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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


1 

 

Läraranvisning 

Titel: Gracias 6, Övningsbok 

Författare: Örjan Hansson, David Llanos Saavedra 

ISBN: 978-91-86451-13-4 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 4 

Till läsaren .................................................................................................. 10 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 11 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 12 

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 flik. 

 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. 
 

 Nya punktskriftstecken för eleven är: 
á a med accent p12356 
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 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 

 

 Uppmaningar som att stryka under, ringa in och kryssa för är ändrade till markera i 
den anpassade boken. Eleven kan markera med häftmassa direkt i boken eller svara 
på ett eget blad. Uppmana alltid eleven att skriva sida och uppgiftsnummer så att 
det går att rätta.  

 När sant resp. falskt ska kryssas i står det att eleven ska svara s för sant resp. f för 
falskt. 

 Korsord är anpassade till att eleven ska översätta orden i listan. För varje ord står 
hur många bokstäver som översättningen ska ha. Ex. sid 5 

Översätt orden till spanska. Efter ordet står hur många bokstäver det spanska ordet ska 
ha. 

 sjukhus 8 

 berg 7 

 vila 6 

 familj 7 

 gitarr 8 

 cykel 9 

 råtta 4 

 karta 4 

 

 Uppgifter där elever ska dra linjer mellan olika ord eller uttryck har anpassats till att 
eleven ska kombinera och skriva orden. 

 Ordsopporna anpassas till att eleven ska leta ord vågrätt. Exempel sid 10 uppgift 6: 

 venezuelaf 

 lglecuador 

 largentina 

 boliviaavf 

 vwkperúklb 

 lmcolombia 
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 auruguaynv 

 fchiletraf 
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Sidspecifika förändringar 

9 

Uppgift 5, korsordet är ändrat till: 
Titta på kartan över Spanien på omslagets insida och skriv upp sex städer som passar in i 
listan. (Varje – ska ha en bokstav.) 

 

m----- 

-------a 

---d--- 

--r------ 

---i--- 

-----d- 

11 

Till uppgift 8 kan eleven använda nyckeln till svällpapperskartan. 

12 

Till uppgift och b behöver eleven en taktil karta över Spanien. De aktuella städerna 
markeras med häftmassa eller lägg kartan på en korkplatta och stick i nålar med plastkulor. 

18 

Uppgift 5 är ändrad till: 

Skriv räkneorden från 1 till 13 i rätt ordning. 

25 

Korsordet på sidan är eventuellt för svårt att lösa, låt eleven jobba med en kompis. Det är 
anpassat till en lista så här: 

Varje bokstav motsvaras av ett nummer. Skriv först in bokstäverna i ordet COLORES i alla 
andra ord. Klura sedan ut vilka ord som ska in. 

colores: 1=c, 2=o, 3=l, 2=o, 4=r, 5=e, 6=s 

ord 

 7 8 7 4 9 3 3 2 

 7 10 11 3 

 16 4 9 6 

 8 7 4 4 2 15 

 17 3 7 15 1 2 

 12 5 4 13 5 

 4 2 14 2 
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 15 5 16 4 2 

28 

Sänka skepp spelet. Använd ett taktilt sänka skepp spel och markera upp så många färger 
som det går. Använd en punktskriftsdymo för att skriva in färgerna. 

29 

Lyssna på dialogerna om Monica och Carlos och kombinera dem med stad, färg och sport. 
Välj bland: 

Städer: Cadiz, Alicante, Santander, Valencia, Madrid  

Färger: grå, svart, blå, gul, grön, röd 

Sport: fotboll, innebandy, handboll, basket 

39 

Uppgift 10 
Instruktionen är ändrad till: Skriv 4 tal per rad i 4 rader. 
Hjälp ev. eleven så att det blir en sökbar bingoruta. 

43 

Uppgift 15 a 

Låt eleven med synnedsättning vara domare! Uppgiften har fått följande tillägg: (Det är du 
som är domare. Säg tal på spanska från 1-20 i oordning.) 

