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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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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. 

 Grammatikdelen och ordlistan finns i var sin egen flik. 

 Styckeordlistorna har rubriken: Styckeordlista.  

 Färgade ord skrivs med versaler. De gröna orden i ordlistorna har parentesen (verb) 
efter sig. De röda exemplen har rubriken: Exempel 

 Ikoner skrivs i en parentes med texten: (På webben) eller (Portfolio). 

 De flesta bilderna har bildbeskrivning. Se nedan. 

 Uppgifter med kryssalternativ har listats med abcd. Eleven kan svara med en 
bokstav och uppgiftens nummer. 

 I verbuppställningar skrivs ändelserna först, följt av infinitiv och stam, ex sid 61: 
Ändelser: é ás á emos éis án 
Här finns en lista med infinitiv och futurumstammen: 

  decir dir 

  hacer har 

  osv. 
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 Om det behövs finns parenteser med förklarande text till eleven. T.ex. när det är 
betoningspilar eller överstruken text. Det kan även finnas info som på sidorna 144 
och 169:  (Här finns foton på 10 kändisar. På varje foto är en kroppsdel markerad 
med en ritad rektangel) och(Tre killar står i en affär.) 

 Eftersom tabellen över oregelbundna verb på sidorna 320-333 går tvärs över 
bokens uppslag  har den anpassade boken fått en något avvikande sidnumrering 
just i detta avsnitt. 
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Sidspecifika förändringar 

12  

Markera vägen på kartan på en taktil karta med ex. vaxsnöre. 

39 

Områdena på kartan har beskrivits så här: 

Karta över Spanien med följande områden markerade:  

a) Galicia 

b) Navarra och País Vasco 

c) Cataluña och Valenciana 

Karta över Central- och Sydamerika med följande områden markerade:  

a) Centrala Guatemala 

b) Område på gränsen mellan Colombia, Ecuador och Peru 

c) Område mellanChile, Peru och Bolivia 

d) Paraguay 
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Till läsaren

Ordlista och grammatikdel finns i egna flikar. Det finns inget facit i boken.  

I boken finns ikoner som visar att det finns material på webben. I din bok finns parenteser 
med texten: På webben. Det finns också ikoner för Portfolio. Dessa står också inom 
parentes. 

I svartskriftsboken finns text som skrivs med olika färger. Då det är röda texter är det 
exempel och i din bok står det Exempel som rubrik. Enstaka ord med olika färger står 
markerade. Är det i ordlistan så finns ordet verb i en parentes. 

Styckeordlistorna har rubriken, Styckeordlista. 

I boken finns bildbeskrivningar för de flesta bilderna. Sist i boken finns kartor beskrivna av 
Spanien och Mellan- och Sydamerika. 
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Pedagogiska tips 

 I boken finns kartor av Spaniens karta och Mellan- och Sydamerika. Taktila kartor 
finns att beställa från SPSM. Sätt dem gärna på väggen eller dörren så att det är 
enkelt att prata om platser. 
Beställ på SPSM-order 020-232300 
Spanien best.nr 6609 
Centralamerika best nr. 6626 
Sydamerika best nr. 6621 

 Mer om punktskrift kan du läsa i Punktskriftsnämndens skrifter. De finns att 
beställa från www.mtm.se eller att låna från bibliotek. 

http://www.mtm.se/
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Bokens omslag är randigt i flera olika färger: blått, rött, gult, lila, rosa, orange, turkos och 
ljusgrönt. Här finns också den europeiska flaggan som är blå med en cirkel av 12 stjärnor. 

9 

Foto av en kille och en tjej som sitter vid en vägkant. De har var sin stor ryggsäck. Killen 
sträcker ut handen och håller tummen upp för att få lift med en bil. De har båda 
solglasögon, shorts, linne, sandaler och mössa eller scarf på huvudet. De ser coola ut. 

12 

Karta som visar Mexiko, Central- och Sydamerika. Här finns en väg som kommer från 
Nordamerika och går längs västkusten utmed hela Mellan- och Sydamerika.   

