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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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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.



Till bilderna finns oftast bildbeskrivningar om inte bildtexten i boken berättar vad
bilden föreställer. Du kan läsa dem i detta dokument. Kartorna över de historiska
skeendena finns också beskrivna men visa gärna eleven förloppen på en taktil karta
över Europa. Europakarta finns att beställa från SPSM order: 020-232300. Best. nr.
6588.
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Sidspecifika förändringar
Tidslinjerna har bilder i svartskriftsboken. I den anpassade boken har dessa översatts med
text. Här finns också mer exakta datum eftersom pilarna i boken ofta pekar ut ett icke
namngivet datum.
303
10 Tidslinjen här är inte färdig. Skriv och komplettera händelser. Tycker du att någon viktig
händelse saknas skriv ner den också och till vilket årtal den hör.
Tidslinje


1860



1879 Strejk i Sundsvall



1880



1902 Strejk för Allmän rösträtt



1910 Folkrörelser



1919 Kvinnlig rösträtt



1930

316
10 Tidslinjen är inte färdig. Skriv och komplettera händelser. Tycker du att någon händelse
som saknas är viktig så skriv ner den också och ungefär till vilket årtal den hör. Du får hjälp
med Schlieffenplanen.
Tidslinje


1891-1906 Schlieffenplanen



1905



1910



1914 Kronprinsparet i Sarajevo



1918 Separationsfreden i Brest-Litovsk



1918 Versaillesfördraget



1919 LEAGUE of NATIONS



1925



1930

11 Första världskriget varade åren 1914–1918. Men tidslinjen sträcker sig mellan åren 1900
och 1930. Vad är meningen med det?

2

332
16 Tidslinjen är inte färdig. Skriv och komplettera händelser. Tycker du att någon händelse
som saknar bild är viktig så skriv ner den också och till vilket årtal den hör.
Tidslinje


1860



1870



1880 Ryska samhället



1890



1904 Rysk generalguvernör skjuts i Helsingfors



1910



1917 Lenin



1924 Stalin



1930 fångar, elektricitet



1940



1950

348
14 Tidslinjen är inte färdig. Skriv och komplettera händelser. Tycker du att någon händelse
som saknar bild är viktig så skriv ner den också och till vilket årtal den hör. Ett exempel är
datumet för andra världskrigets utbrott.
Tidslinje


1914 Soldater drar ut i krig



1915



1919 Versaillesfördraget



1920 Fest och lyxkonsumtion



1925



1930 Depressionen



1935 Tysklands riksdagshus brinner 1933



1940 Judar förföljs

374
15 Mellankrigstiden varade åren 1918–1939. Men tidslinjen börjar år 1910. Vad är
meningen med det?
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16 Tidslinjen är inte färdig. Skriv och komplettera händelser. Tycker du att någon händelse
som saknar bild är viktig så skriv ner den också och till vilket årtal den hör. Ett exempel är
datumet för andra världskrigets utbrott.
Tidslinje


1930



1933 Tyska riksdagen brinner



1934



1935



1936



1937 Judar förföljs



1938



1939



1940 London bombas



1941



1942 Pearl Harbor bombas



1943



1944 Landstigning i Normandie



1945 Atombomber över Hiroshima och Nagasaki

17 Andra världskriget varade åren 1939–1945. Men tidslinjen börjar år 1930. Vad är
meningen med det?
408
11 Tidslinjen är inte färdig. Skriv och komplettera händelser. Tycker du att någon händelse
som saknar bild är viktig så skriv ner den också och till vilket årtal den hör.
Tidslinje


1945 Atombomber över Hiroshima och Nagasaki



1948 Berlin ”matbombas”



1950



1955



1961 Berlinkrisen



1965



1970



1985



1989 Berlinmuren rivs
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1990



2000



2001 Flygplan kraschar in i World Trade Center



2005



2010 Arabiska våren



2015



2020

12 Tidslinjen fortsätter till år 2020. Vad är meningen med det?
438
18 Tidslinjen längst ned på sidan är inte färdig. Skriv ner de texter som fattas till bilderna.
Tycker du att någon händelse som saknar bild är viktig så skriv ner den också och till vilket
årtal den hör.
Tidslinje


