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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

• Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

• Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

• Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven! 

• Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

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

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00. 

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 
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Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

• Ordförklaringar sid 264-267 och Register sid 268–270 är placerat under egen flik. 

• Källförteckning till bilderna samt baksidestext utgår. 

• Bilderna kompletteras oftast med bildbeskrivningar. 

• Bildtexterna är oftast infogade i bildbeskrivningarna. 
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Sidspecifika förändringar 

137 

Bilderna utgår. Eleven behöver en Sverigekarta där man kan visa vad bilderna i boken vill 
illustrera. 

158 

Illustrera majoritetsregering och minoritetsregering med en ritmuffsbild. 

159 

Gör två ritmuffsbilder som illustrerar en koalitionsregering och en samlingsregering. 

188 

Visa på elevens taktila Sverigekarta var de olika kommunerna är belägna. 

189 

Frågor – Uppgift 3 

Eleven behöver en Sverigekarta. 

190 

Eleven har fått cirkeldiagrammets information som text, men rita gärna diagrammet på en 
ritmuff så att eleven kan få en taktil uppfattning om hur stor skillnaden är mellan olika 
personalgrupper. 

207 

Eleven behöver en Norden karta. Visa eleven var de olika områdena är belägna. 

208 

Uppgift 1 a-b 

Om eleven inte har tillgång till en kommunkarta kan eleven i stället skriva var i kommunen 
de olika verksamheterna är belägna. Detta är en uppgift som troligen kräver individuell 
handledning eftersom en elev med synnedsättning inte har samma möjlighet att ta del av 
den här typen av kunskap. De seende eleverna kan ju sitta på bussen och se att här ligger 
reningsverket, där är busstationen etc. 

209 

Nivå 3 Uppgift 5 a-b 

Eleven skriver sina svar. 

Ge eleven tips på några artiklar på nätet som är textbaserade så att eleven med 
synnedsättning också kan bidra med text. Denna uppgift lämpar sig bäst som gruppuppgift 
då eleven med synnedsättning inte kan få ta på artiklar/fakta på samma sätt som de 
seende. 
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212 

Gör en individuell genomgång av bilden. Det är viktigt att eleven har förstått bildens 
innehåll då ett flertal av repetitionsfrågorna är kopplade till just denna bild. 

216 

Rita ett diagram på elevens ritmuff. Använd exempelvis vaxsnören för att markera 
medellivslängden. 

227 

Illustrera diagrammen med en förenklad ritmuffsbild. 

Ge eleven kompletterand och förtydligande information om sidans bilder så att eleven får 
den kunskap som han/hon behöver för att kunna förklara bilden och lösa uppgift 5 a). 

228 

Nivå 1 Uppgift 3 

Följande mening utgår: Ta gärna hjälp av färgerna i bilden när du berättar. 

Uppgift 4 

Glöm inte att ge eleven det förtydligande till diagrammet på sidan 216 som eleven behöver 
för att kunna lösa uppgiften. 

Uppgift 11 

Denna uppgift kräver förberedelser. Kolla exv. På internet efter tidningsartiklar som är 
textbaserade och som eleven kan läsa på sin dator. 

229 

Nivå 2 Uppgift 2/ Nivå 3 Uppgift 2 

Kolla så att eleven har fått den information som eleven behöver för att lösa uppgiften. 

Uppgift 7 

Denna uppgift förutsätter att eleven har fått diagrammen på sid 227 på ritmuff. Eleven 
ritar sina diagram på ritmuff men man ska vara medveten om att denna uppgift är 
tidskrävande. 

232 

Rita gärna cirkeldiagrammet på en ritmuff. 

234 

Rita ett linjediagram på elevens ritmuff. Markera med exv. vaxsnören. 

244 

Rita ett diagram på elevens ritmuff så att eleven får en taktil känsla för hur stora 
variationerna är. 
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246 

Nivå 2 Uppgift 2 

Denna uppgift förutsätter att eleven har fått cirkeldiagrammet på sidan 232 som reliefbild. 
Var medveten om att rita diagram på ritmuff är tidskrävande och att eleven kan behöva 
individuell handledning. 

247 

Nivå 3 Uppgift 4 

Kolla så att eleven har diagrammet på sidan 234 som en taktil bild. 

250/255/257/260 

Rita flaggorna på en ritmuff. 
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Till läsaren 
Ordförklaringar och register är placerat under egen flik. 

Källförteckning till bilderna samt baksidestext utgår. 

Efter varje kapitel finns det frågor som är uppdelade i tre olika nivåer som kan användas 
för att få en sammanfattning av kapitlet. 

Det är då lämpligt att du skriver dina svar i en egen mapp: Samhällskunskap 

Var noga med att du alltid skriver kapitlets rubrik och uppgiftens nivå och sedan uppgiftens 
nummer så att det blir lätt att se vilka svar som hör till vilken uppgift. Det är viktigt med 
ordning och reda! 

Du behöver taktila kartor. Be din lärare om en taktil karta eller använd dina taktila kartor 
som du har i ämnet geografi. 

