
 

 

Reflex 123 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 31384  



 

 

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
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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.  

 En del bilder är beskrivna i text exempelvis diagram och vissa bilder.  
Bildbeskrivningarna hittar eleven under fliken ”Bildtext/bildbeskrivning”. Uppmana 
eleven att läsa bildbeskrivningarna då de kan ha betydelse för förståelsen av 
avsnittet. Du hittar alla beskrivande texter längre ner i detta dokument under 
rubriken ”Bildbeskrivningar”. 

 Bildtexter är något annat, det är de texter som finns i originalet/svartskriftsboken. 
Dessa kan också vara anpassade i vissa fall exempelvis att mer förklarande text har 
lagts till eller att ord som står ”inne” i bilden har tagits med i den anpassade 
bildtexten. Lite längre ner i detta dokument hittar du dessa förändringar under 
rubriken ”Sidspecifika förändringar” 
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  Många av tabellerna har omarbetats för att fungera för eleven, all text finns dock 
med. Texterna under tabellerna har i regel flyttats upp så att eleven kan läsa 
informationen som den texten ger, innan eleven börjar läsa själva tabellen. 

 Nyckelorden är skrivna linjärt som löpande text (med mellanrum mellan orden) i 
stället för i en lång kolumn. 

 I textviewboken markeras inte fet eller kursiv stil.  

 Bildförteckning utgår i den anpassade boken.  
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Sidspecifika förändringar 

94 

Bildtexten är ändrad:  

Under 1900-talet stod USA och Europa för den absolut största delen av koldioxidutsläppen 
i världen. Men enligt IPCC kommer utsläppen från Kina de kommande 20 åren att bli större 
än utsläppen från USA och Europa tillsammans ca 230 Gton CO2e. Samtidigt har både USA 
och EU fortsatt stora utsläpp. 

104 

Bildtexten är anpassad:   

En kommunikationsmodell är en stark förenkling av verkligheten. Det kan t.ex. vara svårt 
att få mottagaren att uppfatta sändarens budskap.  

Sändaren skickar ett avsett budskap som ett meddelande till mottagaren. Mottagaren ger 
feedback hur meddelandet mottagits.  

118 

Bildtext har lagts till:  

En nyhet passerar många filter innan den når mottagaren. Reporterns, nyhetsbyråns, 
tidningsredaktionens och läsarens förväntningar, tolkningar och urval.  

123 

Meningen längst ner på sidan har flyttats till sid 125, överst på den sidan.  

Om någon anser att en tidning brutit mot de här reglerna kan han eller hon vända sig till 
Allmänhetens Pressombudsman (PO). 

139 

Bildtext har anpassats:  

48 av världens länder är ”inte fria” enligt Freedom House. Det innebär att grundläggande 
politiska och medborgerliga rättigheter saknas. Under 1990-talet och i början av 00-talet 
var Ryssland ”delvis fritt”, men nu bedömer Freedom House Ryssland vara ”icke fritt”. De 
flesta fria staterna finns i Europa nord och Sydamerika samt Australien. De flesta ofria och 
delvis ofria staterna finns i Centralamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien. 

156 

Bildtext har anpassats:  

Sverige har också skrivit under och inkorporerat Europarådets konvention om mänskliga 
fri- och rättigheter i den svenska lagstiftningen. Samernas och andra minoriteters skydd 
har stärkts. Här ges först den gamla texten (a) i RF 1 kap. § 2 och sedan den text(b)som 
riksdagen definitivt röstade igenom hösten 2010: 
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A Etniska, språkliga och religiösa gruppers möjligheter att behålla och utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv bör främjas. 

B Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla 
och utveckla ett eget kultur-och samfundsliv ska befrämjas. 

169 

Sveriges regeringar efter 1970 

Tabellen är indelad i  

a = år 

b = statsminister 

c = parlamentariskt underlag 

d = oppositionen i riksdagen 

*Betyder att det var riksdagsval 

 

 a *1970-73 

 b Olof Palme (S)  

 c S = 163  

 d C+F+M = 170 VPK 17 

 

 a *1973-76 

 b Olof Palme (S) 

 c S = 156 

 d C+ FP+ M = 175 VPK 19 

178 

Bildtext har anpassats:  

Riksdagen kontrollerar statsförvaltningen bland annat genom Justitieombudsmannen (JO), 
som egentligen är fyra självständiga ombudsmän. J0:s uppgift är att kontrollera offentligt 
anställda tjänstemän så att de följer lagar och förordningar och inte kränker grundläggande 
fri- och rättigheter. Folket väljer Riskdagen som har ett parlamentariskt förhållande till 
Regeringen. Statsförvaltningen, som styrs av regeringen, verkställer beslut.  

179 

Bildtext har anpassats:  

Kommunala nämnders beslut kan överklagas i Förvaltningsrätten. Beslut taget i statlig 
förvaltning på regional nivå hanteras av respektive Länsstyrelse och kan överklagas i 
Förvaltningsrätten. Dom från Förvaltningsrätten kan överklagas i Kammarrätten. Vid avslag 
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finns möjlighet att gå vidare och begära prövningstillstånd hos Högsta 
förvaltningsdomstolen. 

187 

Bildtext har anpassats:  

Organisationen för nämnder och styrelser skiftar från kommun till kommun. Här är ett 
exempel. 

