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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
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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 den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven.  

 Ordlistan finns i en egen volym. 

 Grammatikdelen finns i en egen volym. 

 I den anpassade boken finns inte fet eller kursiv stil. Kontrollera att eleven förstår 
exemplen i grammatiken utan markeringarna med fet stil (de är borttagna eftersom det 
blir många extra tecken i punktskrift).   

 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. 
Ibland finns det en parentes innan en text med en kort information om vad som de 
andra eleverna ser på en teckning. 
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 Observera att frågetecken och utropstecken som inleder meningar i spansk text är 
uppochnedvända i svartskrift men inte i punktskrift. 

Nya punktskriftstecken för eleven 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 

 ú u med accent p23456 

 

 Omslagssidornas kartor har placerats sist i avsnittet ”Välkommen till Gracias!” 
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Sidspecifika förändringar 

15 

Bildbeskrivning av Latinamerika finns på insida pärm i boken. Använd gärna den taktila 
kartan för att lära eleven de olika länderna. Ni kan använda nyckeln till kartan för att träna 
på länder och huvudstäder. 

54 

Uppgiften har en svällpappersbild som kan användas om man vill ställa ytterligare frågor 
kring bilden. 

I uppgiften finns också tillägg med parenteser för vad som finns i bildrutan: 

1. 1. ¿Qué hay a la izguidera de la chica roja? (Där finns nummer 53) 
    –Hay un número, el número 53. 

2. 2. ¿Dónde está el número quince? (Det är till vänster om en svart hund.) 
    –Está a la izquierda del perro negro. 

3. 3. ¿Hay una chica a la derecha del perro azul? (Där finns en gul pojke.) 
    –No, (hay un chico allí). 

4. 4. ¿Cuántos números hay en el dibujo? (Det finns sex.) 
    –Hay 6 números. 

B. 

1. Camina tres pasos hacia arriba. Camina dos pasos hacia la izquierda. Camina un 
paso hacia abajo. ¿Qué hay allí? (Där finns en smörgås.) 

2. Camina dos pasos hacia arriba. Camina tres pasos hacia la derecha. Camina dos 
pasos hacia arriba. ¿Qué hay allí? (Där finns en blus.) 

12 

Tabellen finns skriven över ett uppslag. Uppmärksamma eleven på hur tabeller kan läsas 
lodrätt och vågrätt. 

32 

Tabellen står så här: 

(I svartskriftsboken är det här en tabell.) 

nyckel 
s = spanska 
g = galiciska 
k = katalanska 
b = baskiska 
 

s Hola, g Ola, k Hola, b Kaixo 
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s Me llamo David. 
g Chàmome David. 
k El meu nom és David. 
b Nire izena David da. 
 
s Gracias, g Gràcies, k Gràcies, b Eskerrik asko. 
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Till läsaren 

Ordlistan och grammatikdelen finns i egna volymer. 

Det finns inget facit till uppgifterna i boken. 

På spanska i svartskrift skrivs meningar med utropstecken och frågetecken med tecknet 
uppochner i början av meningen. På punktskrift skrivs utropstecknen och frågetecknen 
som vanligt men finns både i början och i slutet av meningen. 

I spanska används bokstäver med accenter. De skrivs så här på punktskrift: 

 á a med accent 

 é e med accent 

 í i med accent 

 ñ n med tilde 

 ó o med accent 

 ú u med accent 

Många bilder har bildbeskrivningar. Du får även taktila kartor över Spanien och 
Latinamerika.  

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 På insida pärm finns bildbeskrivningar av Spaniens karta och Latinamerika. Dess 
medföljer även som taktila bilder. Sätt dem gärna på väggen eller dörren så att det 
är enkelt att prata om platser. 
 

 Det finns även flaggor i svällpapper för några länder. De är i färg och relief. 
 
Beställ på SPSM-order 020-232300 tex: 
Spaniens flagga best nr. 60243 
Argentinas flagga best.nr 60208 
Mexikos flagga best.nr 60230 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Foto av en lama framför ruinstaden Machu Picchu. 

Staden ligger högt upp i bergen. Laman är ett kameldjur som ungefär ser ut som ett får 
med lång hals.  

