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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!  

 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
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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. 

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

 Det finns en svällpappersbilaga till boken. 

 Många bildtexter i svarttrycksboken återger vad som finns på bilden/fotografiet och 
har därför ingen bildbeskrivning i elevens bok. Komplettera gärna med muntlig 
beskrivning av bilderna. 

 Kartbilder som inte finns med som svällpappersbild till boken kan man visa taktilt 
eller förklara muntligen. Enklare kartor kan ritas på t.ex. ritmuff eller Blackboard. 
Kartbilder över världen och vissa länder kan beställas från SPSM och sedan 
kompletteras med olika taktila material som vaxsnören för att markera områden 
eller platser och liknande. 

 Många texter i marginalen har placerats in under lämplig rubrik och är placeras 
inom parentes. Texten inleds med ett M: så att eleven vet att det är text från 
marginalen. 
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 Bilden på sidan 88 och 191 har ingen bildbeskrivning utan där får Du som pedagog 
och eleven ha en diskussion för att komma fram till svaren i bildtexterna. 

 Tidslinjerna återges i något förkortad listform med en inledande beskrivning av 
vilken tid tidslinjen återger. Tidslinjerna återges inte nedan i förteckningen över 
bildbeskrivningar. Tidslinjerna återger både händelser i världen och i Sverige. 
Tidslinjer finns på sidorna 27, 40, 57, 67, 82, 92, 103, 117, 130, 139, 146, 155, 165, 
177, 191, 203, 213, 222, 232 och 239. 

 Pil-symbolen i svartskriften som avser att det finns mer att läsa i webbdelen utgår. 
Texten hänvisar ändå på alla dessa ställen till webbdelen. 
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Sidspecifika förändringar 

19 

Observera att avsnittet om bildanalys måste övningarna och bilderna kompletteras med 
muntligt av pedagogen. 

57 

Kartan måste beskrivas muntligen eller genom att rita upp Alexanders välde och krigståg 
på en ritmuff eller Blackboard. 

77 

Kartan måste beskrivas muntligen eller genom att rita upp gränserna på ritmuff eller 
Blackboard. Alternativt kan beställa en Nordenkarta från SPSM och markera gränserna 
med vaxsnöre. 

157 

Kartan måste beskrivas muntligen.  Vid behov, ha en världskarta tillhands vid beskrivningen 
för att visa på omfång och placering av områden. 

166 

Beskriv kartan muntligen. Vid behov ha en Europakarta tillhands vid beskrivningen för att 
visa på gränser och anfall. 

188 

Beskriv kartan muntligen. Vid behov, ha en världskarta tillhands för att visa omfång och 
gränser. 

203 

Tillägg till text i bild: 

Annonstext i bilden: 

… 

239 

Bild och bildtext är flyttad till s. 238 och finns under rubriken Musiklivet. 

231 

Årtalen placeras in i bildtexten. Följande mening ändras: På kartan kan du se när Indien 
blev självständigt från Storbritannien, Indonesien från Nederländerna och Vietnam från 
Frankrike. 

Till: Indien blev självständigt (1947) från Storbritannien, Indonesien (1949) från 
Nederländerna och Vietnam (1954) från Frankrike. 
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Till läsaren 

 I boken finns symbolen a2+ i en röd kvadrat. Denna skrivs i boken enligt följande: 
(a2+). 

 Det finns en svällpappersbilaga till boken. 

 Textavsnitt som inleds med M: och står inom parentes är text som finns i bokens 
marginal. 

 Bilden på sidan 88 och 191 får du be din lärare om hjälp med. Diskutera för att 
kunna besvara frågorna i bildtexten. 

 Vissa bilder är beskrivna andra inte. De som inte är beskrivna kompletterar din 
lärare med muntlig beskrivning alternativt ritar upp på ritmuff eller blackboard. 
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Bildbeskrivningar 

10 

Genom den sönderskjutna väggen sticker röret från en liten kamin ut genom hålet, på 
kaminen står en bucklig kaffekanna. På ett sträck hänger en liten leksak i en klädnypa och 
ett litet örngott. Kvinnan håller ena handen mot midjan och den andra för munnen. 