 Väljarna väljer Kommunfullmäktige som utser; Kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnd, Teknisk nämnd, Kultur- och fritidsnämnd, Socialnämnd och Bygg- och 
miljönämnd.  

188 

Bildtext har anpassats:  

En ledamot i kommunfullmäktige lämnar en motion om att kommunen borde köpa in en 
bokbuss. Motionen remitteras till kommunstyrelsen som omgående i sin tur remitterar 
motionen vidare till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Nämnden föreslår inköp av 
bokbuss och skickar skrivelsen till kommunstyrelsen som tar ställning för förslaget och 
föreslår varifrån pengarna ska tas i nästa budget. Förslaget skickas så till 
kommunfullmäktige som fattar beslut att inköpa en bokbuss till kommunen. Beslutet 
meddelas så kultur- och fritidsnämnden som får ansvar för bokbussen. 

191 

Bildtext har anpassats:  

Kommunernas intäkter och kostnader 2011 

Intäkter: Skatteintäkter 67 % Hyror och arrenden 3 %, Försäljning av verksamhet 1 %, Taxor 
och avgifter 6 %, Specialdestinerat statsbidrag 4 %, Generella statsbidrag 14 %, Övriga 
intäkter 4 %, 

Kostnader: Affärsverksamhet 5 %, Individ- och familjeomsorg 4 %, Ekonomiskt bistånd 3 %, 
Funktionshindrade 11 %, Övrigt 16 %, Förskola och skolbarnsomsorg 14 %, Grundskola 16 
%, Äldreomsorg 19 %, Gymnasieskola 8 %, Övrig utbildning 4 %  

202 

Bildtext har anpassats:  

a. Europeiska centralbanken (ECB), Bestämmer om penningpolitiken i EU:s 
valutaunion 

b. Ekonomiska och sociala kommittén ger råd. 

c. Regionkommittén ger råd 

d. Europeiska rådet drar upp riktlinjer 

e. Domstolen tolkar och avgör tvister 

f. Revisionsrätten granskar räkenskaper 
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g. Kommissionen Lägger fram förslag, verkställer och övervakar 

h. Ministerrådet beslutar 

i. Parlamentet lämnar yttranden och beslutar 

 

204 

Budget 2012 (utgifter i %) 

Skydd och förvaltning av naturresurser 40,8 %, Hållbar tillväxt 45,9 %, EU som global 
partner 6,4 %, Administration 5,6 %, Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa 1,4 %. 
Källa EU-upplysningen.  

229 

Ovanligt resultat av underhusvalet i Storbritannien maj 2010. Här redovisas parti, andel 
röster och sedan antal platser i underhuset.  

 The Conservatives 
andel röster: 36,1% 
antal platser: 306 

 Labour 
andel röster: 29,0% 
antal platser: 258 

 Liberal-Democrats 
antal röster: 23,0% 
antal platser: 57 

 Democratic Unionist Party (Nordirland, protestantiskt) 
antal platser: 8 

 Sinn Fein (Nordirland, Katolskt) 
antal platser: 5 

 Scottisch National Party  
antal platser: 6 

 Plaid Cymru (walesiskt nationalistparti) 
antal platser: 3 

 The Green Party of England and Wales 
antal platser: 1 

 Alliance Party (Nordirland): 
antal platser: 1  
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231 

 François Hollande (Socialistiska partiet) 
första: 28,6 % 
andra: 52,6 % 

 Nicolas Sarkozy (UMP, konservativ) 
första: 27,2 % 
andra: 48,9 % 

 Marine Le Pen (Nationella Fronten) 
första: 17,9 % 
andra: 0 

 Jena-Luc Mélenchon (Vänsterfronten) 
första: 11,1 % 
andra: 0 

 François Bayrou (Demokratiska rörelsen) 
första: 9,1% 
andra: 0 

253 

Anta att du är 20 år och studerande och har flyttat hemifrån: Gör din egen budget. 
Tabellen visar uppskattade levnadskostnader för kvinna respektive man.  

263 

 Britta: 600 000 kr + 450 000 kr 

 Filip: 150 000 kr 

 Cecilia, David, Elin: 0 kr 

267 

Bildtext har anpassats:  

Hannas mobiltelefon med Teliaabonnemang  

 räkning: 600 kr 

 påminnelseavgift: + 50 kr 

 inkassoföretag: + 160 kr 

 kronofogden: + 640 kr 

 = betalningsanmärkning  

 löneutmätning: + 600 kr 

276 

Bildtext har anpassats:  
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I början och slutet av livet kostar en genomsnittlig medborgare samhället pengar genom 
barnomsorg, utbildning, barnbidrag, pension och sjukvård. Under sin yrkesverksamma tid 
betalar man för detta genom att erlägga skatter och sociala avgifter. Lägst kostnader för 
offentliga tjänster så som exempelvis sjukvård och sjukvård ligger mellan 35 och 55 år. 
Högsta kostnaderna när det gäller skatter och sociala avgifter är mellan 45 och 55 år. Källa: 
Eklund, Klas. Vår ekonomi. Prisma 2001. 

