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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! 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Läraranvisning 

Titel: La plaza 3 Elevbok 

Författare: Noelia Martel m.fl. 
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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. 

• Här nedan återges punktskriftstecken för åttapunktskrift för ett antal 
karakteristiska bokstäver i spanska: 

  á p1235678 a med akut accent samma 

  é p123456 e med akut accent 

  í p348 i med akut accent 

  ñ p124567 n med tilde (muljerat n) 

  ó p3467 o med akut accent 

  ú p25678 u med akut accent 

  ¡p367 omvänt utropstecken 

  ¿ p38 omvänt frågetecken 

• I svartskriftsboken finns text som är fet eller färgad på olika vis. I den anpassade 
boken finns ofta men inte alltid dessa ord skrivna med VERSALA bokstäver eller 
inom parentes. Eleven får en instruktion innan om så är fallet. När orden inte är 
markerade i den anpassade boken så står det i instruktionen innan vilka ord som är 
speciella. 
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• Verbuppställningar skrivs antingen som en lista eller som löpande, ex sid 238: 
1 ESTUDIAR studera 

  Presens: estudio, estudias, estudia, estudiamos estudiáis, estudian 
  Perfekt: he estudiado, has estudiado, ha estudiado, hemos estudiado, habéis 

estudiado, han estudiado 
  Imperfekt: estudiaba, estudiabas, estudiaba, estudiábamos, estudiabais, 

estudiaban 
  Preteritum: estudié, estudiaste, estudió, estudiamos, estudiasteis, estudiaron 
  Futurum: estudiaré, estudiarás, estudiará, estudiaremos, estudiaréis, 

estudiarán 
  Presens konj.: estudie, estudies, estudie, estudiemos, estudiéis, estudien 

• Ikonen med pilen är ersatt med texten: ”på internet”. 

• Småbilder i uppgifter beskrivs med några korta ord i texten, tex. sid 45: 

  08:00 vaknar 

  08:10 duschar 

  08:20 klär på sig 

  08:25 går ut 

  09:30 framme vid universitetet 

  14:00 äter lunch 

  22:00 äter middag 

  00:40 går och lägger sig 
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Sidspecifika förändringar 

16-17 

Inom parentes står beskrivningar: 

1. Julián Contreras (blond, blå ögon, skägg, kort hår) 

Es rubio. 

Tiene los ojos azules. 

Lleva barba. 

Lleva el pelo corto. 

2. Marcos Contreras (svart lockigt hår, gröna ögon, mustasch, glasögon) 

 osv. 

21 

Teckningarna är beskrivna i uppgiften 13 a: 

Varför har de här sju personerna valt att läsa spanska? Vad tror du? Kombinera personerna 
med alternativen a-g och jämför sedan dina svar med en kompis. 

  Sofia – förbättrar sitt CV 

  Dieter – chattar med folk i Lima Quito och Madrid 

  Juliana – pluggar 

  Jimmy – läser en bok eller tidning 

  Kalle – är backpacker 

  Tom – är jättekär 

  Svetlana – flyttar till Spanien 

 

  a Para viajar por Sudamérica. 

  b Porque su novia es chilena. 

  c Para leer una novela/una revista en español. 

  d Para chatear con sus amigos. 

  e Porque quiere vivir en España. 

  f Para mejorar su currículum. 

  g Para aprobar el curso. 

27 

Listan med gustar står så här: 
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  (A mí) me gusta ir al cine/el chocolate/las películas románticas 

  (A ti) te gusta/gustan ... 

  (A él/ella/usted) le gusta/gustan ... 

  (A nosotros/nosotras) nos gusta/gustan ... 

  (A vosotros/vosotras) os gusta/gustan ... 

  (A ellos/ellas/ustedes) les gusta/gustan ... 

43 

Schemat står så här: 

Så här ser Pedros månad ut. Hur ofta gör han vad? 