Insida pärm 

Karta över Spanien och Spaniens flagga. 

 

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

 

España 

Städer 

 nordväst: Santiago de Compostela, La Coruña, Valladolid 

 norr: Santander, Bilbao, Pamplona 

 nordost: Zaragoza, Barcelona 

 centrala: Madrid, Toledo, Segovia 

 öster: Valencia, Alicante 

 söder: Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga 

     

Grannländer 

 norr: Francia, Andorra 

 väster: Portugal 

 

Öar 

 I Medelhavet: Islas Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza 

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

Insida pärm 

Karta över Centralamerika och Sydamerika. (Alla länder är inte utsatta på kartan.) 

 

América Latina 

Länder från norr till söder (vissa länder har huvudstäder utsatta på kartan). 
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Länder i Centralamerika 

 Mexico - Ciudad de México 

 Guatemala  

 Belize 

 Honduras  

 El Salvador  

 Nicaragua  

 Costa Rica  

 Panamá  

 

Länder i Karibiska havet (öar) 

 Cuba  

 República Dominicana  

 Puerto Rico  

 

Länder i Sydamerika 

norr 

 Venezuela - Caracas 

 Colombia - Bogotá 

 

väster 

 Ecuador – Quito  

 Perú - Lima 

 Chile – Santiago  

 

öster 

 Uruguay - Montevideo 

 

centrala (utan kust) 

 Bolivia – La Paz 

 Paraguay - Asunción 
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söder 

 Argentina – Buenos Aires 

6-7 

8 foton från Spanien. 

 Huset Casa Milà som är ritat av arkitekten Gaudí. Huset har sex våningar. Väggarna 
är böjda som mjuka vågor. 

 Ca 30 män har tillsammans gjort en pyramid. De står två och två på varandras axlar 
i 5 våningar! Överst kryper en kille till upp! I botten står flest och håller händerna 
mot de två som står nederst. 

 Fotbollströjor med dessa lag och namn på ryggen: 
Barcelona FC – Alexis 

Barcelona FC – Xavi 

Barcelona FC – Messi 

Barcelona FC – A. Iniesta 

Spaniens landslag – Fabregas 

New York City FC - David Villa 

 En turistbuss på ett torg i Barcelona. Bussen har en övervåning utan tak. 

 En vacker sandstrand med ett berg i bakgrunden. Längs ena bergsidan ligger en 
stad med vita hus. 

 Tjurrusning i en stad. Tjurar rusar fram längs gatan och män i röd-vita kläder 
springer bredvid dem. 

 En staty av en björn som står vid Puerta del Sol i Madrid. Björnen står på bakbenen 
och äter bär från ett träd. 

 En panna med Paella. I den maträtten finns ris, skaldjur, ärtor, paprika, citron och 
saffran. 

9 

8 foton av många olika människor.  

 En flicka i färggranna kläder. 

 En pojke som håller i en trädstam. 

 En familj som står i någon sorts affär. 

 En ung tjej med keps som målat gula streck i ansiktet. 

 Två unga killar som står bredvid en häst. 

 En kille som står framför en vägg som är täckt av målade bilder. 

 En skolklass i skoluniformer. 
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 Ett barn med en mössa av grått tyg. 

12 

Teckningar på olika djur, en hund, en papegoja, en katt, en ödla, en sköldpadda och en 
bälta säger: hallo, hello, hola, salut, ciao och hej. 

14 

Karta över Spanien med dessa städer: 

Santiago de Compostela i nordväst. Här finns en pilgrimsled (vandringsled). 

Bilbao i norr.  

Segovia i centrala. Här finns en akvedukt (bro för vatten). 

Madrid i centrala. 

Barcelona i väster. Här finns ett berömt fotbollslag. 

Valencia i väster. Här finns maträtten paella. 

Sevilla i söder. Här finns tjurfäktning. 

Granada i söder. Här finns Alhambra, en stor borg. 

 

Öar i Medelhavet: Mallorca 

Öar i Atlanten: Islas Canarias 

15 

Karta över Centralamerika och Sydamerika. Samma som på sidan 3. 

16 

Karta över Spanien. Samma som på sidan 3. 

