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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! 
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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. 

• Glosorna till varje stycke finns efter texterna. De har rubrikerna Glosor. G står i 
marginalen så att eleven kan hitta glosorna enklare. 

•  Kursiv och fet skrivs som normal text (utan markering) i texterna (i 
grammatikavsnittet är de markerade). 

• Bilder 

- De flesta bilderna har bildbeskrivningar. De är placerade efter texten de hör 
till. Du kan läsa bildbeskrivningarna nedan. 

- Ibland finns korta bildbeskrivningar införda i texten ex. sidan 8: 
1 (En tjej med blont hår och bruna ögon.) 
Me llamo Sofía. Osv. 

- Bildordlistorna som finns i boken står som gloslistor. Här står också eventuella 
dialoger, ex. sid 12: 
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Bildordlista 
(Här finns ord som står i en teckning av ett hus. Du får översättningar istället 
för bilden.) 

  el recibidor entrén 

  la puerta dörren 

  la alfombra mattan 

osv. 

- Emojis beskrivs i parenteser, ex. sid 66: (emoji på glad smiley) 

• Tabeller skrivs ofta som listor i den anpassade boken, ex. sid 11 
País: Guatemala 
Continente: América del Norte 
Osv. 
País: Paraguay 
Continente: América del Sur 
Osv. 

• Ibland används förkortningar i listor. T.ex. från sidan 110 

  mask = maskulinum 

  fem = femininum 
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Sidspecifika förändringar 

16 

Schemat skrivs så här: 
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 

111 

Komparationerna skrivs så här: 

• lång, längre, längst 

  Pedro es alto (lång) 

  Javier es más alto (längre) 

  Martín es el más alto (längst) 

Osv. 

115 116 117 

Verben skrivs så här i listor: 

  decir 

  yo digo 

  tú dices 

  osv. 

 

  empezar 

  yo empiezo 

  osv. 
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119 

Uppställningen med preteritum skrivs: 

  Yo he trabajado (arbetat) / comido (ätit) / vivido (bott) 

  Tú has (arbetat) / comido (ätit) / vivido (bott) 

  él/ella/usted ha (arbetat) / comido (ätit) / vivido (bott) 

osv. 
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Till läsaren 
• Glosorna finns efter varje text. De har rubriken Glosor. G står i marginalen så du kan 

hitta glosorna lite enklare. 

• Grammatikavsnittet finns i en egen volym. 

• De flesta bilderna har bildbeskrivningar. 

• Särskilda punktskriftstecken på spanska:  

a med akut accent skrivs p.12356 

e med akut accent skrivs p.2346 

i med akut accent skrivs p.34 

n med tilde skrivs p.12456 

o med akut accent skrivs p.346 

u med akut accent skrivs p.23456 

     

Snedstreck i spanska meningar skrivs här p.6 p.34 för att inte krocka med: i med 
akut accent.  

Se ovan. 
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Pedagogiska tips 
Köp gärna taktila kartor över Spanien och Amerika där de olika platserna från boken kan 
markeras ut. Gå igenom kartan tillsamman med eleven innan lektionerna. 

  Spanien beställnings nr. 6609 

  Sydamerika beställnings nr. 6621 

  Centralamerika beställnings nr. 6626 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

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

Insida pärm 

Karta över Spanien 

España 

Runt Spanien finns i norr och väster havet Océano Atlantico och i öster Mar Mediterraneo. 

  Städer i norr: Vigo, Santiago de Compostela, Oviedo, Valladolid, Bilbao, Zaragoza 

  Städer i öster: Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia 

  Städer i söder: Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada 

  Stad i väster: Salamanca 

  Stad i centrala delarna: Madrid 

 

  Öar i Medelhavet: Islas Baleares med Menorca med staden Palma de Mallorca 

  Öar i Atlanten: Islas Canarias med La Palma med städerna Santa Cruz de Tenerife 
och Las Palmas de Gran Canaria 

 

  Berg i norr: los Pirineos, Picos de Europa 

  Berg i centrala Spanien: Sierra de Gredos 

  Berg i söder: Sierra Nevada 

 

  Floder i norr: Rio Ebro, Rio Duermo 

  Floder i centrala Spanien: Río Tajo 

  Floder i söder: Río Guadiana, Río Guadalquivir 

Insida pärm 

Karta över Mexiko, Central- och Sydamerika. 