 

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

  Mexico - Ciudad de México 

  Guatemala - Guatemala 

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

 

Land i söder 

  Argentina – Buenos Aires (öar som tillhör: Islas Malvinas) 

 

Länder i östra Sydamerika: 

  Uruguay - Montevideo  

 

Land i centrala Sydamerika, utan kust, med huvudstäder: 

  Bolivia - Sucre 

  Paraguay - Asunción 

13 

Foto av 15 stenstatyer på Påskön. Statyerna föreställer människor medstora huvuden och 
kroppar. Näsorna och öronen är långa och käkarna kraftiga. De står uppställda på en lång 
rad och en av den är längre än de andra. En annan av dem har en stor sten på huvudet. 
Framför dem finns runda stenar lagda i rader. 

16 

Tre foton av flygplan. 

‐ Inuti ett flygplan står stolarna tätt i rader. Här finns mat uppdukat på ett litet bord 
framför stolen.  

‐ På landningsbanan står ett flygplan. En tankbil tankar flygplanet och en buss kör ut 
passagerare. Landningsbanan är ett stort asfalterat område. 

‐ Två bagagevagnar lastade med resväskor står på landningsbanan. 

17 

Två foton 

‐ En turistbåt i en hamn. Längs kajen står palmer. 
‐ En tågstation. Två tåg står parkerade vid en perrong. Tågstationen har ett tak som 

hålls upp av bågar i järn. 

19 

Foto av handvävda tyger med ränder och mönster i mest rött och rosa. 

19 

Foto av en pojke på ca 7 år som spelar panflöjt. Det är en flöjt med olika långa rör som 
sitter ihop i en rad. Pojken har på sig en mössa med öronlappar och över den en hatt med 
prickar. 
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19 

Foto av en buss som kör i en backe i en stad. Staden har höga hus, gamla och nya blandat. 

20 

Fyra foton: 

‐ En öken, ett landskap utan växter med bara sten och sand. 
‐ En glaciär, mellan bergen ligger ett område med is, en glaciär på en sjö. 
‐ En trädgård med vackra blommor och ett stort hus. 
‐ Ett karnevalståg. Här syns människor i otroliga kostymer. De föreställer olika slags djur. 

21 

Tre foton från San Sebastian. Här syns en gata med höga stenhus med många balkonger i 
smide. I slutet av gatan ligger en kyrka med vackra reliefer runt porten. 

Här finns två bilder på olika pinchos, smårätter. De ligger på fat och är t.ex. en bit korv och 
paprika på en bit bröd, fyllda bröd osv. 

23 

På en flygplats finns en skylt i taket med en resväska och ett frågetecken. På skylten står: 
Lost luggage, Equipajes extraviados 

28 

Foto av en fotbollsläktare där supportrar hejar på sitt lag, de ropar eller sjunger. 

29 

1. En kvinna som går i ett karnevalståg. Hon är klädd i en dräkt med mycket fjädrar. På 
ryggen är en cirkel fästad som når högt över huvudet. Den är prydd av olika slags 
fjädrar. På huvudet har hon en hög hatt och på kroppen en bikinitopp av paljetter. 

2. Foto av en glaciär som täcker en sjö mellan flera bergstoppar. 
3. Två killar som spelar baseball. 
4. Ett vitt stenhus med röda fönsterluckor. På andra våningen finns en balkong som 

täcker nästan hela långsidan.  

42 

Foto av en kille och en tjej som står och pratar. 

43 

Teckning av folk på en fest. På en banderoll står Promoción 91. 

53 

Tre foton: en kille i kostym och glasögon, en man i skjorta med kaffekopp och en kvinna 
som håller i kläder i en klädaffär. 
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57 

Två foton som visar tjejer som bär kartonger och tjejer som delar ut vatten under en 
löpartävling. 

69 

Tre foton av artister. 

‐ Orishas spelar på scen. Det är tre män i vita kläder, två har ljus hy och svart hår och 
en av dem har mörk hy och korta rastaflätor.  

‐ Ojos de brujo spelar på en scen. Här syns sångerskan, Marina. Hon har en sjal runt 
axlarna och klänning. I öronen hänger stora ringar. Håret är långt och omknutet av en 
sjal. 

‐ Macaco, sjunger på scen. Han har linne, tatuerade armar och en mössa på huvudet. 