1900



1910



1911 Bron över Kungsgatan byggs



1920



1930



1940



1945 Andra världskriget slutar



1950



1960



1970 Demonstrationer för fri abort



1980



1986 Palme skjuts



1990



2000



2010 Kungsgatan i Stockholm – en modern stad
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Till läsaren
Boken innehåller många bilder. Alla är beskrivna om inte bildtexten säger vad som visas.
Flera av bilderna är kartor som visar flera förlopp i historien. Använd din taktila
Europakarta som komplement till bildbeskrivningarna och be din lärare eller kompisar
förklara var gränser eller anfall är.
Tidslinjerna i svartskriftsboken är med bilder och pilar som pekar på tallinjen. Du har fått
årtal och händelser nedskrivna i en lista. Observera att dina kompisar inte får exakta årtal
för händelserna.
Lycka till!
Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till
anpassningsfunktionen@spsm.se

6

Pedagogiska tips


På den taktila Europakartan kan du markera ut gränser osv med vaxsnören eller
sätta i knappnålar. Lägg en board under kartan så att nålarna fastnar. Boardskiva
(Koordinatplatta) kan även köpas från SPSM Best. nr 6015



Gå igenom kartorna med eleven innan lektionstillfället så att eleven är bekant med
dem. Säg alltid innan för eleven vad han/hon ska få känna på. Fortsätt sedan
beskriv vad han/hon har under händerna.
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Bildbeskrivningar
292
Målning av ett demonstrationståg som motas bort av soldater. Soldaterna bär uniform och
har gevär med bajonetter. Bajonetten är en slags kniv som går att sätta i gevärspipan.
Demonstrationståget består av arbetare i enkla kläder och röda flaggor med texten
”FRIHET OCH BRÖD”. I bakgrunden syns sågverk och lastbåtar på Sundsvallsfjärden.
295
Foto av en gata med ett demonstrationståg. Män i kostym och hatt bär stora plakat med
texten: ALLMÄNN RÖSTRÄTT, 8 TIMMARS ARBETE, 8 TIMMARS FRIHET, 8 TIMMARS VILA.
Vid sidan om demonstrationståget går en soldat. Fullt med människor står längs gatan och
tittar på tåget. Män och pojkar har kostym, kvinnor och flickor bär lång kjol.
296
Foto av en gata med ett demonstrationståg av kvinnor. Tre unga kvinnor klädda i långa vita
klänningar bär ett vackert plakat med texten: GÖTEBORG, RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR. I tåget
går kvinnor som är klädda i vackra långa kjolar, små jackor och hattar.
297
Foto av Gustav V och Hjalmar Branting. Båda är klädda i kostym med överrock, cylinderhatt
och håller i var sin käpp. Kungen tittar ner på Branting eftersom han är lång. Branting håller
sin hatt i handen och har en stor buskig mustasch.
298
Arbetarpartiets valaffisch med två män. En bär en stor hammare och den andre en skära.
Under dem finns små egnahemshus. Texten lyder: ARBETE OCH TRYGGHET ÅT ALLA.
298
Socialistvänsterns valaffisch med en stor granat och ett litet bröd. Texten lyder: JU STÖRRE
GRANATER JU MINDRE BRÖD RÖSTA FÖR AVRUSTING! RÖSTA MED SOCIALAISTVÄNSTER!
299
Liberalernas valaffisch med två tjocka farbröder i frack. På den ene står det Högern och på
den andre Soc. dem. De gräver båda med händerna i en stor säck med guldpenar som de
slänger ner i vattnet. På säcken står det Sveriges finanser. Texten lyder: BORT MED
SLÖSERIET – SÅVÄL HÖGRENS SOM SOCIALDEMOKRATERNAS. FRÄMJA
SPARSAMHETSSTRÄVANDENA GENOM ATT RÖSTA MED DE FRISINNADE.
299
Bondeförbundets valaffisch med en bonde som plöjer med en plog som dras av två hästar.
Bakom dem syns en solnedgång. Texten lyder: RÖSTA MED BONDEFÖRBUNDET.
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300
Borgerlig valaffisch med en soldat till häst. Soldaten har en galen blick. I händerna håller
han en piska. Bakom honom syns soldater och röda fanor. Texten lyder: EN VAR SOM
RÖSTAR PÅ "ARBETAREPARTIET" RÖSTA FÖR MOSKVA.
301
Valaffisch för förbud mot alkohol. En mamma som bär ett barn i famnen och med ett annat
barn som kramar om henne tittar på när ett vattenfall av sprit sköljer bort hemmets
möbler. Texten lyder: SPRITFLODEN DRÄNKER HEM OCH FAMILJELYCKA. RÖSTA FÖR
FÖRBUD! RÖSTA JA!
302
Foto av män som spelar fotboll. Matchen är svenska mästerskapet mellan IFK Göteborg
och Helsingborgs IF. Göteborg har sina karakteristiska randiga tröjor. Läktaren är full och
målvakten har gubbkeps.
304
Foto av soldater som har blommor i gevärspiporna. Bredvid en soldat går en kvinna i
långkjol, blus med krås och hatt.
305
Karta över Europa 1914. Europa skiljer sig från dagens Europa:
-