Consultar 12, Consultar 13 

Aktiviteter varje vecka. Dag för dag: 

  Lunes – gimnasio, piano 

  Martes – fútbal 

  Miércoles – gimnasio piano 

  Jueves – balcesto, deberes 

  Viernes – gimnasio 

  Sábado – tenis 

  Domingo – deberes, disco 

Aktiviteter i månaden. Per datum: 

  2 Fernando (Martes) 

  5 cine (Viernes) 

  10 charo 

  12 Eva y Luis 

  13 cine (Sábado) 

  16 Carla chat 

  19 cine (Viernes) 

  20 Ana y Chus 

  23 Fernando (Martes) 

  26 Toni chat 

54 

Listan med doler skrivs så här: 
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  (A mí) me + duele la cabeza (bestämd form singular)/duelen los pies (bestämd form 
plural) 

  (A ti) te + duele/duelen osv. 

  (A él/ella/usted) le + duele/duelen osv. 

  (A nosotros/nosotras) nos + duele/duelen osv. 

  (A vosotros/vosotras) os + duele/duelen osv. 

  (A ellos/ellas/ustedes) les + duele/duelen osv. 
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Till läsaren 
Till läsaren finns följande text: 

I spanska finns bokstäver med accenter och några special tecken. Här finns en lista på hur 
de skrivs i åttapunktskrift. 

  á p1235678 a med akut accent samma 

  é p123456 e med akut accent 

  í p348 i med akut accent 

  ñ p124567 n med tilde (muljerat n) 

  ó p3467 o med akut accent 

  ú p25678 u med akut accent 

  ¡ p367 omvänt utropstecken 

  ¿ p38 omvänt frågetecken 

Gloslistor finns sist på sidorna. De har rubriken Glosor. Notera att glosorna ibland finns på 
nästa sida för en text. 

I den anpassade boken finns markerade ord skrivna med VERSALA bokstäver. Du får en 
instruktion innan om det är så. 

Det finns många bilder till boken. De flesta är beskrivna. Står de innan texten så ger de 
förförståelse till vad texten handlar om. 

Minigrammatiken och ordlistan finns i en egen flik. I fliken med ordlistan finns också 
självbedömningen och bildbeskrivningar på kartor över Spanien och Latinamerika. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 
• Spara dokument till boken i en mapp i datorn med bokens namn. Lägg den i sin tur i 

en spanska mapp så byggs en trädstruktur upp i datorn vilket underlättar när 
eleven ska leta efter dokument. 

• Läs mer om punktskrift och hur den skrivs i Punktskriftsnämndens skrifter. 
http://www.punktskriftsnamnden.se/ Deras skrifter går att beställa i svartskrift, 
punktskrift eller ladda ner som pdf. 

  

http://www.punktskriftsnamnden.se/
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Bildbeskrivningar 

8 

Foto på en kille med vackra bruna ögon. Han har kortklippt mörkbrunt hår som är stylat. 
Han har på sig en svart t-shirt och en jacka. 

10 

Foto på en kille och tjej. Tjejen har en skateboard. Hon har långt ljust hår och är klädd i 
mössa, jeans, jeansskjorta och gympaskor. Killen har kort mörkt hår och är klädd i jeans, 
gympaskor, t-shirt och över den en öppen skjorta. 

11 

Foto på Anabel, Mónica och David. 

Anabel har stora hörlurar. Hon har långt mörkt rakt hår ner till midjan. Hon är klädd i röd 
tenniströja och har stora glasögon med fyrkantiga kraftiga bågar. 

Mónica ler stort och har tandställning. Hon har halvlångt mörkt hår och en tröja med 
tygrosor och volanger. Runt handlederna har hon band. 

David sitter med en dator i knät och hörlurar. Han har skäggstubb och mörk hår som 
hänger ner till ögonen. Han är klädd i jeans och t-shirt. 

12 

  a En tjej som är solbränd. Hon har blont rakt långt hår. Hon håller i en snorkel och 
har en dykarmask upp puttad på huvudet. Hon ser sportig ut. 

  b En tjej med halvlångt brunt hår, blek hy och bruna ögon. Hon har ett par hörlurar i 
öronen. Hon ser drömmande ut. 

  c En tjej som är svart. Hon har en kort page frisyr och glasögon. Hon pratar i 
mobilen. Hon ler och ser trevlig ut. 

