
 
 

Caminando 3 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 41056  



 
 

Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

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

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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: Caminando 3 

Författare: Elisabet Waldenström, Ninni Westerman, Märet Wik-Bretz, Åsa Gustafsson 

ISBN: 978-91-27-44542-0 
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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. 

• Den anpassade boken har ett annat upplägg än originalet. Detta för att eleven 
lättare ska hitta i texten. E-boken är indelad i olika flikar. Förutom flikarna info, 
innehåll, detaljerat innehåll, text, bild, kortkommandon och läraranvisning finns 
dessa flikar: Facit, Minigrammatik och Ordlistan sv-sp och sp-sv. 

• Markerad text såsom fet eller kursiv skrivs i den anpassade boken med versaler. En 
del markering av text såsom fet eller kursiv stil är struken i den anpassade boken. 

• Ibland innehåller boken anpassningsanvisningar skrivna direkt till eleven. De är då 
skrivna inom hakparenteser [ ] så eleven förstår att det inte ingår i originalets text. 

• Glosor finns samlade efter aktuell text. De som inte har rubriken, Así se dice eller 
Vocabulario har fått rubriken Glosor så eleven kan söka efter dem. 

• Översättningar av fraser har fått rubriken Fraslista. 

Uppgifter 

• Korsord anpassas till att eleven ska översätta orden som står i en lista. Hur många 
bokstäver det nya ordet ska ha anges i en parentes. Eleven har en förtydligande 
parentes som berättar om upplägget. Exempel från sidan 10: 
[Det här är ett korsord i originalet. Du får antalet bokstäver som det nya ordet ska 
ha i en parentes.] 
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1. Hace --- (blåsigt) (6) 

2. snöar (5) 

3. regnar (6) 

4. Hace --- (kallt) (4) 

5. Hace --- (varmt) (5) 

6. Hay --- (oväder) (8) 

7. Está (molnigt) (7) 

8. Hace seis --- (grader) (6) 

9. Quince grados --- (under) cero (4) 

10. Solen skiner (4+3) 

11. Temperatur (11) 

• Uppgifter med  ¿Verdadero o falso?  I den anpassade boken uppmanas eleven att 
svara: v för verdad och f för falso. 

• Uppgifter kan ha tillägg av a)b)c)-alternativ så att eleven kan svara med en bokstav 
istället för en mening eller ord, exempel från sidan 43: 
2. Soy quien soy 
a) Escucha la entrevista con Sonsoles. Marca su respuesta a las preguntas 1–7. 
1. 

a) 0 – 2 horas por semana 

b) 3 – 5 horas por semana 

c) 8 – 10 horas por semana 

Bilder 

• I den anpassade boken finns bildbeskrivningar till de foton som kompletterar 
texterna och till de bilder som behövs för att lösa uppgifter. Du kan läsa dem 
nedan. Övriga bilder är strukna. 

• Ibland finns småbilder istället för text i originalboken. Dessa skrivs med text i den 
anpassade boken, till exempel klockorna på sidan 9 skrivs så här: 
Klockor 

1. 12 

2. kvart över 12 

3. halv 1 

4. fem över halv 1 

• Kartorna finns beskrivna och de hittas först i bildfliken. 
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Grammatikuppställningar 

• Grammatik som visas i olika uppställningar skrivs i den anpassade boken ofta i 
listor. Ofta upprepas text för att det ska bli tydligare för eleven. Till exempel skrivs 
Preteritum på följande vis (utan klammer). Exempel från sidan 27: 

1. he viajado/comido/salido 

2. has viajado/comido/salido 

3. ha viajado/comido/salido 

 

1. hemos viajado/comido/salido 

2. habéis viajado/comido/salido 

3. han viajado/comido/salido 

• Istället för att texten skrivs löpande kan ibland det passa bättre att skriva 
uppställningen i en lista i den anpassade boken, exempel från sidan 27: 

1. me gusta/me gustan 

2. te gusta/gustan 

3. le gusta/le gustan 

 

1. me encanta/me encantan 

2. te encanta/te encantan 

3. le encanta/le encantan 

 

1. me duele/me duelen 

2. te duele/te duelen 

3. le duele/le duelen 

• När det är tabeller i originalet skrivs de ofta löpande i den anpassade boken 
eftersom det tar mindre plats, exempel från sidan 34: 
[Här står en lista med verben i ordningen: infinitivo, futuro, pretérito perfecto.] 
llegar, voy a llegar, he llegado 
recoger, --- , han recogido 
ser, va a ser, --- 
osv. 