13 

Ett litet boningshus och en lada vid en stenmur. På andra sidan om den lilla vägen en pump 
med långt handtag och några upp- och nedvända kärl. Idag kan man se dessa pumpar 
nytillverkade som enbart utsmyckning i trädgårdar. 

14 

Fyra män och en kvinna står i vattnet. Männen är klädda i kortärmade tröjor och knälånga 
byxor. Kvinnan är klädd i långa byxor och långärmad blus. Alla håller sina skor i händerna 
och en av männen har hatt på huvudet. 

18 

Bildbeskrivning nerifrån: 

 Historikern - Sekundära källor - Tidigare forskning, böcker, tidningar, m.m. - Allt 
som finns kvar om och av det förflutna 

 Historikern - Primära källor - Muntliga källor - Allt som finns kvar om och av det 
förflutna 

 Historikern - Primära källor - Artefakter (exempelvis dopskeden i texten), Hus, 
Geografi (terrängen), Arkeologi - Icke skrivna källor - Allt som finns kvar om och av 
det förflutna 

 Historikern - Primära källor - Privata texter (t.ex. brev och räkningar), Officiella 
texter (t.ex. protokoll) - Skrivna källor - Allt som finns kvar om och av det förflutna 

19 

I förgrunden ses en trumslagarpojke klädd i lång rock med stora manschetter, krage och 
krås utanpå rocken. Knästrumpor och skor med klack. Hatt med vida brätten på huvudet. 

Bakom trumslagarpojken marscherar män i olika åldrar. En del klädda i långa fina rockar 
med antingen byxor som pösar sig i höga stövlar eller knästrumpor och skor. Alla herrarna 
har långt lockigt hår och kantiga hattar. Andra klädda som militärer eller i gråa mantlar. 
Många bär på gevär. Två kvinnor står på gatan där männen passerar, en av kvinnorna 
lägger sin hand på en militär. En kvinna står i en port, en annan tittar ut genom ett öppet 
fönster. Alla kvinnor är klädda i hättor och sjalar över axlarna. I ett fönster ses två barn 
titta ut, likaså en mor med ett barn på armen. 

22 

Hitler med glasögon på, studerar ett konstverk i form av en målning. 



6 

 

24 

Små och stora avtryck av fotspår i sand. 

26 

Vidsträckt fält med högt gult gräs. Enstaka knotiga träd med stora kronor och i bakgrunden 
gröna buskar och träd. 

27 

En karta över världen där det schematiskt anges följde uppgifter och tider med pilar:  
Afrika startar människans vandring. 

 90 000 år sedan vandrade folk åt två olika håll: en mot Indien utmed Indiska 
oceanens kust och en mot Europa. 

 50 000 år sedan: Australien. 

 40 000 år sedan: Europa. 
Från Europa vandrade människan mot Asien över Ryssland och vidare till norra 
Nordamerika.  

 20 000 år sedan: Norra nordamerika 

 13 000 år sedan: Nordamerika 

 12 000 år sedan: Sydamerika  

30 

Bild i form av ett frimärke föreställande Darwin med kropp som en apa. 

Text på frimärket: 2009, 650 F, Rwanda 

31 

En ung man med rastaflätor som sveper runt ansiktet, klädd i mörka byxor och svart t-shirt, 
med bild av en stjärna i cirkel på bröstet, spelar på en elgitarr och sjunger. 

37 

Ett foto visar 2- och 3-våningshus som är placerade i terrassform ända upp till bergets 
topp. Träd och buskar växer mellan husen. I bakgrunden ses berg. 

40 

Ett flickansikte. Hon har långt ljust hår med mittbena, blåa ögon och smala välvda 
ögonbryn. Näsan är rak och läpparna smala. 

43 

En mumie där endast näsa och mun är synligt. Händerna är korsade på bröstet. En 
"mantel/täcke" täcker bröstet, den har ett vackert mönster och ett djurhuvud i form av en 
fågel. 
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48 

En del av en byggnad. Kolonnerna (pelarna) är formade som kvinnokroppar i långa 
klänningar. På huvudena har de vackert utsirade kronor. Deras armar är avbrutna/borta vid 
armbågarna. 

