
 
 

¡Vale! 6 Textboken 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40392  



 
 

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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Läraranvisning 

Titel: ¡Vale! 6 Textboken 

Författare: Örjan Hansson 

ISBN: 978-91-622-5251-9 

Innehåll 

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

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 3 

Till läsaren .................................................................................................... 5 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 6 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 7 

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

Layout 

• Flikarna i e-boken är dessa: information, innehåll, text, styckeordlista, bilder, spa-sv 
ordlista, sv-spa ordlista. Under kapitelrubrikerna i texten finns länkar till styckets 
ordlista. 

• I den anpassade boken finns två innehållsförteckningar, en med kapitlen i boken 
och en detaljerad med all text från originalets innehåll. 

• Fet och kursiv stil är inte markerat i den anpassade boken med undantag för sid 23. 

• Grammatikrutor i rosa är markerade som en ruta (p2356 rad) med texten 
Grammatikruta. Resterande färgade rutor i boken är inte markerade (de finns 
främst i ordlistorna). 

• Sånger i boken har fått rubriken: Sång. 
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Bilder 

• Bilderna i boken har bildbeskrivningar om det är foton eller teckningar som behövs 
för att lösa uppgifter i övningsboken eller ger eleven hintar om vad texten handlar 
om. (Du kan läsa bildbeskrivningarna nedan.) 

• Småbilder i uppgifter står i en parentes ex. sid. 46: 
El martes - Marta escucha música. (lyssna på musik) 

• Spelplanen finns som svällpappersbild (läs mer under Sidspecifika förändringar sid. 
37). 

• (Bildförteckning, ikonbilder och bilder som är utsmyckning är strukna ur den 
anpassade boken.) 
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Sidspecifika förändringar 

18 

Grammatikrutan skrivs: 

un hermano en bror 

una hermana en syster 

 

un-ord slutar på o 

una-ord slutar på a 

24 

Grammatikrutan skrivs: 

¿Cuántos chicos hay? 

¿Cuántas chicas hay? 

 

Chicos slutar på os då blir det cuántos. 

Chicas slutar på as då blir det cuántas 

 

28 

Grammatikrutan skrivs: 

Singular (ental) 

la cabeza huvudet 

el brazo armen 

 

la-ord slutar på a 

el-ord slutar på o 

30 

Grammatikrutan skrivs: 

Plural (flera) 

los brazos armarna 

las piernas benen 

 

los-ord slutar på –os 

las-ord slutar på –as 
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37 

Spelplanen finns i svällpapper. Eleverna kan spela tillsammans på den taktila spelplanen. 
De behöver spelpjäser med lite häftmassa under så de inte råkar ramla omkull för mycket.  
Gå igenom och låt eleven med synnedsättning känna på spelplanen innan lektionstillfället 
så han/hon har en förförståelse för hur den ser ut. 

40 

Grammatikrutan skrivs: 

una maleta roja en röd resväska 

un bolso rojo en röd väska 

maleta slutar på a = roja slutar på a 

bolso slutar på o = rojo slutar på o 

43 

Grammatikrutan skrivs: 

Observera: de 

el padre de Eva Evas pappa 

los padres de Eva Evas föräldrar 

la capital de España Spaniens huvudstad 

48 

Grammatikrutan skrivs: 

entreno slutar på o - jag tränar 

entrenas slutar på as - du tränar 

entrena slutar på a - han tränar, hon tränar 

52 

Ordsoppan i cirkeln skrivs: 
madridbarcelonaalicantemarbella 

laspalmasrondagranadasevilla 

 

Meningen med Sevilla skrivs: 

Sevillaesunaciudadimportanteyfamosa 

queestáenelsurdeEspaña. 
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Till läsaren 
• De olika delarna i boken finns i flikar: information, innehåll, text, styckeordlista, 

bilder, grammatik, spa-sv ordlista, sv-spa ordlista. 

• Under kapitelrubrikerna i texten finns länkar till styckets ordlista. 

• Det finns många bilder i boken. De flesta har bildbeskrivningar. Ibland står några 
ord i en parentes till dig, då har originalboken en bild. 

• Spelplanen finns i svällpapper. Be gärna om svällpapperskartor över Spanien, 
Centralamerika och Sydamerika också så kan du hänga med i var olika städer och 
länder ligger. 

Lycka till! 

  



6 
 

Pedagogiska tips 
• Beställ gärna en svällpapperskarta över Spanien, Centralamerika och Sydamerika. 