América del Norte, América Central, América del Sur 

Öster om Amerika finns havet Océano Atlántico och i väster havet Océano Pacifico. 

Länder från norr till söder med huvudstäder: 

(Endast spansktalande länder finns på kartan). 

  



8 
 

  Mexico - Ciudad de México 

  Guatemala - Ciudad de Guatemala 

  Honduras - Tegucigalpa 

  El Salvador - San Salvador 

  Nicaragua - Managua 

  Costa Rica - San José 

  Panamá - Panamá 

Öar i Karibiska havet med huvudstäder: 

  Cuba - La Habana 

  República Dominicana - Santo Domingo 

  Puerto Rico - San Juan 

Länder i norra Sydamerika med huvudstäder: 

  Venezuela - Caracas 

  Colombia - Bogotá 

Länder i västra Sydamerika med huvudstäder: 

  Ecuador - Quito 

  Perú - Lima 

  Chile - Santiago 

Länder i söder 

  Argentina - Buenos Aires 

Länder i östra Sydamerika: 

  Uruguay - Montevideo 

Land i centrala Sydamerika, utan kust, med huvudstäder: 

  Bolivia - Sucre 

  Paraguay - Asunción 

6 

Teckning av en park där olika människor hälsar på varandra eller pratar i mobilen. I parken 
syns rabatter med blommor, träd och flera stenstatyer. 

11 

Foto från ett torg i staden Antigua i Guatemala. Runt torget finns låga hus och en kyrka i 
sandsten. På torget är det många människor och några marknadsstånd. I bakgrunden syns 
en hög vulkan. 
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11 

Foto av ett grönt landskap. Här syns kokospalmer och en odling av grönsaker. Längre bort 
syns några hus till en bondgård och stängsel. 

15 

Foto av ett rum som är väldigt stökigt. Golvet och sängen är fylld av papper, tidningar och 
böcker. 

17 

Foto av en kille som spelar gitarr. 

18 

Foto över linbanan, Teleférico. Små vagnar är fästade på linor som åker uppe i luften. På 
vagnarna syns solceller. I bakgrunden syns städerna La Paz och staden El Alto. El Alto ligger 
högt upp i bergen och La Paz nedanför. 

19 

Foto av ett höghus med tio våningar. På husväggen går en man. Han har en sele med en 
säkerhetslina på sig. 

20 

Foto på en dykartub, mask och fenor. 

20 

Foto av folk som vandrar uppför en kulle. De har ryggsäckar på ryggen. 

21 

Foto av en stor mässhall som är fylld av datorer. Här sitter främst killar och spelar 
datorspel. 

28 

Foto av två glada tjejer som håller om varandra. 

29 

Foto av två killar, en springer och en åker skateboard. De skrattar mot varandra. 

30 

Foto av Angelfallen. Det är ett väldigt högt vattenfall på ca 1000 m. 

30 

Graffitti som föreställer en tjej med långt brunt hår. På hennes tröja syns ett landskap med 
kullar, hus och en himmel med moln. 
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31 

Foto av en kille som trixar med en fotboll på en strand. 

32 

Foto av en glad tjej med långt, brunt hår i mittbena. 

32 

Foto av en tjej som ser lite ledsen ut. 

32 

Foto av en kille i en skidbacke. 

33 

Foto av ca 12 killar och tjejer som ligger i en hög på varandra! 

35 

Foto av en afghanhund. Den har långa öron med lång päls som gör att den ser ut som om 
den har långt hår. 

35 

Foto av en glad hund med krullig, lång päls. 

35 

Teckning av en Grand Danois hund. 

35 

Foto av en Bichon frisé som är en liten hund med vit ullig päls. 

39 

En stor hylla med massor av grejer. Här syns väskor och en hulkendocka. 

42 

Foto av en kille. Han har mörkt, lockigt hår, mörka ögon och ett litet, mörkt getskägg. Han 
ler stort. 

42 

Foto av en tjej med mörkt, långt hår och mörka ögon. Hon ler stort. 