Irland tillhör Storbritannien

-

Tyskland består även av halva Polen

-

Österrike-Ungern är ett rike med dagens Österrike, Ungern, Polen, Tjeckien,
Slovakien, Kroatien, Montenegro och norra Rumänien

-

Serbien består också av Kosovo och Makedonien

-

Ryssland består i Europa även av Finland, Estland, Lettland, Litauen Vitryssland,
Moldavien och Ukraina

-

Osmanska riket består av Turkiet

307
Karta över Europa 1914 med Ententen och Trippelalliansen utmärkt. Länderna som ingår i
Ententen är: Storbritannien, Frankrike och Ryssland. Länderna som ingår i Trippelalliansen
är Tyskland, Österrike-Ungern och Italien.
Frankrike har starka befästningar mot Tyskland vid gränsen mellan länderna. Den tyska
angreppsvägen går från Tyskland mot Frankrike över Belgien.
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308
Foto av kronprinsparet som går ner mot en bil som mer ser ut som en hästkärra. Prinsen
har uniform och hatt med en stor plym. Hustrun har vit klänning och en stor hatt även den
med en plym.
310
Karta över Separatfreden i Brest-Litovsk 3/3 1918
Oberoende stater (tidigare ryska områden) är Finland, Estland, Lettland och Ukraina.
Områden till Tyskland (från Ryssland) är Litauen och östra Polen.
311
Foto av en skyttegrav. Skyttegraven är ett djupt grävt dike. Två soldater i uniform drar bort
en död soldat. En annan soldat med bandage om huvudet ligger i vägen för dem.
312
Foto av fem soldater som går på en spång (som en brygga) över ett träskområde. I
bakgrunden syns död skog. Stammarna står kala utan kronor och marken är utan växtliget.
313
Målning på män i svarta kostymer eller uniform. De flesta är vithåriga med stor mustasch.
Väggarna i salen är klädda med speglar.
314
Teckning av en stork som står utanför en dörr med skylten VERSAILLE. På storken står det
1919 och i näbben håller han en bäbis i en tygpåse. På påsen står det ”LEAGUE of
NATIONS”.
315
Karta över Europa 1925. Ländernas gränser är som dagens med undantag för (ungefärliga
beskrivningar):
-

Ryssland har även Vitryssland och Ukraina

-

Tyskland har även Västra Polen och området söder om Litauen (idag Ryssland)

