
Qué bien 7 Övningsbok 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 41050  



Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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 om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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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Läraranvisning 

Titel: Qué bien 7 Övningsbok 

Författare: Ulrika Thalin, Malin Östervald 

ISBN: 978-91-523-3637-3 

Innehåll 

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

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

Till läsaren .................................................................................................. 12 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 13 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 14 

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. 

• Om det ingår svällpappersbilder i denna leverans, måste de omgående packas upp 
ur emballagen och förvaras stående i bokhylla. Detta för att punkterna i produkten 
inte ska plattas till, att svällpappersbilderna inte ska klibba ihop och att den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma i bilderna, hinner avta tills de ska användas av 
eleven. 

• 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 är i sina böcker. 

• All fet eller kursiv stil markeras inte i den anpassade boken, till exempel markeras 
inte löpande fet text. Däremot är enstaka ord eller orddelar markerade. I den här 
boken skrivs markerad text med versaler. 

• Dialoger skrivs med a: och b: framför de olika fraserna. Exempel från sidan 13: 
a: Hej! 
b: Hej! Vad heter du? 
a: Jag heter ... Och du? 
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• Ibland finns extra information tillagt till eleven i texten. Det kan vara ord som: 
Tankekarta, exempel, Flodhästen säger osv. 

Bilder 

• De små figurerna, monstren har texten: Monstret säger (eller om det är två, två 
monster säger) innan aktuell text. 

• När det behövs information från en bild för att lösa en uppgift finns det antingen en 
bildbeskrivning eller så ersätts bilden med ord i texten. Bildbeskrivningarna kan du 
läsa nedan (under rubriken Bildbeskrivningar). 
Här nedan finns ett exempel på en tillagd text, från sidan 42 uppgift 1 (kläderna är 
bilder i originalboken): 
Diálogo 1. Vad köper Ana? 

a) svart jacka 

b) vit blus 

c) blå skjorta 

d) gul klänning 

• Klockor i uppgifter skrivs alltid med text. Exempelvis från sidan 82: 
7. ¿A qué hora?  Vilken tid? 
Skriv klockslagen på spanska. 

a) Kl. ett. 

b) Kl. fem över två. 

• Vädersymboler skrivs ut med text i uppgifterna. Exempelvis skrivs listan på sidan 
121 i uppgift 7 så här: 

a) soligt 

b) blåser 

c) kallt väder 

d) snöar 

e) varmt väder 

f) regnar 

g) +25 grader varmt 

h) molnigt 

i) -5 grader kallt 

Uppgifter 

• Uppmaningar såsom att kryssa för, ringa in, stryka under är ersatta med att 
markera i den anpassade boken. 
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• Uppgifter i originalboken med uppmaningen ”Dra streck” är ersatt i den anpassade 
boken med att eleven ska ”Para ihop”. De olika alternativen att välja står i en abc-
lista så eleven kan svara med en bokstav. 

• I den anpassade boken finns inga kryssrutor. I uppgifter där eleven ska kryssa 
Verdadero eller Falso uppmanas eleven att svara v för verdadero och f för falso. 
Det samma gäller uppgifter när eleven ska kryssa för ett alternativ. I den anpassade 
boken är alternativen markerade med a) b) och så vidare. (Eleven kan svara med 
alternativets bokstav.) Exempel från sidan 4: 
1. Antes de empezar 
Pedro och Carmela träffas för första gången. Lyssna på dialogen och markera vad 
Carmela säger. 
1. 

a) ¡Hola Pedro! 

b) ¡Buenos días, Pedro! 

osv. 

• Korsord skrivs som en lista. Eleven får information om att det är ett korsord i 
originalet och hur många bokstäver som det nya ordet ska ha. Exempel från sidan 
41: 

2. Crucigrama  Korsord 
(Detta är ett korsord i originalet. Du får en lista. Efter varje ord står hur många 
bokstäver det nya ordet ska ha.) 
Horizontal (vågrät) 

  3. krig (6) 

  4. sköldpadda (7) 

  5. demokrati (10) 

osv. 