14 

Foto på Sagrada familia som är en stor kyrka. Den har en bottenvåning med formen som 
ett kors och höga spiror och torn på taket. På bilden syns en utav de tre fasaderna, 
födelsefasaden. Den har fyra torn och är dekorerad med olika djur huggna i sten. Kyrkan är 
inte färdigbygd. Bakom tornen skymtar byggställningar. 

14 

Foto på Parc Güell som är en stor park. På bilden finns en hög mur i mjuka runda former. 
Muren är täckt av kakel i starka färger. 

14 

Foto från hamnen i Barcelona. På kajen finns en solterrass där människor sitter. Skärmar i 
glas finns som vindskydd. Där finns också höga stålkonstruktioner som påminner om 
akvedukter. I bakgrunden syns de äldre delarna av staden. 
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15 

Foto på Robert som sitter på en uteservering och äter frukost. På bordet framför honom 
finns ett glas kaffe och smörgåsar. Han ler och ser trevlig ut. Han har svart kortklippt hår, 
smilgropar i kunderna och skäggstubb. 

19 

  Shakira (rockstjärna) som sjunger på scen. Hon har långt blont hår och vältränad 
kropp. 

  David Villa (fotbollspelare) med en prispokal. Han har kort svart hår och ett stort 
leende. 

  Isabel Allende (författare) med brunt långt hår och ett stort leende. 

  Penelope Cruz (skådespelare) med svart långt hår och långa örhängen. Hon är 
väldigt vacker. 

  Rafael Nadal (tennisspelare) med brunt långt hår och ett pannband. 

  Santiago Calatrava (arkitekten till Turning Torso) med kort svart hår och glasögon. 
Han skrattar. 

  Lionel Messi (fotbollsspelare) med mörkt kort hår. Han spelar fotboll och skriker 
något. 

23 

Fem foton på Luisa: 

- hon tar kort med en kamera 

- hon hackar grönsaker 

- hon spelar gitarr 

- hon är i gymmet och tränar i en trampmaskin 

- hon är på bio med en kille 

24 

Foto på en sandstrand vid havet. Under ett vasstak står fyra solstolar i regnbågens färger. 

28 

Foto på en golfbana. På en green med kortklippt gräs står en flagga som visar var hålet är. I 
bakgrunden syns palmer och en sandbunker. 

29 

Roligt foto på en väldigt lång man som böjer sig över en kort tjej. Hon lutar sig väldigt långt 
bakåt. 
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33 

Foto på en tjej som har målat tre streck på varje kind i rött, gult och rött. Strecken bildar 
Spaniens flagga! Hon ler stort och visar upp ett V-tecken med fingrarna. 

34 

Foto på en tjej som håller i en kontaktlins som ska fästas direkt på ögat. Den är gjord av 
plast och är ca 1 cm i diameter. 

37 

Foto på två tjejer och två killar som sitter tillsammans och tittar på en laptop. Alla skrattar. 
Tjejerna har långt hår. En är blond och en är rödhårig. Killarna har kort hår. En är vit och en 
är svart. Killen som är svart har lockigt hår och ler stort. 

39 

Foto på en kille som har raklödder på kinderna och på överläppen. 

39 

Foto på en fräsch tjej i linne framför badrumsspegeln. Hon ler mot sig själv. Hon har långt 
hår kammat i snedbena och uppsatt i nacken. Tänderna är vita. Hon har rakade armhålor 
och är lite solbränd. 

40 

Tre foton på tre kvinnor. 

- En ung kvinna sitter och läser på golvet i ett bibliotek. 

- En kvinna ligger i sängen och gäspar stort. 

- En kvinna på ca 50 år målar en tavla. 

49 

Foto från ett kafé på en innergård. Husen har vackra valvbågar med pelare mot 
innergården. På ett bord finns en vacker blomster uppsättning som täcker hela bordet och 
är ca 2 meter hög. 

