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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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Läraranvisning 

Titel: Tummen upp! SO Åk 6 Kartläggning Samhällskunskap Geografi 

Författare: Svanelid 

ISBN: 978-91-47-10269-3 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................. 14 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 15 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 17 

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. 

• Lärarens sida och baksidestext utgår. 
• Kunskapsöversikt, sid 46/47 finns under separat flik liksom innehåll, text, 

bildbeskrivning och läraranvisning. 
• Ord skrivna med versaler exv. rubriker eller namn har endast begynnelsebokstaven 

skriven med versal. 
• Kursiv- och fetmarkering av ord eller hela meningar utgår. 
• Rutmarkering av text utgår. 
• Samtliga tabeller är omarbetade till löpande text. 
• De bilder som behövs för att kunna lösa uppgifterna har fått bildbeskrivning. Ibland 

är bildinformation inkluderad i texten. 
• Den gula rutan med tummen ersätts med rubriken ”Tummen upp!”. 
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Sidspecifika förändringar 

2 

Uppgift 1 och 2 

Numreringarna A-Y och 1- 32 där eleven ska skriva sina svar har utgått eftersom eleven 
troligen skriver svaren på sin dator och då själv kan skriva svarens ”numrering” samtidigt 
som de skriver sitt svar. 

Uppgift 1 

Skriv namnen på så många landskap som du kan. De olika landskapen har markerats med 
bokstäverna A till Y. 

Skriv: 

  A --- 

  B --- osv. 

Uppgift 2 

Skriv också de städer och orter som du kan. Det är 32 olika städer/orter markerade på 
kartan. 

Skriv: 

  1 --- 

  2 --- 

3 

Uppgift 7 

Tabellupplägget utgår och ersätts med: 

a) Bo i en större stad 

- fördelar: --- 

- nackdelar: --- 

b) Bo i en liten ort 

- fördelar: --- 

- nackdelar: --- 

3 

Uppgift 8 

Tabellupplägget utgår och ersätts med: 

… Ge minst en orsak vid varje rubrik. 

a) Flytta inom Sverige 
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- frivilligt: --- 

- av tvång: --- 

b) Flytta till Sverige 

- frivilligt: --- 

- av tvång: --- 

4 

Uppgift 1 

Eleven skriver sina svar med svällpapperskartans markeringar på datorn eller 
perkinsmaskinen. Kolla så att eleven har tolkat kartan rätt. 

Skriv namnen på Nordens länder. 

  A --- 

  B --- osv. 

Uppgift 2 

Skriv namnen på Nordens huvudstäder. 

  1 Sverige --- 

  2 Norge --- 

  3 Finland --- 

  4 Danmark --- 

  5 Island --- 

Uppgift 3 

Skriv också namnet på Nordens största bergskedja, på kartan har bergskedjan nummer 1. --- 

Uppgift 4 

Skriv namnen på Nordens hav. De är numrerade med 2-10. 

Skriv: 

  2 --- 

  3 --- osv. 

4 

Uppgift 5 

Kolla på elevens svällpapperskarta vilka symboler som finns med. Samtala om detta och 
kolla så att eleven kan de symboler som förkommer på den aktuella kartan. 

5 

Uppgift 8/9 
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Eleven använder sin svällpapperskarta, den ger dock inte likvärdig information så det kan 
vara bra att eleven blir medveten om att de seende eleverna kan få betydligt mera 
information via exv. kartans färger. Svällpappersbilden har en nyckel med symboler. 

6 

Uppgift 1 

Eleven parar ihop ord och förklaringar enligt nedan. 

Ord 

  1 grödor --- 

  2 råvara --- osv. 

Förklaringar 

a) när ett land säljer varor, t.ex. trä eller datorer, till ett annat land 

b) berättar hur landskapet ser ut i ett område, t.ex. skog, fjäll, öken eller odlad mark 
osv. 