• Uppgifter med spalter där eleven ska kombinera ihop ord till meningar är skrivna så 
här (exempel från sidan 34): 
11. Ser  Att vara 
Skriv meningar genom att kombinera ord från de tre grupperna. 

1. Marcela, Paco, Tú, Yo 

2. soy, eres, es, es 

3. de España. de Suecia. de Colombia. de Chile. 
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Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

21 

Ormens bokstäver är skrivna så här: 

Orm: trecetambiénvivodieciochoy 
doceporfavorchaoquincetomacuatro 

48 

Uppgift 12 

Här finns en lista med tröjornas nummer och färger. I den anpassade boken finns en 
parentes som förklarar upplägget: 

12. Habla  Prata 
Vilken färg har tröjan? Turas om att fråga varandra som i exemplet. 
(Du har en lista med tröjornas nummer och färg.) 

Tröjor 

  6 röd 

  11 gul och grön 

  12 svart 

  14 vit 

  15 blå 

  18 brun 

  29 blå och röd 

  31 grön 

  45 gul 

  49 grå 

58-59 

Uppgift 8a 

Här finns beskrivningar av de olika personerna: 
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a) En lång tjej med kort lockigt hår. Hon har på sig jacka, tröja, byxor och stövlar. 

b) En medellång kille med hår till axlarna. Han har på sig byxor, t-shirt, skjorta och 
skor. 

c) En kort tjej med långt lockigt hår. Hon har på sig kjol, blus och sandaler. 

d) En kort kille med kortklippt hår. Han har på sig en jacka, t-shirt, byxor och skor. 

e) En medellång tjej med kort hår. Hon har på sig jeans, tröja, skor och keps. 

f) En lång kille med kort hår. Han har på sig t-shirt, jeans, skor och mössa. 

Uppgift 8b att färglägga personerna är struken. 

64 

Här finns tillagt hur de olika personerna ser ut: 

  Gustavo: rakt, kort, brunt hår, vit skjorta med ränder, bruna byxor och svarta skor. 

  Manuela: långt, rakt, brunt hår, svart jacka, gröna byxor och bruna skor. 

  Andrés: kort, rakt, svart hår, blå t-shirt, jeans och blå skor. 

70 

Uppgift 7 

Bilderna på sidan är ersatta med ord: 

a) katt 

b) hund 

c) pengar 

osv. 

72 

Uppgift 10 

Cirklarna med siffror skrivs så här: 

52, ---, ---, ---, ---, ---, 
72, ---, ---, ---, ---, ---, 
95, ---, ---, --- 

76 

Uppgift 1 

Det finns inga kryssrutor i den anpassade boken. Istället får eleven instruktionen: 

(Svara m för Manuela och l för Luis.) 

77 

Uppgift 3 

Här finns tillagt: 
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Elena gillar: pizza, päron, bananer, en hund, glass, skor 
Jesús gillar: böcker, en häst, musik, hamburgare, en katt 

80 

Uppgift 4 

Här finns en tillagd lista: 

1. dator 

2. mobil 

3. ryggsäck 

4. en elev (kille) 

5. e elev (tjej) 

6. penna 

7. anteckningsbok 

8. suddgummi 

84 

Uppgift 11 

Istället för att skriva ord i cirklar uppmanas eleven att: 

Svara om orden är f för feminina (una/la) eller m för maskulina (un/el). 

85 

Uppgift 13 

Sakerna på de båda bilderna finns beskrivna så här: 

Saker: 

a) suddgummi, två pennor, två skrivhäften, dator, mobil, fem böcker med titlarna: 
Ingles, Inglés Libro de actividades, Español, Español Libro de actividades (två 
stycken). 

b) suddgummi, två pennor, två skrivhäften, fyra böcker med titlarna: Ingles, Inglés 
Libro de actividades, Español, Español Libro de actividades. 

91 

Schemat är inte överblickbart i den anpassade boken. Bedöm om det är bättre att eleven 
med synskada är den som frågar i dialogen. 

Schemat skrivs på följande vis: 

(Schemats lektioner börjar på samma tider alla dagarna i veckan. De börjar: 8, 9, 10, 11:30, 
12:20, 14:30, 15:20. (På onsdag är det sovmorgon och tisdag och torsdag slutar de lite 
tidigare). 
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Förmiddagsrasten, recreo är klockan 11 till 11:30. Lunchrasten, comida är klockan 13:10 till 
14:30.) 