280 

Bildtext har anpassats:  

Den som har en inkomst upp till grundavdraget (18 200 år 2012) betalar ingen direkt skatt. 
Den som har en inkomst upp till nedre brytpunkten betalar bara kommunalskatt. 
Kommunalskatten varierar från ungefär 27 till 34 procent beroende på kommun. 
Inkomster över den nedre brytpunkten (414 100 kr) beskattas med 20 procent i statlig 
skatt. Inkomster över den övre brytpunkten (587 300 kr) beskattas med ytterligare 5 
procent. En skatt där procentsatsen stiger med inkomsten kallas progressiv. 

286 

Bildtext har anpassats:  

Utgifter för social välfärd och äldrevård i EU. Skillnaderna är stora mellan länderna i 
unionen.  

 

Utgifter för social välfärd i EU 2007 (procent av BNP) 

Frankrike 30%, Sverige 29%,Belgien 29% 

Danmark, Nederländerna 28%, Österrike 27%, Tyskland, Italien 26%, EU 27, Finland 25,1%, 
Storbritannien 25,1%, Portugal 25%, Grekland 24 %, Ungern 23%, Slovenien 21%, Spanien, 
Luxemburg 19,1%, Irland 19%, Tjeckien 18,1%, Cypern 18,1 %, Malta 18%, Polen 18%, 
Slovakien 16%, Bulgarien 15 %, Litauen, Rumänien 13%, Estland 12,5 Lettland 11% 

 

Utgifter för äldrevård i EU 2005 (procent av BNP) 

EU 27, Sverige 2,5%, Danmark 1,5%, Storbritannien 1%, Österrike 1%, Nederländerna 1%, 
Finland 0,5%, Malta 0,5%, Ungern 0,5%, Tyskland 0,5%, Tjeckien 0,5%, Frankrike 0,5%, 
Spanien 0,5%, Polen 0,5%, Portugal 0,4%, Irland 0,4%, Slovakien 0,3%, Slovenien 0,3%, 
Litauen 0,3%, Lettland 0,3%, Italien 0,3%, Grekland 0,3%, Estland 0%, Belgien 0%, Bulgarien 
0%, Rumänien 0%, Cypern 0%, Luxemburg 0% (u.s.) 

313 

Bildtext har anpassats:  

Efterfrågad mängd jordgubbar vid olika pris. Grafen visar att då priset på jordgubbar är 10 
kr efterfrågas 3000 liter per dag. Om priset däremot är 30 kr liter köps bara 1000 liter per 
dag. Ett pris på 20 kr liter betyder att 2000 liter jordgubbar efterfrågas. 
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324 

Några länders placering på rankinglistan.  

Tabellen visar; HDI-ranking, land, BNP per capita, förväntad medellivslängd vid födelsen 
samt Gender Inequality Ranking. 

 1 Norge: 7: 81,1: 6 

 2 Australien: 14: 81,9: 18 

 3 Nederländerna: 12: 80,7: 2 

 4 USA: 10: 78,5: 47 

 10 Sverige: 14: 81,5: 1 

 37 Quatar: 1: 78,4: 111 

 66 Ryssland: 53: 68,8: 59 

 143 Kenya: 158: 57,1: 130 

 179 Centralafrikanska republiken: 181: 48,4: 138 

Källa: United Nations Development Programme Human Development Report 2011. Tabell 
1 och tabell 4. Hela rapporten finns på nätet. 

 

331 

Bildtext har anpassats:  

Normalt ökar BNP för varje år som går, men diagrammet visar att under cirka 10 av de 
senaste 90 åren har BNP minskat, några av dessa år kraftigt. Senaste kraftiga nedgången 
var under finanskrisen 2008-2009 då BPN minskade med -5 procent. Även 1920 och 1940 
blev det en kraftig nedgång med  -9 respektive -10 procent.  

335 

 1980 = 100 

 1990 = 208 

 1995 = 255 

 1996 = 256 

 1997 = 257,3 

 1998 = 257,0 

 1999 = 258,1 

 2001 = 267,1 

 2008 = 300,6 

 2009 = 299,7 
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 2011 = 314,8 

339 

Bildtext har anpassats:  

Länge var arbetslösheten mycket låg i Sverige men i början av 1990-talet steg den 
dramatiskt. De dubbla kurvorna i diagrammet efter 2005 förklaras av att SCB har EU-
anpassat definitionen på arbetslöshet så att t.ex. arbetssökande heltidsstuderande på 
komvux nu kom att räknas in i arbetslöshetssiffrorna. 2005 ökade därför siffrorna för 
arbetslösheten till 8 % respektive 8,5 % år 2010. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. 

358 

Exporten av varor från olika regioner och från några utvalda länder. (I miljoner dollar och i 
procent) Först presenteras siffrorna för år 1948, sedan år 1973, år 1993, år 2003 och sist år 
2010. 

Världen(volym): 59, 579, 3676, 7376, 14851 

Världen (andel): 100, 100, 100, 100, 100 

Australien och Nya Zeeland: 3,7 (osv) 

359 

Varuhandel 2010 inom regioner och mellan regioner i procent. Tabeller för de olika 
destinationerna och ursprungsländer som det handlas med, presenteras under varandra 1-
8.  

