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Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 41049  



 
 

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 textbok 

Författare: Ulrika Thalin, Malin Östervald, Javier Guirado Rojas 

ISBN: 978-91-523-3636-6 

Innehåll 

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

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

Till läsaren ................................................................................................. 7 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 8 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 9 

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. 

• Den anpassade boken är indelad i flikar. Förutom Info, text och bilder finns i den 
här boken flikarna Grammatik, som innehåller minigrammatiken, och Pärm, som 
innehåller texter och kartor från pärmens insida och flikar. 

• Innehållsförteckningen finns i två versioner: en kort med kapitelrubriker och 
huvudrubriker (denna är lättare att navigera i för eleven) och en detaljerad som 
stämmer med originalets innehåll. 

• Glosor står efter texterna. De har rubriken Glosor så att eleven kan söka efter dem. 

• När det i originalboken finns ord i marginalen står dessa i den anpassade boken i 
parenteser i texten. Till exempel i texten om Mafalda på sidan 28: 
¿Quién (vem) es ella? Ella (hon) es Mafalda. 

• Streck under bokstäverna finns inte i den anpassade boken. Fet och kursiv stil 
markeras inte heller om det är löpande text. Däremot är enstaka ord eller orddelar 
markerade i till exempel grammatikdelen. I den anpassade boken skrivs olika 
stilsorter (fet/kursiv) med versaler. 

• De små figurerna, monstren, har ersatts med texten: "Monstret säger" innan 
aktuell text. De finns placerade sist i uppgifterna. Speciellt i grammatikavsnittet 
kommer monstren med många tips, uppmärksamma detta för eleven. 

• Solar som markerar olika texter skrivs (sol) efter aktuell rubrik. 
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• Bilderna i boken är anpassade/omgjorda på lite olika sätt. Några har 
bildbeskrivningar och dessa kan du läsa sist i denna läraranvisning. Några nämns 
kortfattat i en parentes innan texten börjar. Detta för att eleven ska få en hint om 
vad texten handlar om. Exempelvis på sidan 12 står det innan texten: (Maria och 
Juan är på stranden.) och sen finns en bildbeskrivning sist på sidan 13 som beskriver 
vad som står på stolpen och kiosken på stranden. 

• Bildordlistor skrivs som gloslistor. Till exempel på sidan 21: 
un gato 

  en katt 

un perro 

  en hund 

un chico 

  en pojke 

una chica 

  en flicka 

osv. 

• I minigrammatiken finns uppställningar. De skrivs som glosor med rubriker i den 
anpassade boken. Till exempel på sidan 104 skrivs Substantiv singular så här: 
Maskulina ord 

chico 

  pojke 

perro 

  hund 

osv. 

Feminina ord 

chica 

  flicka 

tortuga 

  sköldpadda 

osv. 

• Verbböjningar skrivs så här: 

Hablar (att prata) 

stam: habl 

ändelser: o, as, a, amos, áis, an 
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hablo 

  jag pratar 

hablas 

  du pratar 

osv. 
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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. 

8-9 

Här finns bilderna beskrivna i en lista. Innan listan står en förklarande parentes till eleven: 
(Du får dina bilder i en lista.) 

a) Ett högt berg. 

b) Gröna fåglar. 

c) Gamla amerikanska bilar. 

d) En fotbollsmatch. 

e) En bergskedja. 

f) En stad med gamla, fina hus. 

g) En badstrand. 

h) En skylt med texten: Salida, Exit. 

19 

Släktträdet skrivs som en gloslista: 

(Isabels släktträd.) 

yo 

  jag 

hermana 

  syster 

hermano 

  bror 

osv. 

40 

Uppställningen skrivs: 
Singular 

  maskulinum: un vestido blanco (en vit klänning) 

  femininum: una camiseta blanca (en vit T-shirt) 

Plural 

  maskulinum: unos zapatos negros (svarta skor) 

  femininum: unas zapatillas negras (ett par svarta gymnastikskor) 

osv. 
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44-45 

Personerna är beskrivna på svenska: 

Alejandro es bajo. Tiene el pelo rubio y rizado. 

  Alejandro är kort. Han har lockigt, blont hår. 

Laura es alta. Tiene los ojos marrones y el pelo castaño. 

  Laura är lång. Hon har bruna ögon och brunt hår. 

osv. 