(Här räknas de olika dagarnas ämnen upp): 

Lunes: matemáticas, religión, química, plástica, historia, comida, inglés, lengua 

Marrtes: biología, religión, lengua, geografía, plástica, lengua 

Miércoles: química, inglés, geografía, matemáticas, religión, lengua, historia 

Jueves: educación física, biología, historia, música, química, biología 

Viernes: inglés, inglés, historia, biología, geografía, química 

121 

Uppgift 6 
Här finns bildbeskrivningar av Spanien och Latinamerikas kartor inlagda i uppgiften. 
Bedöm om samarbetet fungerar smidigare om eleven med synskada är den som frågar 
istället för att leta upp svar. 
 
Karta över Spanien 
Regioner i norr med städer 

Galicia: Santiago de Compostela 

Asturias: Oviedo 

Cantabria: Santander 

Castilla y Léon: Valladolid, Salamanca 

País vasco: Bilbao 

Navarra: Pamplona 

La Rioja: Logroño 

Aragón: Zaragoza 

Regioner i öster med städer 

Cataluña: Barcelona 

  Valencia: Valencia, Alicante 

Regioner i söder med städer 

Murcia: Murcia 

Andalucía: Sevilla, Málaga, Gibraltar (RU) 

Regioner i väster med städer 

  Extremadura: Mérida 
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Regioner i centrala Spanien med städer 

  Comunidad de Madrid: Madrid 

  Castilla-La Mancha: Toledo 

Öar 

  I Medelhavet: Islas Baleares med Menorca, Mallorca (stad: Palma), Ibiza, 
Formentera 

  I Atlanten: Islas Canarias med La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife (med staden 
Santa Cruz), Gran Canaria (stad: Las Palmas), Fuerteventura, Lanzarote 

Länder som gränsar till Spanien 

  I norr: Francia, Andorra 

  I väster: Portugal 

  I söder: Marruecos med städerna: Melilla och Ceuta (España) 

Hav 

  I öster: Mar Mediterráneo 

  I söder, väster och norr: Océano Atlantico 

  I norr: Golfo de Viscaya 

Kuster 

  I söder: Costa del Sol 

  I öster: Costa Brava 

Karta över södra Nord-, Central- och Sydamerika. 

(Alla länder är inte utsatta på kartan). 

Först skrivs landet, därefter följer huvudstaden och ibland fler landmärken. 

Södra Nord- och Centralamerika 

  Estados Unidos – Miami (stad i Florida) 

  Mexico - Ciudad de México 

  Guatemala – Ciudad de Guatemala 

  Belize - Belmonpan 

  Honduras - Tegucigalpa 

  El Salvador - San Salvador 

  Nicaragua - Managua 

  Costa Rica - San José 

  Panamá – Ciudad de Panamá 
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Öar i Karibiska havet 

  Cuba - La Habana 

  Haiti och República Dominicana (delad ö) - Santo Domingo 

  Puerto Rico (EE.UU) 

Norra Sydamerika 

  Venezuela – Caracas 

  Colombia – Bogotá, berg: Los Andes 

  Guyana, Surinam, Guyana Francesa 

Västra Sydamerika 

  Ecuador – Quito, öar: Islas Galápagos 

  Perú – Lima 

  Chile – Santiago, sydspetsen: Tierra del Fuego (Eldslandet) 

Centrala Sydamerika, utan kust 

  Bolivia – La Paz, Sucre 

  Paraguay - Asunción 

Östra Sydamerika 

  Brasil – Brasília (stort land som även finns i centrala delarna av Sydamerika) 

  Uruguay - Montevideo 

Södra Sydamerika 

  Argentina – Buenos Aires, öar: Islas Malvinas (Reino Unido), sydspetsen: Tierra del 
Fuego (Eldslandet) 

  Hav i väster: Océano Pacífico 

  Hav i öster Océano Atlantico 

123 

Uppgift 8 

Bilderna beskrivs så här: 
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a) strand 

b) skog 

c) hav 

d) öken 

e) sjö 

f) flod 

g) berg 

h) ö 

128 

Uppgift c är omgjord till en fyll i-övning i stället för en matris. 

c) Placera rätt verbform i meningarna. Väl mellan: puedo, puedes, puede, podemos, 
podéis, pueden 

1. (exempel) Nosotros podemos hacer pan. 