43 

Foto av en tjej med halvlångt, mörkt hår och mörka ögon. Hon ler och ser glad ut. 

43 

Foto av en kille med kortklippt, mörkt hår och mörka ögon. Han ler brett. 
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44 

Karta över Madrid. Här finns tre ställen markerade och olika vägar markerade med färger. 

1. Independence club 

2. Retiro parken 

3. Plaza Mayor 

 

  Lila väg: Den går från Independence club via Gran Vía, vidare på Calle de Alcalá och 
förbi Puert de Alcalá till Retiroparken. 

  Orange väg: från Retiroparken via Calle de Alcalá till Puerta del Sol. 

  Blå väg: Från Puerta del Sol via Calle Mayor och sedan vänster till Plaza Mayor. 

45 

Foto av en tunnelbanenedgång. Nedgången ser ut som en halv cylinder som är klädd i glas. 

46 

Foto av två tjejer som rider på en strand. I bakgrunden syns palmer. 

46 

Foto av en fjäril med blå vingar. 

48 

Foto av en saluhall som är inglasad. Därinne syns folk stå vid bord och umgås. Utanför 
sitter folk på trottoaren. Det är kväll och de flesta har shorts på sig. 

48 

Real Madrids märke och Madrids stadsvapen. 

- Real Madrids märke. Här syns bokstäverna MCF. Över bokstäverna finns en krona. 

- Madrids stadsvapen. Ena halvan är randigt i rött och vitt. På den andra halvan syns 
en björn sträcka sig efter ett äpple. 

49 

Foto av fiskebåtar som ligger i en hamn. Det är öppna båtar med utombordsmotorer. I en 
av båtarna finns en hel hög med fiskenät. I bakgrunden syns skyskrapor. 

50 

Foto från en gata i Bogotá. Här syns låga hus med en eller två våningar. På trottoaren har 
försäljare lagt ut grejer på filtar. I bakgrunden syns högre hus och ett berg med skog. 
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51 

Foto av en flicka och tre killar som dansar på ett torg. I bakgrunden syns ett stort hus och 
träd. 

51 

Foto av en gatuförsäljare som säljer tavlor på en trottoar. Tavlorna är målade i starka 
färger och föreställer: en orkester, kvinnor som bär frukt på huvudet, landskap med små 
hus och träd, en man i rustning osv. 

54 

Foto av fyra personer på en parkbänk. Två tittar på sina mobiler. 

58 

Foto av en uteservering på ett torg. Här sitter främst kvinnor och dricker kaffe. 

58 

Foto av churros. Det är friterade kakor (som munkar). De har formen som en oval på ca 20 
cm. 

59 

Foto av en gazpacho, en tomatsoppa. Bredvid syns ingredienserna: tomater, gurka och 
paprika. 

61 

Foto av en servitris som lägger upp små tapasrätter på ett fat. 

62 

Foto av olika slags bönor. 

62 

Foto av ett grönsaksstånd fullt av: mangold, spenat, broccoli, rödbetor, rädisor, vitlök, 
tomater, citroner och persilja. 

63 

Foto från en ekologisk butik som säljer mat. 

63 

Foto av en tjej som äter jordgubbar från en plastförpackning. 

63 

Foto av en kompost med trädgårdsavfall. 

64 

Foto av en glad tjej med hörlurar. 
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64 

På en mobiltelefon syns texten: 

Sebastián Yatra 

17 marzo Sáb 19:00 

La Caja Mágica - Madrid 

Entrada General Pista 30 EUR Quedan pocas 

Asiento Reservado 40 EUR Agotado 

Asiento Reservado VIP 55 EUR Agotado 

65 

Foto av Sebastián Yatra som sjunger på scen. Han har på sig en uppknäppt, rutig skjorta. 
Han har kortklippt, mörkt, lockigt hår och skäggstubb. 

71 

Foto av solbränd, röd hud. 

73 

Foto från ett apotek. 

74 

Foto av en lama. Det är ett djur som ser ut som ett får men med lång hals. Bakom laman 
syns Machu Picchu. Det är en ruinstad som ligger högt upp i bergen. Här syns ruiner av 
fyrkantiga hus och terrassodlingar. 