71 

Foto av ett demonstrationståg med en banderoll med texten: NO A LA REFORMA LABORAL 
¡BASTA YA! 

73 

Foto av Guggenheimmuseet i Bilbao. Det är en originell byggnad. Den består av flera olika 
delar i olika former med kurvor. Byggnaden är klädd i titan vilket gör att den skimrar. 

76 

Diagram som visar ett stapeldiagram. Här står det i en lista med den högsta stapeln först: 

  1° Desempleo37 % 

  2° Salud15 % 

  3° Seguridad ciudadana (atracos, robos...)13 % 

  4° Vivienda12 % 

  5° Contaminación y conservación del medio ambiente8,7 % 

  6° Educación8 % 

  7° Inmigración4 % 

  8° Europa1 % 

  9° Escasez de recursos naturales1 % 

  10° La relación entre el Norte y el Sur del planeta0,3 % 

 

OCU http://www.ocu.org/ 

Obra Social La Caixa http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

http://www.ocu.org/
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial
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78 

Foto av en gata där sex tjurar springer. Runt dem finns fullt av män som springer bredvid 
eller framför dem. 

79 

Foto av en ung kvinna. 

79 

Foto av en gammal kvinna. 

84 

Foto av en tjurfäktning. Tjurfäktaren håller fram ett rosa skynke som tjuren stångar med 
sina horn. Tjurfäktaren har på sig guldbroderade kläder och en hatt som står ut på sidorna 
likt platta öron. 

98 

Teckning av en man som närmar sig kanten av jorden. Han ror förtvivlat i sin båt för att inte 
störta ner … 

98 

Teckning av en man som säljer olivolja el. dylikt på ett litet stånd. Vid honom står en skylt 
med ”Mikos bazar”. En kvinna tittar förtjust och en man vid henne gräver i sin ficka efter 
pengar. 

98 

Teckning av en romersk soldat som smakar på vin från ett vinkrus.  

98 

Teckning av en man med en sjal virad runt huvudet. Han sitter bekvämt på kuddar. Framför 
honom kommer en tjänare som bugar sig och erbjuder en skål med mat. 

99 

Teckning av ett kungapar som tittar på en man som håller i ett ägg.  

99 

Teckning av ett skepp som åker mot en hamn där det finns palmer och ett högt torn. 
Skeppet är lastat fullt med guld. 

99 

Teckning av ett par med ljus hy som blir serverade kaffe av en mörkhyad servitris. 

99 

Teckning av en militär med mustasch, gevär, grön uniform och en mössa som har två 
flärpar ut på sidorna. Ett förbipasserande par tittar rädda mot honom. 
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99 

Teckning av en demonstration. De är arga och på banderollerna står: NO, Unidos contra la 
exploración, Derechos para los trabajadores. Här syns också Sovjetunionens röda flagga 
med hammaren och skäran. 

101 

Foto av Spaniens kung Juan Carlos. Han är 75-80 år gammal och klädd i svart kostym och 
slips. Bakom honom skymtar drottning Sophia. Hon är ca 75-80 år gammal och klädd i en 
grå dräkt med kjol och kavaj. 

101 

Röd logga som visar en knuten näve som håller i en ros. 

102 

Foto av ett demonstrationståg. På banderollen står: No al recorte de las contratas de las 
administraciones públicas ”por la defensa del empleo”. 

103 

Foto av väderkvarnar. De har formen som cylindrar med ett lökformat tak. På sidan av 
taket sitter en vindsnurra med fyra vingar. Kvarnarna är vitkalkade och lyser vackert i 
solnedgången.   

105 

Foto av en leende kvinna som tittar på en man som ler tillbaka. 

106 

2 foton av två olika rum. 

Rum 1: Här finns en hylla med böcker och en säng. På väggen över sängen finns bilder av 
cyklister som gör tricks eller cyklar i terräng. På dörren finns naturbilder. På golvet ligger: 
tennisskor, en cykelpump, ett cykelhjul och vikter att träna med. På en ställning ligger en 
cykelhjälm. 

Rum 2: Här syns en säng. På väggen över sängen syns bilder på skådespelaren Orlando 
Bloom. Här finns krokar med kläder i blommiga eller röda färger. På golvet syns en grå 
väska och ett par klackskor.  

