänt utropstecken 

  ¿ p38 omvänt frågetecken 

Betoningstecken/prick under bokstav har utgått i Textviewboken. 

I boken finns hänvisningar till andra avsnitt. De står inom parentes med ett h först (h + 
sida). 

I boken kommer exemplen förs och sedan en beskrivning. Beskrivningarna har nedsänkta 
g-rader med rubriken ruta innan och efter sig. 

I svartskriftsboken finns texter på insida pärm. Du har dem först i din bok. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 
Läs mer om punktskrift och hur den skrivs i Punktskriftsnämndens skrifter. 
http://www.punktskriftsnamnden.se/ Deras skrifter går att beställa i svartskrift, punktskrift 
eller ladda ner som pdf. 

  

http://www.punktskriftsnamnden.se/
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Bildbeskrivningar 

4 

Tecknad serie med Mafalda. Det är mitt i natten och Mafalda ligger i sängen och funderar. 
Hon går in till sina föräldrars sovrum. De ser sömndruckna och förtvivlade ut. Mafalda 
säger: Mama ¿Tu primer novio fue éste, o quién? 

20 

Tecknad serie med Mafalda. Tre hundägare med hundar i koppel promenerar och skattar 
väldigt mycket. Mafalda har en sköldpadda i koppel. Hon hytter med näven och säger: 
¡RACİSTAS! 

39 

Teckning på en man som är ensam ute i öknen utan vatten och med en stekande sol. Han 
kommer till en skylt med texten: En este momento usted se enquentra exactamente aquí. 

82 

Teckning på en man som sitter i en informationsdisk. Han ser förtvivlad ut och tänker: ¿DE 
DÓNDE VENİMOS? ¿QUÉ SOMOS? ¿ADÓNDE VAMOS? 

92 

Tecknad serie med Mafaldas kompisar Filip och Susanne. 

Filip sitter på en trottoar och läser serietidningar. Susanne kommer och sätter sig bredvid 
honom. Filip fortsätter läsa tidningen. Susanne börjar tänka på deras bröllop … sen tänker 
hon på en bäbis som ser ut som Filip. Hon reser sig och skriker: ¡JAMÁS! och går. Filip sitter 
kvar väldigt förvånad! 

139 

Teckning på en lastbil. Chauffören ser väldigt sur ut och på baksidan finns skyltar med 
texten: 

SE INSULTA EN ESPAÑOL 

MAN BELEİDİGT AUF DEUTSCH 

INSULTA – SE EN PORTUGUES 

WE CURSE İN ENGLISH 

SI INSULTA IN ITALIANO 

ON INSULTE EN FRANÇAİS 

153 

Tecknad serie med Mafaldas pappa. Han reser sig ur sängen och ser dödstrött ut. Inne på 
toa tittar han sig i spegeln och tänker: Esta debe ser la única hora del dia en que uno 
comprende por qué el pais no avanza más rápido. 
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166 

Tecknad serie om Mafaldas kompisar. En lärare frågar i klassrummet och barnen svarar: 

  läraren: ¿Presente indicativo de temer? 

  elev: Yo temo 

  läraren: ¿Pretérito imperfecto de partir? 

  elev: Yo partia 

  läraren: ¿Futuro perefecto de amar? 

  Susanne (som lägger huvudet på sned och ler stort): ¡HIJITOS! 

170 

Tecknad serie med Mafalda. Mafalda går i parken. Det är vår och hon utbrister: ¡Gracias a 
Dios, llegó la primavera! Så ser hon en väldigt rynkig, krum och skakig gammal man som 
säger: Gracias a Dios, llegué a la primavera. Mafalda tänker: ¡Y yo diciendo trivialidades! 

184 

Tecknad serie med Mafalda. I klassrummet säger fröken: Y el que no haya ido, que levante 
la mano. En pojke räcker upp handen. Fröken säger: Veamos, Manolito ¿Qué es lo que no 
has entendido? Pojken säger: Desde marzo hasta ahora, ¡Nada! 

186 

Tecknad serie med Mafalda. Mafalda och Filip är hemma hos Mafalda. Mafalda säger: Ayer 
le pedi a mi papá que me explicara qué es la filosofia. Filip säger: ¿Y? De går förbi pappan 
som sitter inne på kontoret och bläddrar förtvivlat i böcker. Pappan tänker: ¿Eh? Filip 
säger: ¡AH! 

195 

Tecknad serie med Mafalda. Mafalda går runt hemma. Hon ser att tvätten är struken. Allt 
är städat skinande fint. Disken diskad. Hennes mamma står och laddar tvättmaskinen då 
Mafalda frågar: Mamá ¿Qué te gustaría ser si vivieras? 

259 

Tecknad serie med Mafalda. Mafalda ser en väldigt liten flicka på badstranden. Hon böjer 
sig ner och säger: ¡Hola! Qué chiquitita sos! ¿Cómo te llamas? Den lilla flickan säger: 
Libertad. ¿Sacaste ya tu conclusión estúpida? Todo el mundo saca su conclusión estúpida 
cuando me conoce. Mafalda rodnar! 
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