17 

5 foton. 

 En stor kyrka, La Catedral de Santiago de Compostela. 

 Fotbollslaget Barcelona FC. 

 Segoviaakvedukten, en hög bro som leder vatten. 

 2 flickor i skoluniform på väg till skolan. Uniformen är en röd tröja, brun kort kol 
och svarta strumpor. 

 Vulkanen el Teide. 

19 

Foto på en liten flicka som står framför en stor väggmålning på ett hus. Den föreställer en 
sångare med en stor hatt och andra musiker. 
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23 

6 foton. 

a. Chichén Itzá är en mayapyramid, en trappstegspyramid. Den har nio stora block 
staplade på varandra. En stentrappa går upp till ett litet altarrum som finns på 
toppen av pyramiden. 

b. En jättesköldpadda från ”Las Islas Galápagos”. 
c. Storstaden Bogotá i Colombia. Vid staden syns höga berg. 
d. En lama med sin unge. Laman ser ut som ett får fast med lång hals. 
e. Ca 200 vattenfall i Iguazúfloden 
f. En flicka i traditionella kläder (Una chica de Bolivia): hatt, sjal och blus spelar 

panflöjt. 

26 

Karta över Spanien med staden Sevilla och ön Mallorca utmärkta. 

31 

Ett paket. På en fastknuten lapp står: feliz cumpleaños. 

32 

Spaniens flagga. 

32 

Karta över Spanien med de olika språken markerade. 

I nästan hela landet pratas el español (el castellano). I tre andra områden pratas: 

el gallego – vid nordvästra kusten  

el vasco (el euskera) – i norr 

el catalán – på östkusten 

32 

Skylt från en flygplats med den här texten: 

 Portes, Gates, Puertas a c d e  

 Recollida equipatges, Baggage claim, Recogida equipajes 

 Sortida, Exit, Salida 

33 

Karta med Spaniens regioner/Comunidades autónomas 

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

 öster: Cataluña, Valencia 

 söder: Murcia, Andalucia 

 väster: Extremadusa, Castilla y León 
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 centrala: Madrid, Castilla-La Mancha 

Öar 

 I Medelhavet: Islas Baleares 

 I Atlanten: Islas Canarias 

33 

Foto av Felipe IV som är klädd i en vit uniform. På bröstet hänger fyra stora medaljer. Snett 
över bröstet har han ett ordensband i Spaniens färger rött, gult, rött. 

39 

Fem ungdomar står på rad. Längst till vänster står en kille, resten är tjejer. Tjejen som står 
direkt till höger om killen har en svart kjol och en vit blus. 

41 

7 foton och Perus flagga 

a. Perus flagga har tre lodräta band i rött, vitt, rött och en vapensköld. 
b. Ruinstaden Machu Picchu. Staden ligger högt upp i bergen på en 500 meter hög 

bergsrygg. Den har ruiner efter fyrkantiga stenhus och tempel.   
c. Storstaden Lima som ligger vid kusten.  
d. En kondor, det är en stor svart gam med vita fjädrar runt halsen. 
e. En fiskebåt. 
f. En mamma och en pojke. Båda har hattar på huvudet. Mamman har 

traditionella kläder, blus och lång kjol med vackra broderier. 
g. Barn som badar i höga vågor.  

42 

2 foton på tjejer som jobbar med odlingarna. Några tjejer sätter plantor och några andra 
luckrar jorden med hackor. 

43 

Foto av Leidi som sitter på en sten. Bredvid henne står en stor hund. Bakom henne syns 
kaktusar stora som buskar! 

43 

2 foton av barn i skolan. De sitter nära varandra längs långa bänkar. Alla har svart, rakt hår 
och solbränd hy. 

48 

Foto av två män som rider på var sin kamel. De är klädda i vida rockar prydda med päls och 
vackra mönster. Den ena mannen har en toppig hatt och den andre en turban. 

49 

Foto av en julgran som bara är byggd av ljusslingor. 
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51 

Foto av en polospelare. Han rider på en häst och försöker slå till en boll på marken med sin 
klubba. 

53 

Foto av en pojke klädd i en svart hatt med vitt brätte och en poncho.  
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