51 

Personerna på bilderna är beskrivna på svenska:  
Este chico tiene el pelo castaño y es bajo. 

  Den här pojken har brunt hår och är kort. 

Esta chica es pelirroja y alta. 

  Den här flickan är rödhårig och lång. 

51 

Klockorna har beskrivningar: 
A las dos. 

  Klockan två. 

A las dos y cinco. 

  Klockan fem över två. 

osv. 

61 

Schemat beskrivs så här: 

(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). 

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, matemáticas, lenguas, recreo, plástica, historia, comida, inglés, 
química 

Marrtes: biología, religión, educación física, recreo, plástica, historia, comida, matemáticas 

Miércoles: quimica, inglés, recreo, geografía, matemáticas, lengua, física 

Jueves: educación física, educación física, historia, recreo, música, lengua, comida, biología 
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Viernes: inglés, inglés, matemáticas, recreo, música, lengua, comida, geografía, geografía 

66-69 

Bildtexterna är översatta till svenska så här: 
ir al cine 

  gå på bio 

Mariela y Ana van al cine. 

  Mariela och Ana går på bio. 

estudiar 

  studera 

osv. 

96 

Uppställningen med possessiva pronomen skrivs: 
singular / plural 

mi primo / mis primos 

  min kusin / mina kusiner 

tu cerezo / tus cerezos 

  ditt körsbärsträd / dina körsbärsträd 

osv. 

104-105 

Uppställningen med maskulina/feminina ord skrivs: 
Maskulina ord 

chico 

  pojke 

perro 

  hund 

osv. 

Feminina ord 

chica 

  flicka 

tortuga 

  sköldpadda 
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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! 

I originalboken finns bildordlistor, i din bok står de som vanliga glosor. 

I originalboken finns små monster som säger olika saker. Det kan vara glosor eller tips. I din 
bok står det Monstret säger + det de säger. Speciellt i Minigrammatiken säger de bra 
saker! 

Minigrammatiken finns i en egen flik. 

Markerad text skrivs med STORA bokstäver. 

Texter och bildbeskrivningar av kartor från originalbokens pärm finns i en egen flik. Det är 
vanliga, bra fraser och böjningar av olika verb. Om du vill kan du skriva ut dessa sidor och 
sätta upp dem där du kommer åt dem. 

I boken finns det bilder. Ibland ger de en hint om vad texten du ska läsa handlar om, då 
står det en parentes med några ord innan texten. Är det foton som kompletterar texten så 
har de en bildbeskrivning och oftast finns de efter texten. 

Några texter är märkta med en sol, då står det (sol) i din bok. 

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 göra en mapp i datorn 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 läsa texten till läsaren där det står hur den anpassade boken är 
upplagd. 

• Från SPSM kan svällpapperskartor (i relief) över Spanien och Central- och 
Sydamerika köpas.  
Beställ dessa från SPSM order, telefonnummer: 020 23 23 00 eller e-post: 
order@spsm.se 
Spanien, beställningsnummer: 6609 
Centralamerika, beställningsnummer: 6626 
Sydamerika, beställningsnummer: 6621 

• 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. 

  

mailto:order@spsm.se
https://www.mtm.se/
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Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

Omslag 

Här finns teckningar på: apelsiner, en tukanfågel, flamencodansare, en väderkvarn, en 
kaktus, en lama, La Sagrada familia (känd kyrka), ett skelett med blommor i håret, en 50-
talsbil, en jaguar, chili, Metropol Parasol (ett enormt stort parasoll). 

5 

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 

Regioner i centrala Spanien med städer 

  Comunidad de Madrid: Madrid 

  Castilla-La Mancha: Toledo 

Öar 

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

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

  I söder, väster och norr: Océano Atlantico (Atlanten) 

  I norr: Golfo de Viscaya 

Kuster 

  I söder: Costa del Sol 

  I öster: Costa Brava 

5 

Karta över södra Nord-, Central- och Sydamerika. 

(Alla länder är inte utsatta på kartan). 