Boken innehåller många bildbeskrivningar. Det är dock svårt att få med allt på bilden i en 
bildbeskrivning så ibland kanske du behöver lite extra information från din lärare. Läs 
gärna igenom dem i lugn och ro så att du kan fråga din lärare om det är något du inte 
förstår eller som du vill få lite mera information om. 

Bildtexterna är oftast infogade i bildbeskrivningarna. 
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Pedagogiska tips 
• De bildbeskrivningar som finns i boken kan aldrig ge exakt samma information som 

de seende eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför gärna om bilderna 
och ge den extra information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för 
att få samma förståelse för bilderna/texterna som de seende eleverna. Ge t.ex. 
eleven med synnedsättning en individuell genomgång av diagram och beskrivningar 
av hur exempelvis Livets trappa ser ut. 

• Gör alltid en individuell genomgång med eleven inför varje nytt kapitel och tänk 
efter vad vill jag som pedagog att eleven ska kunna efter genomgånget kapitel. 
Anpassa undervisning utifrån detta! 

• Utgå alltid från den enskilde elevens befintliga kunskaper. Försök få eleven att hitta 
egna sätt att hänga upp sina nya kunskaper på. Det hör till allmänbildningen att 
veta hur Sverige styrs, flaggor, de politiska partiernas symboler eller hur det går till 
när man röstar etc. Tyvärr är denna information inte lika lättillgänglig för en elev 
med synnedsättning som för de seende eleverna och därför är den individuella 
genomgången så viktig. De seende eleverna får så mycket gratis genom synen som 
icke seende behöver få tillgång till på ett annat sätt. En pedagogisk utmaning som 
också uppskattas mycket av seende elever. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. kartor, tidslinjer, 
diagram etc. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Gör gärna en 
”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite mera information på 
ritmuffsbilden. Denna information kan man skriva med hjälp av Perkinsmaskinen 
direkt på ritmuffen. Många av bokens bilder kan enkelt illustreras på detta sätt. 

• Det förekommer kartor i boken som man kan beställa från SPSM Läromedels 
Basbilder 
webbutiken.spsm.se 
kontakt: laromedel@spsm.se 
Kom dock ihåg att göra dessa beställningar i god tid innan ni börjar med nytt 
kapitel. 

• Exempel på basbilder från SPSM som kan vara användbara: 

- Nordenkarta best. nr 6644 

- Sverigekarta i storformat best. nr. 8548 

• För att kunna återvända kartorna kan man skriva en ”nyckel” med förkortningar 
med den information man vill förmedla på kartan och sedan sätt förkortningarna 
med häftmassa på kartan. Vaxsnören är bra när man vill markera exempelvis pilar, 
gränser etc. på en taktil karta. 

• Bland repetitionsuppgifterna till de olika kapitlen finns ibland uppgifter där eleven 
ska jämföra olika diagram och detta är svårt för en elev med synnedsättning. Ge 

https://webbutiken.spsm.se/
mailto:laromedel@spsm.se


7 
 

individuell handledning eller gör om uppgiften till en samarbetsuppgift där man 
löser uppgifterna tillsammans i grupp. 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med synnedsättning att läsa igenom 
texterna och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid. 

• Vid prov har en eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

• Uppmana eleven att läsa ”Till läsare” så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 
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Bildbeskrivningar 

132 

Ett fotografi på en stor folksamling där varje individ har olika önskemål. 

134 

Tre tecknade bilder som illustrerar orden: anarki, diktatur och demokrati. 

- Anarki: Teckningen visar hur några personer gör inbrott i en klädaffär och packar 
väskor fulla med kläder. En kille springer i väg med en väska. På taket till 
polisstationen sitter några killar och saboterar bokstäverna som står på husets ena 
vägg. 

- Diktatur: En man står och pekar med ena handen för att tala om att det är han som 
bestämmer. På väggen bredvid mannen sitter en affisch med ett kort på mannen 
med texten: 

Nyheter: vår ledare, mer populär än någonsin 

De som protesterar blir gripna och dömda till fängelse. De är fiender till staten. 

- Demokrati: Man ser fyra olika valaffischer med bilder på de som ställer upp i valet. 
Varje affisch har ett meddelande: Rösta på oss! För framtiden! För tryggheten! Välj 
oss! 
Fem personer står med sina valsedlar framför valurnan på väg att rösta. 

135 

En tecknad bild på en tjock bok med blåa pärmar - Sveriges Rikes lag. 

136 

Ett fotografi från en vallokal. Valförrättaren lägger de olika kuverten med valsedlar i 
valurnorna. Valurnorna är de lådor där rösterna samlas innan de räknas på valdagens kväll. 
För att ingen annan ska veta hur man röstar finns en skärm som man kan ställa sig bakom 
när man stoppar sina valsedlar i kuverten. 

137 

Tre Sverigekartor som visar att riksdagsvalet berör hela Sverige. Den andra kartan visar 
Sverige indelat i 20 större områden där man röstar till 
landstingsfullmäktige/regionsfullmäktige och den tredje kartan ska illustrera valet till ännu 
mindre områden, kommunerna. 

137 

Ett fotografi på en gul valsedel till Riksdagen. Valsedlarna är markerade med två svarta 
streck i kanten på var sida av valsedelns längsta sidor. Valsedel har följande text: 

Val till riksdagen 

Miljöpartiet de gröna 
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Du får markera en av dessa anmälda kandidater. 