8 

Uppgift 1 

Uppgiften har svällpappersbild och är uppdelad enligt nedan. Eleven skriver sina svar på sin 
dator. 

a) Skriv i kompassens olika väderstreck. 

  1 --- 

  2 --- 

  3 --- osv. 

b) Skriv namnen på Sveriges tre olika delar från norr till söder. --- 

9 

Uppgift 4 

Eleven har fått två svällpappersbilder. Den ena med städernas medeltemperaturer och den 
andra med nederbörden. Tänk på att eleven behöver mer tid än de seende eleverna för att 
kunna avläsa och tolka diagrammen rätt. 

10 

Uppgift 1 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Skriv namnen på de sjöar du kan (10 st). Numrera dina svar med kartans siffror. 

  1 --- 

  2 --- osv. 
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10 

Uppgift 2 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Skriv namnen på de älvar, floder och kanaler du kan. På kartan är 20 stycken markerade. 
Numrera dina svar med kartans siffror. 

  11 --- 

  12 --- osv. 

11 

Analys – bild 

Var medveten om att bildbeskrivningen inte ger likvärdig information som de seende får 
genom att kolla på bilden. Samtala därför individuellt eller med hela klassen om bilden och 
vad man kan få för information utav vattnets färg etc. 

12 

Ett nytt land 

Uppgiften kräver förberedelser. 

Svällpapperskartan har en nyckel med motsvarande symboler som finns på sid 12 och 13. 
De kan klippas ut och så kan eleven markera med dessa symboler direkt på 
svällpapperskartan med hjälp av häftmassa. 

Den här uppgiften tar mycket längre tid för en elev med synnedsättning och eleven kan 
därför behöva få tillgång till färdigproducerade symboler. 

Man kan även göra om uppgiften så att eleven enbart skriver sitt svar utifrån kartan. 

Kartan kan placeras på ett mjukt underlag så kan städer/orter etc. markeras med nålar 
med kulhuvuden direkt på svällpapperskartan. 

14 

Uppgift 1 

Eleven kan markera på svällpapperskartan med vaxsnören. 

15 

Uppgift 8 

Uppgiften kräver förberedelse. 

Rita en cirkel på elevens ritmuff/Blackboard så kan eleven rita/markera havsvattnets och 
sötvattnets fördelning direkt på ritmuffen. Eleven gör en egen nyckel med respektive 
vattensorts markering. 

16 

Uppgift 1 
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Var medveten om att bildbeskrivningarna inte ger likvärdig information som de seende får 
genom att kolla på bilden. Uppgiften har fått följande utseende: 

Bilderna/bildbeskrivningarna ovan visar exempel på hur landskapet har förändrats som en 
följd av naturens krafter. Skriv först rätt bildbeskrivnings bokstav vid orden nedan. 

1. Flyttblock --- 

2. Rullstensås --- 

3. Rauk --- 

4. Jordskred --- 

16 

Uppgift 2 

Uppgiften har ändrats enligt nedan: 

Fundera nu över vad som är orsaken till det du ser i landskapet på bilderna ovan. Skriv de 
olika bildernas bokstäver vid rätt orsak nedan. 

  A Strömmande vatten från inlandsisens avsmältning --- 

  B Inlandsisen framfart över mark och terräng --- osv. 

17 

Uppgift 2 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Markera tre vulkaner på kartan, på platser där det är troligt att de kan ligga. 

17 

Uppgift 4 

Tabell utgår. Uppgiften har fått följande utseende: 

…. bryter ner berggrunden. Markera rätt svar med up för uppbyggande kraft och nb för 
nedbrytande kraft. 

Fenomen 

  1 vittring av berg --- 

  2 bergskedjeveckning --- osv. 

18 

Uppgift 1 

Uppgiften har nedanstående förtydligande: 

(47 länder är markerade på kartan). 