51 

En gigantisk ihålig trähäst. Litet huvud, kort tjock hals och med en enorm kropp och 
kraftiga ben. 

53 

Svarta havet. 

Medelhavet: Aten, Sparta, Kreta. 

Egypten: Memfis. 

54 

Riksdagsledamöterna sitter framför podiet där stolarna står i en halvcirkel. Vid podiet sitter 
talmannen och sekreterare, där finns också talarstolen. På vänster vägg hänger 
Sverigeflaggan och på höger sida Europaflaggan. På väggen bakom podiet finns två tavlor 
som visar röstsammanräkning. 

58 

På bergssluttningen syns templet Delfi och ovanför templet ligger ett stort Odeon, en 
teater som kunde samla tusentals åskådare. Utsikten är magnifik från det höga Parnassos, 
ovanför templet finns mer berg, nedanför slänter, dalgångar, gröna skogar och en 
akvedukt med skimrande blått vatten. Långt ner finns mängder av andra ruiner. 

59 

På målningen ses många män (filosofer) i mantlar och kläden i vackra färger. De flesta står 
några trappsteg upp, andra sitter eller ligger i trappan. Bakom dessa sträcker sig en lång 
korridor med rikt utsmyckade höga valv. I bakgrunden syns även två statyer föreställande 
gudar ur den grekiska mytologin, Apollon och Pallas Athena. 

61 

Romarriket 270 f.Kr.: Italien med staden Rom och floden Tibern. 

Romarriket 133 f.Kr.: Spanien, länderna vid norra Medelhavet samt Karthago. 

Romarrikets gräns 117 e.Kr.: Den röda tråden går: England, Frankrike, Svarta havet, en bit 
in i Saudiarabien, Egypten, hela norra Afrikas kust, Atlanten. 

70 

En riddare i full utrustning med en lans i höger hand, rider i full galopp på en svart häst 
iklädd rött mönstrat täcke och med samma mönster på tyglarna. 
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75 

En man kommer in med en trästicka i munnen som brinner i änden. I ena handen bär han 
en flätad korg och i den andra en stor konformad kanna med beslag och handtag. 

Kvinnan håller en trästicka i munnen också den med eld. Med höger hand håller hon i en 
tråd som går till en slända. Vänster hand matar fram spinnmaterialet som sitter fastspänt 
på kvinnans huvud med ett band. 

80 

En fantastiskt utsmyckad vägg av små mosaikplattor. Ett fönster som är delat på mitten av 
en utsirad pelare. De båda halvorna har formen av ett valv. Under fönstret och en bit upp 
på väggen är fönstren inramade av mosaikplattor i blommönster. 

82 

En schematisk bild illustrerar hur relationen kung/kejsare och adel var dubbelriktad och 
den mellan adel och bönder likaså. 

84 

Vikingaskepp målade i olika mönster. Drakhuvuden i för och akter, båtarna har hissade 
segel. En av båtarna fraktar hästar, ett annat män. En bård med olika djur ses under 
skeppen. Text på bonaden: et venit adpevene sae 

85 

En mycket färggrann bild, som visar hästar i olika färger med mönstrade täcken och tyglar. 
Soldater med svärd, spjut och lans. Kungen bär en vacker mantel i gult och blått. Vita 
handskar och kungakrona. 

95 

Ungdomar i procession genom stadens gator. De bär tidsenliga kläder, flickor och kvinnor i 
fotsida klänningar med ett stort hängsmycke, symbolen på smycket är detsamma som ses 
på tygflaggan. Pojkarna bär byxor och skjorta med stora kragar och huva, även de bär 
likadant smycke runt halsen. 

102 

Gustav Vasa uppklädd i en svart rock med silverbroderier. Svart platt hatt (basker) med 
stort glittrande smycke. Skägget når nedanför halsen och är rakt avklippt, stor mustasch 
och långa polisonger. Han har en vit handske på vänster hand och håller i högerhandsken 
med båda händerna. 