75 

Foto av Titicacasjön. Här syns berg i bakgrunden. Längs sjöns kanter växer vass. På sjön 
finns en båt med sju människor. 

76 

Två tjejer tar en selfie med mobilen i en park. 

77 

Foto av grönsaker som är röda och gula: vinbär, rödbetor, tomater, hallon, bananer och 
vintersquash. 

79 

Foto av en bakteriolog på ett laboratorium. Hon fyller i provrör med en 40 cm lång pipett. 

83 

Foto av en stads centrum. Här finns höga hus. 
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85 

Foto av en kille som dyker med en mask för ögonen (stora glasögon så inte vattnet når 
ögonen). 

86 

Foto av Santo Domingo som är en storstad med höga skyskrapor. 

86 

Foto av en strand med palmer. Här går en kille och säljer kokosnötter. 

87 

Foto av ett par fötter där ena har en conversesko på sig och den andra en högklackad 
pumps. 

88 

Här finns en beskrivning av hur man syr en väska. Väskan blir som en kasse med en lång 
rem som kan bäras över axeln. Remmen och påsen på väskan är sydd i samma stycke. 

På mönstret står måtten som är: 70 cm lång, 45 cm bred och remmen är 15 cm bred. Där 
står också: 

Patrón 

Material: tela de algodón fuerte 

När väskan är klar står det: ¡Ya está listo! 

90 

Målning från 1300-talet. Här syns tre män och två kvinnor som dansar. De håller i 
varandras händer. Männen har på sig långa, tighta byxor och pösiga jackor. Kvinnorna har 
långklänningar med långa ärmar. En av kvinnorna har en klänning med en djup urringning 
och den andra en klänning med hög hals. Hon har en hatt med ett brett brätte. 

90 

Målning från 1400-talet. Här syns en sal där ett par dansar och andra står och tittar på. 
Mannen som dansar har på sig korta puffbyxor och knästrumpor. En jacka med löstagbara 
ärmar (ärmarna hänger fritt från axlarna) och en skjorta med en pipkrage (kragen står rakt 
ut och är gjord av veckat tyg). Kvinnan har på sig en blå långklänning med långa ärmar. 
Livet/midjan är snörad hårt och väldigt smal. Runt halsen har hon en pipkrage som står 
rakt ut. På huvudet har hon en liten hätta med en kant som står rakt upp. 

90 

Målning från 1600-talet. En kvinna och en man poserar för målaren. De är båda klädda i 
svart. Mannen har puffshorts och en jacka med stora vida ärmar. I halsen syns en stor vit, 
spetskrage som täcker axlarna. Han har knähöga vita strumpor och en krage med spets. På 
huvudet har han en stor bred hatt. 
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Kvinnan har en lång, vid klänning med långa ärmar. Livstycket är broderat med guld. Hon 
har en pipkrage runt halsen som täcker axlar och bröst (den är gjord av veckat tyg och står 
rakt ut). På huvudet har hon en liten hätta med spets. 

91 

Målning från 1700-talet. En kvinna sitter på en stol iklädd en lång klänning med en kappa 
eller morgonrock över. Kläderna har volanger och rosetter och innehåller mycket tyg. 
Mannen har en knälång rock med väst, kortbyxor och vita strumpor. I halsen är en rosett 
knuten. Båda har grått hår som antagligen är peruker. 

91 

Målning från 1800-talet. Här syns en bal. Männen har frackar. En frack har en svart kavaj 
med långa skörtar (längre tygstycken i bak) och kostymbyxor. 

Kvinnorna har långklänningar med många volanger med djupa urringningar. Håret är 
uppsatt i knut med blommor instuckna. Runt halsen har de band knutna. På händerna har 
de vita handskar och de håller i solfjädrar. 

91 

Målning från 1920-talet. Två kvinnor har picknick. De har knälånga, smala klänningar med 
bälten på höfterna. På huvudet har de hattar som liknar mössor. 

92 

Foto av en kille som ligger på sängen och läser. 

93 

Foto av borgen Alcazar som ligger på en höjd. 

93 

Foto av en tjej som håller i en skateboard och en glass. 