(Skriv på din dator.) 
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18 

Uppgift 2 

Tabellen utgår och ersätts med: 

… För in fakta nedan. … 

Sverige – Landet 

  1 Skog 
Sverige: ca 50 procent Landet: --- 

  2 Odlad mark 
 Sverige: ca 8 procent Landet: --- osv. 

 20 

Uppgift 1 

I stället för att utgå från en bild uppmanas eleven att nämna fyra resurser på egen hand. 
Det kan innebära att eleven behöver viss hjälp. 

1. Nämn fyra olika naturresurser som vi människor kan använda för att producera saker. 

a) --- 

b) --- 

c) --- 

d) --- 

20 

Uppgift 2 

Tabellen utgår och ersätt enligt nedan: 

Vi har börjat med spik, fyll i resten nedan. Ange bara den viktigaste råvaran. 

  1 Produkt: spik Råvara: stål 
Kommer från naturresursen: järnmalm i berg 
finns/finns inte i Sverige: finns i Sverige 

  2 Produkt: träsko Råvara: --- 
Kommer från naturresursen: --- 
finns/finns inte i Sverige: --- osv. 

  10 Produkt: --- Råvara: vattnets kraft 
Kommer från naturresurs: i en älv 
Finns/finns inte i Sverige: --- 

21 

Uppgift 1 

Eleven markerar med parenteser i stället för att dra streck under sina svar. 
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… Markera med parenteser det som beskriver hur du använder el. 

Vi har börjat med en första mening: 

Jag vaknar och (tänder sänglampan) eller (kollar mobilen). 

(Skriv på datorn.) 

21 

Uppgift 4 

Uppgiften har ändrats på nedanstående sätt: 

… … Är de förnybara eller inte? Skriv rätt energikälla nedan och motivera varför det är så. 

Energikälla: 

förnybar - en förnybar energikälla 

icke-förnybar - en icke-förnybar energikälla 

a) Vindens kraft är ---, därför att --- 

b) Olja är ---, därför att --- 

c) Kol är ---, därför att --- 

d) Vattenkraft är ---, därför att --- 

e) Kärnkraft är ---, därför att --- 

22-23 

Kartorna har utgått och i stället får eleven en tabell med redan ifyllda värden som sen kan 
användas till övningarna på sidan 23. Var medveten om att eleven då får ett begränsat 
material för urvalet till frågorna och ni kan därför behöva komplettera uppgiften med 
ytterligare diskussion. 

24 

Världskarta 

Uppgiften kräver viss förberedelse. 

Återanvänd en av elevens världskartor och markera New Orleans, Haiti samt Sverige. 

25 

Fakta 

Tabellen utgår och ersätts av löpande text enligt nedan. 

Fakta 

1 Vad var orsaken till katastrofen? 

- i Port-au-Prince på Haiti --- 

- i New Orleans i USA --- 

2 Kände invånarna till att katastrofen skulle komma? 
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- i Port-au-Prince på Haiti --- 

- i New Orleans i USA ---osv. 

27 

Uppgift 7 

Tabellen utgår. 

... Ge två exempel på varje form av mobbning genom att fylla nedan: 

Fysisk mobbning: --- 

Psykisk mobbning: ---- 

28 

Uppgift 11 

Tabellen utgår. Eleven skriver + tjej/kille eller – tjej /kille vid egenskaperna. 

Sätt ett + tecken följt av ordet tjej eller kille om det anses som positivt och ett – tecken och 
tjej eller kille om det anses som en negativ egenskap. 

Fyll i nedan och fyll gärna på med egna förslag. 

Egenskap 

  1 modig --- 

  2 känslig --- osv. 

  11 Eget förslag: --- 

29 

Uppgift 1 

De utelämnade orden har numrerats inom parentes. 

Fyll i den text som saknas nedan. 

Använd orden/begreppen: 

massmedier, reklam, källa, sociala medier 

  En säker --- (1) på internet kan vara regeringen.se 

  Tv, radio och tidningar är exempel på --- (2). osv. 