1 Max Andersson, 32 år Språkrör Gröna Studenter, Bergsjön 

2 Klara López, 29 år Fil Stud/Volontär, Angered 

3 Lage Rahm, 26 år Politisk Sekreterare 

(17 olika kandidaters namn) 

Göteborgs kommun 0055-02545 

138 

På bilden ser man människosiluetter som illustrerar hur riksdagens ledamöter utses. 

- Folket (18 år fyllda svenska medborgare) 

- Folket röstar till 

- Riksdagen – 349 ledamöter 

- Statsministern utser regeringen 

Det har varit val. Det största partiet får flest mandat i riksdagen. Det parti eller de partier 
som vill samarbeta och som har flest ledamöter i riksdagen kan bilda regering. 

139 

Ett fotografi taget på några riksdagsledamöter. De sitter vid sina bänkar och ser ut att 
lyssna på någon som pratar. Ledamöterna i riksdagen kommer från hela landet. De 
representerar alltså både ett län och ett politiskt parti. 

140 

Ett fotografi från en vallokal. I det här fallet är det en gymnastiksal. Fyra personer står 
bakom var sin grön skärm. Hur vi röstar är hemligt. Därför står man bakom en skärm så att 
ingen kan se vilka valsedlar man stoppar i kuverten. 

141 

Ett fotografi på en hand som tar en valsedel. Valsedlarna står i prydliga rader. Det är olika 
färger för de olika valen: blåa, gula och vita. 

142 

Ett svartvitt fotografi från 1937. På bilden ser man en kvinna som står vid en vedspis och 
håller sina händer i en kastrull. Arbetet i köket med vedspis och utan rinnande vatten var 
slitsamt. 

143 

Ett fotografi på en valaffisch från år 1911. Affischen visar svartklädda män som går i ett 
demonstrationståg. Männen som går främst håller i små plakat. En man håller i ett rött 
standar med texten ”Frihet och rätt”. Valaffischen har texten: Arbetarna tåga ut i 
valkampen. 
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144 

Åtta partisymboler 

- Vänsterpartiet – ett vitt v på röd botten 

- Kristdemokraterna – en ”vitsippa” på blå botten 

- Socialdemokraterna – en röd ros 

- Miljöpartiet – en gul maskros på grön botten 

- Moderaterna – ett vitt M på ljusblå botten 

- Centerpartiet – en fyrklöver 

- Folkpartiet – en blåklint 

- Sverigedemokraterna – en sippliknande blå blomma med gult i mitten 

145 

Ett svartvitt fotografi på några kvinnor. Det är personalen på Eva Andéns advokatbyrå i 
Stockholm som går för att rösta år 1921. De är välklädda med kappor och hattar på 
huvudena. 

148 

Ett fotografi på en kille och en tjej som troligen är i skolan och sitter och löser en 
arbetsuppgift. 

149 

Ett fotografi på Fredrik Reinfeldt som besöker en skola. 

Politiker ser ofta till att medierna är där när de besöker skolor. Att synas på en skolgård 
omgiven av elever är ett sätt att visa allmänheten att skolan är en viktig politisk fråga. 

150 

En Europakarta som visar medlemsländerna i Europeiska Unionen EU. 

Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Nederländerna, 
Belgien, Storbritannien, Irland, Frankrike, Luxemburg, Tjeckien, Österrike, Slovakien, 
Ungern, Rumänien, Bulgarien, Grekland, Slovenien, Portugal, Spanien, Malta och Cypern. 

151 

En teckning som visar hur ett förslag i EU blir en ny lag i Sverige. 

  EU-kommissionen 

  Regering – riksdag 

  Europaparlamentet 

  Ministerrådet 

  Sverige genomför lagen 
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152 

Ett fotografi på ett gult identifikationskort för Comissão Européa Birgitta Amoroso. Det 
gula passerkortet är försett med ett fotografi på Birgitta Amoroso. 

153 

Tre fotografier 

- Ett fotografi på en affisch för nejsidan vid folkomröstningen 1922. På affischen ser 
man några kokta kräftor med dill och en arg man som pekar på ett snapsglas och en 
drickflaska. Affischen har följande text: NEJ! Kräftor Kräva Dessa Drycker! Du måste 
avstå från kräftor om du icke rösta NEJ den 27 Augusti. 

- Tre röstsedlar till folkomröstningen om kärnkraftens avskaffande. Det var tre olika 
förslag och på röstsedlarna står det bl.a. Jag röstar på förslag nr 1, 2 eller 3. 

- Ett fotografi på olikfärgade valaffischer för ja till euron vid Skeppsbron i Stockholm. 

Affischerna har följande texter: 

1 Liten valuta, stor risk 
Stor valuta liten risk – Ja till euron! 

2 För välfärd, jobb och trygghet – Ja! Till euron 

3 Lämna inte Sverige utanför – Ja! Till euron 

4 För handel, tillväxt och jobb! – Ja! Till euron 

154 

Åtta partisymboler 

- ett vitt v på röd botten 

- en ”vitsippa” på blå botten 

- en röd ros 

- en fyrklöver 

- en gul maskros på grön botten 

- ett vitt M på ljusblå botten 

- en sippliknande blå blomma med gult i mitten 

- en blåklint 

156 

Ett flygfotografi över centrala Stockholm där viktiga byggnader som representerar den 
politiska makten är markerade. 