43 

Uppgift 15 b 

Uppgiften har fått tillägg så att eleven med synnedsättning kan vara domare och kolla om 
kompisarna svarar rätt: 

(Siffrorna på sidan har olika färger. Du får en lista här för att kolla att dina kompisar svarar 
rätt.) 

1. grön 

2. grön 

osv. 

54 

Uppgift 5 

Här är korsordet anpassats såhär: 

 

Fyll i de dagar som passar i listan. Varje – ska ha en bokstav. 
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 -----s 

 --e---- 

 m-------- 

 -a---- 

 ----n— 

 ---a-- 

55 

Korsordet på sidan är eventuellt för svårt att lösa, låt eleven jobba med en kompis. Det är 
anpassat till en lista så här: 

 

A. Här ska du fylla i 16 ord. Varje bokstav motsvaras av ett nummer. Du får ordet 
cumpleaños bokstäver och siffror. Klura sedan ut vilka bokstäver som ska in i orden i listan. 

 

cumpleaños: 1c 2u 3m 4p 5l 6e 7a 8ñ 9o 10s 

 

ord med siffror 

 11, 2, 12, 6, 13, 6, 10 

 14, 2, 6, 15, 6, 10 

 13, 7, 16, 7 

 13, 6, 18, 7, 5, 9 

 17, 9, 19 

 11, 2, 12, 22, 7, 10 

 5, 12, 20, 13, 9 

 3, 7, 8, 7, 21, 7 

 3, 9, 1, 17, 12, 5, 7 

 15, 12, 6, 13, 21, 6, 10 

 4, 7, 23, 13, 6 

 4, 6, 13, 13, 9 

 1, 9, 10, 7 

 20, 12, 1, 12, 1, 5, 6, 16, 7 

 13, 9, 4, 7 

 10, 6, 3, 7, 21, 7 
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63 

Ordormarma skrivs 

1. tambiénhacebuentiempo 

2. estoymásomenos 

3. nohoyperoquizásmañana 

75 

Uppgift 10 B är ändrad till att eleverna ska använda den anpassade boken. 

Peka slumpvis på bildbeskrivningen på sid. 50 i övningsboken. Läs (översätt punktskriften 
till kompisen) och använd uttrycket såsom i A-delen. Turas om. 

79 

Uppgift 6 har fått tillägget: 

Teckning på en familj.  

I mitten sitter Antonio, 52 år. Till vänster om honom finns Juliana som är 47 år och till 
höger Ana 17 år. 

Längst till vänster finns Federico, 19 år. Längst till höger finns Josefa 13 år och hunden Coco 
3 år. 

Till höger finns ytterligare en teckning till med 5 killar och tjejer. 

81 

Uppgift 10. Listan är ändrad till: 

(Läs igenom listan innan du börjar skriva.) 

1. Escribe el nombre (namnet) de tu libro de español.  

2. Escribe g a la derecha del nombre. 

3. Escribe rata en una línea y el número ochenta y siete a la derecha del nombre. 

4. Escribe un c a la izquierda de la rata. 

5. Escribe el número sesenta a la derecha de la g. 

6. Escribe un c a la izquierda del nombre de libro. 

82 

Uppgift 1 skrivs så här: 

1. Skriv olika aktiviteter i listorna. Om det är något som du lär dig mycket av och som 
samtidigt är roligt, ska du skriva det i den listan. Om det är något som du lär dig lite av och 
som du tycker är tråkigt ska du skriva det i den listan. Skriv 4 listor med de här rubrikerna: 

Lär mig mycket, roligt: 

Lär mig mycket, tråkigt: 
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Lär mig lite, roligt: 

Lär mig lite, tråkigt: 

88 

Uppgift 3 

Här kan eleven svara med förkortningar. Uppgiften är ändrad till: 

Lyssna och kombinera Aurora och Eduardo aktiviteter med veckodagar.  

Skriv a för Aurora och e för Eduardo. 

Skriv veckodagarna så här: må, ti, on, to, fr, lö, sö 

 

Aktiviteter 

spela basket 

sjunga 

spela gitarr 

osv. 