Verbuppställningar kan också skrivas så här, exempel från sidan 60: 
1. 
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  infinitivo: contar 

  presente: contáis 

  pretérito perfecto compuesto: habéis contado 

  futuro próximo: vais a contar 

• Komparation skrivs alltid löpande på följande vis, exempel från sidan 41 
bueno/a, mejor, el / la mejor 
 bra, bättre, den bästa 

• Prickar som markerar betoning visas inte i den anpassade boken. Istället har eleven 
en kommentar som beskriver betoningen. Exempel från sidan 55: 
poder /ue/ (att) kunna 

1. pueẹdo jag kan 

2. pueẹdes du kan 

osv. 
[Betoning på näst sista vokalen.] 
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Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

17 

Uppgift b 

Pilarna skrivs inte i den anpassade boken. Istället uppmanas eleven: 

[Markera med u om tonen går upp eller n om tonen går ner.] 

31 

Uppgift 4 

Bilden av mannen skrivs så här: 

[Istället för bilden finns här en lista med mannens siffror och några kroppsdelar.] 

1. la --- huvudet 

2. el --- håret 

3. el --- armen 

4. la --- handen 

5. la --- benet 

6. los --- fötterna 

 

  la nariz näsan 

  el pecho bröstet 

  la rodill knät 

  el hombro axeln 

34 

I uppgift 11 ska eleven visa upp foton från Sevilla. Hjälp eleven att välja foton eller välj du 
några (det sparar tid för eleven). 

45 

Till uppgift 9 finns tillagd text. Observera att eleven behöver ha extra tid för att hinna läsa 
igenom texten innan ljudfilen spelas upp (om uppgiften görs samtidigt av flera elever). 
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1. Chile – [Här finns fem olika zoner, från norr till söder är det: öken, 
jordbruksmark, halvöken, skogar och längst i söder Eldslandet (kallt).] 

2. México – [Här finns kust mot hav i väster och öster. I norr finns öken och 
skogar. I söder finns skog och djungel. Landet har stora bergskedjor.] 

3. Suecia – [Här finns kust mot hav i söder och öster. I norr och i väster gränsar 
det till två andra länder. I norr finns skogar och i söder jordbruksmark.] 

46 

I uppgift 10 ska eleven välja foton. Hjälp eleven att välja foton eller välj du några (det 
sparar tid för eleven). 

62 

Uppgift 10. 

Till bilderna finns bildbeskrivningar (se nedan). Observera att eleven behöver ha extra tid 
för att hinna läsa igenom beskrivningarna innan ljudfilen spelas upp (om uppgiften görs 
samtidigt av flera elever). 

63 

I uppgift 12 ska eleven välja ut passande foton. Hjälp eleven att välja foton eller välj du 
några (det sparar tid för eleven). 

75 

Bestäm innan lektionen hur eleven ska få reda på orden på tavlan, till exempel kan en 
klasskompis ha ansvaret att viska orden. 

113 

Uppgift 1 

Uppmana eleven att beskriva ett rum utan att använda ett foto eller rita. Det kan vara 
klassrummet eller elevens egna rum. 

141 

Uppgift 4 

I uppgiften kan eleven skriva beskrivningar av personerna istället för att rita. Be också 
kompisen som eleven ska samarbeta med att skriva en digital beskrivning så att de kan 
jobba ihop med varandras texter. I den anpassade boken finns tillägget: 

[Du kan beskriva personerna som ska ritas. Gör en lista så här:] 

  person 1 (till vänster): 

  person 2 (i mitten): 

  person 3 (till höger): 
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143 

Uppgift 11 

Till bilderna finns bildbeskrivningar (se nedan). Observera att eleven behöver ha extra tid 
för att hinna läsa igenom beskrivningarna innan ljudfilen spelas upp (om uppgiften görs 
samtidigt av flera elever). 