 

 Destination världen 
Världen: 100 
Nordamerika: 16,9 
Syd- och Centralamerika: 4,0 
Europa: 39,4 
CIS: 2,7 
Afrika: 3,0 
Mellanöstern: 3,8 
Asien: 28,4 

 2. Destination Nordamerika 
Världen: 100 
Nordamerika: 48,7 
Syd- och Centralamerika: 8,4 
Europa: 18,7 
CIS: 0,6 
Afrika: 1,7 
Mellanöstern: 2,7 
Asien: 21,0 
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 Destination Syd- och Centralamerika 
Världen: 100 
Nordamerika: 23,9 
Syd- och Centralamerika: 25,6 
Europa: 18,7 
CIS: 1,3 
Afrika: 3,1 
Mellanöstern: 3,0 
Asien: 23,2 

 4 Destination Europa 
Världen: 100 
Nordamerika: 7,4 
Syd- och Centralamerika: 1,7 
Europa: 71,0 
CIS: 3,2 
Afrika: 3,1 
Mellanöstern: 3,0 
Asien: 29,3 

 5. Destination CIS 
Världen: 100 
Nordamerika: 5,6 
Syd- och Centralamerika: 1,1 
Europa: 52,4 
CIS: 18,6 
Afrika: 1,5 
Mellanöstern: 3,3 
Asien: 14,9 

 

 6. Destination Afrika 
Världen: 100 
Nordamerika: 16,8 
Syd- och Centralamerika: 2,7 
Europa: 36,2 
CIS: 0,4 
Afrika: 12,3 
Mellanöstern: 3,7 
Asien: 24,1 

 7. Destination Mellanöstern 
Världen: 100 
Nordamerika: 8,8 
Syd- och Centralamerika: 0,8 
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Europa: 12,1 
CIS: 0,5 
Afrika: 3,2 
Mellanöstern: 10,0 
Asien: 52,6 

 8. Destination Asien  
Världen: 100 
Nordamerika: 17,1 
Syd- och Centralamerika: 3,2 
Europa: 17,2 
CIS: 1,8 
Afrika: 2,7 
Mellanöstern: 4,2 
Asien: 52,6 

365 

Världsbankens indelning av länder 2011 

 Höginkomstekonomier 
BNI = 70 ex flertalet OECD-länder men också arabländer, Hongkong, Quatar 

 Övre medelinkomstekonomier 
BNI = 54 ex Ryssland, Turkiet, Sydafrika 

 Nedre medelinkomstekonomier 
BNI = 56 ex Ukraina, Irak, Indien   

 Låginkomstekonomier 
BNI = 35 ex Haiti, Nordkorea, Tanzania 

379 

Industrivarornas andel av totala exporten och av BNP i några exportinriktade länder i 
Latinamerika 1969-1980. Kolumn 1 visar landet, kolumn 2 årtal, kolumn 3 % av totala 
exporten och kolumn 4 % av BNP. 

Argentina 1960 4,1, 7,9 (osv) 

385 

England och Portugal i jämförelse. Siffrorna visar arbetstimmar.  

 

 1 tunna vin 
England: 120  
Portugal: 80  
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 1 rulle tyg 
England: 100  
Portugal: 90  

 Totalt 390 varav  
England: 220  
Portugal: 170 arbetstimmar 

385 

 2 tunnor vin 
England: 0 
Portugal: 160 

 2 rullar tyg 
England: 200 
Portugal: 0 

 Totalt 360 varav 
England: 200 
Portugal 160 arbetstimmar 

421 

Natomedlemmar i Europa 

Stater utanför Nato anslutna till Partnership for Peace 

444 

Den utbredda fattigdomen under den stora depressionen orsakade dramatiska 
förändringar i de flesta amerikaners familjeliv. I tider med orolig ekonomi var det naturligt 
att skjuta upp beslutet att skaffa barn. Födelsetalen återhämtade sig något under andra 
världskriget, som medförde förnyat välstånd till Amerika. 

Tabellen visar fertilitet hos kvinnor (av 1 000 kvinnor mellan 15 och 44) olika år. 

 1928: 93.8 

 1929: 89.3 

 1930: 89.2 

 1931: 84.6 

 (Osv) 

445 

År 2050 beräknas den globala energiförbrukningen ha fördubblats. Enligt de flesta 
prognoser kommer det inom några decennier att vara nödvändigt att minska 
oljeanvändningen. Senare kommer det att bli ont om naturgas. Priset på fossila bränslen 
kommer att öka i takt med ökade behov och minskad tillgång och kommer enligt de flesta 
experter att påskynda framtagning av alternativa energikällor. I diagrammet visas 
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prisutvecklingen för råolja mellan 1947 och 2011 samt några tänkbara förklaringar till 
prisförändringar vid olika tidpunkter.  

 

Priset på råolja per fat US dollar 2010 

 18 dollar: 1955: Suezkrisen 1955 

 19 dollar: 1973: Yom Kippur-kriget, oljembargo, Amerikansk priskontroll  

 40 dollar: 1978: Den iranska revolutionen 

 58 dollar: 1979: Kriget mellan Iran och Irak 

 30 dollar: 1990: Irakkriget, asiatisk tillväxt, svagare dollar. OPEC inför 10% 
kvotökning, finanskris i Asien.  

 20 dollar: 2001: 11 september bombningarna 

 58 dollar: 2009: Ekonomisk recession 

 80 dollar: 2010: uppror i Libyen 

450 

Lokal arbetskraft och migranter 

År 2050 beräknas den globala energiförbrukningen ha fördubblats. Enligt de flesta 
prognoser kommer det inom några decennier att vara nödvändigt att minska 
oljeanvändningen. Senare kommer det att bli ont om naturgas. Priset på fossila bränslen 
kommer att öka i takt med ökade behov och minskad tillgång och kommer enligt de flesta 
experter att påskynda framtagning av alternativa energikällor. I diagrammet visas 
prisutvecklingen för råolja mellan 1947 och 2011 samt några tänkbara förklaringar till 
prisförändringar vid olika tidpunkter. 

