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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 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 står i en egen volym. 

• De texter som finns på pärmens insida i originalboken är placerade direkt efter 
innehållsförteckningen i den anpassade boken. 

• Instruktioner som: ringa in, kryssa för är ersatta med markera. Eleven kan markera 
med lite häftmassa direkt i texten. 

•  Fet och kursiv text skrivs i den anpassade boken som normal text. I några uppgifter 
är feta ord markerade. 
Understrukna ord skrivs med versaler. 

• Korsord är anpassade till en lista. Efter varje ord i listan står en parentes med en 
siffra för hur många bokstäver som det nya ordet ska ha. Det finns också 
information till eleven att uppgiften är ett korsord i originalet. 
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Skuggade bokstäver skrivs till eleven så att han/hon får kasta om bokstäverna och 
lista ut ordet. 

• Uppgifter med verdadero och falso. Det finns inga kryssrutor i den anpassade 
boken. Istället uppmanas eleven svara v för verdadero och f för falso. 

• Uppgifter med Recuerdas? I den anpassade boken markeras de olika alternativen 
med a, b eller c. Eleven kan svara med uppgiftens fråga och en bokstav eller 
markera direkt i boken. 

• Uppgifter med Evaluación. Här finns frågorna numrerade så eleven kan svara med 
frågans siffra och sitt svar. 

• Tabeller är oftast skrivna som listor. T.ex. sidan 12 uppgift 5b: 
b. Skriv verben för yo och tú för verben i listan. 

  llamarse 

  ser 

  vivir 

  tener 

  hablar 

  gustar 

Verbuppställningar där eleven ska fylla i verb skrivs så här, ex. sid 33: 
comer 

  yo --- 

  tú comes 

  él/ella/usted --- 

  nosotros/nosotras --- 

  vosotros/vosotras coméis 

  ellos/ellas/ustedes --- 

Bilder 

• Ikoner är strukna. 

• Smileys skrivs t.ex. så här: (glad smiley) 

• Det finns några få bildbeskrivningar i den anpassade boken. Dessa kan du läsa sist i 
dokumentet. 

• I de fall originalboken hänvisar till textbokens bildordlistor finns dessa inlagda i 
övningsboken. 
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• Uppgifter med bilder får korta beskrivningar av bilderna i parenteser, ex sid 14 
uppgift 8:  
Para ihop utseendefraserna med bilderna. 

  1. ojos verdes 

  2. ojos marrones 

  osv. 

 

a) blå ögon 

b) blont hår 
osv. 

• (Uppgifter med lite längre beskrivningar i parenteser står angivna i sida per sida 
nedan.) 
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Sidspecifika förändringar 

22 

I uppgift 6a finns rummen skrivna så här: 

1. Hallen 

2. Köket 

3. Sovrum (kille) 

4. Sovrum (tjej) 

5. Badrum 

6. Vardagsrum 

7. matsal 

23 

I uppgift 7 finns en beskrivning av lägenheterna: 

Sex olika lägenheter 

(I din beskrivning står bara vilka rum som finns i lägenheten.) 

1. 7 rum: kök, vardagsrum med matsal, 2 sovrum, 2 badrum, förråd 

2. 4 rum: kök, vardagsrum med matsal, sovrum, badrum 

3. 3 rum: kök, vardagsrum med matsal, sovrum 

4. 4 rum: kök med vardagsrum, 2 sovrum, toa 

5. 5 rum: kök, vardagsrum, 2 sovrum, badrum 

6. 4 rum: kök med vardagstum, sovrum, 2 badrum 

26 

I uppgift 6a beskrivs rummen så här: 

4 sovrum 

a. Säng med nattduksbord, skåp, byrå, hylla, matta och tre lampor 

b. Två sängar, TV, skrivbord med stol och dator. 

c. Säng, skrivbord med stol och två tavlor. 

d. Två sängar, två nattduksbord, två skrivbord, TV och en soffa med pall. 
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30 

Schemat skrivs så här: 

Schema 

Día de la semana 

  lunes: Pedro - ensayo con el grupo, Marlon - estudiar con Adrián 

  martes: Julia - baloncesto 

  miércoles: Luisa - bádminton 

  jueves: Julia - baloncesto 

  viernes: familia - cena 

  sábado: Julia - partido 

  domingo: Pedro - ensayo con el grupo, Fernando – El skate park 

38 

I rutan uppmanas eleven göra en skiss på sitt hem. I den anpassade boken är det ändrat till 
att göra en beskrivning. Eleven kan ju också få hjälp hemma med att ta kort med mobilen. 