29 

Uppgift 3 

Tabell utgår. 

Fyll i nedan för att visa att du har förstått vad som skilde de tre samhällena åt. 

Nyckel: 

yrken - Typiska yrken för respektive samhälle 
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hjälpmedel - Typiska hjälpmedel för att kunna utföra yrkena i respektive samhälle 

Samhällstyp: Jordbrukssamhälle 

- yrken: --- 

- hjälpmedel: --- osv. 

30 

Uppgift 4 

Tabellen utgår och ersätts med: 

… Fyll i nedan. 

Hur många timmar, i genomsnitt per vecka, använder du åt att: 

a) se på tv --- timmar/vecka 

b) lyssna på radio --- timmar/vecka osv. 

32 

Uppgift 12 

Uppgiftens produkter är numrerade. 

Välj målgrupp här nedan. 

Målgrupp 

ungdomar, barnfamiljer, högavlönade, osv. 

Produkter 

  1 hårschampo --- 

  2 bilbarnstol --- osv. 

33 

Uppgift 2 b) 

Eleven parar ihop ord och förklaringar i stället för att dra streck. 

Vem gör vad under en rättegång? Para ihop orden med passande förklaring. 

Ord 

  1 Polisen --- 

  2 Nämndeman --- osv. 

Förklaring 

a) försöker bevisa att den misstänkte har gjort något brottsligt 

b) beskriver vad hon/han har sett på brottsplatsen osv. 

35 

Uppgift 11 
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Tabellen utgår och ersätts med löpande text. 

Exempel på Regler som 

- gäller i hemmet --- 

- gäller i skolan --- 

Exempel på Lagar som 

- gäller i hemmet --- 

- gäller i skolan --- 

35 

Uppgift 13 

Tabellen utgår. 

Markera det förslag som du tycker är bäst och förklara varför du tycker så. 

Förslag - Dina argument för det bästa förslaget 

1. Du får själv arbeta i butikerna utan lön för att kunna betala skadorna. 
Dina argument: --- 

2. Dina föräldrar ska betala hela summan på 30 000 kronor. --- 

36 

Uppgift 15 

Tabellen utgår och ersätts med: 

1 Exempel på två demokratiska rättigheter i Sverige 

a) --- 

b) --- 

2 Vilken nytta har du av dessa två rättigheter i din vardag? 

a) --- 

b) --- 

36 

Uppgift 16 

Tabellen utgår. 

1 Exempel på två skyldigheter i Sverige 

a) --- 

b) --- 

2 Hur påverkas du av dessa två skyldigheter i din vardag? 
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a) --- 

b) --- 

39 

Uppgift 7 

Tabellen utgår och ersätts med: 

De åtta alternativen 

  --- Endast resa på en lång semesterresa vart femte år 

  --- Avstå från att bli skjutsad med bil till någon fritidsaktivitet osv. 

40 

Uppgift 8 

Tabell utgår. Uppgiften har ändrats enligt nedan. 

… Vem ansvarar för vad? För in siffrorna vid rätt påstående nedan! 

Beslut som fattas av Sveriges kommuner: --- 

Beslut som fattas av staten/Sveriges riksdag: --- 

1. Höja barnbidraget 

2. Kostnader för Sveriges försvar 

3. Bygga nya förskolor (dagis) osv. 

40 

Uppgiften 9 

Tabellen utgår och ersätts på följande sätt: 

Hur hänger olika saker inom ekonomin ihop? Fyll i nedan! 

1 Tänk om skatterna på inkomster höjs 

- då kommer följande att kunna inträffa --- 

- och kanske även detta --- 

2 Tänk om räntan på huslån höjs 

- då kommer följande att kunna inträffa --- 

- och kanske även detta --- osv. 