158 

Ett fotografi på Kajsa Lunderquist. Hon var 27 år när hon valdes in i riksdagen. 
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158 

En halvcirkel som illustrerar en majoritetsregering. 

Här har regeringen stöd av mer än hälften av riksdagens ledamöter. 

158 

En halvcirkel som illustrerar en minoritetsregering. 

Här stöds regeringen av mindre än hälften av riksdagens ledamöter. 

159 

En halvcirkel som illustrerar en koalitionsregering. 

Här går två eller flera partier ihop och bildar en gemensam regering. 

159 

En halvcirkel som illustrerar en samlingsregering. 

Här samarbetar partierna över gränserna då landet exempelvis står inför en stor kris. 

159 

Ett fotografi som visar kronprinsessan Victoria och en samekvinna. Kvinnan är klädd i 
traditionella samekläder. Båda skrattar. Kungafamiljens medlemmar reser mycket i Sverige. 
Här besöker kronprinsessan Victoria Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. 

161 

Ett fotografi från riksdagssalen där ledamöterna sitter i sina bänkar två och två i rader 
vända fram mot talmannen och talarstolen. 

162 

Ett fotografi från Kajsa Lunderquists arbetsrum. 

Hon sitter och jobbar vid sin dator. En riksdagsledamot får flera hundra mejl varje dag. Alla 
ska läsas och en del ska besvaras. 

164 

Två fotografier 

- Ledamöterna i riksdagen kan välja mellan att rösta ja, nej eller att avstå. På första 
fotot ser man ett finger som trycker på nej-knappen. 

- På foto nummer två ser man resultatet av en omröstning i plenisalen på en 
ljustavla. 
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Voteringsresultat 

  Ja - 157 

  Nej – 0 

  Avstår – 155 

  Frånvarande – 37 

Under ljustavlan ser man även en miniatyr av riksdagsledamöternas bänkar etc. i 
plenisalen. Där lyser lampor som visar vilka som röstat ja, nej etc. 

165 

Ännu ett fotografi på riksdagsledamoten Kajsa Lunderquist. Det är viktigt att unga 
engagerar sig i politik, säger Kajsa som var 16 år när hon gick med i Moderaternas 
ungdomsförbund. 

165 

Ett fotografi från ett rum där utskotten håller sina förhandlingar. Man ser ett långbord, där 
varje ledarmot har en skylt med sitt namn samt en egen mikrofon. 

Varje utskott har sin egen sal. I utskotten äger de viktiga förhandlingarna mellan partierna 
rum. 

166 

Ett fotografi där riksdagledamoten Kajsa Lunderquist promenerar i en av riksdagens många 
korridorer. En riksdagsledamot måste snabbt lära sig att hitta i alla korridorer och gångar i 
riksdagshuset. 

167 

Ett fotografi på några riksdagsledamöter som sitter i ett möte. Kajsa deltar i många möten 
under en vecka. 

168 

Tre tecknade bilder som illustrerar några av riksdagens uppgifter. 

- Riksdagen stiftar lagar. Några personer sitter vid ett bord och diskuterar. En av dem 
pekar på en blå bok med titeln "Sveriges rikes lag". 

- Riksdagen granskar regeringens arbete. Några personer står med ett symboliskt 
förstoringsglas och tittar på vad man gör i regeringen. 

- Riksdagen beslutar om statens inkomster och utgifter. Ett antal personer sitter vid 
ett bord där de staplat pengar i två högar med rubrikerna "inkomster" och 
"utgifter". 

170 

Ett fotografi på ett papper med rubrikerna Budget, Inkomster och Utgifter. 
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Varje budget är i grunden en lista över inkomster och utgifter. 

171 

Två cirkeldiagram samt ett fotografi. 

Cirkeldiagrammen visar statens inkomster och utgifter. 

Fotografiet visar statsbudgeten som man knutit ett blågult band omkring. Finansministern 
lägger fram statsbudgeten. 

172 

Organisationsschema. Regeringen är överordnad Landsbygdsdepartementet. Under 
Landsbygdsdepartementet finns Jordbruksverket, Fiskeriverket och Livsmedelsverket. 

173 

Ett fotografi på partiledarna i regeringen 2011, Kristdemokraterna (Göran Hägglund), 
Centerpartiet (Annie Lööf), Folkpartiet (Jan Björklund) och Moderaterna (Fredrik 
Reinfeldt). De fyra partierna hade alltså bildat en koalitionsregering. 

Partiledarna ser ut att stå på en scen. De ser nöjda och glada ut. 

174 

Ett svartvitt fotografi på demonstranter i Sundsvall som kräver allmän rösträtt. Bilden är 
från slutet av 1800-talet. 

176 

Ett fotografi som visar en kvinna som står på knä vid ett vattendrag och tar ett vattenprov. 

Tunnor med misstänkt innehåll har dumpats vid Sjösa gruva i Nyköpings kommun. Man tar 
därför vattenprover på uppdrag av länsstyrelsen i Södermanland. 