58 

Foto på ett bröllopspar som åker i en stor amerikansk 50-tals bil. Bilen är en cabriolet. 
Paret sitter på bakluckan med fötterna ned i baksätet på bilen. Bilen är smyckad med 
snören och rosetter. Paret är helt klädda i vitt. 

58 

Foto på ett band som spelar. En äldre, mullig kvinna i 60-års ålder sjunger. Hon ser ut att 
njuta av musiken. Musikerna bakom henne spelar: ståbas, trumma och gitarr. 
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58 

Foto från Havannas centrala torg. Husen runt torget är gamla och har balkonger som går 
längs hela husväggen. På bottenvåningen finns vackra bågar med pelare från tak till golv. 
På gatan står äldre bilar och en rosa buss. 

58 

Skivomslag. På utsidan finns en leende äldre kvinna med huckle och texten: Dolores Soler-
Espiauba, Guantanameras, CUBA. 

59 

8 foton från Cuba. 

- en 50-tals bil 

- en åker med tobaksplantor 

- en väg på landsbygden. På den kör en 50-tals bil och en cyklist med stor last. I 
bakgrunden syns låga hus och grönska. 

- en by med låga hus och en kyrka. 

- cigarrer 

- palmer, de har höga stammar med stora blad i toppen. 

- ett torg med en kyrka 

- en palm vid en sandstrand 

60 

Foto på en Vespa. Vespan är en skoter, en moped eller motorcykel. Den har små hjul, 
vindskydd framför knäna och inbyggd motor. Ovanpå motorn sitter ett långsmalt säte. 
Bakom vespan syns ett hus som är målat i två lila nyanser med en röd dörr. Det är väldigt 
färgglatt. 

67 

Tre foton 

- Ett gammalt foto på en liten söt pojke 

- Ett foto på en lite rynkig man som ler och ser trevlig ut. 

- Ett foto på ett hus fullt med krukor med pelargonior i olika färger uppsatta på 
ytterväggen. 

71 

Foto från Madrid City på natten. På Calle Gran Vía åker fullt med bilar. I bakgrunden syns 
ett hus med en belyst staty i guld på ett kupolformat tak. 
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71 

Foto på en stor staty på ett torg. Statyn är tre gånger så hög som träden bredvid. Den har 
formen som en ihålig stam. På toppen finns ett rör och en måne. Runt torget syns höghus. 

74 

Foto på ett marknadsstånd från Latinamerika. I stickat finns ponchos och mössor i vackra 
mönster och färger. Mössorna har öronlappar. Vävt i ikat teknik finns sjalar och små 
väskor. 

75 

Tre gamla svartvita foton 

1 En ståtlig man i kostym och mustasch med en lock vid varje mungipa. 

2 En söt liten pojke på ca 2 år. Iklädd kofta, kortbyxor, vita strumpor och remskor. 
Håret är vattenkammat i snedbena och lockar sig över öronen. 

3 Vid en badhytt poserar 6 flickor/tjejer och en kille. Flickorna är iklädda baddräkter 
som består av blus och byxor ner till knäna. Killen har skjorta och byxor. 

76 

2 teckningar på en man 

  antes: Mannen sitter på ett kontor och pratar i telefon. Han ser stressad ut. Han är 
klädd i kostym. Genom ett fönster syns en stad. 

  ahora: Mannen sitter på en strand. Han fiskar och röker pipa. Han är bara klädd i 
korta shorts. Håret och skägget har fått växa långt. 

76 

Teckning från en innergård. Där rör sig män och kvinnor klädda i långa tunikor. Männen har 
sjalar lindade runt huvudena. Kvinnorna har slöjor som även täcker ansiktet men inte 
ögonen. Några män: pratar i mobiltelefon, läser en tidning, spelar fotboll, cyklar, röker och 
har en klocka på armen. 

76 

Foto från Alhambra palatset på en innergård. Gården är omgiven av en arkad med 
marmorpelare. Arkaden är utsmyckad med reliefer som ser ut som honungskakor. I mitten 
av gården finns en grund pool som kantas av myrten häckar. 