Först skrivs landet, därefter 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 

Öar i Karibiska havet 

  Cuba - La Habana 

  Haiti och República Dominicana (delad ö) - Santo Domingo 

  Puerto Rico (EE.UU) 
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Norra Sydamerika 

  Venezuela – Caracas 

  Colombia – Bogotá, berg: Los Andes 

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 (Stilla havet) 

Hav i öster: Océano Atlantico (Atlanten) 

7 

5 foton 

- En tjej försöker slå sönder en piñata (en pappershäst med godis i). Runt henne finns 
vänner och familj som hejar på. 

- En kust med klippor. 

- En storstad med skyskrapor. 

- 3 tjejer. 

- En spansk hejarklack. De är klädda i rött och viftar med spanska flaggor. 

13 

Teckning av en strand med en kiosk. 

Här finns en stolpe med flera skyltar: 

  Restaurante 

  Bar 

  Quiosco 

  Cafetería 
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  Hotel 

  Centro 

  Farmacia 

  Oficina de turismo 

  Taxi 

På kiosken står: 
Frutas: naranjas, plátanos, melones, manzanas, mangos, peras 

Agua y bebidas 

17 

Teckning av ett marknadsstånd med texten: 

Mercado: Manzanas, Tomates, Plátanos, Melones, Limones, Uvas, Mangos, Piña 

Vid en restaurang står texten: Restaurante Marisol och Tapas. 

18 

Karta över södra Nord-, Central- och Sydamerika. 

(Alla länder är inte utsatta på kartan). 

  Södra Nord- och Centralamerika: Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá 

  Öar i Karibiska havet: Cuba, Haiti och República Dominicana (delad ö) 

  Norra Sydamerika: Venezuela, Colombia 

  Västra Sydamerika: Ecuador, Perú, Chile 

  Centrala Sydamerika, utan kust: Bolivia, Paraguay 

  Östra Sydamerika: Brasil (stort land som även finns i centrala delarna av 
Sydamerika), Uruguay 

  Södra Sydamerika: Argentina 

Hav i väster: Océano Pacífico (Stilla havet) 

Hav i öster Océano Atlantico (Atlanten) 

20 

En tjej med en katt. 

En stad med en skulptur av en jättespindel! 

25 

Karta av Europa. Här finns västra och norra Europas länder på spanska: 

Finlandia 

  Finland 
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Noruega 

  Norge 

Suecia 

  Sverige 

Dinamarca 

  Danmark 

Irlanda 

  Irland 

Holanda 

  Holland 

Inglaterra 

  England 

Alemania 

  Tyskland 

Francia 

  Frankrike 

Italia 

  Italien 

Portugal 

  Portugal 

España 

  Spanien 

Hav: 

Océano Atlántico 

  Atlanten 

Mar Mediterráneo 

  Medelhavet 

28 

Foto av ett kvarter med färgglada hus. 

28 

Foto av en kvinna och en man som dansar nära varandra. 
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29 

Skulptur av seriefiguren Mafalda. Hon har svart hår till axlarna och lugg. I håret finns ett 
hårband med en röd rosett. 

Hon är klädd i en röd klänning, vita strumpor och svarta skor. Hon ler stort och ser snäll ut. 

31 

5 foton 

- Apelsiner 

- Berg 

- En stad med vita låga hus. 

- Camp Nou, en stor fotbollsstadion. 

- Två tjejer med shoppingpåsar. 

33 

Foto av en tjej som snorklar. Hon dyker ner under vattnet och där finns fullt med fiskar. 

33 

Foto av små dockor. De föreställer musikanter med stora hattar. 

33 

Foto av två små apor. 

33 

Foto av ett stort vattenfall. 

33 

Foto av en liten butik som säljer frukt. 

34 

Foto av en gata. Längs hela gatan hänger paraplyer så det blir skugga. 

53 

Foto av en skyskrapa med ett torn, Torre Titania i Madrid. Fasaden är mest i glas och huset 
är 104 meter högt (23 våningar!). I det finns affären El Corte Ingles. 

54 

Karta som visar att Colombia ligger i norra Sydamerika. Här finns städerna: Bogotá och 
Cartagena. Landet har gräns mot: Venezuela, Ecuador, Perú och Brasil. 

Colombia har kust till haven: Mar Caribe (Karibiska havet) och Océano Pacífico (Stilla 
havet). I norr går en smal landremsa mellan haven och mellan Nord- och Sydamerika med 
länderna: Nicaragua, Costa Rica och Panamá 
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55 

Foto av storstaden Bogotá. Här finns en linbana som går mellan stadsdelarna. Linbanan har 
små hytter som hänger på linan högt upp i luften. 