177 

Ett fotografi på en bingobricka med siffror. Flera av siffrorna har blivit markerade med rött 
av en markeringspenna. Den som vill anordna bingospel och lotterier behöver tillstånd i 
länsstyrelsen. 

178 

Ett fotografi på elever vid Skolgårdaskola i Motala som protesterar mot att mellanmålet på 
förmiddagen tagits bort för att kommunen behöver spara pengar. De håller i ett plakat 
med texten: ”Ta inte vårt mellanmål”. 

180 

Ett fotografi från en börslokal. En börsmäklare kollar på monitorerna med dagens 
börskurser. 

Om värdet på aktier faller i USA, så faller det i Sverige också. Stiger värdet i USA, stiger det 
också i Sverige. 
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181 

Ett fotografi från en fabrik där en kvinna insvept i en stor sjal klistrar dekor på en 
porslinskål. 

Många företag har flyttat tillverkningen till länder där lönerna är låga. I Bangladesh 
tillverkas porslin som tidigare gjordes i Sverige. Månadslönen på fabriken i Bangladesh 
skulle knappt räcka till att köpa två tallrikar i Sverige. 

182 

Ett fotografi som visar en demonstration. Massor av män står vända åt samma håll och de 
ser ut att lyssna på någon. Vissa filmar med sina mobiler. En egyptisk flagga vajar ovanför 
deras huvuden. I Egypten och en rad andra arabländer blossade protester upp under våren 
2011, protester som i flera fall tvingade bort antidemokratiska ledare. Tusentals människor 
dödades under protesterna. 

186 

Ett flygfotografi över en kommun där man visar olika saker som kommunen ansvarar för. 

Kommunen har ansvaret för att det finns: 

  Reningsverk som tar hand om avloppsvatten, Värmeverk, Idrottshall, Badhus, 
Sjukhus, Skola 

  Parkering, Värmeverk, Bad och camping, Brandstation, Förskola, Idrottshall 
  Hem för äldre, Folktandvård, Gator och parker, Fritidsgård, Skola, Bibliotek, 

Fritidshamn 

188 

  En Sverigekarta som visar alla Sveriges kommuner. Fyra kommuner är markerade. 

  Kiruna längst uppe i norra Sverige. 

  Stockholm i öster. 

  Göteborg på västkusten. 

  Ystad längst ner i södra Sverige. 

189 

Ett fotografi på två ungdomar som sitter vid kajen i en stad/kommun. 

191 

Ett fotografi på en liten kille i rött förkläde som vattnar med sin leksaksvattenkanna sin 
nyplanterade kruka. 

Förskolor kan vara kommunala eller privata. Fördelar och nackdelar diskuteras ofta både 
bland föräldrar och politiker. 
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193 

En teckning som visar olika byggnader i Gävle som ska symbolisera kulturen i Gävle, 
exempelvis Gävle Teater, Stadsbiblioteket, Länsmuseet och Gevalia. 

194 

En teckning som ska illustrera Kommunens inkomster och utgifter. 

I mitten har man ritat ”kommunhuset” och runt om olika mindre bilder som visar 
kommunens inkomster respektive utgifter. 

Inkomster: 

- Kommunskatt 

- Statsbidrag 

- Avgifter för el, vatten m.m. 

- Övrigt 

Utgifter: 

- Brandstation 

- Energi, vatten, renhållning 

- Kommunikationer och underhåll av gator 

- Skola t.ex. löner till lärare, skolmåltider och skolbyggnader 

- Barnomsorg t.ex. löner till personal, mat och lokaler 

- Administration 

- Köp av mark till kommunens hus och industrier 

- Social omsorg t.ex. äldreboende och hjälp till funktionshindrade 

- Fritid, kultur och turism t.ex. bibliotek och sporthall 

196 

Bilder på en ordförandeklubba och siluetter av människor som ska illustrera hur en 
kommun styrs. 

- Folket röstar 
Folket: 18 år fyllda. Bosatta i Sverige och medborgare i något EU-land, Island eller 
Norge samt medborgare från övriga länder om de varit folkbokförda i Sverige i tre 
år får rösta i kommunalvalet. 

- Kommunfullmäktige beslutar och utser: Kommunstyrelsen 

- Kommunstyrelsen utreder och verkställer. Till sin hjälp har de nämnder som 
utreder ärendena. 

Det har varit val. De politiska partier som fått flest röster i kommunvalet får flest platser i 
kommunfullmäktige. 
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197 

Ett fotografi från kommunfullmäktige i Lund. 

”Politiker ska ha överblick och tidsperspektiv” säger Hanna Gunnarsson som sitter i 
kommunfullmäktige i Lund. 

198 

Ett fotografi på en musiklärare och en tjej som spelar trumpet. 

Kultur- och fritidsnämnden diskuterar och utreder vilka fritidsaktiviteter som kommunen 
ska satsa på. Musik är ett viktigt område. 

201 

Ett fotografi från en omröstning i ungdomstinget i Lund. Man ser ett antal ungdomar som 
räcker upp sina händer. 

Ungdomstinget i Lund röstar om en motion från kulturutskottet om att badhuset ska hålla 
kvällsöppet för högstadieelever en dag i veckan. Motionen röstades ner. 