60 

Väskorna i uppgift 4 beskrivs så här: 

prylar 

  ryggsäck, grön, ganska stor, med rosa bokstäver 

  ryggsäck, röd, stor, gult a 

  ryggsäck, blå, liten, med nallebjörn 

  väska, vit, ganska stor, svarta handtag/detaljer 

  kasse, grå, ganska stor, med texten: super 

67 

Ordrutan skrivs på följande vis: 

  ztavivev 

  tbvivísv 

  ejtengoy 

  nadotuxa 

  acomemos 

  zentrena 

  trabajac 
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  vasireom 

  vmlvoyas 

Alla ord går att finna vågrätt. 

73 

Här finns beskrivningar till de olika platserna som finns på kartan. 
Vägar till: 

- Teatro Metropol – gå på Calle 24, teatern ligger nära 

- Museo de Arte Moderno de Bogotá – gå på Calle 24, sväng vänster in på Carrera 6 

- Biblioteca Nacional de Colombia – gå på Calle 24, biblioteket ligger på vänster sida 

- Parque de la Indipendencia – gå på Calle 24, sväng vänster in på Carreta 7, fortsätt 
gå tills du kommer till parken. 

- Parque Bicentenario – gå på Calle 24, sväng vänster in på Carreta 7, ta andra vägen 
till höger, det är Avenida El Dorado, Parken ligger på vänster sida. 

74 

I uppgift 9 ska eleven rita en egen karta. Se under pedagogiska tips hur elever med 
synnedsättning kan rita. 

79 

I uppgift A uppmanas eleven att svara: 

  b för Bogotá 

  s för Sucre 

  l för La Paz 

  d för Santo Domingo 

82 

I uppgift 2 uppmanas eleven att svara: 

  t för Taquería mágica 

  c för El Cinco 

  m för Los Molinos 
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83 

Här finns en lista med saker som finns på bilden. 

  Kniv gaffel och sked 

  Servett 

  Glas 

  Bord och stolar 

  Duk 

  salt 

  Ljus 

  Kock och servitris 

  Betalkort 

  Nödutgång 

  Meny 

  Toalett för ”caballeros/damas” 

87 

I uppgift c uppmanas eleverna att titta på varandra under dialogerna. Prata med gruppen 
som eleven ingår i hur de ska göra. Det kan vara att uppmana eleven med synnedsättning 
att vända ansiktet mot ljudet och att då påpeka för den seende eleven att hon/han måste 
säga något som ”här är jag” innan de börjar. 

89 

Schemat skrivs så här: 
schema 

  Lunes, hora: 

  Martes, hora: 

  Miércoles, hora: 

  Jueves, hora: 

  Viernes, hora: 

  Sábado, hora: 

  Domingo, hora: 

90 

Här uppmanas eleven att visa med olika föremål istället för att rita. Ge eleven lämpliga 
saker! 
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98 

Eleven uppmanas svara l för Lola och p för Pedro. 

105 

I uppgift 3 uppmanas eleven att översätt kroppsdelarna som står i listan. 

113 

Istället för kartan får eleven två olika vägbeskrivningar på svenska. 

2 vägbeskrivningar till apoteket: 

Fortsätt på Calle Nueva. Sväng höger in på Calle Frida Kahlo. Apoteket ligger på vänster 
sida. 

Gå Calle Gabriela Mistral. Sväng vänster in på Calle Mayor. Apoteket ligger på höger sida. 

116 

Uppgiften att rita en teckning av sig själv är ändrad till att skriva en lista med kroppsdelar 
på spanska. 

124 

I uppgift 9 behöver eleven få en beskrivning av hur en kompis ser ut. 

127 

Här finns p eller g framför orden. 

  p = perfekt 

  g = grundform (infinitiv) 

 

  g = limpiar g = städa p = städat 

  g = spela 

osv. 

131 

Här finns bilderna beskrivna i parenteser: 
Jämför längd (alto/bajo): 

Ejemplo: 

La chica rubia es alta. 

La chica pelirroja es más alta que la chica rubia. 

La chica de pelo negro es la más alta de las tres. 

(3 tjejer. Den blonda tjejen är lång, den rödhåriga är längre och den svarthåriga är längst.) 
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Ejemplo: 

El chico moreno es bajo. 

El chico rubio es más bajo que el chico moreno. 

El chico pelirrojo es el más bajo de los tres. 

(3 killar. Den brunhårige killen är kort, den blonde är kortare och den rödhårige är kortast.) 

1. Jämför storlekar  (grande/pequeño): 
(Den svarta bilen är stor, den vita bilen är större och den gråa bilen är störst.) 
(Den gula cykeln är liten, den röda är mindre och den blå är minst.) 

2. Jämför priser  (barato/caro): 

(Den rosa klänningen är billig, den orange är billigare och den lila är billigast.) 
(Den rosa skjortan är dyr, den bruna är dyrare och den blå är dyrast.) 