111 

Skulptur som föreställer en ung kvinna som kammar sitt långa hår. Istället för 
människofötter har hon ankfötter! 

118 

Teckning av César som försöker lämna in en iPad i en affär. Expediten läser på ett kvitto. 
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118 

Teckning av César som grälar med en tjej. 

118 

Teckning César som får skäll av en arg man i skolan. 

118 

Teckning av César som grälar med en kille i skolan. 

118 

Teckning av en trött César som pratar med sin pappa. 

123 

3 foton. 

- En man som sitter i en bil. Han ser sur ut. 
- En äldre kvinna håller händerna ömsint om halsen på en kille, det kan vara mamma och 

son. 
- En kille tittar intensivt på en kvinna.  

136 

Foto av Almudena Grandes Hernández som har mörkt hår, mörka ögon och ljus hy. Hon 
tittar finurligt åt sidan. 

138 

Foto av Gabriel García Márquez som är en äldre man med grått hår och grå mustasch. Han 
ler och ser glad ut. 

145 

11 foton som visar piercingar och tatueringar. Alla finns på kvinnor utom ryggtatueringen 
som är på en man. 

‐ En piercing i ett ögonbryn 
‐ En stor svart tribal-tatuering som täcker överdelen av ryggen. 
‐ En piercing som går genom läppen och in i munnen. 
‐ En piercing som sitter fast i överdelen av naveln. 
‐ Ett öra med fyra örhängen. Två pärlor sitter i öronsnibben och två ringar i 

överdelen av örat. 
‐ En överarm som är täckt av en svart tatuering som föreställer en bläckfisk med ett 

kvinnoansikte. 
‐ En tunga med en piercing rakt igenom. 
‐ En axel med en svart tribal-tatuering. 
‐ Ett ben med en tatuering med blommor från lår till fot. 
‐ En nacke med tatuerade stjärnor. 
‐ En näsa med en piercing-ring i ena näsvingen. 
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149 

Foto av en kvinna som håller upp sina händer framför bröstet. Handflatorna är uppåt och 
riktade mot ansiktet. 

151 

Foto av två flickor som håller upp tummarna och ser glada ut. 

154 

Teckning av en tågkupé där fem personer finns. En av dem är vit (det är du). Här finns: 

En man som röker cigarr. Han har väskan i sätet så att du inte får plats att sitta. 

En man står vid fönstret som är öppet. Vinden blåser in i kupén. 

En tjej läser tidningar och har en hel hög i knät. 

En kille lyssnar på musik i hörlurar men ljudet hörs ut. Han har också en klocka, en mobil 
och en tidning.  

160 

Teckning av en man som har bandage i ansiktet och solglasögon. Han är klädd i kostym, 
hatt och överrock. Hans händer syns inte ut från rockärmarna. 

163 

4 teckningar 

1. 1 Aurora, hon ser helt förskräckt ut. På ett bord ligger ett brev till henne. På väggen 
hänger ett gökur men göken är borta. 

2. Ricardo, han ser väldigt rädd ut. Framför honom står en väldigt arg man som visar 
upp en telefonräkning. 

3. Maruja, hon ser väldigt glad ut. Hon läser ett papper och hoppar upp från sin 
arbetsstol på ett laboratorium. 

4. Pedro, han är liten och ledsen. Han står utanför en skolport på kvällen och tittar på 
klockan. 

166 

Websidan Amigos.Här syns sidan för Mario Forcada. 

Här finns en dialog mellan honom och en annan kille. 

Mario Forcada: he vuelto a casa después de dos semanas sin ordenador ... :(!!!uf, por fin 
conectado !!! 

Pedro González: ¿Ya estás en casa? Cuánto tiempo sin saber nada de ti... ¿qué has hecho 
durante las vacaciones? 
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Mario Forcada: Lo he pasado superbién. He estado en Mallorca con mi familia. Hemos ido 
a la playa y hemos salido de fiesta casi todas las noches ¡una pasada! También he dormido 
un montón., ¿Y tú? 