106 

Ett vackert avlångt rum med flera meter upp till tak. Stora tunga kristallkronor med 
levande ljus hänger i taket. Mellan de höga fönstren finns statyer på rokokomönstrade 
byråer. Vid motsvarande vägg finns många små soffor. På väggen en mängd stora tavlor 
med guldramar. Golvet består av rutor med marmorplattor. De två herrarna i bilden är 
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vackert klädda i vida rockar med mycket rysch vid hals och handleder. Knäbyxor och höga 
skinnstövlar. 

108 

I en triangel finns följande text i toppen: Den dömande makten (genom oberoende 
domstolar) 

På baslinjen till vänster: Den verkställande makten (regering och/eller statschef) 

På baslinjen till höger: Den beslutande makten (parlament/riksdag) 

117 

En stor tryckpress som går mellan golv och tak. Fem män arbetar med olika moment runt 
pressen. Allt arbete görs för hand. Ett blad i taget trycks med handkraft. 

118 

Gravyren av Amerigo Vespucci visar Chrisoffer Columbus som står i fören på sitt skepp. 
Runt skeppet i vattnet ses män och kvinnor med fiskstjärtar och svansar med hummerklor 
istället för ben. En soldat står på en sköldpadda och framför sig håller han tre lejon i 
koppel. En kvinna med utfälld påfågelstjärt på sitt huvud håller ett svärd med en avhuggen 
människoarm. 

121 

En gråhårig man med glasögon, klädd i kostym, väst och slips står lutad över en elev som 
sitter i sin bänk. Eleven lutar sig framåt och har en knuten hand för munnen och pennan i 
andra handen och tittar på alfabetet han skrivit. En dam/lärarinna står lutad över eleven 
och visar med sin penna på elevens arbete. I bakgrunden ses elever i sina bänkar och längst 
bak står kvinnor och ler. 

122 

Kung Sol poserar fram en stol i guld klädd i mörkblått tyg med franska liljor i guldfärg. Han 
bär en svart lockig peruk, vita långstrumpor och vita skor med röd hög klack. Han har krås 
vid halsen och runt handlederna. Över detta bär han en enormt stor mantel med släp, 
utsidan är mörkblå med gula franska liljor, insidan är vit med små svarta prickar. Ett svärd 
hänger på hans vänstra höft och i högerhanden håller han en spira i guld som han lutar 
mot en pall där kungakronan ligger, även pall och krona i blått med gula franska liljor. 

156 

Fem män har klivit iland från en båt. De är klädda i gråa långbyxor och röda frackrockar 
med utsmyckning i gult, de bär svarta höga hattar. En av männen sträcker fram ett vitt 
pappersark till en mörkhyad invånare/hövding klädd i mantel och huvudprydnad av långa 
fjädrar, han håller ett spjut i vänster hand och med höger pekar han på en flagga som en av 
de vita männen håller i. 
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I bakgrunden ses en elefant och palmer. Fem män iklädda höftskynken står tillsammans 
bakom hövdingen. På marken sitter kvinnor och barn. Kvinnorna är barbröstade och några 
knäpper sina händer andra visar fram varor. 

160 

En skyttegrav med travade sandsäckar i slutet av gången. Soldater i smutsiga kläder och 
stövlar, några sitter andra står. De bär alla hjälm som har formen av en hatt med brätten. 
Alla bär gevär över axeln. 

164 

RYSSLAND: Finland, Polen, Besarabien 

STORBRITANNIEN: Irland 

ÖSTERRIKE-UNGERN: Bosnien 

OSMANSKA RIKET: Albanien, Makedonien 

SVERIGE, NORGE, DANMNARK, TYSKLAND, NEDERLÄNDERNA, BELGIEN, FRANKRIKE, 
PORTUGAL, SPANIEN, SCHWEIZ, ITALIEN, MONTENEGRO, SERBIEN, BULGARIEN, 
RUMÄNIEN, GREKLAND. 

169 

Länderna som bildades var: 

Finland, Estland, Lettland, Litauern, Polen, Tjeckoslovakien, Österrike, Ungern, Jugoslavien, 
Irland. 