86 

Foto från en gata där det sitter några män och spelar domino runt ett dominobord. I 
bakgrunden syns en husvägg där manliga politiker är målade i naturlig storlek. Framför sig 
har de sina länders flaggor. 
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86 

Målning av Pedro Pietri på en tegelvägg på la Calle de Pedro Pietri. Han har en stor pösig 
skärmmössa, grått getskägg och vänliga mörka ögon. 

88 

Foto på Isabel Coixet som står och tittar ner i en stor filmkamera. Hon är en kvinna i 50-
årsåldern med långt mörkt hår och glasögon med mörka bågar. 

90 

Foto på Benicio Del Toro som spelar Che Guevara i filmen Che. Han ligger ner på marken 
och riktar en pistol mot något. Han har på sig grön skjorta och gubbkeps. Håret är långt ner 
till axlarna. Han har getskägg och mustasch. 

90 

Foto på Salma Hayek som Frida Kahlo i filmen Frida. Hon är väldigt vacker. Det svarta långa 
håret är uppsatt i två flätor på huvudet. Två rosor är instuckna i flätorna. Ögonbrynen är 
hopvuxna över näsroten. Hon har en blommig broderad blus på sig. 

92 

Foto på Charlie Chaplin. Han är en liten man iklädd stora pösiga byxor, jättelånga skor, för 
liten frackjacka, plommonstop (hatt) och käpp. Hans mustasch är liten och täcker bara den 
del av läppen som är under näsan. 

92 

Foto på Pedro Almodóvar och Penelope Cruz. De håller i var sin Oscar statyett. Pedro är i 
60-års åldern. Han har ett runt ansikte och grått kortklippt hår. Han är iklädd en svart 
polotröja. Penelope är i 40-års åldern. Hon har mörkt långt hår och svartsminkade ögon. 
Hon är iklädd en guldfärgad klänning. Hon är mycket vacker. 

92 

Omslag på tidningen CINEMANÍA. På omslaget finns en man som höjer en knuten 
högerhand för att slå ett slag. Bakom honom gör en väldigt stor robot samma sak! 

94 

Filmaffisch från filmen ”La Piel que Habito”. På affischen finns ett foto på Antonio Banderas 
och Elena Anaya. Hon har på sig en genomskinlig gummimask över huvudet. Huvudet är 
renrakat och masken täcker inte ögon, näsa eller mun. 

94 

Filmaffisch för filmen ”Hable con ella” På affischen finns ett foto av Rosario Flores och Paz 
Vega. De ser allvarliga och vackra ut. Affischen är färglagd. Rosario är röd och Paz blå. 
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98 

Foto på bröderna Lumière. De har grått, kort, krulligt hår och stora mustascher. De har på 
sig svarta rockar med skjorta och fluga under. 

98 

Foto på en man med stort leende. Han har bruna ögon och svart kortklippt hår. 

99 

6 skisser till filmen: 

- en kille och tjej på badstranden blir kära 

- killen och tjejen på flygplatsen 

- kille och tjejen chattar 

- tjejen får ett ”BECA” 

- tjejen blir jättesur framför datorn 

- tjejen gråter framför en gammal byggnad 

102 

Filmaffisch för filmen Diarios de motocicleta. Två män åker på en motorcykel och vandrar i 
öknen. 

102 

Filmaffisch för filmen El Orfanato. En ung kvinna håller ett spädbarn i famnen och mot 
henne sträcks barnhänder. 

102 

Filmaffisch för filmen El Laberinto del Fauno. En flicka går i en labyrint omgiven av olika 
fantasivarelser. 

102 

Filmaffisch för filmen También la lluvia. På ett foto syns Luis Toscar och García Bernal. I 
bakgrunden syns en kyrkogård och berg. På ett foto syns en helikopter som flyger med ett 
stort kristet kors under sig. 

102 

Filmaffisch för filmen Volver. På framsidan finns Penelope Cruz. Hon har mycket svart 
smink runt ögonen, röda läppar och lite rufsigt hår. Hon ser sorgsen ut. 

