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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. 

 Ordlistan finns i egen flik. 

 Hablamos más – Facit finns placerat efter respektive kapitel. 

 I den anpassade boken finns inte fet eller kursiv stil.  

 Ett urval av bilder finns det bildbeskrivningar till. Du kan läsa dem i detta dokument 
under rubriken ”Bildbeskrivningar”. 
 Små bilder som är till uppgifter är översatta till ett eller ett par ord direkt i texten. 
T.ex. är tankekartor skrivna som listor med rubriken Tankekarta. 

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

 Speciella tecken för spanska är: 

 á a med accent p12356 

 é e med accent p2346 

 í i med accent p34  

 ñ n med tilde p12456 

 ó o med accent p346 
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 ú u med accent p23456 

 Uppmaningar som att stryka under, ringa in och kryssa för är ändrade till markera i 
den anpassade boken. Uppmana alltid eleven att skriva sida och uppgiftsnummer 
så att det går att rätta. 

 Uppgifter med kryssrutor för verdadero och falso är ändrade till att eleven ska ” 
Svara v för verdadero/sant och f för falso/falskt.” Det samma för uppgifter med 
kryssrutor med olika alternativ. Ex sid 6 eleven får svara yo för yo och a för mi 
amigo. 

 Korsord är ändrade till att eleven ska översätta orden som står i en lista. Eleven får 
det nya ordets antal bokstäver. Ex sid 41: 

1. gata 5 

2. träna 8 

3. badrum 4 

4. lägenhet 4 

5. älskling 6 

osv. 

 Uppgifter när eleven ska dra streck är ändrat till att eleven ska översätta orden, de 
svenska orden står då i en ruta. 

 Grammatikavsnitt är i rutor. De har rutrubrikerna Grammatikruta. 
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Sidspecifika förändringar 

28 

Spelplanen skrivs: 

 start: 1 2 3 4 x 6 7 8 9 10 

 11 12 13 x 15 16 17 18 19  

 20 21 x 23 24 25 26 1 2 3 x 

 5 6 7 8 9 10 11 x 13 14 15 

 16 17 18 x 20 21 22 23 x x 

 25 26 1 2 3 4 5 6 x 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 x 18 19 20 

 22 23 24 x 26 1 2 3 4 5 mål 

Eleven behöver något med häftmassa för att markera vart I listan han/hon är . Uppmana 
de andra eleverna att verbalt säga var de är på spelplanen. 

58 

I uppgift 5 uppmanas eleven att skriva klockslag och kanal. 

77 

Ordsoppan är ändrad så att eleven hittar alla orden vågrätt. 

 

 maaalgunosh 

 bodatviejos 

 estudianteu 

 xduranteane 

 tocaroniñob 

 mbexnuestro 

 ldxbocalleo 

 xniplatonnc 

 fhtfmiembro 

 actividadue 

 bumpobresyn 

 suelomoneda 

 taachtivida 
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 yxsolemoswi 

 adexplicare 

 dldxbocalle 



5 

 

Till läsaren 

Ordlistan finns i egen flik. 

Hablamos más – facit finns sist i varje kapitel.  

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Var noga med att eleven svarar med sidnummer och uppgiftsnummer så att 
uppgifter går att rätta. Om eleven skriver svar i dator så gör en mapp för spanska 
och i den lägger du en mapp med den här bokens namn. Där kan sedan eleven 
spara dokument och hitta tillbaka till dem. 
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Bildbeskrivningar 

8 

Affisch med män som springer på en gata tillsammans med tjurar. På den står: LOS 
MOLINOS, ENCIERROS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2009, VIVE LA EMOCIÓN DE LOS 
MEJORES ENCIERROS DE LA SIERRA DE MADRID. 

23 

Två bokomslag.  

Mario Vargas Llosa, La ciudad y las perros. Här finns en bild på två hundar, ett krossat 
fotografi på en skolklass och två tärningar. 

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Här finns en bild på en vacker port i en mur 
in till en trädgård. 

38 

Foto av en döskalle och en teckning av ett barn. Döskallen har platt och runt huvud med 
ett hål högst upp på hjässan. Barnet har på sig en träställning med en skruv högst upp på 
hjässan! 

40 

Teckning av ett hus med fyra lägenheter.  

Första våningen vänster: En tjej som pratar i mobilen. Hon har ett krossat hjärta över 
huvudet. 

Första våningen höger: En kvinna och man äter middag och tittar på TV. 

Andra våningen vänster: En kvinna och en man tränar styrketräning. 

Andra våningen höger: En man ligger och sover. 

95 

Karta över Columbia. Huvudstaden heter Bogotá. Några andra stora städer heter Cali, 
Medellín, Cartagena och Baranquilla. Omkringliggande länder är: Venezuela, Brasil, Perú, 
Ecuador. I väst ligger haven Océano Pacífico och Mar Caribe.  

133 

Foto av en fotbollsflagga för FC Barcelona. 
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