 

Tabellen visar lokal arbetskraft och migranter fördelade på samhällssektorer i procent. 

Industriländer 

 jordbruk: 3 

 industri: 25 

 service: 72 

Utvecklingsländer 

 jordbruk: 25 

 industri: 20 

 service: 40 

Migranter i Industrialiserade värdländer 

 jordbruk: 10 
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 industri: 40 

 service: 50 
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Till läsaren 

Denna text finns i elevens bok:  

 

 Gå gärna igenom kortkommandona för Textview så underlättar det arbetet med 
boken.  

 Till denna bok finns ingen separat taktil bildbilaga. 

 En del av bilderna i boken är beskrivna och förklarade i separat text. Det kan vara 
viktigt att läsa dessa då de ofta har betydelse för förståelsen av avsnittet. 
Bildbeskrivningar finns i fliken ”Bildbeskrivningar” och du måste förflytta dig dit för 
att läsa dessa!  

 Många av tabellerna har omarbetats för att fungera för dig att läsa. Vid några 
tabeller finns förklaringar innan själv tabellen börjar. Läs dessa så blir det lättare att 
förstå hur de är uppbyggda.   

 Använder du JAWS skärmläsningsprogram fungerar det ofta bra att läsa tabellerna 
med hjälp av kortkommandot 

alt+ctrl+ piltangenterna. 

  



17 

 

Pedagogiska tips 

 Tänk på att eleven med synnedsättning ofta behöver extra tid på sig att förbereda 
sig ex innan grupparbete. Det är bra om eleven har fått möjlighet att ex läsa igenom 
texten som ska diskuteras i förväg, inför ett grupparbete.  

 Gå gärna igenom de vanligaste förflyttningskommandona i Textview med eleven. 
Det underlättar arbetet med boken!  

 Det medföljer ingen separat bildbilaga med taktila bilder (svällpapper) till denna 
bok. En taktil världskarta kan dock vara bra att ha till hands för eleven.  

 Tabeller. För den elev som använder JAWS skärmläsningsprogram kan 
Ctrl+Alt+pilarna användas för att förflytta sig i kolumnerna. Från och med Jaws 
version 13 fungerar det att använda piltangenterna utan (ctrl + alt) 

 Använd gärna en ritmuff för att kunna illustrera enkla grafer ex sid 314-315 (Priser 
och prisbildning). 

 Förklara gärna diagrammet ”Philipskurvan” sid 400 med hjälp av ritmuff eller annat 
taktilt material.  
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Bildbeskrivningar 

27 

Modell av forskningsprocessen. Till vänster ”verkligheten” (materialet), i mitten 
forskningsprocessen med problem, teori och metod. Material + problem, teori och metod 
bildar tillsammans underlag för analys som leder fram till ett resultat (till höger). 

28 

Foto från en verkstadslokal. 

50 

En sommarbild. Solen lyser på den röda gården med vita knutar. Hagarna ramas in av 
gärdsgårdar.  

53 

Ett stort hyreshus.  

55 

Karikatyrteckning där två gubbar med halsar som ser ut som stjärtar, står och pratar med 
varandra. 

58 

Antal och könsfördelning i %. Källa: Avgångna från gymnasieskolan, Skolverket 

 

49 500 flickor 

48 400 pojkar  

 Hantverk: flickor 85% pojkar: 15% 

 Omvårdnad: 82  18 

 barn- och fritid: 78  18 

 handels- och adm.: 70  30 

 estetiska: 71  69 

 naturbruk: 70  30 

 hotell och restaurang: 70  30 

 int.Baccalaureate och Waldorfskolor: 65  35  

 samhällskunskap: 63  77 

 medie: 60  40 

 övriga: 51  49 

 naturvetenskap: 50  50 
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 teknikprogrammet: 20  80 

 industri: 10  90 

 fordon: 3  97 

 bygg: 3  97 

 energi: 2  98 

 el: 2  98  

87 

Diagrammet visar befolkningsökningen från år 0 till år 2030. I början av 1900 nåddes 2 
miljarder. 1975 nåddes 4 miljarder och år 2000 6 miljarder.  

90  

Staden är översvämmad – brunt vatten har dränkt hus och växtlighet. Människor fraktas 
bort med hjälp av en traktor, skopan är överfull. 

102 

Diagram. Den förändrade medianvändningen i procent. 

Först presenteras år 1983 sedan år 2009. (Kassettband minskade helt 2007, kvällstidningar 
kom 1998, gratistidningar kom 2005, Internet kom 1998).  

 

 Kassett:  38  0 

 Video/DVD:  7  14 

 Kvällstidning:  35  18 

 Gratistidning:  0  25 

 Mp3:  0  25 

 CD/grammofonskiv:  26  24 

 Text-TV:  28  25 

 Internet:  0  65 

 Morgontidning:  75  65 

 Radio:  70  75 

 Television:  75  85 

 

107 

Diagram som visar visar andel regelbundna tidningsläsare på papper och hur andelen 
totala regelbundna läsare ökar vid komplettering med regelbundna tidningsläsare på 
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papper och/eller på Internet. Diagrammet är omgjort till tabell. Först presenteras siffrorna 
för internet och sedan siffrorna för internet och papper tillsammans. 