151 

Uppgift 3a 

I uppgiften uppmanas eleverna att rita ett bord med olika saker. I den anpassade boken 
står: [Du kan skriva en gloslista med lägesorden.] 

154 

Uppgift 9a 

Välj ut foton till eleven som hon/han kan prata om i gruppen. Uppmärksamma 
klasskompisarna om att de behöver bildbeskriva sina foton för kompisen som inte ser. 

154 

Uppgift 11 

Hjälp eleven att välja foton som passar till uppgiften. 

168 

Uppgift 10 

Här ska eleverna i grupp välja ut foton som passar. Uppmärksamma klasskompisarna om 
att de behöver bildbeskriva bilderna för sin kompis. 

177 

Uppgift 7a 

I uppgiften står att eleven ska rita en serie. I den anpassade boken finns anpassningen: 

[Du kan skriva en dialog.] 

184 

Eleven behöver en spelplan med siffrorna 1-27. 

Till eleven finns följande text: 

[Här finns en spelplan med siffrorna 1-27. Be dina kompisar flytta din spelpjäs i boken eller 
skriv ut en lista med svartskrift och punktskrift. Skriv en lista med siffrorna 1-27. Använd 
det pappret som en spelplan.] 

186 

Betoningspilar finns inte i den anpassade boken. Istället skrivs de så här: 

  



8 
 

• tonen sänks 

• tonen höjs 
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Till läsaren 

I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

• I din bok finns ett kortfattat innehåll och därefter ett detaljerat innehåll med 
samma information som i originalboken. 

• - Boken är indelad i flikar och förutom flikarna info, innehåll, detaljerat innehåll, 
text, bild, kortkommandon och läraranvisning finns dessa flikar: Facit, 
Minigrammatik och Ordlistan sv-sp och sp-sv. 

•  Gloslistorna har rubriker såsom Así se dice, Vocabulario eller Glosor. 

• Noteringar till dig om din bok står i hakparenteser []. 

• Bilder som tillför boken något och bilder som behövs till uppgifter har korta 
bildbeskrivningar. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Förbered gärna material till eleven i uppgifter när det gäller att leta på nätet så 
kommer eleven att hinna jobba mer med spanskan. 

• Uppmana eleven att läsa texten till läsaren där det står hur den anpassade boken är 
upplagd. (Texten finns i info-fliken.) 

• Från SPSM kan svällpapperskartor (i relief) över Spanien och Central- och 
Sydamerika köpas. 
Beställ dessa från SPSM order, telefonnummer: 020 23 23 00 eller e-post: 
order@spsm.se. 

  Spanien, beställningsnummer: 6609 

  Centralamerika, beställningsnummer: 6626 

  Sydamerika, beställningsnummer: 6621 

• Läs mer om hur punktskrift skrivs i Punktskriftsnämndens skrifter, till exempel 
Svenska skrivregler för punktskrift. De kan läsas digitalt eller beställas via 
www.mtm.se eller lånas på ditt bibliotek. 

  

mailto:order@spsm.se
http://www.mtm.se/
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Bildbeskrivningar 

Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

Insida pärm 

Karta över Spanien 

Regioner i norr med städer 

  Galicia: A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense 

  Asturias: Oviedo, Gijón. 

  Cantabria: Santander. 

  Castilla y Léon: Burgos, Valladolid, Salamanca, Segovia. 

  País vasco: Bilbao, San Sebastián. 

  Navarra: Pamplona. 

  La Rioja: Logroño. 

  Aragón: Zaragoza. 

Regioner i öster med städer 

  Cataluña: Barcelona. 

  Valencia: Valencia, Alicante. 

Regioner i söder med städer 

  Murcia: Murcia 

  Andalucía: Sevilla, Córdoba, Cádiz, Málaga 

  Gibraltar (RU). 