178 

6 teckningar 

1. En kvinna ger en man som jobbar vid en dator en sedel. Det kan vara på en bank. 

2. En servitör tar en beställning från ett par vid ett bord. 

3. En man vid ett skrivbord ser väldigt svettig ut när han pratar med en äldre man. 

4. Två kvinnor går tillsammans på stan. 

5. En kvinna och en man står på en flygplats. 

6. Två kvinnor kindpussar varandra i en bar.  

180 

4 modefoton. Modellerna har på sig: 

‐ En röd hatt, tre t-shirtar i färgerna: gult, lila och rött med var sin knut på och röda 
byxor. 

‐ En röd klänning där tyget går runt nacke och i kors fram på bröstet. 
‐ Vit skjorta med blommor och korta ljusbeige shorts. 
‐ Ljusgrå skinnjacka och gula tighta byxor. Modellen har bar överkropp och ett stort 

halsband.  

182 

Foto av en man som pekar mot kameran, bredvid sig har han en hund. Här syns texten: 
Roxy tu mejor amigo. 

184-185 

7 foton av Martin Azúas verk. 

‐ I en byxficka bär en kille en ihopvikt guldkub. Nästa foto visar kuben uppblåst. Den 
är ungefär 2*2*2 meter stor. 

‐ En man vilar på en vit bänk. Bänken är mjukt rundad. Bredvid den finns vita mjukt 
formade pallar. 

‐ En kille sitter i en stor fåtölj. Fåtöljen bredvid fungerar som en projektorduk. 
‐ En genomskinlig bricka. Här finns ett hål där tummen kan stoppas i. Maten är lagd 

på brickan och här finns också ett glas och ätpinnar. 
‐ En guldmedalj som är en guldfärgad cirkel med ett halvt genomskinligt band med 

texten: Barcelona 03 

190 

2 foton. 

‐ En tjej tar ut pengar från en bankomat. 
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‐ Tvätt i vatten. 

192 

Teckning av ett kök och ett rum. Det är väldigt stökigt och smutsigt: 

‐ Datorn är igång. 
‐ En överfull sopsäck står i köket. 
‐ Telefonlurer ligger av telefonen. 
‐ Kattmatsskålen är vält. Katten ser ledsen ut! 
‐ Sängen är obäddad och på den ligger kläder. 
‐ Diskhon är full med disk. 
‐ På golvet ligger tidningar slängda. 
‐ På golvet i köket finns sopor och kattmat. 
‐ På köksbordet står frukosten kvar. 
‐ Krukväxten är torr och vissen. 
‐ Dörren till kylskåpet är öppen. 

193 

6 foton av olika saker 

‐ jacka 
‐ matberedare 
‐ Dosa med en elkontakt, den kan vara för massage. 
‐ säng med en stor låda under 
‐ designskål  
‐ kastrull 

199 

På en mur finns denna text skriven: 

Prohibide amistades, no dejarlos salir o vigilarlos los todo el tiempo., NO LOS PROTEGE DE 
UN VHI SIDA, Habla del CONDON CON TUS HIJAS e HIJOS 

210 

Två foton från affärer, en klädaffär och en matbutik. 

213 

Foto av en man som dansar. I händerna håller han en trumma och en skallra. 
På huvudet har han en stor hatt prydd med fjädrar. I pannan sitter en mask som föreställer 
en människas ansikte och ovanpå det ett fågelansikte. Runt armar och ben sitter 
läderband. Runt halsen hänger ett halsband av läder med många bjällror. Framför skrevet 
har han en codpiece med formen som en glittrig döskalle.  

214 

13 foton från Latinamerika: 
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‐ En parad där killar i vita kläder spelar på trummor och flöjt. Längst fram går en tjej 
med krona på huvudet. 

‐ En demonstration med banderoller med texten: No más secuestrados, No mas 
mentiras, No más muertas, No más Farc 

‐ En galciär i bergen 
‐ En fotbollsmatch 
‐ En staty av en knubbig häst 
‐ En färgglad döskalle i trä som ler och har blommor målade på sig. 
‐ En kopp kaffe 
‐ Fem dansare på höga styltor. De får jättehöga ben av styltorna. 
‐ En tecknad mayagud. 
‐ En artist på scen. 
‐ President Chávez 
‐ Bananer 
‐ En tukanfågel med väldigt stor näbb i vackra färger. 