202 

Ett fotografi på några gymnasieflickor som är på väg ut från matbespisning. De håller i var 
sina tallrikar med lite matrester. 

Fyra gymnasieelever arbetade med temat påverkan. De fick fler än 300 namnunderskrifter 
för bättre skolmat. Medierna hakade på. Påverkan ledde till att skolorna började servera fil 
och flingor som alternativ, det bildades ett matråd och Malmö skolrestauranger öppnade 
en facebooksida för att svara på elevernas frågor. 

205 

Flera teckningar som visar hur ett ärende vandrar från förslag till beslut. 

Förslagen kan komma både från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. När det 
kommer från en enskild politiker kallas det motion. 

  Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige får ett förslag. 
  Kommunstyrelsen: Ärendet skickas från kommunförmäktige till kommunstyrelsen. 
  Nämnder: Kommunstyrelsen skickar ärendet till nämnderna som utreder. 
  Kommunstyrelsen: Nämnderna skickar utredningarna tillbaka till kommunstyrelsen 

som ställer samman ett förslag. 
  Kommunfullmäktige: får förslaget och beslutar. 
  Beslutet verkställs. 

206 

Ett fotografi som visar en tonårskille som samtalar med en läkare på ett sjukrum. 

Alla kommuninvånare både, stora och små, rika och fattiga har rätt till en bra sjukvård. 
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207 

En Nordenkarta som visar tre regioner där flera länder ingår. 

Nordkalotten 

Mälardalen 

Öresundsregionen 

210 

Ett fotografi på ett träd där man lagt in olika uttalande om vad välfärd och hälsa betyder 
för olika personer. 

212 

En bild där man ser två svarta siluetter, en tjej och en kille, omgivna av olikfärgade 
halvcirklar fyllda med ord. 

Vissa saker kan du påverka andra inte. 

- Miljö 

- Det politiker kan påverka: 
trafik, boende, arbetslöshet, arbetsmiljö, hälso- och sjukvård, jordbruk och 
livsmedel, fritid och kultur, socialförsäkring, socialtjänst, utbildning 

- Det du kan påverka: 
tobak, alkohol, narkotika, matvanor, motion, sex och samlevnad, sömnvanor 

- Kontakter med andra: 
sociala nätverk, socialt stöd, barn och vuxenkontakter 

213 

Ett fotografi på ett barn som sover. 

Forskning visar att det är nödvändigt med sömn för att vi ska kunna minnas och lära oss 
nya saker. Sömnen hjälper hjärnan att sortera det som vi tagit in under dagen och ökar vår 
förmåga till koncentration. 

214 

Ett fotografi på ett gäng ungdomar som är ute och cyklar. De står och kollar på fotografen. 
Två av dem har hjälm. 

Att cykla är smart. Det är bra både för hälsan och miljön. 

215 

Ett fotografi på tre händer som håller upp sina studentmössor mot en klarblå himmel. 

”Sjung om studentens …” Att sluta skolan med fullständiga betyg ökar chansen till ett bra 
arbete i framtiden. 
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216 

Ett linjediagram 

Medellivslängden i år från 1750 till 2010. 

- Medellivslängd är ett mått för att mäta läget för folkhälsan i ett land. I Sverige har 
medellivslängden fördubblats på 150 år. Främsta orsaker är att vi fått bättre 
levnadsvillkor som rent vatten, avlopp, bättre bostäder, utbildning och förbättrade 
arbetsvillkor. 

- Olika saker/händelser som har haft betydelse för medellivslängden i Sverige: 

  vaccin, potatis, sprit, folkskola, 

  missväxt och avlopp/bättre hygien. 

  Motboken infördes omkring år 1915 för att minska det omfattande supandet. 

  Motbok krävdes för att få köpa alkohol Spanska sjukan, välfärd 

  Motboken avskaffas - Ökad utslagning 

Källa: Statens folkhälsoinstitut 

218 

Ett fotografi på en åldertrappa med människor i livets olika åldrar, Livets trappa. Så här kan 
ett människoliv skildras. Människorna går uppför en trappa där höjdpunkten i livet är vid 
50-årsålder för att sedan gå neråt mot döden. Ålderstrappan har kurbitsdekorationen och 
är gammal. Det syns på personernas kläder. Men fundera över hur bilden stämmer med 
dagens samhälle. Är det något som har ändrats sedan bilden gjordes för ungefär hundra år 
sedan? 

219 

Fyra fotografier som ger exempel på olika delar i det sociala skyddsnät som samhället har 
för sina medborgare. 

Exempelvis: Förskola, äldrevård och idrott för funktionshindrade. 

Fotografierna: 

- Rullstolsburna som spelar basketboll. 

- En gammal människa får hjälp att dela maten. 

- Fyra skyltar: Arbetsförmedlingen (ett gement a), Försäkringskassan (ett F), 
Pensionsmyndigheten, Skatteverket. 

- En bild från en förskola där en förskollärare och barn samtalar kring en bild i en 
bok. 

221 

Ett fotografi där man ser sjuhuspersonal som gipsar/bandagerar en patiens ben. 
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De som behöver hjälp omedelbart kommer till akuten. Är det inte lika bråttom kan man gå 
till vårdcentralen. 