3. Jämför längd på saker  (largo/corto) 
(De blå byxorna är långa, de svarta är längre och de gröna är längst.) 
(De bruna skorna är korta, de svarta kortare och de röda kortast.) 

147 

Ordrutan skrivs på följande vis: 

  importante 

  lcmundoqrv 

  cconcursos 

  tsrdjcalle 

  kkturismow 

  mcarnevalt 

  lotsgrupos 

  afestivala 

Alla ord hittas lodrätt. 

147 

Uppgift D har fått följande tillägg: 

(Flera bilder visar flickor som är uppklädda i stora klänningar och sminkade. De ser ut som 
dockor.) 

169 

Uppgift 1 skrivs: 
Skriv rätt lägesord i luckorna. 
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1. La cama está --- (till höger om) la puerta. 

2. El sillón está --- (till vänster om) la cama. 

3. La mesa está --- (mellan) el sofá y la cama. 

4. Las flores están --- (ovanpå) la mesa. 

5. La lámpara está --- (bredvid) sillón. 

6. Y yo estoy... ¡ --- (under) la cama! 

170 

Ordrutan skrivs: 

  cccómoybú 

  ámdóndehh 

  ticuándot 

  sprgkcuál 

  wcuántaso 

  quéhótzla 

Alla ord hittas lodrätt. 
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Till läsaren 
• Ordlistan finns i en egen volym. När en ny bokstav börjar står den i marginalen (a, 

b, c osv.) 
• De texter som finns på pärmens insida i originalboken är placerade direkt efter 

innehållsförteckningen i din bok. 

• I flera uppgifter där du ska välja ett svar så står / mellan alternativen. 

• Det finns inget facit i boken. 

• Det finns några bildbeskrivningar till boken. Är det bilder i uppgifter står en kort 
bildbeskrivning i en parentes. 
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Pedagogiska tips 
• Skapa en egen mapp i datorn för spanska och i den mappen en egen mapp för just 

denna boks dokument. Ordning och reda underlättar. 

• Uppmana alltid eleven att skriva uppgifternas sida och nummer så att det går att 
rätta. 

• I uppgifter där eleven ska rita kan detta göras på: ritmuff, (från Iris Hjälpmedel), 
Sensational Blackboard (från SPSM best nr. 10326) , Nettbrett (Se hur du tillverkar 
den på: http://www.statped.no/Huseby sök vidare på Tegnepakke). Använd det 
som eleven är van vid. 

http://www.statped.no/Huseby
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Teckning av en jaguar. Det är ett stort kattdjur med gul päls med svarta fläckar. 

44 

Foto av en kille och en katt som båda gäspar stort! 

50 

6 foton 

- En tjej med glasögon och lösmustasch. Hon ser väldigt glad ut. 

- En kille som ser lite sorgsen ut. 

- En kille ser väldigt nöjd ut. 

- En tjej som skrattar. 

- En tjej som ser ledsen ut. 

- En kille som snyter sig. 

51 

Foto av Angelfallen i Venezuela. Här syns ett ca 800 meter högt berg. Från toppen av 
berget störtar vatten ner. 

55 

Foto av en hund som hoppar upp och fångar en frisbee i munnen. 

55 

Foto av en hund, en bichon frisé. Den är liten med ullig och vit päls. 

60 

5 tecknade saker 

- Väska: röd med bokstäverna F och A i blått 

- Bok: blå med texten El viaje 

- Tre gula nycklar 

- Svart mobiltelefon 

- Pengar: sedlar och mynt 

81 

Teckning av ett dukat bord. Här är dukat för två personer med: duk, servetter, tallrik, 
gaffel, kniv, sked, vattenglas, vinglas, meny, salt och peppar. 
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90 

Teckning 

Från vänster till höger finns: 

  En stol med en katt på. 

  Under stolen finns en kanin. 

  Till höger om stolen finns en hund. 

  Framför hunden finns en papegoja. 

  Till höger om hunden finns en hundkoja. 

149 

Två foton 

- En rosa klänning med svarta prickar och med många volanger. Till den finns ett par 
dansskor, även dem i rosa med prickar och ett par kastanjetter. 

- En kille och en tjej som rider på en stor häst. Killen har på sig grå hatt, vita skjorta 
och chaps (läderbyxor). Tjejen sitter bakom killen och har på sig en rosa 
långklänning med många volanger. 

155 

Foto från Barcelona och två hus i Park Guëll. Husen är ritade av Gaudí och har mjuka 
former. De är täckta av gul mosaik, taken har balkonger och torn. De ser ut att vara från en 
saga! 

166 

Foto av ett kafé. På skylten över dörren står: HORCHATERIA DE SANTA CATALINA Casa con 
dos siglos de tradición. 
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