55 

Foto av en gata med gamla hus i olika färger. Nedersta våningarna har valv över trottoaren 
(går du på trottoaren så har du huset över dig). 

55 

Foto av en kvinna som plockar rosor på ett fält. 

55 

Foto av kaffebönor. 

56 

Foto av stora dockor i en parad. De föreställer en ung tjej, en äldre gubbe och en fågel som 
håller en kyckling om halsen! 

72 

Foto av en stor kyrka med flera torn. Kyrkan är täckt av reliefer. 

75 

Foto av en jättestor skulptur i trä. Den påminner om ett parasoll med tak i rutmönster. 

76 

Karta som visar att Kanarieöarna ligger i havet utanför Marruecos (Marocko) i África 
(Afrika). Här i havet Océano Atlántico (Atlanten) finns öarna: Lanzarote, La Palma, Tenerife, 
Fuerteventura, La Gomera, El Hierro och Gran Canaria. 

76 

Foto av en stor sandstrand. 

76 

Foto av ett högt berg. Nedanför finns en by med låga vita hus. 

77 

Karta som visar öar som finns öster om Spanien i Mar Mediterráneo (Medelhavet). De är: 
Menorca, Mallorca 

Ibiza, Cabrera och Formentera. 

Länderna Spanien gränsar till heter: Francia (Frankrike), Portugal, Marruecos (Marocko), 
Argelia (Algeriet). 
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77 

Foto av en tennismatch. 

78 

Foto av en tukanfågel. Den kännetecknas av att näbben är lika stor som en tredjedel av 
hela fågeln. Näbben har olika färger som grönt, blått och rött men fågeln i övrigt är svart 
(med lite gult på halsen). 

87 

Teckning av ett läger. Här finns två tält. 

88 

Teckning av klassen som sitter vid en lägereld. En tjej spelar gitarr och läraren sjunger: 

La cucaracha, la cucaracha, 

ya no puede caminar 

porque no tiene 

porque le faltan 

las dos patitas de atrás. 

89 

2 bilder 
Läraren springer och ropar: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame! 

En tjej säger: Profe, ¿qué pasa? 

En elev har fångat en kackerlacka och läraren blir jätterädd när han ser den! 

En elev sjunger: La cucaracha, la cucaracha... 

95 

Teckning av räven som får panik och säger: ¡Ay mi madre! ¡Ahora tengo prisa! 

En uggla säger: No cantes victoria antes de tiempo. 

Kackerlackan hinner först i mål! 

98 

Foto av husbilar. 

100 

Karta som visar att Andalucía ligger i södra Spanien. Området har kust mot Océano 
Atlántico (Atlanten) och Mar Mediterráneo (Medelhavet). På andra sidan havet finns 
Marruecos (Marocko). 

Andalucía har städerna: Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga och Cádiz 
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Här finns berget Sierrra Nevada och kusten Costa del Sol. 

100 

Foto av en kvinna som dansar och två män som spelar gitarr. 

100 

Foto av skidbackar med liftar. 

100 

Foto av konstnären Pablo Picasso. 

101 

Foto av ett palats i Alhambra. Här syns en vacker innergård. Bågar håller uppe taket mot 
gården. De är fyllda av reliefer. 

101 

Foto av en tjej som surfar. Hon står på en surfbräda och håller i ett handtag som går till en 
stor drake/segel. 

102 

Karta som visar Centralamerika. Det ligger mellan Nordamerika och Sydamerika. En smal 
remsa med länder ligger mellan kontinenterna. Väster om länderna finns havet Océano 
Pacífico (Stilla havet) och i väster finns havet Mar Caribe (Karibiska havet). 

Mellan México i norr till Colombia i söder finns länderna: 

Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica (med staden: San José) 
och Panamá. 

Öster om länderna finns öarna: Cuba, Jamaica, Haiti och La República Dominicana (två 
länder på samma ö). 

102 

Foto av tre killar som ska surfa. De går ut i vattnet med var sin surfbräda under armen. 

103 

Foto av en jaguar som är ett stort, vilt kattdjur. 

103 

Foto av Panamakanalen som är en vattenväg för båtar. 
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