179 

Män och kvinnor går genom staden, de bär allt de äger i säckar, korgar och små väskor. 
Många kvinnor bär små barn i famnen. 

182 

Ett litet rum med en glödlampa fastsatt i en av takbjälkarna. I våningssängarna trängs 
många män. De har rakade huvuden, dåligt med tänder och på bröstet intatuerade 
nummer. Männen är extremt magra. 

185 

Ett svartvitt fotografi visar en kvinna i hatt och kappa som handlar strösocker och bitsocker 
över disk. Den manliga expediten iförd en vit rock klipper i ett ransoneringskort. 

187 

Markerade områden runt Tyskland, på kartan, är: 

Saar 1935 

Rhenlandet 1936 

Österrike 1938 
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Sudetlandet 1938 

194 

På bilden är det två kvinnor i olika uniformer och en man i en annan uniform. I famnen 
håller de varsitt litet vinterklätt barn, 1-2 år, vilka har band med lapp om halsen. Längst 
fram i bild är det ett något äldre barn, också vinterklätt, med ett band om halsen med en 
lapp på. 

195 

Protestmarsch med enbart kvinnor. De bär på följande plakat och banderoller: 

Respekt för hembiträdesyrket! 

Vi kräva 8 timmars tillämpning för hembiträden! 

197 

Tre uniformerade män hjälps åt att lyfta och släpa en man som gör motstånd. Mannen 
släpas på rygg i armar och rock. 

203 

Annonstext i bilden: 

Badsäsongen 

SPELAR UPP 

NU står åter den härliga badsäsongen för dörren. På badstranden vill vi naturligtvis vara så 
ändamålsenligt klädda som möjligt utan att pruta av på vår kvinnliga fåfänga. 

En baddräkt bör framför allt ha en god passform, en hög kvalitet och en färg som står bra 
mot solbrännan. 

Den på denna sida presenterade badtrion ger blott ett smakprov på våra härliga 
yllebaddräkter - för att få en mera ingående uppfattning om vad vi har att bjuda i 
baddräktsväg se sid. 34-36. 

204 

En stor muskulös man med två huvuden. Ur båda munnarna dryper blod. På ena hjälmen 
ses ett hakkors. Med vänster hand bryter han loss frihetsgudinnan och i den andra handen 
en stor dolk som brinner i skaftet. Framför monstret en knuten näve som håller i en stor 
skiftnyckel. På skiftnyckelns skaft står det: Production. Text i bilden: Stop this monster that 
stops at nothing. Produce to the limit! This is your war! 

206 

James Dean på sin röda motorcykel, Moto-Guzzi. Han är klädd i jeans, skinnjacka, handskar 
och tuff keps. James Dean föddes 1931 och omkom efter att ha krockat med sin Porsche 
1955. Han blev 24 år och är en av de stora stjärnorna i filmhistorien. 

James Dean gör 3 filmer: Öster om Eden, Ung rebell och Jätten. 



12 

 

210 

En familj sitter på gräsmattan framför sitt uppsatta tält. Mamman och 2 flickor är klädda i 
kortärmade tröjor och kjolar med resår i midjan. Pappan har bar överkropp. De har spridit 
ut sin packning framför sig, all varsitt par träskor och sandaler och några fint vikta kläder. I 
tältöppningen hänger faderns kavaj på en galge. Ett spritkök och stekpanna står på en låda. 
Bakom tältet ses en bil och en kvinna klädd i vadlång kjol, blus och väst. Hon har händerna 
på höfterna och står och tittar på sitt tält som ligger på marken. Ytterligare 2 familjer vid 
sina tält ses sittandes på gräsplanen. I bakgrunden en stenmur och häck som gränsar till en 
villaträdgård. Ett hustak, telefonledningar och elkablar som går från höga stolpar till 
husgaveln, ses bakom häcken. En motorcykel täckt med kläder samt en cykel lutad mot 
stenmuren. 

214 

På ett fält ses FN-soldater uppställda på led. På alla hjälmar står det UN. Dag 
Hammarskjöld passerar alla soldaterna, han har höga militärer som går bredvid. I 
bakgrunden ses FN-flaggan och ett flertal personbilar. 