215 

Bildkollage av flera olika porträtt som tillsammans är lagda så att de bildar en karta av 
Latinamerika och Sydamerika. 

216 

Foto av ruinstaden Machu Picchu. Staden ligger högt upp i bergen. Den har ruiner efter 
fyrkantiga stenhus och tempel.  

216 

Foto av en man som spelar en liten gitarr med många strängar. Han har på sig en mössa 
med öronlappar och över den en hatt. Han ler och ser glad ut. 

217 

Foto av en man med mustasch som står på en scen och sjunger. 

218 

Karta över Latinamerika och Sydamerika. Här finns vid sidan om kartan flera bilder.  

Vid Latinamerika finns dessa bilder:  

  Mexiko - musiker som spelar fiol i stor hatt  

  Cuba - basebollspelare  

  Dominikanska republiken - sandstrand med palmer 

  Guatemala – väverska 

  Honduras – mayaruin av en fotbollsplan 

  El Salvador -  vulkan 

  Puerto Rico – dollarsedel 
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  Nicaragua - kaffe 

  Costa Rica - djungel  

  Panama – fraktbåt 

 

Vid Sydamerikas finns dessa bilder:  

  Venezuela – oljeborr 

  Colombia – en målning av Botero 

  Ecuador – ekvatorn  

  Paraguay – vattenfall 

  Bolivia – höga berg 

  Peru – Machu Piccu 

  Chile – vin 

  Uruguay – mate (het dryck) 

  Argentina – ett par som dansar tango 

222 

6 foton från Mexiko 

‐ En vit sandbank sträcker sig ut vattnet. I bakgrunden syns berg täckta av djungel. På 
stranden finns låga hus. 

‐ Mariachimusiker som spelar gitarrer och trumpet. En gitarr har en välvd botten. De 
är klädda i kostymer dekorerade med broderier och har väldigt stora hattar. 

‐ Ett par som dansar. 
‐ En trappstegs pyramid med ett litet altarrum högst upp. 
‐ Målning av två män som slåss om en stolpe. 
‐ Mayagudar som är avbildade på tallrikar eller smycken. 

225 

Tre foton från Mexiko: 

‐ En marknad med marknadsstånd. Här syns handvävda tyger och två stånd med 
smycken. Vid stånden sitter män och tillverkar smyckena. 

‐ En kyrka 
‐ En staty av en hövding. Han har en huvudbonad med fjädrar som står upp likt en 

solfjäder. 

225 

Foto av Julieta Venegas som är en ung kvinna. Hon står på scen och sjunger. Hon har svart 
uppsatt hår i en knut och lugg. Hon har en svart klänning utan axelband och ett halsband 
som är en kedja. 
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226 

Teckning av en riddare i rustning. Han står med knäna ihop och har ont i magen. 

227 

Foto av ett hus målat i starka färger: blått, grönt och rosa. Utanför finns en liten gård med 
en gul mur. På muren står blomkrukor. 

228 

Två foton av tequila. 

‐ Tequilaflaskor med en genomskinlig dryck utom i ena flaskan som är mörk. Här 
finns också salt, citroner och lime. 

‐ Tequilaagave som är en agaveväxt med långa blad med taggiga kanter. Bladen sitter 
ihop som en blomma. 

229 

Foto av ett fält med tequilaagave. Agaven växter i långa rader och är ca 50 cm hög. De har 
långa blad som växer i knippen. I bakgrunden syns kala låga berg. 

230 

Foto av en grön ödla med några röda prickar på ryggen. 

231 

Foto av två dockor. De har båda mörk hy. En är klädd i en bröllopsklänning och den andra i 
skjorta, byxor och halmhatt (det är en liten pojke). Framför dem står en liten tequilaflaska. 

231 

Foto av Celia Cruz som är en äldre kvinna. Hon rynkar näsan och ler stort med blekvita 
tänder och rött läppstift. Hon har på sig en paljettmössa och långa glittrande örhängen. 

232 

Tre foton från Bolivia. 

‐ En flicka som bär en 1 årigt barn i en bärsjal på ryggen. Hon har på sig en filthatt 
och det regnar ute. Det lilla barnet har en röd plastluva över mössan. I bakgrunden 
syns får som betar. 