-

Polen har delar av Vitryssland och Ukraina

-

De baltiska staterna är ett land: Serbers, kroaters och solveners kungarike

-

Tjeckien och Slovakien är ett land, Tjeckoslovakien

316
Foto av en bil från början av 1900-talet. Bilen är lång och smal med smal motorhuv och 2
smala soffor/säten. Ett säte där chauffören sitter och ett baksäte där två passagerare kan
sitta. Hjulen är höga och smala. Bilen är en cabriolet med en sufflett som kan fällas upp
som tak.
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318
Målning som visar många olika figurer i en procession. Präster i långa tunikor bär ett litet
hus med tända ljus. Militärer till häst slår folk med sina ridspön. En man hytter med en
käpp mot ett barn som går med en krycka. Kvinnor med hucklen och trasiga kläder går med
vandringsstavar och nerböjda huvuden.
320
Målning som visar män och pojkar som kör skottkärror med sten.
322
Målning av en man som skjuter en annan man med en pistol på nära håll.
323
Foto av en gatukorsning där folk ligger döda på gatan och de som kan springer bort från
platsen.
324
Målning av Lenin som står på en pansarvagn omgiven av soldater och män som tittar
beundrande upp mot honom. Flera röda fanor vajar i vinden.
326
Foto av Lenin som sitter mager och med en stirrande blick i en rullstol.
327
Målning av Stalin som är klädd i en enkel uniform. Han har en stor mustasch och
bakåtkammat hår. Runt honom står fullt med människor som tittar beundrande upp mot
honom. De har olika folkdräkter på sig.
330
Foto på män som går i ett led upp från en stor grop. De bär alla säckar på ryggen.
334
Målning av en restaurang där folk dansar till ett band som spelar. Männen är klädda i
mörka kostymer och kvinnorna i smala knälånga klänningar. Kvinnorna har håret klippt så
att det slutar vid öronen, en page.
343
Skylt med texten: Juden find hier unerwünscht. Sista ordet har ett kulhål.
344
Karta över Tysklands inmarsch i Rhenlandet. Kartan visar Rehnlandet som är ett område
runt floden Rehn i västra Tyskland. Det är en demilitariserad zon 1919. Det gränsar till
Nederländerna, Belgien, Schweiz, Frankrikes landskap Alsace och Lorraine. Dessa landskap
fick Frankrike 1919.
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345
Foto av soldater som tågar in i en stad. De går tillsammans med flera barn. Alla ler och ser
glada ut. I bakgrunden syns fanor med hakkors på.
346
Karta över Europa 1936-39 med Hitlers frammarsch. (Inom parentes står till vilka länder de
olika områdena hör idag.)
Tyskland består från 1936 också av Rehnlandet, Ostpreussen (Ryssland)och Sudetlandet
(Tjeckien).
Mellan Italien och Tyskland finns samarbetsaxeln Rom-Berlin 1936.
Tyskland har annekterat Österrike 1938, Böhmen-Mähren 1939 (Tjeckien), Memel 1939
(Litauen), Danzig (Polen) och halva Polen 1939.
Mellan Polen och Sovjetunionen finns sammarbetet Molotov-Ribbentroppakten 1939
347
Teckning på Hitler och Stalin som älskvärt bugar sig mot varandra och lyfter på
uniformsmössorna. De är klädda i uniform med pistolhölster runt midjan. På marken
mellan dem ligger en död soldat med ansiktet mot marken.
Hitler säger: THE SCUM OF THE EARTH, I BELIEVE.
Stalin säger: THE BLOODY ASSASSIN OF THE WORKERS I PRESUME?
348
Foto av ett frimärke med valören 20 milliarden.
350
Foto av en stad i ruiner. Husen har bara kala väggar kvar eller ligger som en stenhög. Ut
över staden blickar två kvinnliga statyer. De är klädda i draperade tyger och den ena håller
en vågskål i sin hand.
351
Karta över vad Tyskland och Sovjet tog av Polen och Baltikum 1939-40.
Tyskland har annekterat västra Polen och Sovjetunionen östra Polen samt Litauen,
Lettland, Estland och Bessarabien (dagens Moldavien).