113 

Foto från filmen Diarios de motocicleta på Gael Garcia Bernal. Han ligger i en hängmatta 
med en bok på magen. Han har svart kortklippt hår, skäggstubb och ett vitt linne på sig. 
Han ser snygg ut. 
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114 

Foto på en kille och en tjej. Killen har kortklippt hår, pilotsolglasögon och en rosa scarf runt 
halsen. Killen tittar förälskat på en tjej som sitter med ryggen mot kameran. 

117 

Teckning på en kille som cyklar i en park. Bakom ett träd ser han en kille i en rutig skjorta 
som håller i en bok. Killarna tittar förvånat på varandra. 

118 

Foto på en dykare som har tagit ut dykregulatorn ur munnen. Han har en mask för ögonen 
och näsan. På ryggen har han tuber med luft och på kroppen en våtdräkt. Runt hans 
ansikte i vattnet finns en stor luftbubbla. 

120 

Foto på ruinstaden Tenochtitlán. Ruinerna visar att staden varit uppbyggd symetriskt med 
raka gator och kvadratiska hus. Flera trappor och pelare finns kvar bland ruinerna. 

121 

Foto över México city. Staden är väldigt stor och har flera höga skyskrapor. Över staden är 
det dimmigt. 

122 

Foto på Mexikos flagga som har tre lodräta band i grönt vitt och rött. På det vita bandet 
finns en örn som sitter på en kaktus. 

125 

Foto på en man som sitter vid ett bord och äter. På väg till bordet går en kvinna med en 
tallrik. Hon råkar snubbla så att maten hoppar upp från tallriken. De båda ser väldigt 
förvånade ut. 

127 

Foto på El Castillo i den historiska staden Chitchén Itza. El Castillo är en 30 meter hög 
pyramid med ett litet tempel på toppen. Pyramiden har 9 terrasser och längs varje sida går 
365 trappsteg upp till templet. 

127 

Foto på en kvinna som dansar i en grön klänning med band, volanger och spetsar. Hon 
snurrar runt så att kjolen står rakt ut. Håret är flätat med band och uppsatta till kringlor. 

127 

Foto från en vacker sandstrand med palmer. Mellan palmerna hänger hängmattor. På 
stranden finns bastparasoller med solstolar under. 
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129 

Foto på ett bröllopspar som står vid ett staket vid en grönskande äng. Brudgummen har 
svart smoking. Bruden har en vit klänning med stor vit kjol och topp utan ärmar eller 
axelband. Hennes hår är långt, blont och lockat. 

129 

Foto från ett midsommarfirande. Två par i folkdräkt dansar i en ring. 

129 

Foto från en rockkonsert. Flera i publiken höjer sina armar och pekar med pekfingret i 
luften. 

133 

1 Ett fat med guacamole och tacochips. 

2 Piroger. De har formen som halvcirklar. 

3 Fisk med lime och rödlök på en bädd av majs. 

4 Ris och svarta bönor. 

134 

Ingredienser: tomat, vitlök, avokado, olja, chili, paprika, lök, bröd, vinäger, citron och 
gurka. 

135 

Foto på en gazpacho-soppa. Den är mixad slät och på den ligger brödkrutonger och lite 
hackade grönsaker. 

136 

Karta över Spaniens regioner och olika livsmedel. (Översättningen finns inom parentes.) 

norra Spanien 

  Mejillón (musslor) de Galicia 

  Queso (grönmögelost av getmjölk) Cabrales 

  Queso (hårdost av fårmjölk) Idiazábal 

  Espárragos (sparris) de Navarra 

  Vino (vin) de la Rioja 
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östra Spanien 

  Avellanas (hasselnötter) de Reus 

  Melocotón (persikor)de Calanda 

  Naranjas (apelsiner) de Valencia 

  Arroz (ris) de Calasparra 

södra Spanien 

  Aceite (olja) de Sierra Madre 

  Vino (vin) de Jerez 

centrala Spanien 

  Queso (hårdost av fårmjölk) Manchego 

västra Spanien 

  Jamón (skinka) de Extremadura 

  Cordero (lammkött) de Castilla y León 

öar 

  Sobrasada (rå korv) de Mallorca 

138 

Foto på en tjej som tittar upp bakom en solfjäder. Den är röd och målad med blommor. 
Tjejen har vackra bruna ögon med lite smink runt. 