‐ En lama. Laman är ett kameldjur. Här syns ett fint huvud.  
‐ Teblad som plockas. Bladen växer på låga buskar. 

233 

Karta som visar att Bolivia ligger i centrala Sydamerika. Landet har inte egen kust och 
gränsar till Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay och Peru. 
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234 

Foto av en liten trägubbe. Han ler stort och sträcker upp armarna. Han har små påsar med 
godis om halsen och sedlar instuckna vid halsen och mot kroppen. 

234 

Byst av Simón Bolívar. Han har på sig en uniform med fransar på axlarna och en medalj 
runt halsen.  

235 

Foto av Arenalvulkanen. Längs vulkanens sidor växer låg grönska. Närmast kameran växer 
låga buskar med stora röda blommor. 

236 

Tre foton av djur. 

‐ En kolibri-fågel som flyger mot en blomma. Fågeln är mycket mindre än blomman 
och har en lång näbb. 

‐ En tapirunge vid sin mamma. Tapiren liknar en gris men med spetsig nos. Ungens 
päls har vita ränder och fläckar. Mammans päls är brun. 

‐ En jaguar som är ett stort kattdjur. Den har gul päls med svarta fläckar. 

237-238 

Foton av mat: jordnötter med skal, squash, paprika, avokados, majs, choklad, tomater och 
potatis. 

239 

Tre foton av maträtter: 

‐ Spansk tortilla som är en omelett. 

‐ Cocido-gryta med bönor, korv och fläsk. 

‐ Kycklingklubba med mole. Mole är en brun chilisås. 

240-241 

Två foton av majs. 

‐ En majsåker där majsen växer ca 1,5 meter hög. Den har en grov stjälk och långa 
gröna blad. Högst upp sitter en röd vippa. 

‐ Majskolvar där majskornen sitter tätt i rader. Runt kolvarna finns gröna blad och 
röda strån som ser ut som hår. 

242 

Foto av en hög med mjuka tortillabröd. 

242 

Foto av en kopp med atolillo. Det är en pudding och överst finns kanel pudrat. 
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243 

Foto av en jättesköldpadda. Det är en stor sköldpadda (120 cm lång). Den har en stor 
halvklotformad sköld. Under skölden sticker fyra ben, huvud och svans fram. 

243 

Foto av en kondor. Det är en stor gam-fågel (vingbredd upp till 3 meter). Den är svart med 
en vit krage runt halsen. 

244 

Foto av en tapir. Det är ett djur som liknar en gris men har ett spetsigt tryne. Pälsen är kort 
och brun. 

244 

Foto av en manater som simmar i vattnet. Det är ett stort däggdjur, ca 4 meter långt. Den 
påminner om en säl med cylindrisk kropp och fenor att paddla med. Nosen har en kort, 
bred snabel. 

244 

Foto av en spindelapa. Det är en apa med långa armar, ben och svans. Pälsen är gråbrun. 

246 

Åtta foton av: Evita Peron, en rosa veteranbil, ett högt berg, ett fartyg, Che Guevara, 
ruiner, tomater och en marknad med färglada tyger. 

247 

Åtta foton av: vattenfall, maträtt med fisk, tobaksplanta, vita hattar, stor stenstaty, 
kaffebönor och bananer. 

346 

Karta över Mexiko, Central- och Sydamerika. 

(Alla länder är inte utsatta på kartan). 

 

Länder från norr till söder med huvudstäder: 

  Mexico - Ciudad de México 

  Guatemala - Guatemala 

  Honduras - Tegucigalpa 

  El Salvador - San Salvador 

  Nicaragua - Managua 

  Costa Rica - San José 

  Panamá - Panamá 
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  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) 

 

Land i söder 

  Argentina – Buenos Aires (öar som tillhör: Islas Malvinas) 

 

Länder i östra Sydamerika: 

  Uruguay - Montevideo  

 

Land i centrala Sydamerika, utan kust, med huvudstäder: 

  Bolivia - Sucre 

  Paraguay - Asunción 

347 

Karta över Spanien 

 

Regioner i norr med städer 

  Galicia: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense  

  Asturias: Oviedo 

  Cantabria: Santander 

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