223 

Ett fotografi på en äldre, vithårig kvinna som sitter och skriver på sin laptop. Mejl är ett 
enkelt sätt för många pensionärer att hålla kontakten med släkt och vänner. 

224 

Ett fotografi på en hemlös som säljer tidningen Situation. På tidningens omslag ser man en 
bild på Mauro Scocco. 

Tidningen Situation vill skapa debatt om sociala frågor och de hemlösas situation. Hemlösa 
säljer tidningen och medverkar i innehållet. 

225 

Ett fotografi på en ung kille som vattnar blommor. 

Barnen odlar blommor och grönsaker i sitt bostadsområde i Malmö. Odlingen har blivit en 
mötesplats för alla åldrar. Det är ett sätt att förbättra trivseln och gemenskapen. 

226 

Nedskärningar i samhället drabbar både barn och gamla. 

Det här är ett fotografi på äldre människor som demonstrerar för att få ha sitt servicehus 
kvar. De håller i plakat med texterna: 

- Servicehusen kvar 

- Servicehusen kvar – Gröna Seniorer 

227 

Två diagram – tre teckningar 

De två diagrammen illustrerar de yrkesarbetandes skatter som betalar för barn och gamla. 

- År 1900 fanns det inte så många svenskar över 50 år. De som arbetade hade alltså 
inte så många äldre att försörja. 

- År 2020 räknar man med att det finns många fler äldre jämfört med år 1900. Det 
betyder att de som arbetar måste försörja allt fler äldre. 

Teckningarna illustrerar olika stödåtgärder som finns att få vid olika åldrar i livet. 

- Barn och unga 
Stöd till föräldrar och barn: föräldrapenning och barnbidrag 

- Vuxna och yrkesarbetande 
Stöd till vuxna: sjukpenning och arbetslöshetskassa, a-kassa 

- Stöd till äldre 
allmän pension 
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230 

Ett fotografi från ett kontor. Man ser ett antal datorer och en kvinna som sitter och jobbar 
vid sin dator. 

232 

Ett cirkeldiagram med rubriken: 

Det här arbetar 4,4 miljoner människor med 

Tillverkning: 29% 

- Tillverkningsindustri, energi 20% 

- Byggverksamhet 7% 

- Jord- och skogsbruk, fiske 2% 

Service: 71% 

- Information, kommunikation 4% 

- Bank, försäkring 6% 

- Transport 6% 

- Handel, hotell, restaurang 16% 

- Offentlig förvaltning, utbildning 23% 

- Vård, omsorg 16% 

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökning 2011 

233 

Ett fotografi på en tjej som troligen är praoelev på ett café, för hon tar fram en muffins 
med en tång. 

Prao ger ungdomar en möjlighet att prova på hur det är i arbetslivet. 

234 

Ett linjediagram som visar arbetskraftens utveckling. 

Arbetskraft - nyckel 

  service m.m. = Service, handel, offentliga 

  tjänster, information 

  ind/hant = Industri, hantverk 

  jordbruk 
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År 1900 

  service mm: 15 procent 

  ind/hant: 25 procent 

  jordbruk: drygt 50 procent 

År 1920 

  service mm: 20 procent 

  ind/hant: 35 procent 

  jordbruk: drygt 40 procent 

År 1940 

  service mm: 30 procent 

  ind/hant: 38 procent 

  jordbruk: 30 procent 

År 1960 

  service mm: 40 procent 

  ind/hant: 45 procent 

  jordbruk: 15 procent 

År 1980 

  service mm: 55 procent 

  ind/hant: 35 procent 

  jordbruk: 3 procent 

År 2000 

  service mm: 74 procent 

  ind/hant: 24 procent 

  jordbruk: 2 procent 

Källa: Historisk statistik SCB, AKU 2001 

Diagrammet siffror är ungefärliga. 

Som du ser i diagrammet är det inte så många som arbetar inom jordbruket längre. Men 
en del tror att kurvan kommer att vända uppåt igen. 

234 

Ett fotografi på en servitör som håller i fyra tallrikar med fint upplagd mat. 

Det allra vanligaste i Sverige är att arbeta inom ett serviceyrke. 
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236 

Ett fotografi där ungdomar som sommarjobbar i en skobutik får information från 
representanter för två fackklubbar om vilka rättigheter de har gentemot arbetsgivaren. 

237 

En pyramid som visar fackets uppbyggnad. 

(uppifrån och ner) 

  LO (TCO och Saco) 

  Fackförbund 

  Fackföreningar 

  Fackklubbar 

238 

Ett fotografi som visar två strejkvakter utanför deras arbetsplats på företaget Billerud. De 
har gula jackor med en banderoll över kläderna som talar om att de är strejkvakter. 

Om arbetsgivare och arbetstagare inte kommer överens, kan de anställda strejka för att få 
igenom sina krav. 

239 

Ett fotografi på ett runt emblem, i grönt och guld med texten skyddsombud. 

Skyddsombud ska utses på alla arbetsplatser med minst fem anställda. 

241 

Ett fotografi från en fiskeindustri på Lofoten. Arbetarna rensar ut inälvorna i de stora 
fiskarna. 