Regioner i väster med städer 

  Extremadura: Mérida 

Regioner i centrala Spanien med städer 

  Comunidad de Madrid: Madrid 

  Castilla-La Mancha: Toledo 

Öar 

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

  I Atlanten: Islas Canarias med La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife (med berget 
El Teide), Gran Canaria (stad: Las Palmas), Fuerteventura, Lanzarote. 

Berg 
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  I norr: Cordillera Cantábrica, Pirineos 

  I söder: Sierra Nevada 

Floder 

  I norr: Río Ebro, Río Duero 

  I centrala Spanien: Río Tajo, Río Guadiana 

  I söder: Río Guadalquivir 

Länder som gränsar till Spanien 

  I norr: Francia 

  I väster: Portugal 

  I söder: Marruecos 

Hav 

  I öster: Mar Mediterráneo (Medelhavet) 

  I söder, väster och norr: Océano Atlantico (Atlanten) 

Kuster 

  I söder: Costa Blanca, Costa del Sol 

Insida pärm 

Karta över södra Nord-, Central- och Sydamerika. 

(Alla länder är inte utsatta på kartan). 

Först skrivs landet, därefter följer huvudstaden och ibland fler landmärken. 

Södra Nord- och Centralamerika 

  Estados Unidos – Florida (halvö) 

  Mexico - Ciudad de México 

  Guatemala – Ciudad de Guatemala 

  Belize 

  Honduras - Tegucigalpa 

  El Salvador - San Salvador 

  Nicaragua - Managua 

  Costa Rica - San José 

  Panamá – Ciudad de Panamá 

Öar i Karibiska havet 
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  Cuba - La Habana 

  Haiti och República Dominicana (delad ö) - Santo Domingo 

  Puerto Rico 

Norra Sydamerika 

  Venezuela – Caracas, berg: Los Andes 

  Colombia – Bogotá, berg: Los Andes 

  Guyana, Surinam, Guyana Francesa 

Västra Sydamerika 

  Ecuador – Quito, öar: Islas Galápagos, Ekvatorn: El ecuador, berg: Los Andes 

  Perú – Lima, sjö: Lago Titicaca, berg: Los Andes 

  Chile – Santiago, berg: Los Andes, sydspets: Tierra del Fuego 

Centrala Sydamerika, utan kust 

  Bolivia – La Paz 

  Paraguay - Asunción 

Östra Sydamerika 

  Brasil – Brasília, flod: Río Amazonas (stort land som även finns i centrala delarna av 
Sydamerika) 

  Uruguay - Montevideo 

Södra Sydamerika 

  Argentina – Buenos Aires, öar: Islas Malvinas, flod: Río de la Plata 

 

  Hav i väster: Océano Pacífico (Stilla havet) 

  Hav i öster Océano Atlantico (Atlanten) 

11 

Karta med fotografier som visar var olika personer bor. 

  Marcelo (en man) – México 

  Kiki (en man) – Cuba 

  Amira (en tjej) – España 

  Sonsoles (en kvinna) - España 

  Diego (en kille) – Bolivia 

12 

En kvinna med brunt, lockigt, långt hår och glasögon. 
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12 

En kille med mörkt, kort hår och bruna ögon. 

12 

En tjej som har långt, rakt, mörkt hår. 

13 

En man med brunt, kort hår och bruna ögon. 

13 

En man med mörkt, kort, rakt hår. 

20 

Foto av ett stort parasoll (70 meter långt och 26 meter högt). Det har formen som en 
svamp och är byggt i trä. Under det sitter folk på ett kafé. 

21 

Karta över Andalucía som är ett område i södra Spanien. 

Andalucía gränsar till Portugal i väster och i norr finns områdena: Extremadura, Castilla-La 
Mancha och Murcia. Längs kusten i söder finns haven: Océano Atlántico (Atlanten) och 
Mar Mediterráneo (Medelhavet). På andra sidan havet i söder ligger Marruecos (Gibraltar 
sund går mellan Spanien och Marocko). 