215 

En karta visar delningen, Västtyskland med staden Bonn och floden Rhen, samt Östtyskland 
med staden Berlin. 

Västtyskland gränsar till Danmark, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Schweiz, 
Österrike och en del av Tjeckoslovakien. 

Östtyskland gränsar till Polen och delar av Tjeckoslovakien. 

216 

En stor samling män, alla klädda i långa rockar, några med kamrer i händerna. På marken 
framför dem ligger en man på rygg, han har blodiga kläder över ansiktet, bart bröst och 
trasiga byxor och skinnstövlar. Över bröstet och benen ligger 2 grova genar. En kvinna i 
kappa och långbyxor med ett gevär i höger hand ses höja vänster arm med en cigarett i 
handen. Hon står framför alla männen och offret på marken. 

218 

Två koreanska pojkar i 10-årsåldern tittar på en kart som en av de två amerikanske 
soldaterna håller fram. Den andre soldaten står bakom pojkarna med ett gevär i handen. 

220 

Ett demonstrationståg i staden. De flesta deltagarna i 20-30 års ålder, många med 
liggvagnar med små barn i. Många plakat ses i tåget: USA ut ur LAOS, USA ut ur INDOKINA, 
Stöd PRR:s 7-punktsprogram, Stöd FNL pg. 400499, Stöd PRR:s fredsplan, och många fler 
plakat i bakgrunden. 
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223 

En annons i Hemmets Veckotidning: Nu är tiden inne - sätt fart på studierna! Hermods - 
skolan för energiskt folk! 

328 

En målning som visar en kvinna i blå långklänning. Runt armen har hon ett rep och i andra 
änden av repet håller en man i uniform med ett gevär på axeln. Bakom kvinnan står en 
munk. Han håller i ett kors med Jesus på. 

229 

En astronaut gör honnör vid den amerikanska flaggan som är placerad på månens yta. 
Bredvid ses månlandaren. 

234 

En gatubild med affärer. Följande affärer, har alla skylten Zu vermieten på skyltfönstren, 
Wechselstube, Zigaretten, Für Ostbesuchen. Längst fram i bild ses skylten, Sie betreten die 
Westsektoren!, framför affärsgatan. 

236 

Två kärnkraftsverk vid kusten. Framför dessa ses 100-tals svanar i vattnet. 

245 

Skolungdomar i Kina sitter på en äng, alla läser ur "Maos lilla röda". En pojke håller ett 
plakat med Maos bild på. I bakgrunden ses risfält och hus nere i dalen. 

246 

Karta över södra Latinamerika. Markerade länder är: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, 
Brasilien, Bolivia, Peru. 

247 

En bröstbild på 3 kvinnor som alla har ett fotografi av en anhörig fastsatt på blusen. 

250 

Barn i olika åldrar framför en datorskärm, där ett labyrintspel syns. Ett av barnen pekar på 
skärmen, en liten pojke har sin hand på tangentbordet. 

258 

Afghanistan med staden Kabul gränsar till följande länder: i väster till Iran, Turkmenistan, i 
norr till Uzbekistan, Tajikistan och lite till Kina. I öster och syd till Pakistan. 

269 

En sal fullpackad med män i färgstarka kläder. En del sträcker upp sina armar och händer i 
luften. På en vägg mot taket ses fullt av monitorer med siffror i olika kolumner. 
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270 

Carl Bildt promenerar bredvid en sommaräng och passerar en stor vägskylt formad som en 
pil med texten EUROPA. 

276 

Medlemmar sedan: 

 1952: Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Italien. 

 1973: Danmark, Storbritannien, Irland. 

 1981: Grekland. 

 1986: Portugal, Spanien. 

 1995: Sverige, Finland. Österrike. 

 2004: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, 
Cypern, Malta. 

2007: Rumänien, Bulgarien. 

277 

Saudiarabien med Kuwait omges av Irak, Iran på andra sidan Persiska viken, Oman och 
Yemen. 

280 

Nelson Mandela med armarna lyfta och iklädd en vit T-shirt med texten HIV positive. 
Bredvid Mandela går en man som lagt sin hand på Mandelas axel, också han iklädd vit T-
shirt med texten, H.I.V. positive. 