Morgontidningar (i procent) 

ålder  internet   papper  

 15-29  5 40 

 30-49  3 70 

 50-64  2 82 

 65-85 2 85 

 

Kvällstidningar (i procent) 

ålder  internet   papper  

 15-29  12 30 

 30-49  15 32 

 50-64  22 32 

 65-85 20 25 

 

108 

Svartvitt foto. En grupp människor har samlats utanför huset och följer intresserat vad som 
händer där framme vid väggen där två tv-apparater sänder bild.  

110 

Diagram som visar vilken typ av kommunikation (i procent) som utförs för olika åldrar. 

 

Skriva/läsa e-post 

 16-25 år: 85%  

 36-45 år: 90% 

 55-65 år: 80%  

Bifoga filer till e-posten 

 16-25 år: 50%  

 36-45 år: 60% 

 55-65 år: 50%  

Instant messaging 

 16-25 år: 80%  
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 36-45 år: 30% 

 55-65 år: 20%  

Läsa bloggar 

 16-25 år: 38%  

 36-45 år: 15% 

 55-65 år: 5%  

Besöka communities 

 16-25 år: 60%  

 36-45 år: 18% 

 55-65 år: 0%  

110 

Diagram som visar internet som praktiskt redskap i olika åldrar. 

 

Tidtabell, adresser 

 16-25 år: 35%  

 36-45 år: 50% 

 55-65 år: 39%  

Besöka internetbank 

 16-25 år: 30%  

 36-45 år: 30% 

 55-65 år: 35%  

Kolla fakta 

 16-25 år: 62%  

 36-45 år: 32% 

 55-65 år: 20%  

Ordlexikon 

 16-25 år: 50%  

 36-45 år: 20% 

 55-65 år: 15%  

110 

Diagram som visar underhållningsaktiviteter på internet i olika åldrar. 
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Lyssna/ladda ner musik 

 16-25 år: 70%  

 36-45 år: 20% 

 55-65 år: 10%  

Spel 

 16-25 år: 40%  

 36-45 år: 10% 

 55-65 år: 10%  

Se/ladda ner video  

 16-25 år: 50%  

 36-45 år: 10% 

 55-65 år: 2%  

 

126 

Ikonen för the Pirate Bay är ett stort piratskepp. 

126 

Diagram som visar användningen av fildelningstjänster. 

Befolkningen 

 2005: 7% 

 2006: 10% 

 2007: 15% varav 22% män 8% kvinnor 

 2008: 20% varav 26% män 12% kvinnor 

 2009: 17% varav 24% män 13% kvinnor  

 

152 

Foto på riksdagshuset i Stockholm.  

166 

Diagram som visar riksdagsvalet 2010. Siffror inom parentes gäller riksdagsvalet 2006 

 Moderaterna 
mandat: 107 (97) 
procent: 31,1 (26,2) 
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 Centerpartiet 
mandat: 23 (29) 
procent: 6,6 (7,9) 

 Folkpartiet 
mandat: 24 (28) 
procent: 7,1 (7,5) 

 Kristdemokraterna 
mandat: 19(24) 
procent: 5,6 (6,6) 

 Socialdemokraterna 
mandat: 112 (130) 
procent: 30,7 (35,0) 

 Vänsterpartiet 
mandat: 19 (22) 
procent: 7,3 (5,2) 

 Miljöpartiet 
mandat: 25 (19) 
procent: 7,3 (5,3) 

 Sverigedemokraterna 
mandat: 2,0 (0) 
procent: 5,7 (0) 

 Övriga 
mandat: 0 (0) 
procent: 1,4 (5,7) 

182 

En hund har fastnat på en klippavsats. Två räddningsarbetare har klättrat upp för att hjälpa 
den. 

186 

Foto från ett ridhus. 

189 

Tecknad bild från en förskola där barnen sitter samlade runt det tomma matbordet. 
Förskolläraren:   

- I stället för lunch får vi glädja oss åt det jättefina kommunala bokslutet! 

192 

Ett diagram visar en prognos för Kommunernas försörjningsbörda för olika åldersgrupper 
20 (barn och ungdom) och 64 år (äldre)över tid. Från 1950 till år 2050 
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Prognosen fram till 2050 kan bli annorlunda om Sveriges migrationspolitik förändras, t.ex. 
genom ökad arbetskraftsinvandring. Källa: SCB  

 1950 
Försörjningsbördan = 0,65 
Barn och ungdom = 0,5 
Äldre = 0,2 

 1980 
Försörjningsbördan = 0,75 
Barn och ungdom = 0,45 
Äldre = 0,3 

 2010 
Försörjningsbördan = 0,71 
Barn och ungdom = 0,4 
Äldre = 0,3 

 2050 
Försörjningsbördan = 0,85 
Barn och ungdom = 0,4 
Äldre = 0,45 

203 

Diagram som visar budget 2012 (utgifter i %). 

Skydd och förvaltning av naturresurser 40,8 %, Hållbar tillväxt 45,9 %, EU som global 
partner 6,4 %, Administration 5,6 %, Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa 1,4 %. 
Källa EU-upplysningen.  