I Andalucía finns bergskedjorna: Sierra Morena och Sierra Nevada. Här finns också staden 
Granada. 

Längs kusten finns städerna: Huelva, Cádiz, Gibraltar, Málaga, Almería. Längs floden Río 
Guadalquivir finns städerna Sevilla och Córdoba. 

25 

Foto av en vacker bro över en bred flod. I bakgrunden syns låga vita stenhus. 

32 

Karta över Sevilla 

Här finns: 
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  Områden: El Centro, El Corte Inglés, El Arenal, Santa Cruz. 

  Parker: el parque de María Luisa, Jardines de Cristina, Jardines de la Buharia. 

  Torg: Plaza de toros, Plaza del Cabildo, Plaza de España. 

  Transport: Estación de Santa Justa, Estación de San Bernardo, aeropuerto de 
Sevilla. 

  Byggnader: Palacio Lebrija, La Giralda, Santa María de la Sede, El Real Alcázar de 
Sevilla, El Archivo de Indias. 

  Platser: Universidad 

  Flod: Guadalquivir 

  Gator: Reyes Católicos, Avenida de la República Argentina, Sierpes. 

38 

3 foton från Andalucien. 

- En smal gata i de äldre delarna av staden. Längs gatan finns kaféer och hela gatan 
är fylld av bord och stolar. 

- La Barrosa, en stor sandstrand. 

- Ett födelsedagskalas. En pojke blåser ut tre ljus på en tårta. Tårtan ser ut som ett 
monster. 

39 

Foto av staden Cádiz. Den ligger vid kusten. Här syns de äldre delarna med låga, vita hus 
och en stor katedral. 

47 

Foto av Niña Pastori som sjunger på en scen. Hon är klädd i svart kjol med volanger och en 
svart spetsblus. Håret är mörkt och uppsatt i en knut i nacken. 

48 

3 foton 

- El Tajo, ravinen som finns vid staden Ronda. Ravinen är en djup spricka i berget. I 
och över ravinen finns en vacker, gammal stenbro. 

- El mar del plástico, ett stort område helt täckt med odlingstunnlar. I bakgrunden 
syns berg. 

- El flamenco, en kvinna dansar och svänger med sin vida kjol. I bakgrunden syns 
musiker som klappar händerna i takt. 

50 

Foto av Teleférico, en linbana som går högt över staden La Paz. I linorna hänger vagnar 
med plats för 10 personer. 
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La Paz är en storstad. Här finns ett centrum med skyskrapor. I bakgrunden syns höga berg. 

51 

Karta som visar att Bolivia inte har någon kust utan har grannländer i alla väderstreck: Perú 
(nordväst), Brasil (nordöst), Paraguay (sydöst), Argentina (söder), Chile (sydväst). 

Här finns: 

- bergskedjan: Los Andes med toppen: Chacaltaya 

- städerna: El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre 

- skogen: Amazonía 

53 

Foto av Diego som gör en dab. 

58 

Foto av telefonhytter. De ser ut som utfällda paraplyer i plast. De sitter fast på en stolpe. I 
”paraplyet” finns en fast telefon. 

62 

4 foton 

- En linbana i en storstad. Runt staden finns höga berg. 

- Män som dansar på gatan. De är klädda i traditionella dräkter med broderier. 

- Staden La Paz, i centrum finns skyskrapor. 

- Titicacasjön, den ligger högt upp i bergen. 

64 

3 teckningar 

- En flygplatsterminal. Det finns en skärm med avgående och inkommande flyg. En 
tjej tittar på sin klocka. 

- En flygplatskafeteria. Två tjejer och en kille fikar. Bredvid dem står tre resväskor, en 
ryggsäck och en bag. Ena tjejen jobbar med datorn på bordet. På bordet står tre 
koppar. 

- En kö till incheckningen till flyget. Här finns 11 människor som alla har väskor eller 
ryggsäckar. 