290 

Sveriges flagga målad på ett mansansikte. 

293 

Saddam Hussein dras fram ur ett hål i marken. Två soldater med gevär siktar på honom. 
Han är skäggig och ovårdad och blundar. 

295 

Medlemmar i NATO: Island, Storbritannien, Norge, Danmark, Nederländerna, Belgien, 
Västtyskland, Luxemburg, frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Grekland, Turkiet. 

Medlemmar i Warszawapakten: Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, 
Bulgarien, Albanien, Sovjetunionen. 

Neutrala stater: Sverige, Finland, Schweiz, Österrike, Jugoslavien, Irland. 
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298 

Aung San Suu Kyi med 5 mikrofoner framför sig. I bakgrunden ses Burmas flagga med 
stjärnan. Hon har en vit blomuppsättning i håret i nacken. 

301 

En liten pojke i trasiga byxor och linne står framför ett plåtskjul. I handen håller han en tom 
plastburk. På marken ligger kartonger och skräp. 

305 

Michelle Bachelet åker i en öppen bil och vinkar till folket som kantar gatorna. 

313 

Den stora kyrkan i Toledo sedd framifrån. Den har ett spetsigt torn och ett runt torn. 

315 

Kartan visar uppdelningen mellan Spanien och Portugal 1494, där gränsen delade Brasilien 
mitt itu. Östra delen mot Atlanten med Rio de Janeiro tillföll Portugal. Resten av 
Sydamerika med Västindien och Mellanamerika tillföll Spanien. Incafolket omfattade det 
som idag är Peru, Ecuador, en del av Bolivia, samt norra Chile och Argentina. Inkariket var 
det största i hela den amerikanska kontinenten. Aztekerna behärskade en ö i Texcocosjön 
som ligger i Mexicodalen, även Mexico City. Mayafolket levde i norra halvan av 
Mellanamerika mot Mexikanska golfen. 

316 

Kartan visar Columbus första resa som startade i södra Portugal över Atlanten till 
Västindien (Bahamas, Cuba, Haiti) och åter till Portugal. 

317 

Columbus landstiger (förmodligen i Västindien) klädd i kort rock, knäbyxor och hatt samt 
ett svärd vid höften. Soldater står bakom Columbus. De möter en samling nakna män som 
håller fram smycken och andra vackra föremål. I bakgrunden ett flertal segelfartyg. Nakna 
män som ser förskräckta ut sträcker armarna i luften och springer därifrån. Soldater ses 
resa ett stort kors längst ut på ön. 

319 

Machu Picchu är idag ett av världens sju nya underverk. Staden anses ha byggts av inkan 
Pachacuti ca 1440. Den är byggd på en 500 meter hög bergsrygg. På tre sidor stupar 
platåns klippväggar 350 meter ner i djupet. Det finns över 100 trappor som förenar stadens 
tempel, palats och boningshus som byggdes av vita granitblock. Man hade byggt 
vattenreservoarer och sluttningarna var terrasserade så att man kunde odla majs och 
bönor där. (Ur Wikipedia) 
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321 

En båt i genomskärning som visar hur slavarna ligger tätt tätt intill varandra utan att kunna 
röra sig. Båten har flera däck i lastutrymmet som alla är lastade med slavar. 

322 

Från Afrikas västkust till Brasilien och Västindien och södra Nordamerika fraktades slavar. 

Från Västindien till Europa: kolonialvaror som ris, tobak, spannmål, socker, kaffe och 
kakao. 

Från Europa till Afrikas västkust: förädlade varor som textilier och vapen. 

330 

Pancho Villa med stor svart mustasch. Han är klädd i vidbrättad hatt, Sombrero, svara 
byxor och jacka. Över axeln ett tvåfärgat randigt band. Han håller ett gevär i höger hand 
och ett svärd i vänster hand. Två band med patroner hänger över bröstet. 

338 

Ardi - människoapan är hårig över hela kroppen även i ansiktet. Armarna med stora händer 
når ner till knäna vid upprättstående. Fötterna påminner om våra händer med stortån 
placerad som vår tumme. 