215 

Diagram. 

 Irland: -13 

 Grekland: -9 

 Spanien: -8,5 

 Slovenien: -6,2 

 Cypern: -6,1 

 Frankrike: -5,1 

 Slovakien: -4,7 

 Nederländerna: -4,5 

 Tyskland (år 2010): -4,2 

 Portugal: -4,1 
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 Italien: -3,9 

 Belgien: -3,8 

 Malta: -2,8 

 Österrike: -2,5 

 Luxemburg: -0,5 

 Finland: -0,4 

222 

Schematisk skiss:  

a. Folket väljer Kongressen. Som består av Representanthuset och Senaten. 

b. Kongressen godkänner Högsta Domstolen 

c. Folket väljer ”Elektorer” som utser presidenten 

d. Presidenten utser Högsta Domstolen och regeringen 

226 

Den parlamentariska skissen:  

 

Parlamentarism 

- Statschefen (ej politiskt ansvarig)  

- Folket i delstaten väljer Parlamenten som utser Regeringen. 

 

Presidentstyre 

 Folket väljer Statschefen som utser regeringen 

 Folket väljer ”Folkrepresentation”    

 

236 

Ett brott blir känt av polisen. Schematisk skiss.  

 

Polis 

 En förundersökning görs eller så skrivs böter (ordningsbot) ut direkt. 

 En person blir misstänkt.Om den misstänkte är under 15 år tar Socialnämnden över. 
I annat fall prövar åklagaren om den misstänkte ska åtalas.  

 Åklagaren har tre olika val. Det blir inget åtal (åtalsunderlåtelse),  

 böter (strafföreläggande skrivs ut) eller åtal väcks. 
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 Om åtal väcks går ärendet vidare till Domstol som tar ställning till skuldfrågan och 
bestämmer påföljd: böter, villkorlig dom, villkorlig dom med samhällstjänst, 
skyddstillsyn, fängelse, annat t.ex. sluten ungdomsvård, påföljdseftergift.  Några blir 
frikända 

 

Kriminalvård: frivård, fängelse 

samhällstjänst utan övervakning, den dömde ställs under övervakning, samhällstjänst med 
övervakning, kontraktsvård, intensivövervakning med elektronisk kontroll, den dömde 
sätts i fängelse. 

 

241 

Brottstrappan 

 

Diagram i trappsteg som visar en persons brottsliga utveckling mellan 10-18 år.  

 10 år: anpassningssvårigheter 

 12 år: skolk och mobbning 

 14 år: snatteri och gängbildning 

 15 år: skadegörelse 

 17 år: stöldbrott 

 18 år: våldsbrott 

 Trappan vänder nedåt: Yrkeskriminalitet, fängelser, slutna anstalter och 
institutioner 

247 

Polisen visiterar en man innan han släpps in i rättegångsalen.  

284 

Pensionens olika delar i form av en triangel. I basen finns inkomstpensionen (största 
delen), ovanför Premiepensionen och Tjänstepensionen. Många toppar med en privat 
pensionsförsäkring. 

297 

Tecknad bild där två personer ur företagsledningen sitter på podiet och talar till de många 
anställda:  

Den ene säger:  

”- Förändringstrycket tvingar oss att göra vissa omprioriteringar i vårt humankapital” 

Den andre: ”- och den som får behålla jobbet heter...” 
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299 

Tecknad bild där en kollega häver sig över skärmväggen och skriker till sin kollega  

”- Sluta knappra så jävla högt” (på tangentbordet) 

304 

Det är kaos på gatan med bilar, mopeder, cyklister, lastbilar, människor och djur i en enda 
röra.  

308 

Schematisk skiss i form av en cirkel med 4 delar. Överst Den offentliga sektorn (kl 12) 
Företagen (kl 3) Kreditinstituten (kl 6) Hushållen (kl 9) 

 Mellan hushållen och företagen utväxlas löner och betalning för varor och tjänster.  

 Mellan hushållen och kreditinstituten utväxlas sparande och räntor mot räntor och 
lån.  

 Mellan hushållen och den offentliga sektorn utväxlas skatt som betalas in, och löner 
och transfereringar som betalas ut.  

312 

Schematisk skiss för varu- och tjänstemarknaden. 

a. Hushållen efterfrågar varor och tjänster. Betalar till varu- och tjänstemarknaden.  

b. Den offentliga sektorn efterfrågar också varor och tjänster och betalar till varu- och 
tjänstemarknaden. 

c. Företagen utbjuder varor och tjänster och efterfrågar varor och tjänster. De möter sina 
kunder på varu- och tjänstemarknaden.  

d. På sidan om finns kreditinstituten. 

339 

Diagram. Arbetslösa i procent arbetskraften. Arbetskraften utgörs av sysselsatta och 
arbetslösa. 

 1960: 2 1965: 1  

 1970: 1,5  1975: 1,6  

 1980: 2,5 1985: 3,1 

 1990: 2 1995: 8,7 

 2000: 5  2005: 6,2 

343 

Schematisk skiss. Riksbanken lånar ut pengar till banken som pantsätter värdepapper som 
säkerhet, en så kallad ”repa”.  
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342 

Schematisk skiss. 