2. Yo no --- ir al cine. 

3. ¿Tú --- ayudarme? 

4. Alicia --- hacer las tareas. 

5. Mis primos --- jugar al tenis. 

6. Vosotros no --- terminar ahora. 

7. Alejandro --- empezar a la una. 

130 

Uppgift 13: Välj sedan ett spansktalande land och skriv en liknande text om landet. Använd 
dig av kartor och information du hittar på internet. 

Förbereder du material till eleven kommer hon/han kunna jobba mer med texten än att 
leta. Bedöm om eleven behöver den stöttningen. 

137 

Uppgift 8 

Eleven behöver tre taktila tärningar. Den kan köpas från Irishjälpmedel, 
www.irishjalpmedel.se. 

140 

Här finns tillagt de sammanbindande orden från textbokens flik: 

Sammanbindande ord 

http://www.irishjalpmedel.se/
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  y 
 och 

  pero 
 men 

  que 
 som 

osv. 

154 

Uppgift 15 

Översättningar som står i marginalen i originalboken finns i texten i den anpassade boken. 

155-157 

Bildordlistan av djuren skrivs som en gloslista: 

  elefante 
 elefant 

  loro 
 papegoja 

  vaca 
 ko 

osv.   
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Till läsaren 

I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

Ordlistan finns i flikarna es-sv däri är den spansk-svenska ordlistan och sv-es däri är den 
svensk-spanska ordlistan. 

Markerad text skrivs med STORA bokstäver. 

I boken finns små monster som ofta säger bra saker. De har texten Monstret säger: innan 
det de säger. M börjar i marginalen så att du kan söka efter det. 

Det finns inget facit till boken. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Uppmana eleven att läsa texten till läsaren där det står hur den anpassade boken är 
upplagd. 

• Eleven svarar på uppgifterna i datorn. Uppmana eleven att göra en mapp för 
spanska. I den mappen ska en mapp finnas med den här bokens namn. Däri ska 
eleven spara arbetsdokument till boken. På så vis blir det ordning och reda i datorn 
och lättare att hitta för eleven. 

• Uppmana eleven att skriva sidnummer och uppgiftsnummer när han/hon skriver 
svar så att det går att rätta. Observera att elevens listor ofta har en abc-listning 
vilket gör att elevens svar kan vara en bokstav följt av ett alternativ. Läs under 
Sidspecifika förändringar (ovan) hur eleven kan svara med förkortningar. 

• Läs mer om hur punktskrift skrivs i Punktskriftsnämndens skrifter, till exempel 
Svenska skrivregler för punktskrift. De kan läsas digitalt eller beställas via 
www.mtm.se eller lånas på ditt bibliotek. 

http://www.mtm.se/
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Bildbeskrivningar 

Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

74 

Foto av en kille som spelar gitarr. Han har kort, brunt hår och har på sig vit t-shirt, rutig 
skjorta, grå jeans och vita gympaskor. 

74 

Foto av en tjej som spelar tennis. Hon har långt, rakt, brunt hår och är klädd i vit t-shirt och 
vit kjol (skorna syns inte). 

89 

I ett klassrum finns fem elever och en manlig lärare. Klockan är kvar i elva och på 
almanackan står: Viernes 6. 

På tavlan står: Today Chapter 2 Awesome Australia, Hoy: examen de biología. 

90 

Här finns en lista med vad Valerie gör vid de olika klockslagen: 

  08:30 börjar skolan 

  10:30 har rast 

  12:00 spelar fotboll på idrottslektionen 

  13:30 äter 

  15:30 har matematiklektion 

  16:15 slutar skolan 

131 

4 bilder 

1. En strand. Vid stranden finns en stad med vita hus. 

2. En stad med en flod. 

3. En flod. Vid floden finns en skog. 

4. Ett torg. I bakgrunden syns berg. 
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