Det går en separationsgräns mellan Tyskland och Sovjet (Molotov-Ribbentroppakten 1939)
som inte stämmer med ländernas annekteringar. Enligt gränsen har Tyskland Litauen och
Sovjetunionen mer utav Polen.
352
Foto av finska soldater i vita uniformer som åker längdskidor i skogen. En av soldaterna har
en släde/pulka efter sig med utrustning.
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353
Foto av tyska soldater vid en tåggodsvagn. De röker och häller upp soppa i små kärl. De är
klädda i enkla uniformer.
354
Foto av ett stort bombhål i en gata. Husfasader har störtat ner i hålet vid bombningen och
husens rum gapar nu tomma ut mot gatan.
355
Foto av människor som ligger tätt bredvid varandra på tunnelbaneperrongen (utan
madrasser eller sängar).
356
Foto av tyska soldater som vandrar i snön iklädda tunna ylleuniformer. De har ett stort
militärtält och en pansarvagn.
358
Karta över kriget i Stilla havet.
Japan anfaller 1941 Pearl Harbor på ön Oahu som tillhör Hawaii och Midwayöarna 1942.
1943 kontrollerar Japan västra Stilla havet och länderna i Sydostasien: Burma, Vietnam,
Laos, Kambodja, Malaysia, Indonesien, Filippinerna, Korea, Kinas nordöstra kust och
Manchuriet.
De allierade gör motoffensiver:
1943 Attu (öar) och Tarawa (öar)
1945 Guam (öar), Iwo Jima (öar), Filippinerna, Nya Guinea och Borneo (Indonesien),
1945 Okinawa, Tokyo, Hiroshima, Nagasaki (Japan)
359
Foto av en militärbas till havs och krigsfartyg som ryker. Basen har höga torn och
lyftkranar.
360
Karta över Hitlerriket på sin höjdpunkt 1942.
Tyskland består också av Österrike, Polen, Tjeckoslovaken, Litauen och östra delarna av
Vitryssland och Ukraina.
Ockuperade länder är: Norge, Danmark (och Island som är i Union med Danmark),
Nederländerna, Belgien, Frankrike, Grekland, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina,
Slovakien, Vitryssland och Ukraina.
Allierade länder är: Finland, Italien, Kroatien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Albanien
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361
Karta över den tyska planen 1942.
Tyskland ska tas sig till Iran, Irak, Kuwait och Saudiarabiens olja via två vägar. En sjövägen
över Medelhavet från Grekland och genom Syrien. En genom Libyen (ockuperat av Italien)
och Egypten.
Därefter skulle tyska trupper gå norrifrån genom Ukraina och Ryssland, norr om Svarta
havet och möta upp trupperna söderifrån.
362
Foto av soldater som smyger fram med gevär i en stad av ruiner.
364
Foto av soldater som vandrar inåt landet från kusten. Ute till havs ligger flera stora fartyg
och småbåtar. De stora fartygen släpper av pansarvagnarna genom att fälla ner fören i det
grunda vattnet. På stranden finns pansarvagnar, militärlastbilar och annan militär
utrustning.
365
2 foton. Ett visar det öde Hiroshima som bara har ett enda hus kvar. Det andra visar
kärnvapenbombens rökmoln som har formen av en enorm svamp.
366
Foto av soldater och en kvinna som letar skor i en ca 3 meter hög och 5 meter bred hög
med bara skor.
367
Foto av män, kvinnor och många barn som sitter på marken. Några pojkar i 10-års ålder
och en pappa med stor mustasch tittar intensivt in i kameran.
368
Foto av en pojke iklädd keps och rock sträcker upp händerna i luften. Han är rädd. Bredvid
honom går hans mamma. Hon tittar rädd mot de tyska soldaterna som står med gevär i
händerna. Bakom dem syns fler kvinnor med barn.
370
Foto av fånglägret som utåt sett visar en låg byggnad med ett torn. Järnvägsspår leder in
genom öppningen i tornet.
371
Teckning av magra män med soppskålar. De har tjocka kläder på sig och mössor med
öronlappar och nummer.
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372
Karta över Europa 1949.
Kartan ser ut som dagens Europa med undantag för:





Tyskland som är delat i Väst- och Östtyskland
Tjeckien och Slovakien är en stat, Tjeckoslovakien.
Sovjetunionen som har samtliga stater i Baltikum, Vitryssland, Ukraina, Moldavien
Jugoslavien är en stat med flera småstater: Slovenien, Kroatien, BosnienHercegovina, Serbien, Kosovo, Montenegro och Makedonien.

376
Foto av Brandenburger Tor som är en stadsport. Porten är 26 meter hög, 65,5 meter lång
och 11 meter bred. Det är en triumfbåge i nyklassisk stil. Den består av 12 kolonner, 6 på
var sida vilket ger 5 genomfarter (de står 2 och 2 efter varandra). Över kolonnerna finns ett
tak med en staty av en segergudinna som kör en vagn med 4 hästar.
På en skylt på marken framför triumfbågen står det: ACHTUNG! Sie verlassen jetzt WESTBERLIN.
384
Fotografi av John F Kennedy som står i en talarstol och pratar in i två mikrofoner. På
framsidan av talarstolen sitter ett emblem på vilket det står: SEAL OF THE PRESIDENT OF
THE UNITED STATES. Kennedy har kostym, kortklippt hår och ser ut att vara i 45 årsåldern.
385
Foto av demonstranter på en gata med en pansarvagn och soldater.
387
Foto av barn som springer och gråter på en väg. I mitten finns Kim Phuc som naken vrålar
av smärta. I bakgrunden syns soldater.
388
Foto av afganska gerillasoldater i bergen. De är klädda i pösiga byxor, långskjorta och en
sjal lindat runt huvudet likt en turban. I händerna håller de gevär.
389
Foto av Kohl och Mitterrand som håller varandra i handen framför en krans av blommor.
390
Foto av ett par som kysser varandra framför berlinmuren. På muren står soldater och tittar
på människorna nedanför. Muren är sprayad med graffitti.
399
Karta över Europa. Alla de länder som fanns 2013 är utmärkta, liksom några huvudstäder.
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400
Foto av en kvinna som sitter under en stor filt som hålls upp av muren bakom och en
trästötta. Hon håller ett 1-årigt barn i famnen och på marken ligger en ca 7 år gammalt
barn och sover. Bredvid sig under filten syns kokkärl och filtar.
402
Karta över Israel som visar de helt eller delvis ockuperade eller annekterade områdena:
Golanhöjderna i nordost på gränsen till Syrien, Västbanken i Centrala Israel och Gaza längs
sydvästra kusten.
406
Foto av en kille bland demonstranterna som höjer sina armar i luften. Han har på sig en
landskampströja i Libyens färger, bakåtvänd keps och ett stort helskägg. I ena handen
håller han en kniv.
410
Foto av folk som är samlade i the National Mall som är ett stort grönområde. På fotot syns
en stor rektangulär fontän och i slutet av den en 170 meter högt obelisk,
Washingtonmonumentet.
411
Karta över Afrika med de olika ländernas kolonisatörer.
(Ungefärlig beskrivning)
Frankrike har länderna i nordväst och Madagaskar.
Storbritannien har Nigeria, Ghana, Sierra Leone, länder i nordöst och i söder.
Portugal har Angola och Moçambique.
Belgien har Kongo.
Tyskland har Namibia, Tanzania och Kamerun.
Italien har delar av Libyen, Somalia och Eritrea.
Spanien har Västsahara.
412
Foto av mörkhyade svarta killar som står vid en tunna med hjul. De har trasiga kläder på sig
och kedjor som sitter fast runt halsen och midjan.
413
Foto av Mahatma Gandhi som promenerar barfota tillsammans med andra män. Ghandi är
klädd i en dhoti, ett rektangulärt tyg som sveps runt höfterna så att det till slut ser ut som
pösiga shorts. Han har runda glasögon, ett tygstycke över axlarna och en enkel
vandringsstav i handen.
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416
Foto av ett demonstrationståg med plakat som är formade som huvuden. På en banderoll
står: 17 octobre 1961 Reconnaissande du crime d’Etat.
419
Foto av en vattenfontän där en vit och en svart man dricker på var sin sida. Där den svarta
mannen dricker står det: ”FOR COLORED ONLY”.
421
Foto av Martin Luther King som talar i parken the National Mall där fullt av folk är samlade.
King är klädd i mörk kostym och har kortklippt hår. Han ser nöjd ut och vinkar till åhörarna.
I bakgrunden syns Washingtonmonumentet.
422
Foto av prisutdelningen, guld och bronsmedaljören står med var sin knuten näve med en
svart handske i luften.
424
Foto av unga män som motas bort av polisen i en pub.
428
4 foton av Kungsgatan i Stockholm.


1911 Byggs bron färdigt över gatan



1945 Andra världskriget är över och konfetti strös ut som ett regn över gatan. Folk
går mitt i vägen.



1967 Sverige får högertrafik och bilarna åker över till andra sidan gatan.



2011 En modern storstad.

436
2 foton
På det ena finns fyra vuxna som hässjar hö på en äng. Gräset samlas i knippen och läggs i
höstackar för att torka.
På det andra finns en skördetröska som tröskar vete.
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