89 

Uppgift 5 

Överstrykningar går inte att skriva i punktskrift. Uppgiften är ändrad till:  

(Vad de gör står inom parentes.) 

1. 1. Olga, ¿juegas al tenis? (voleibol) 

Svar: No, no juego al tenis. Juego al voleibol. 

2. Iván, ¿tocas la guitarra? (flauta) 

3. Irene, ¿hablas francés? (francés)   

103 

Uppgift 2  

Eftersom bilden med rutorna inte går att översätta bra får eleven med synnedsättning göra 
beskrivningar till kompisarna som leder till olika figurer. Uppgiften är så här: 

A. I textboken finns en ruta med flera bilder. Här finns en beskrivning som gör att en till 
slut hamnar på en ruta med en bild. 

 Camina cuatro pasos hacia arriba. Camina tres pasos hacia la izquierda. Camina dos pasos 
hacia abajo. Camina un paso hacia la derecha. 

¿Qué hay allí? Hay ---. 

 

B. Skriv en egen beskrivning. Låt en kamrat läsa den och säga vad som finns i slutrutan. 
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Till läsaren 

Ordlistan finns i en egen flik. 

Det finns bara facit till den sista uppgiften 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 
 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Eleven behöver taktila kartor. Sätt dem gärna på väggen eller dörren så att det är 
enkelt att prata om platser. 
Beställ på SPSM-order 020-232300 
Spanien best.nr 6609 
Centralamerika best nr. 6626 
Sydamerika best nr. 6621 

 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. 

 Låt eleven läsa igenom bildbeskrivningarna innan uppgifterna utförs. 
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Bildbeskrivningar 

omslag 

Foto av en lama och hennes unge. De är kameldjur med vit ullig päls. De ser ut som får 
med långa halsar.  

4 

5 foton 

 Staty av Don Quijote och Sancho Panza. Don Quijote är klädd i rustning, håller i en 
lans och rider på en häst. Sancho Panza har enkla kläder och rider på en åsna. 

 En Jaguar, ett stort fläckigt kattdjur. 

 En gaucho, en boskapsskötare som rider på en häst.  

 3 tjejer som dansar i färgglada kläder i en karneval. 

 Fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo som spelar i Real Madrids vita dräkt.  

50 

4 tecknade hus med olika saker. 

Röda huset har: två gröna böcker, en röd fågel, en gul hund, en svart cykel, en svart råtta, 
en blå fågel, en röd kamera. 

Gula huset har: en gul hund, en grön bok, en grön kjol, en blå flicka, en röd fågel, en svart 
cykel, en vit ryggsäck, en svart råtta. 

Svarta huset har: en blå fågel, en grön bok, en röd mobil, en svart kamera, en gul hund, en 
röd råtta, en svart katt, en röd pojke. 

Blå huset har: en röd cykel, en gul bok, en svart hund, en röd kamera, en svart katt, en grön 
fågel, en grå mobil, en röd kjol. 

51 

6 flaggor 

Colombia: tre vågräta ränder i gult, blått och rött. 

Brasilien: Grön med en gul romb. I romben finns ett blått klot med 27 stjärnor. På ett vitt 
band över klotet står: ”ORDEM E PROGRESSO”. 

Perú: tre lodräta band i rött, vitt och rött. På det vita finns en vapensköld. 

Argentina: tre vågräta band med färgerna: ljusblått, vitt, ljusblått och en strålande sol med 
ett ansikte. 

Uruguay: åtta ränder i blått och vitt. I ena hörnet finns en strålande sol med ett ansikte. 

59 

3 teckningar 

 En röd cykel. 
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 En gul hund. 

 En blå råtta. 

61 

Väderkarta över Los Estados Unidos 

 Seattle – snö, 4 grader C 

 San Francisco – regn och blåst 

 Los Angeles – sol och blåst, + 33 grader C 

 Las Vegas – blåsigt, +29 grader C 

 Miami – sol, +32 grader C 

 Nueva York – regn och blåst 

94 

Foto av en tunnelbanestation. Längs väggen finns en stor målning på Carlos Gardel. 
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