Många svenskar och danskar åker till Lofoten i nordligaste Norge och arbetar en kortare tid 
inom fiskeindustrin. 

242 

Skyltar med följande ord: 

Förskoleklass – grundskola – gymnasieskola – högskola 

Studier utomlands – annan utbildning – folkhögskola – studieförbund 

243 

Ett fotografi på David Herdenberg, en kille i 20–25 årsålder, som gått internationell linje på 
Österlens folkhögskola. 

244 

Ett liggande stapeldiagram som visar de 20 vanligaste yrkena i riket år 2009. 
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Män, Kvinnor – anställd dagbefolkning i procent 

  Vård- och omsorgspersonal 
  Män: drygt 15 Kvinnor: 85 

  Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 
  Män: drygt 40 Kvinnor: 60 

  Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 
  Män: drygt 60 Kvinnor: 40 

  Ingenjörer och tekniker 
  Män: drygt 80 Kvinnor: 20 

  Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän 
  Män: 45 Kvinnor: 55 

  Fordonsförare 
  Män: 90 Kvinnor: 10 

  Dataspecialister 
  Män: 75 Kvinnor: 25 

  Byggnadshantverkare 
  Män: 95 Kvinnor: 5 

  Byggnads- och anläggningsarbetare 
  Män: 95 Kvinnor: 5 

  Övrig kontorspersonal 
  Män: 25 Kvinnor: 75 

  Förskollärare och fritidspedagoger 
  Män: 5 Kvinnor: 95 

  Grundskollärare 
  Män: 25 Kvinnor: 75 

  Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 
  Män: 75 Kvinnor: 25 

  Drift- och verksamhetschefer 
  Män: 55 Kvinnor: 45 

  Chefer för mindre företag och enheter 
  Män: 75 Kvinnor: 25 

  Sjuksköterskor 
  Män: 10 Kvinnor: 90 

  Chefer för särskilda funktioner 
  Män: drygt 70 Kvinnor: 30 

  Städare m.fl. 
  Män: drygt 22 Kvinnor: 78 

  Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl. 
  Män: 20 Kvinnor: 80 

  Lager- och transportassistenter 
  Män: 78 Kvinnor: 22 

Källa: Yrkesregistret, SCB 2011, Avser anställd dagbefolkning 
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248 

Ett fotografi på midsommarblomster. 

250 

Den samiska flaggan 

Från vänster: ett lite större lodrätt rött fält, två mindre lodräta band i grönt och gult, sedan 
ett större fält i blått. Över fälten är en cirkel i blått och rött placerad. 

250 

Ett fotografi på två yngre kvinnliga renskötare i Tjoalita i Lappland, som står framför en 
renhjord och i bakgrunden ser man snöklädda berg. 

Samerna levde nära naturen och lärde sig alla skiftningar i väderleken. De delade in året i 
åtta årstider och kallar sig ibland för "de åtta årstidernas folk". 

253 

Ett fotografi på en grupp samer som jublar i Umeå sedan Högsta domstolen avgjort en 
långvarig tvist mellan tre samebyar och markägare. Domen gav samerna rätt att låta renar 
beta på områden där markägare vill förbjuda renbete. 

Samerna är klädda i sina vackert färgglada dräkter. 

254 

Ett fotografi som visar en ung kvinna som håller i en flagga som är sammansatt av den 
svenska och den finska flaggan. 

Hur länge ska vi stanna? Vi har det ju bra här. Du måste börja prata svenska! Du måste 
sluta säga att vi ska flytta tillbaka när vi aldrig gör det! Det är några frågor som tas upp i 
teaterpjäsen Mormors svarta ögon. Pjäsen handlar om hur svårt det var för många som 
kom från Finland både att anpassa sig och att bli accepterade i Sverige. 

255 

Ett svartvitt fotografi på två kvinnor som hjälper tre krigsbarn från Finland som kom till 
Stockholm i februari 1944. Runt halsen på barnen hänger en adresslapp. 

255 

En svenskfinsk flagga 

Den rektangulära flaggan har vit bottenfärg med ett blått och gult kors. 

256 

Ett fotografi på en ung flicka som står framför en filmaffisch till filmen Elina. 

Filmen Elina – som om jag inte fanns handlar om livet i Tornedalen för omkring sextio år 
sedan. 
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257 

Meänmaas flagga 

Den är rektangulär med tre vågräta band i färgerna (uppifrån och ner) gul, vit och blå. 

259 

Ett fotografi 

På bilden arbetar fyra personer med att översätta ”Flickan som älskade potatis” till jiddisch. 

Att ha böcker på det egna språket är viktigt för den kulturella identiteten. 

Det är första gången som en svensk barnbok översätts till jiddisch. 

260 

Romernas flagga. 

En rektangulär flagga med två vågräta fält (uppifrån och ner) i blått och grönt. På mitten av 
flaggan har man placerat ett rött hjul med ekrar. 

261 

Ett fotografi på romer som firar sin nationaldag i Folkets Park i Malmö den 8 april. År 1971 
blev den dagen romernas nationaldag och samma år antogs deras flagga och nationalsång. 
På bilden ser man bl.a. en kvinna och några glada barn. 
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