Högkonjunktur med risk för inflation. Då höjer Riksbanken reporäntan. Bankernas korta 
räntor stiger och hushåll med rörliga lån, t.ex. bostadslån får högre räntekostnader. 
Hushållen måste minska sin konsumtion. 

 

Det blir dyrare för företagen att låna pengar, vilket gör att investeringsviljan hos företagen 
minskar. Den ekonomiska tillväxten dämpas. Viljan att nyanställa minskar och 
arbetslösheten ökar och löneökningen dämpas. Inflationstrycket minskar. 

345 

Diagram. Värde 100 skr efter devalvering: 

 oktober 1976: 3 % = 97,00 

 april 1977: 6 % = 91,18 

 augusti 1977: 10 % = 87,06 

 september 1981: 10 % = 74,86 

 oktober 1982: 16 % = 62,04 

345 

Schematisk skiss i form av en cirkel. 

Landet devalverar, importen blir dyrare, exporten minskar, inflation, landet devalverar osv. 

348 

Landsbygd. Djur betar fridfullt på ängen med utsikt över hav och skog.  

Stadsmiljö. Många människor har samlats på en uteservering för att umgås, äta och dricka.  

353 

Diagram: Statskuldens utveckling 1980-2010. Källa: Riksgälden  

 1980: 200 

 1985: 600 

 1990: 600 

 1995: 1400 

 2000: 1200 

 2005: 1300 

 2010: 1100 
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358 

Diagram. 

 1965: 6 % 

 1970: 8 % 

 1975: -7 % 

 1980: 1 % 

 1985: 3 % 

 1990: 4 % 

 1995: 7 % 

 2000: 11 % 

 2005: 6 % 

 2009: -12 %  

 2010: 5 % 

386 

Diagram. Från 1770-talet och fram till 1810 sjönk reallönerna i Sverige men efter 1840-
talet, med industrialiseringen, kom det rejäla uppsvinget. Siffrorna från diagrammet nedan 
visar först år och sedan reallönens stegvisa förändringar mellan år 1550 till 1900. Källa: 
Sveriges Riksbank 

 

Reallönen i Sverige  

 1550-1600: 80-40 

 1600-1650: 100-50 

 1650-1700: 110-50 

 1700-1750: 50-140 

 1750-1800: 100-40 

 1800-1850: 40-100 

 1850-1900: 90-250 

392 

Diagram i form av en trappa. Produktivkrafterna utvecklas längs den diagonala linjen. I 
basen den sociala organisationen.  

 Steg 1: slavsamhället 

 Steg 2: Roms fall, Det feodala samhället. Maskinell framställning (Borgarklassens 
uppkomst) 
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 Steg 3: Revolutioner 1688 (England), 1789 (Frankrike). Det kapitalistiska samhället. 

 Steg 4: Storindustriell produktion( Proletariatets uppkomst). 1871 års revolutions i 
Frankrike – ett förebud.  

 Steg 5: Det socialistiska samhället.    

403 

Diagram Chiles BPN förändringar sedan 1960 

 1960: 4,9 

 1965: 9,0 

 1970: 8,1 

 1975: -11,4 

 1980: 8,1 

 1983: -10 

 1985: 5,0 

 1990: 3,0 

 1995: 11,0 

 2000: 4,8 

 2005: 5,0 

 2010: 4,9 

421 

Karta som visar Natomedlemmar i Europa och stater utanför Nato anslutna till Partnership 
for Peace:  

Natomedlemmar:  
Island, Storbritannien, Norge, Danmark, Nederländerna, Estland, Lettland, Litauen, Polen, 
Tyskland, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Slovenien, Portugal, Spanien, Italien, Malta, 
Grekland, Turkiet, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Tjeckien, Slovakien, Ungern 

 

Anslutna till Partnership for Peace: 
Sverige, Finland, Ryssland, Irland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Georgien, Österrike, 
Schweiz, Serbien, Bosnien Hercegovina, Makedonien, Georgien, Armenien   

425 

Schematisk skiss. Streck i olika färger mellan olika ”civilisationer” visar på mer eller mindre 
konfliktfyllda relationer. De olika civilisationerna är: Afrikansk civilisation, Japansk 
civilisation, Slaviskortodox civ., Muslimsk civilisation, Hinduisk civilisation, Latinamerikans 
civilisation, Västvärlden och Konfuciansk civilisation. 
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446 

Diagram ”Exportandelar” 

Export som andel av BNP för USA, Tyskland och Sverige (i procent) år 1970-2010. 

 1970: 5, 15, 22  

 1980: 10, 20, 30 

 1990: 10, 25, 30 

 2000: 10, 30, 45 

 2010: 11, 49, 51 

448 

Diagram ”Kinas Varuexport” i miljarder dollar år 2000 - 2010 

 2000: 200 

 2001: 220 

 2002: 230 

 2003: 410 

 2004: 600 

 2005: 780 

 2006: 980 

 2007: 1200 

 2008: 1400 

 2009: 1200 

 2010: 1590 

459 

Ett diagram visar bidrag per sektor 2011. Direkt BNP respektive total BNP i procent.  

Direkt BNP 

 bilindustri: 1,3 

 banksektorn: 5,0  

 turism: 3,1 

 

Total BNP 

 bilindustri: 9,0 
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 banksektorn: 11,0 

 turism: 9,0 

465 

På väggen bakom studenten står  

”Every morning i wake up on the wrong side of CAPITALISM” målat i rött.  
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