140 

Foto på två tjejer och en kille. En av tjejerna och killen håller i var sin bok. De skrattar och 
tittar i böckerna. De sitter ute i en park. Solen skiner och tjejerna har linnen på sig. Killen 
har skjorta. 

144 

Foto på fat med paella. Paellan innehåller bl.a. ris, ärtor, musslor, räkor och citroner. 

148 

6 foton på olika fiskrätter. 

- frito, små friterade hela fiskar 

- a la plancha, en stor fiskkotlett på grillen 

- cocido, en kokt fiskkotlett 

- al horno, ugnsbakad hel fisk 

- al vapor, ångade fiskbitar i en ångkastrull 

- crudo, råa små fiskbitar på en tallrik 
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150 

Foto på Silvia. Hon är en ung smal tjej i bikini. 

151 

Foto på skolan I.E.S. Ramiro de Maeztu i Madrid. Skolan ser ut som ett vanligt 
flerfamiljshus på en gata. Framför ett fönster hänger Sveriges, Spaniens och EU:s flaggor. 

151 

Foto på studenter från Polhemsskolan i Lund. Alla har vita studentmössor. Killarna har 
svarta kostymer och tjejerna korta, vita, ärmlösa klänningar. Flera har en visselpipa i 
munnen. 

152 

Foto på en kille som gör en grimas. Han rynkar näsan men är rätt söt ändå. 

153 

8 förbudsskyltar med: 

- tuta 

- människa 

- hund 

- dricka och hamburgare 

- att sitta på räcket i rulltrappan 

- cigarett 

- fotboll 

- mobiltelefon 

155 

4 foton på olika högtider. 

- Tre skelett sitter på en kyrkogård. De sitter runt en stekhäll. På hällen ligger 
tortillas. Runt dem finns mat utlagd såsom: pumpa, sötpotatis, citroner och 
tomater. Två skelett är iklädda höga hattar och patronbälten. Ett skelett har ett 
bäbisskelett i en sjal framför kroppen, peruk och klänning. 

- Stora papier-maché figurer som föreställer: en flicka med en fågelbur, en båt med 
två gubbar, en man med flera fåglar och djur på hatten osv. Figurerna är väldigt fint 
gjorda. 

- En parad där en man bär en dräkt och mask i guld. Masken för ansiktet har stort 
svart skägg och stirrande gröna ögon. På huvudet har han en hatt som ser ut som 
en påfågel. 
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- Foto från en gata i en stad fylld med män. Alla har vita tröjor, en röd näsduk runt 
halsen och ett rött tygskärp. Ute på balkongerna längs gatan är det fullt med folk. 

156 

Foto på en tjej som sjunger i ett rockband. Hon blundar och ser ut att njuta av att sjunga. 

160 

Foto på ett marknadsstånd som dignar av frukt. Lådorna är vinklade i 45 grader så att allt 
kan ses och plockas enkelt. 

164 

Fotomontage på en stad. Ena sidan av staden är smutsig och omges av uttorkad jord full 
med sprickor och en gul himmel. På andra sidan är staden skinande. Gräset växer grönt och 
himlen är blå med vita moln. 

167 

6 bilder 

- en kamera som består av en låda där ett dragspels objektiv kan dras ut 

- en kassettbandspelare med ett kassettband 

- en väggtelefon med en rund nummerskiva och en krok där en stor lur hänger 

- en mobiltelefon 

- en motorcykel med en sidovagn. En kvinna kör och en kvinna åker i sidovagnen. 
Motorcykeln är gammal med stora hjul och enkla järnrör som håller ihop de olika 
delarna. 

- en hylla med böcker med vackra läder pärmar 

167 

Foto på en gata helt täckt av folk som går. 