95 

Foto av en liten stuga byggd i sten. I bakgrunden syns träd och ett berg. 

96 

Foto av en man med skalet av en melon på huvudet. Den är skuren så att det ser ut som en 
frisyr med lugg och långt hår på sidorna. 

97 

Foto av sex killar och tjejer som står på en gata fylld med tomatkross. De sparkar och 
skvätter tomater runt sig och är väldigt kladdiga. 
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99 

4 foton från karnevalen 

- En mask med ett blått, stort huvud med öron som står rakt upp. 
Bildtext: ¿El mejor disfraz? 

- En orkester där alla spelar trumpet. De är alla vitmålade i ansiktet och har vita 
kläder och randiga hängslen i glada färger. 

- En stor glittrig fisk åker på en karnevalsvagn. Fisken är ca 5 meter lång. 

- En kvinna är klädd i smycken över hela kroppen. På huvudet har hon en ca 70 cm 
stor cirkel av olika glittriga stenar. 

100 

Foto av en processionsvagn med flera jättestora dockor. Här syns en man med hög hatt, en 
kvinna med en hög frisyr och flera andra lite mindre dockor som är flickor. 

101 

Foto av en stor docka i papp. Den föreställer en pojke på ca 8 år. Han ler busigt. Bakom 
honom syns eld. 

102 

Foto av 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. 

103 

Foto av två killar och en tjej som rider på två stora hästar. Killarna har på sig grå hattar, vita 
skjortor, chaps (läderbyxor) och stövlar. Tjejen sitter bakom ena killen och har på sig en 
rosa långklänning med många volanger. 

112 

Teckning av ett hjärta med en pil igenom. På det står: Tú y yo para siempre 

112 

På en tavla finns texten "Mi casa es tu casa". Under texten finns en teckning med två små 
hus. Mellan husen finns ett hjärta. 

125 

Foto av Yungasvägen. Längs en bergssida går en smal grusväg. Vid vägkanten stupar berget 
brant ner. Här syns två cyklister och på himlen flyger en kondor. 

125 

Bolivias flagga har tre vågräta ränder i färgerna (uppifrån) rött, gult och grönt. 
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125 

Foto över staden Caracas. Här syns höghus och skyskrapor i en dal mellan höga berg. Här 
syns också papegojor. Två blågula aror kikar fram! De är färggranna med gula kroppar, blå 
vingar och grönt på huvudet. 

125 

Venezuelas flagga har tre vågräta ränder med färgerna (uppifrån): gult, blått och rött. På 
det blå fältet finns en halvcirkel med vita stjärnor. 

126 

Foto av en knölval. Den har gjort ett hopp och nu syns bara stjärtfenan över vattenytan. 
Stjärtfenan är som två stora blad som sitter ihop. 

126 

Dominikanska republikens flagga har ett vitt kors och fyra rektangulära fält. Två är blå och 
två är röda. På korset finns ett emblem. 

126 

Foto av torget San Martín i Lima. Här syns en staty på ett högt fundament. Statyn är en 
man som rider på en häst. Runt torget syns vita stenhus med tre till fem våningar. 

126 

Perus flagga har tre lodräta ränder i färgerna rött, vitt och rött. 

127 

Två foton 

- Utsikt över Bogotá. Här syns höghus och skyskrapor i en dal mellan höga berg med skog. 

- Antik guldring med ett ansikte i relief med ögon näsa och mun. 

127 

Colombias flagga har tre vågräta ränder i färgerna (uppifrån) gult, blått och rött. Det gula 
fältet är större. 

127 

Foto på kvinnor som sitter på trottoaren och säljer hantverk. Här syns små påsar och 
smycken av färgglada snören och pärlor. 

127 

Paraguays flagga har tre vågräta ränder i (uppifrån) rött, vitt och blått. På det vita fältet 
finns ett emblem. 



18 
 

127 

Foto av ruinerna av pyramiderna i Tikal. Överst på pyramiderna finns små rum. Här syns de 
sticka upp över den täta djungeln. 

127 

Guatemalas flagga har tre lodräta ränder i blått, vitt och blått. På det vita fältet finns ett 
emblem. 
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