77 

4 foton 
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- Foto av La Paz. Här syns skyskrapor som är täckta av spegelglas. De reflekterar 
grannhusens färger. Runt skyskraporna finns ett stort område med lägre hus. 

- Två kvinnor som fribrottas i en brottningsring. De är båda klädda i stora 
volangkjolar och blusar. Båda har håret flätat i två långa flätor. 

- Tre gruvarbetare vid nedgången till en gruva. De har hjälmar med lampor. De har 
slitna, dammiga kläder och de håller i hammare och ett litet spett. 

- Ett klassrum med elever. Det är killar och tjejer som ser ut att vara 15-18 år gamla. 
De har alla vita skjortor. Alla tjejer har långt hår och killarna är kortklippta. 

79 

Karta som visar området Comunidad Valenciana. Det ligger vid Mar Miditerráneo 
(Medelhavet). Valenciana gränsar till områdena: Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, 
Cataluña. Här finns kuststäderna: Valencia, Jávea och Alicante. 

82 

2 målningar från medeltiden: 

- Två män räknar algebra. 

- Två män spelar schack. 

86 

Teckning av människor i en park: 

- En kvinna är ute och springer med sin hund. 

- En man sitter på en bänk och sover. 

- En man läser en bok. 

- En tjej håller på med mobilen. 

- En tjej står på händer och en liten flicka tittar surt på henne! 

- En äldre man tittar på duvor och en elak pojke försöker sparka en duva! 

- En glad man vinkar åt en kvinna. Kvinnan försöker dölja ansiktet så att mannen inte 
ser henne! 

90 

Bokomslag till boken El poder de una decición av Arturo Padilla de Juan. Här syns fem bistra 
killar med rakat eller väldigt kort hår och en rädd kille på en motorcykel. Boken har denna 
mening skriven över sig flera gånger: Punto y seguido. 

96 

Teckning av människor i en park: 
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- En kvinna är ute och springer med sin hund. 

- En man sitter på en bänk och sover. 

- En man läser en bok. 

- En tjej håller på med mobilen. 

- En tjej står på händer och en liten flicka tittar surt på henne! 

- En äldre man tittar på duvor och en elak pojke försöker sparka en duva! 

- En glad man vinkar åt en kvinna. Kvinnan försöker dölja ansiktet så mannen inte ser 
henne! 

103 

3 bilder 

- Foto av akvedukten i Segovia. Det är en bro som leder vatten. Den är byggd i sten. 
Stenarna bildar bågar i två våningar. Den har 119 bågar och är 7 till 28 meter hög 
(eftersom terrängen går upp och ner men vattnet flödar på jämn nivå högst upp på 
akvedukten). 

- Grottmålning från Altamira av en bisonoxe. Teckningen är detaljerad med oxens 
klövar, prickar i skinnet osv. 

- Foto från en fontän från palatsområdet i La Alhambra, Granada. På innergården 
syns vackra bågar smyckade med reliefer. 

105 

Karta över Cuba som är en ö som omges av vattnen: Golfo de México (Mexikanska golfen), 
Océano Atlántico (Atlanten) och Mar Caribe (Karibiska havet). 

Här finns: 

- städer: La Habana, Varadero, Cienfuegos, Camagüey, Santiago, Guantánamo 

- stränder: La Bahía de Cochinos, Playa Girón 

106 

2 foton 

- En villa med två våningar. 

- En balkong med utsikt över havet. I trädgården syns palmer. 

108 

Foto av en fullsatt, sliten buss. I bussen syns äldre kvinnor och barn. 

109 

Foto av en kvinna som sitter i en restaurang. Stolarna ser väldigt stora ut eller så är det hon 
som är liten! 
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115 

Foto av flygplatsterminalen. Taket har takstolar som är formade som vågor. 

116 

Foto av tre kvinnor som spelar på trummor och sjunger. 

119 

Foto av familjen Chirino. Här finns Kiki och Daylena med fyra barn. En kille och en tjej på 
cirka 13-18 år och en flicka på cirka 4 år och en bebis. 

121 

Foto av Malecon som är en väg utmed kusten i Havanna. Längs vägen finns en stenmur och 
på den sitter fullt med folk i kvällssolen. 