168 

Foto på en skog som brunnit. Svarta stammar ligger ner längs marken och meterhöga 
stubbas sticker upp ur marken. 

168 

Foto på en fyrfilig väg där det är bilköer i alla körbanor. 

169 

Foto på två män som monterar solceller på ett tak. Solcellerna sitter i stora fyrkantiga 
paneler som skruvas fast på tegeltaket. 
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171 

Foto på två väldigt lika män, Francisco och Albert. Båda är grova med stora muskler. De har 
svart kortklippt hår som är draget bakåt med lite hårgelé. De pratar och tittar på varandra. 

173 

Foto på en astronaut som svävar fritt ute i rymden. Han/hon har på sig en vit rymddräkt. 
Från en ficka på magen går det flera slangar bak till en ryggsäck på ryggen. På huvudet har 
han en stor hjälm. 

174 

Foto på en svart kvinna som sitter vid ett bord. Hon ser ut att vara 65-70 år gammal. Hon 
är iklädd en vit klänning och har en vit sjal runt huvudet. Runt halsen har hon flera 
pärlhalsband och runt handleden flera armband. 

176 

Ett foto på en kille och tjej som har rivits itu så att de inte är tillsammans längre. 

177 

Modell av en stad. I city finns skyskrapor. Runt city finns vägar ut till artificiella öar med 
låga flerfamiljshus. Ytterligare ett område har radhus i linjer. Allt ser väldigt likformigt ut. 

181 

4 foton på djur 

- en arapapegoja. Den är väldigt färgstark med röda, gula och blå fjädrar. Näbben är 
böjd och kraftig. 

- en Morpho Hyacinthus fjäril. Fjärilen är blå med svarta kanter 

- en dödskalleapa. Apan är ca 30 cm lång med en lika lång svans. Pälsen är kort och 
tät. Den har fått sitt namn efter ansiktet som ser ut som en dödskalle. 

- en rödögd bladgroda. Den är ca 6 cm lång. Grodan har stark grön färg och väldigt 
röda stirriga ögon. På tårna finns sugproppar 

183 

Foto på en vulkan. Högst upp finns en krater och längs bergets sidor finns rester av de 
svarta lavastenarna. Vid foten av vulkanen växer skog. 

184 

Foto på ett vattenfall i djungeln. Från en klippa strömmar vattnet ner i en sjö där vattnet är 
turkost. 

254 

Karta över Mexiko, Central- och Sydamerika. 

(Alla länder är inte utsatta på kartan). 
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Länder från norr till söder med huvudstäder: 

  Mexico - Ciudad de México 

  Guatemala - Guatemala 

  Belize 

  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 (öar som tillhör: Islas Galápagos) 

  Perú - Lima 

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

Länder i östra Sydamerika: 

  Uruguay - Montevideo 

Land i centrala Sydamerika, utan kust, med huvudstäder: 

  Bolivia - Sucre 

  Paraguay - Asunción 

255 

Karta över Spanien 

Regioner i norr med städer 

  Galicia: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense 

  Asturias: Oviedo 

  Cantabria: Santander 
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  Castilla y Léon: León, Burgos, Palencia, Zemora, Valladolid, Soria, Salamanca, 
Segovia, Ávila 

  País vasco: Bilbao, San Sebastián-Donosti, Vitoria-Gasteiz 

  Navarra: Pamplona-Iruña 

  La Rioja: Logroño 

  Aragón: Huesca, Zaragoza 

Regioner i öster med städer 

  Cataluña: Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona 

  Comunidad Valencia: Castellón de la Plana, Valencia, Alicante 

Regioner i söder med städer 

  Murcia: Murcia 

  Andalucía: Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz, Málaga, Almería 

  Gibraltar (RU) 

Regioner i väster med städer 

  Extremadura: Cáceres, Badajoz 

Regioner i centrala Spanien med städer 

  Comunidad de Madrid: Madrid 

  Castilla-La Mancha: Guadalajara, Toledo, Cuenca, Cuidad Real, Albacete 

Öar 

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

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