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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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Läraranvisning 

Titel: Amigos cuatro textos 

Författare: Monika Saveska Knutagård, Anette de la Motte, HoracioLizana 

ISBN: 978-91-47-09177-5 
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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. 

 Styckeordlistorna finns i en egen flik benämnd "Palabras - Styckeordlistor". Det 
finns länkar till och från listorna i texten.  

 Kapitelordlistorna finns i en egen flik. Efter varje kapitelrubrik finns en länk till 
aktuell ordlista. 

 Grammatikavsnittet finns i en egen flik. 

 Markerade ord (kursiv, fet-stil) står med versaler i den anpassade boken.  

 Markerade delar av ord skrivs inom parentes och placeras efter aktuellt ord.  

 De flesta bilder har bildbeskrivningar. Du kan läsa dem här nedan. 
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Sidspecifika förändringar 

1 

De båda kartornas bildbeskrivningar finns på sida 1. 

94-95 

Rita gärna mönstret på bergshällen på en ritmuff. 

125 

Matrisen skrivs som en lista så här: 

Hablar 

Infinitiv: Hablar 

Presens: hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan 

Imperativ (pos.): habla (2:a person singular), habléis (2:a person plural) 

Imperativ (neg): no hables (2:a person singular), no habléis (2:a person plural) 

Preteritum: hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron 

Osv. 
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Till läsaren 

• Styckeordlistorna finns i en egen flik. Det finns länkar till och från listorna i texten.  
• Kapitelordlistorna finns i en egen flik. Efter varje kapitelrubrik finns en länk till aktuell 

ordlista. 
• Grammatikavsnittet finns i en egen flik. 
• De flesta bilder har bildbeskrivningar. 
• Markerade ord står med STORA bokstäver. 
• Om bara en del av ett ord är markerat, står ordet först med små bokstäver och sen 

kommer en parentes, med bokstäverna som är markerade, direkt efter ordet.  
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Pedagogiska tips 

 Det finns svällpapperskartor på Spanien och Mellan- och Sydamerika att köpa från 
SPSM. Sätt gärna upp dem på väggen så att eleven har dem tillgängliga. Markera 
platserna som tas upp i texten med vaxsnöre eller häftmassa. 

Kartorna har ordernr: Spanien 6609, Sydamerika 6621, Centralamerika 6626 
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Bildbeskrivningar 

1 

Karta över España 

(Här beskrivs ett urval av informationen på kartan.) 

 

Städer 

Huvudstad: Madrid 

 nordväst: Santiago de Compostela, Oviedo, Valladolid  

 norr: Santander, Vitoria, Logroño, Pamplona 

 nordost: Zaragoza, Barcelona 

 centrala: Madrid, Toledo 

 öster: Valencia, Murcía 

 söder: Sevilla, Cadiz, Jerez de la Frontera, Málaga 

 väster: Mérida 

 

Berg 

 norr: Los Pirineos 

 söder: Sierra Nevada 

 

Öar  

I Medelhavet: Islas Baleares med: Mallorca (med staden Palma de Mallorca), Menorca, 
Ibiza, 

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

1 

Karta över Mellan- och Sydamerika. 

(Här beskrivs ett urval av informationen på kartan.) 

 

Länder från norr till söder med huvudstäder: 

 Guatemala - Guatemala 

 Honduras - Tegucigalpa 
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 El Salvador - San Salvador 

 Nicaragua - Managua 

 Costa Rica - San José 

 Panamá - Panamá 

 

Länder i norra Sydamerika med huvudstäder: 

 Colombia - Bogotá  

 Venezuela - Caracas  

 Guyana – Georgetown 

 Duriname – Paramaribo 

 Guyanefrançais 

 

Länder i västra Sydamerika med huvudstäder: 

 Ecuador – Quito (öar som tillhör: Islas Galápagos) 

 Perú - Lima  

 Chile – Santiago (öar som tillhör: Isla de Pascua, Islas Juan Fernández) 

 

Länder i östra Sydamerika: 

 Brasilien – Brasilia 

 Uruguay - Montevideo  

 

Land i centrala Sydamerika, utan kust, med huvudstäder: 

 Bolivia - Sucre 

 Paraguay - Asunción 

5 

Foto från en skolkorridor där en man pratar med en kille. 

7 

Foto av popgruppen El sueño de Morfeo som består av: Raquel del Rosario, Juan Luis 
Suárez y David Feito.De är i 30-årsåldern. De har alla kort brunt hår. Killarna har vita t-
shirtar och Raquel har en blå-svart klänning. 
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10 

Foto av en kille som sitter bland många resväskor. Han håller upp handen för sitt ansikte så 
att han inte ska synas på bild. 