123 

4 foton 

- Kvinnor och män som vandrar längs en stig. De har militärkläder och vapen på sig. 
Längst fram går en ung Fidel Castro. 

- Två män och en kvinna i militärkläder. Längst till vänster står Che Guevarra. 

- Färgglada hus i rosa, blått och gult. På gatan körs amerikanska 50-tals bilar. 

- Folk viftar med kubanska och amerikanska flaggan. Kubas flagga är vit och blå 
randig. I ena sidan finns en röd triangel med en stjärna i. 

135 

Teckning av en fotbollsmatch. Domaren ger ett rött kort till en spelare i blå/vita kläder 
(som ser helt oförstående ut). På gräset ligger en spelare i röd/vita kläder och håller sig för 
knät och grinar. 

140 

Foto av en fotbollsstadion. I mitten finns en fotbollsplan med gräs och två målburar. Här 
syns också några spelare som värmer upp. Runt planen finns läktare med cirka 60 rader 
med stolar. Det får plats väldigt många åskådare! 

143 

3 foton 

- Jennifer Lopez uppträder. 

- En teaterföreställning. 

- En grönsaksmarknad. 

144 

Foto av Julián som står i en öken bredvid en kamel. 
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145 

Foto av en tjej som håller i en gammal mobiltelefon. 

146 

Foto av flickor som spelar blåsinstrument i en orkester. 

158 

Målningen Sueño de una tarde dominical en la alameda central av Diego Rivera. Här syns 
en kvinna med ett dödskalleansikte. Runt henne finns flera kända mexikanska personer till 
exempel Frida Kahlo. 

159 

Karta över México som visar att landet förbinder Estados Unidos (USA) med 
Centralamerika. I söder ligger länderna Guatemala och Belice. 

Vid östkusten finns Golfo de México (Mexikanska golfen) och vid västkusten Océano 
Pacífico (Stilla havet). Här finns städerna: Ciudad Juárez, Tijuana, Teotihuacán, Guadalajara 
och Ciudad de México. 

Här finns också: halvön Chichen Itzá, floderna Río Bravo och Río Usumacinta. 

161 

2 foton. 

- En mamma och två barn sitter ute på marken vid stora lerkärl och plastkärl. Ena 
barnet visar mamman något och hon skrattar. 

- Marcelo Díaz står vid en banderoll med texten: HeForShe, UN Women Solidarity 
Movement for Gender Equiality 

162 

Foto av en gata i Ciudad de México. Här finns åtta filer för bilar och ett övergångsställe. I 
bakgrunden syns skyskrapor. 

163 

Foto av Frida Kahlo. Hon har svart, långt hår i två flätor. Ögonbrynen är hopväxta och 
läpparna har rött läppstift. Hon har stora örhängen och ett halsband med pärlor och stora 
silverhängen. 

174 

Foto av en flicka som håller i sin katt. De är kind mot kind och båda myser! 

180 

2 foton 
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- En kakaofrukt, den är spolformad och gul. 

- En kvinna klädd i traditionella kläder, vävd blus med broderade blommor. På 
huvudet bär hon ett knyte. 

181 

Karta som visar Imperio azteca (aztekernas område) och Zona maya (mayafolkets område). 

Aztekerna är i norra och mellersta Mexiko och maya i södra Mexiko, Guatemala och norra 
Honduras. 

  Aztecstäder: Tenochtitlán, Teotihuacán. 

  Mayastäder: Chichén Itzá, Palenque, Tikal, Copán. 

181 

Foto som visar en modern stad med små, låga hus och i bakgrunden syns två höga 
pyramider. 

183 

2 foton 

- En grav som pyntas. På gravens stenar håller några kvinnor på att lägga ett mönster 
med blommor. Det är ett kors och en cirkel. Vid graven står flera vaser med 
blommor. 

- En parad. Här har kvinnor och män målat ansiktena så de ser ut som dödskallar. De 
har på sig vackra balklänningar eller mörk kostym. 
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