Markera de olika ställena som boken tar upp med lite häftmassa. Sätt gärna upp 
dem på väggen i klassrummet så att eleven har lätt att komma åt den. Kartor i 
svällpapper beställs från SPSM de har beställningsnummer: 
Spanien 6609 
Centralamerika 6626 
Sydamerika 6621 

• Spanska innehåller flera nya punktskriftstecken som eleven kanske aldrig stött på 
tidigare. Gå igenom dessa med eleven enskilt innan lektionerna så han/hon hinner 
lära sig dem. 
Nya punktskriftstecken för eleven kan vara (p och siffror anger hur 
punktskriftscellen skrivs): 

  Á p135678 versalt A med akut accent 

  á p1235678 gement a med akut accent 

  É p1234567 versalt e med akut accent 

  é p123456 gement e med akut accent 

  Í p1348 versalt i med akut accent 

  í p348 gement i med akut accent 

  Ñ p124567 versalt n med tilde (muljerat n) 

  ñ p124568 gement n med tilde (muljerat n) 

  Ó p178 versalt o med akut accent 

  ó p3467 gement o med akut accent 

  Ú p12578 versalt u med akut accent 

  ú p25678 gement u med akut accent 

• Observera att frågetecken och utropstecken som inleder fråge respektive 
utropssats i spansk text är uppochnedvända i svartskrift men inte i anpassade 
böcker. Berätta för eleven hur svartskriften ser ut! 

• Bildbeskrivningar är korta och ger endast lite information om vad som finns i 
bilden. Kommentera gärna bilderna för eleven utifrån hans/hennes intresse och 
förförståelse. 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

En kille och en tjej åker inlines på en gata. De skrattar och i bakgrunden syns palmer. 

Insida pärm 

Karta över Spanien 

- Hav som angränsar: i norr Océano Atlantico, i väster Mar Mediterráneo 

- Länder som angränsar: i norr Francia och Andorra, i väster Portugal, i söder 
Marruecos 

- Städer (större): på östkusten Barcelona, i söder Sevilla, i centrala Spanien Madrid 

- Berg: i norr Pirineos, i söder Sierra Nevada 

- Ö-grupper: i Medelhavet Islas Baleares, i Atlanten Islas Canarias 

Insida pärm 

Karta över Sydamerika och Centralamerika 

- Länder från norr till söder i Centralamerika: México, Belize, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 

- Länder från norr till söder i Sydamerika: Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam, 
Guyana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina 

6 

Foto av två fotbollsspelare under en match. Roberto Carlos ramlar när han sparkar till 
bollen. Bakom honom står en spelare från Sevilla FC. 

7 

Här finns fem bilder som visar: 

- Enrique Iglesias som sjunger. 

- En kille och en tjej som håller om varandra. 

- En tjurfäktare på TV. 

- En tomatsallad 

- En cyklist 

8 

Här finns nio bilder: 

- Enrique Iglesias som sjunger. 

- Staty av Colon, han står på en hög pelare 

- Skylt med texten: MADRID CAPITAL 
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- Spaniens flagga med tre vågräta streck i färgerna: rött, gult, rött och en vapensköld. 

- Strand med parasoller 

- En palm vid havet 

- En tjurfäktare och en tjur som springer mot ett rött skynke. 

- En kanariefågel, en fink på ca 12-13 cm. Den är grågrön med gula partier på huvud 
och bröst. 

- Ett euromynt, guldfärgat med europakartan och en kant med stjärnor. 

12 

Foto av en svart häst, en vit häst, en hundvalp och en kattunge. 

(Den svarta hästen är till vänster om den vita.) 

(Hundvalpen är till vänster om kattungen.) 

16 

Foto av en rapartist på scen. 

21 

En karta med länder och huvudstäder i Latinamerika. 

Land - huvudstad 

- México - Ciudad de México 

- Cuba - La Habana 

- Guatemala - Guatemala 

- El Salvador - San Salvador 

- Honduras - Tegucigalpa 

- Nicaragua - Managua 

- Costa Rica - San José 

- Panamá - Panamá 

- República Dominicana - Santo Domingo 

- Venezuela - Caracas 

- Colombia - Bogotá 

- Ecuador - Quito 

- Perú - Lima 

- Bolivia - La Paz 

- Chile - Santiago 

- Paraguay - Asunción 
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- Argentina - Buenos Aires 

- Uruguay - Montevideo 

20-21 

Mexiko – Foto av börshuset i Mexico City. Det är två skyskrapor byggda av stål och glas. I 
mitten finns en halvklotformat hus som är entrén. 