12 

2 foton 

- Ett rött paraply som ligger på marken. 
- En mobiltelefon med siffrorna 128 på skärmen. 

13 

Foto av MarcianoCantero som står på scen och spelar bas och sjunger. Han är ca 55 år, 
klädd i en öppen skjorta och en t-shirt med tryck under. Han har glasögon, kort hår och ser 
alldaglig ut. 

16 

Foto av en tjej som håller en stor hög med dvd-filmer i famnen. Hon håller fast de översta 
med sin haka. Hon har ljusbrunt långt hår och är söt. 

17 

Foto av rockbandet Dinero som spelar trummor, bas och elgitarr. Killen som spelar gitarr 
sjunger också. De ser alla svettiga ut och basisten verkar skrika rakt ut. 

21 

Foto av Salvador Allende som talar i en talarstol. Han har mörkt hår och glasögon med 
kraftiga svarta bågar. 

21 

Foto av ett demonstrationståg där alla är klädda i röda skjortor och håller i röda fanor. Här 
finns unga män och kvinnor. Alla verkar skrika eller sjunga något. I mitten står en kille och 
tjej som håller om varandra.  

23 

Gammalt foto av en kvinna med två barn på ca 1 och 5 år. Kvinnan är klädd i traditionella 
kläder med vackra band. De står framför ett fält med solrosor. 

23 

Foto av en pojke som sitter på ett staket och knäpper fast sporrar. Sporrarna är hjul med 
vassa piggar som sätts fast på hälarna på ridstövlarna. På huvudet har han en stor hatt. 

24 

Foto av Enrique Iglesias som står vid en publik och håller upp en mikrofon mot dem. Han är 
ca 40 år och är klädd i t-shirt och keps. 
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27 

2 foton 

- En polisbil som är krockad. 
- En mobiltelefon med siffran 27 på skärmen. 

30 

Foto av en båt som kör på en bred flod. Floden kantas av höga snöklädda berg. 

30 

Foto från 70-talet av tre män och en kvinna. De skrattar. Alla är klädda i tighta jeans och 
skjortor eller blus. 

31 

Foto av rockgruppen Los Bunkers som består av fem män. De har alla kortklippt brunt hår. 
Två av dem gör v-tecknet med fingrarna, en tummen upp och en sträcker fram handflatan 
(det ser nästan ut som en Hitler-hälsning!). 

33 

Foto av två tjejer vid en taxibil. De håller i var sitt pass. 

36 

Foto av fötter och ben. Här finns fötter i flip-flop skor och sandaler. Ett par fötter och ben 
har rosa Converse-skor och trasiga leopardmönstrade strumpbyxor. 

37 

Fotomontage av Pau Donés som spelar gitarr och spexar. Han går med ena foten högt. Han 
är ca 50 år och har långt hår och skägg. 

39 

Foto av fotbollstränaren, José Mourinho som står vid fotbollsplanen och sträcker fram 
handflatorna. Han ser missnöjd ut. Det regnar. 

40 

Foto av Shakira som sjunger på scen. Hon är ca 40 år och har långt ljust hår. Hon har på sig 
en kort topp som visar en vältränad mage. 

49 

Foto av David Bisbal som står på scen och sjunger. Han är ca 35 år och har lockigt, halvlångt 
hår. Han är klädd i en kavaj och har en sjal runt halsen. 

52 

Foto av en stor gryta med paella. Den består av ris med musslor och räkor med skalet kvar. 
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52 

Foto inifrån en restaurang där folk sitter vid små bord och äter. Det ser hemtrevligt ut med 
lite olika stolar och servitrisen har ett blommigt förkläde.  

53 

Två gula fiskar i en liten rund skål med vatten. De pratar med varandra. Bredvid skålen står 
en kartong som det står ”Comida para peces” på. 

61 

3 teckningar 

- I en trädgård med apelsinträd finns ett ödehus. Det är fullmåne. 
- I trädgården går fyra killar. En lång, en med en gul mössa, en mullig med röd tröja och 

en liten kille. 
- I ödehusets fönster syns ett spöke. 

65  

2 teckningar 

- En tjej som liftar på natten. Det är fullmåne. 
- En tjej får lift av en lastbil. Chauffören ser vansinnig ut! 

66 

Teckning av personerna i Brillantina. 

Las Damas Rosas: Sandra "Sandy" Olsson, Rizzo, Frenchy, Jan 

Tjejerna har alla utom Sandy piffigafrisyrer. Sandy har ljust hår i två tofsar. 