340 

Två afrikaner cyklar över savannen. Cyklarna är fullastade med bananstockar. 

343 

Cecil Rhodes står med en fot i Kairo och en fot i Kapstaden. Armarna utsträckta och i 
händerna håller han trådar som sitter fast i fötterna. 

348 

Napoleon I sitter på en vit häst med höger arm pekandes rakt fram. Han befinner sig i en 
stor öppning till en sal där kvinnor, barn och män ligger framstupa eller på knä på golvet. 
Några män står upp klädda i mantlar och turbaner med sablar vid höften. Några män är 
fanbärare. 

355 

På ett öppet sandfält står ett vitt stort tält uppsatt. Utanför köar människor i 100-tal. Kön 
sträcker sig fram i kurvor som inte ser något slut. 

362 

Sidenvägen på kartan går från Suezkanalen (Saudiarabien) avstickare till Turkiet, passerar 
Irak, Iran, Afghanistan och till Kina där det finna många förgreningar och slutar vid Kinas 
östra kust. En avstickare mot Manchuriet finns också. 



17 

 

370 

De länder som inte täcks av Kina är: 

Island, Norge och Sverige (utom södra delarna), Finland och liten del av västra Ryssland, 
Spanien, Portugal och Monaco och öarna i Medelhavet. 

374 

En student står på en stenpelare, han har bar överkropp och sträcker armarna mot skyn 
och gör V-tecknet med båda händerna. En kamrat håller i honom. I bakgrunden mycket 
folk med banderoller och flaggor. Allt detta sker framför Maos mausoleum. 

382 

Bilden från 1960-talet visar en familj som sitter vid middagsbordet. Vid bordet som har en 
vacker röd duk sitter pappa klädd i kostym och slips och de två barnen är finklädda och 
mamma serverar maten. 

På bilden från 2000-talet ser vi en familj som skall handla mat. Pappan klädd i grön 
fritidsjacka och tillhörande byxor, mamman i röd skinnjacka. Pappa drar en kundvagn och i 
den sitter två barn, mamma går bredvid. 

392 

Formulär: 

 Jag är en: --- man --- kvinna 

 Jag letar efter en: --- man --- kvinna 

 Jag bor i: --- (Sverige) 

 Län: --- (Alla län) 

 Jag föddes den: 

 Dag: --- 

 Månad: --- 

 År: --- 

 Användarnamn: --- 

 Lösenord: --- 

 E-postadress: --- 

--- Skicka e-post med bilder på medlemmar som matchar mig, tips, nyhetsbrev 

394 

En mamma med lång klänning och spetsmössa håller ett barn i famnen. Barnet blundar och 
har rosafärgade kinder. En läkare i svarta kläder och hög vit halskrage skär med en liten 
kniv i koppor som finns på barnets arm. 
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398 

Dihorn, tillverkat av kohorn och med en tygnapp i änden. Hornet hänger i en ställning. 

399 

En svartvit målning visar en man och kvinna som ligger skavfötters under varsin filt. De har 
bölder över hela kroppen. I bakgrunden står en man med långt hår iklädd en mantel och 
höjer armarna mot himlen. 

405 

Fem ungdomar står på rad på huvudet på en lång madrass. En flicka står i bakgrunden och 
tittar på. 

414 

Sju slavar sammankopplade med kedjor. En järnring runt halsen där en kedja är fastsatt, 
kedjan går från ringen ned mellan benen och till nästa slav som är fastsatt på samma sätt 
osv. 

417 

Ett ånglok med 4 vagnar passerar över en bro. Under bron ses ett lågbyggt lastfartyg och 
vid stranden en roddbåt med en man som tittar på tåget. 

418 

Mahatma Gandhi går lätt framåtböjd. Han är tunnhårig och bär runda glasögon, klädd i vita 
knälånga byxor och vit cape, sandaler på fötterna. I famnen bär han kläder och filtar. 
Bakom honom går en man i kostym och hatt och bär ett uppfällt paraply. De går bredvid 
ett järnvägsspår och på gatan är det fullt av vattensamlingar. 
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