20-21 

Nicaragua - Foto av en gammal kyrka. 

20-21 

Venezuela - Foto av oljepumpar ute till havs. 

20-21 

Peru - Foto av tre lamadjur och tre kvinnor i traditionella kläder. Lamadjuren ser ut som får 
men har långa halsar. Kvinnorna har på sig svarta kjolar och vita blusar med broderier. På 
huvudet har de hattar. 

20-21 

Chile - Foto av staden Santiago. Här syns skyskrapor och i bakgrunden höga berg. 

21 

Mexiko - Foto av män som dansar. På huvudena har de fjädrar som sitter som en strålande 
cirkel runt huvudet. Runt höfter, handleder och hals har de vackra broderade tyg. Runt 
anklarna sitter bjällror. 

21 

Argentina - Foto av en cowboy som driver kor (rider runt dem så att de samlas i en flock). 

21 

Argentina - Foto av gatan Avenida 9 de Julio. Gatan har 14 bilfiler och en stor obelisk i en 
av korsningarna. Obelisken är ett 67 meter högt torn. 

22 

Karta över Spanien med några städer: 

  Santiago de Compostela (i nord-väst) 

  Zaragoza (i nord-öst) 

  Barcelona (vid nord-öst kusten) 

  Valencia (vid östkusten) 

  Granada (i söder) 

  Sevilla (i söder) 
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  Mallorca (på en ö i Medelhavet) 

23 

Madrid – foto av ett torg med gamla byggnader. På ett skyltfönster står texten "BAR DE 
TAPAS". 

23 

Mallorca – Foto av en sandstrand med folk som badar och solar. I bakgrunden syns berg. 

23 

Barcelona – Foto av en 60 meter hög kolonn (som en stolpe). På den står en staty av 
Columbus. 

24 

Teckning av ett klassrum. Här finns klasskompisar och djur (de är ritade på svarta tavlan): 3 
tjejer, 4 killar, 2 hästar, 1 hund, 1 katt, 1 mus. 

26 

Teckning. På en strand pratar några tjejer med en kille med en surfingbräda. Längs 
stranden går en gata med fyra hus. 

Från vänster till höger finns: Hamburguesa, Bar Playa, Disco El Calamar, Hotel Mira Mar. 
Alla hus är små utom hotellet som har fem våningar. (Det står ingen tjej i dörren till discot.) 

27 

Teckning. Några tjejer spanar in en söt kille på stranden. 

38 

Teckning av Alejandra som har en stor svart hund och Mario som cyklar. 

39 

Teckning av två män vid en röd och en blå bil. 

40 

Teckning. En TV-studio med en flicka och en programledare. 

43 

Foton, från vänster till höger: 

1. Carmens familj men mamma, pappa och tre barn. (Carmen är i mitten.) 

2. Mamma, pappa, morfar och mormor. 

3. Tre kompisar, en kille och två tjejer. 

44 

Teckning av skyltfönstret med kläder: 
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  grön kavaj, 99 euro. 

  röd blus, 19 euro. 

  blå jacka, 79 euro. 

  brun keps 

  bruna skor 

  skjortor i olika färger 

45 

Annons med kläder 

Till vänster i bilden: 

  camiseta 17 euro (t-shirt, vit) 

  gorra 16 euro (keps, svart) 

  suéter 30 euro (brun tröja, brun) 

Mitt i bilden finns en kille på skateboard med: 

  camisa 18 euro (skjorta, röd) 

  chaqueta 45 euro (jacka, grön) 

  pantalones 42 euro (byxor, grå) 

  zapatos 33 euro (skor, bruna) 

Till höger i bilden: 

  blusa 23 euro (blus, rosa) 

  falda 22 euro (kjol, blå) 

50 

Foto av en tjurfäktare som håller i ett rött skynke framför en tjur. Tjuren sänker huvudet 
och anfaller skynket! 

51 

3 teckningar: 

  un pastor catalán (en hund) 

  un pastor andaluz (en fåraherde) 

  un pastor gallego (en präst) 

52 

Teckning av en dykare med en harpun (för att jaga fisk med). En liten bläckfisk ropar: 
Mamá! Ungens jättestora bläckfiskmamma kommer! 
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