Los "T" BIRDS: Danny Zuko, Putzie, Sonny, Kenickie 

killarna har alla skinnjackor, jeans och bakåtkammade frisyrer med brylkräm. 

89 

4 foton från Peru. 

- En kvinna står upp i en liten platt båt, flätad av vass. Hon tar sig fram genom att paddla 
med en lång paddel (det ser ut som en modern paddelbräda.) Hon är klädd i 
traditionella kläder med lång röd kjol, vit blus, blå kofta och en herrhatt. 

- Foto av ruinstaden Machu Picchu. Staden ligger högt upp i bergen på en 500 meter hög 
bergsrygg. Den har ruiner efter fyrkantiga stenhus och tempel.  

- En tjej som surfar med en surfbräda i en stor våg. Hon har på sig en våtdräkt. 
- Foto från en stad med skyskrapor och ett torg med marknadsstånd. 

91 

3 foton 

- En boaorm, en grön anakonda. Den har fläckigt mönster i grönt och brunt.  
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- En amazondelfin. Det är en ca 2-3 meter lång fisk. Den är grå, har ett klotformat huvud 
med ett långt tryne. 

- En krokodil som tittar upp med ögonen och näsan ovanför vattnet. 

93 

Målning som visar Athabaliba – ultimus Rex Peruanorum. Han har ett pannband med 
fjädrar som står upp runt huvudet. Runt halsen har han en kedja som det hänger två 
guldtallrikar i. Porträttet är smyckat av fjädrar och djur men också kedjor med handklovar. 

95 

På en bergshäll syns flera räta kilometerlånga linjer som bildar ett mönster. 

Läraranvisning – rita mönstret på ritmuff 

97 

Foto av ett litet grishuvud som ligger på fotbollsplanen. Huvudet är ugnsbakat och brunt.  

97 

Foto av fotbollspelaren Figo som ska skjuta en hörna. Han har på sig Real Madrids vita 
dräkt. 

99 

Foto av Rafael Nadal som spelar tennis. Han har orange t-shirt, grå shorts på sig och ett 
pannband, allt i märket Nike. 

101 

2 foton av Shakira 

- Shakira ser glad ut och håller sin vänstra hand över hjärtat. Hon har långt blont hår och 
bruna ögon. På långfingret har hon en stor ring. 

- Shakira står på en fotbollstadium och håller i en fotboll. 

102 

Foto av två vita hästar som stegrar sig mot varandra. 

107 

Foto av en fladdermus. Fladdermusen ser ut som en mus med stora vingar. 

107 

Målning av greve Dracula. Han har långt lockigt brunt hår och en stor mustasch. På 
huvudet har han en röd mössa som är dekorerad med vita pärlor och mitt fram en stor 
diamant. 
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107 

Filmaffisch från TV-serien TrueBlood. Här syns skådespelarna som poserar bl.a.: Anna 
Paquin, Stephen Moyer, Sam Trammell och Alexander Skarsgård. De står i en mörk skog 
och här ringlar sig en stor boaorm fram.  

107 

Filmfoto från TV-serien TrueBlood. Tre vampyrer går till attack! De har fällt ut sina 
huggtänder. En av dem är klädd i en kostym och de två andra i joggingkläder. En av dem är 
skådespelaren Alexander Skarsgård som Eric Northman.  

111 

Foto av en flicka som tittar igenom ett gallerfönster. På väggen syns ett foto av Pablo 
Escobar och ett krucifix. Pablo Escobar har halvlångt lockigt hår och en stor mustasch. 

111 

Foto av Pablo Escobar som sitter på ett mellanting av motorcykel och bil. I fram ser det ut 
som en motorcykel med framgaffel och motor. I bak har den två hjul och ett säte under 
tak. 

111 

Foto av militärer och män som tar sig fram på ett tak. Huset under taket har galler för 
fönstren. 

115 

4 foton av gruvarbetare 

- 6 män med hjälmar med lampor. De har bara överkroppar. De ler och ser glada ut. 
- På en papperslapp står: Estamos Bien En El Refugio los 33. 
- En gruvarbetare har kommit upp ur gruvan. Han höjer armarna i luften i en segergest. 

Han har på sig hjälm och solglasögon. Bredvid honom står räddningspersonal som 
applåderar. 

- En gruvarbetare och hans fru träffas. De tittar intensivt på varandra och han smeker 
hennes kind. Bredvid demstår räddningspersonal som ler och applåderar. 

115 

Modell som visar att gruvarbetarna fastnat mer än 600 meter under marken. Där finns de i 
en gruvgång. Ett långt hål borras ner till dem. I hålet kan en kapsel kan hissas ner. I kapseln 
kan en människa åt gången firas upp till markytan.  
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