41 

Uppgift 11 

Tabellen utgår ersätts med: 

… Skriv det som är bra/positivt för dig och din familj och sådana händelser som är 
dåliga/negativa här nedan. 
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1. Positiva händelser för dig och din familjs privatekonomi: --- --- --- --- 

2. Negativa händelser för dig och din familjs privatekonomi: --- --- --- --- 

43 

Uppgift 4 

Tabellen ersätts med löpande text. 

… Olika egenskaper som är viktiga/oviktiga för klassens representant i elevrådet. Numrera 
1-10. 

  --- Ska vara snäll 

  --- Bra på att diskutera osv. 

  --- Eget förslag: --- 

45 

Uppgift 12 

Följande förändring av uppgiften har gjorts. 

… Skriv påståendena nedan vid rätt myndighet. 

Riksdagen: --- 

Regeringen: --- 

  1 Vald av folket i val vart fjärde år 

  2 Har makt att stifta lagar 

  3 Här finns alltid partier från båda blocken osv. 

46-47 

Kunskapsöversikt 

Finns i egen volym. 

48 

Lärarens sida 

Utgår. 
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Till läsaren 

• Innehåll, text, bildbeskrivning, läraranvisning samt Kunskapsöversikt på sid 46 och 
47 finns under egna flikar. 

• Bildbeskrivningar finns till de bilder du behöver för att kunna lösa uppgifterna. 
Ibland kan en bildbeskrivning vara infogad i själva uppgiften. 

• Det finns ett antal svällpappersbilder. 

• Läs alltid igenom hela uppgiften innan du börjar lösa uppgiften. 

• Använd din ritmuff eller Blackboard när du ska rita dina svar. 

• Om du behöver få något förtydligat tveka aldrig utan fråga din mentor. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se. 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

• Eleven svarar på uppgifterna på datorn. Skapa en mapp i datorn med bokens namn. 
Den mappen ska ligga i en mapp för SO – samhällskunskap/geografi. På så vis 
skapas en trädstruktur i datorn som gör att eleven själv kan hitta. 

• Bildbeskrivningar finns när de behövs för att eleven ska kunna lösa uppgiften. Ett 
bildförtydligande kan även vara infogat som vanlig löpande text. 
Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge exakt samma information som de seende 
eleverna får genom att se på bilderna, samtala därför om bilderna och ge den extra 
information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma 
förståelse för text/uppgift som de seende eleverna. 

• Det kan vara bra att läsa igenom bildbeskrivningarna innan man läser en uppgift så 
att eleven får lite förhandsinformation. De seende eleverna får ju detta direkt då de 
öppnar boken. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder eller när man vill 
förtydliga något. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan 
även göra det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom 
att kopiera den i skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade 
bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv 
sedan den text som eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens 
Perkinsmaskin. Gör gärna en ”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite 
mera information på ritmuffsbilden. Man kan naturligtvis lika gärna rita en bild på 
en Blackboard (Best.nr: 10326) 

• Tänk på att taktila bilder inte innehåller lika många detaljer som en vanlig bild, 
därför är samtalen kring bokens svällpapperskartor viktiga! 

• Man kan beställa svällpappersbilder från 
SPSM Läromedels Basbilder 
www.spsm.se/Laromedel/Butiken/ 
order@spsm.se 

• En elev med synnedsättning behöver få tillgång till de möjligheter som finns 
tillgängliga för att taktilt befästa och fördjupa sina kunskaper, men även använda 
andra sinnen som smak eller ljudillustrationer. 

• Kolla i skolans förråd efter exv. taktila modeller. 

• Bygg gärna egna modeller som visar exv. vattnets kretslopp. 

•  Allt som kan förstärkas taktilt fördjupar elevens möjlighet till kunskap och är 
speciellt viktigt för en elev med synnedsättning! 

• Kunskapsöversikten på sid 46-47 finns i egen flik. Fyll i den tillsammans med eleven. 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
uppgifter och bildbeskrivningar. 

http://www.spsm.se/laromedel/butiken
mailto:order@spsm.se
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• Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt 
förfogande. 

• Läs gärna ”Till läsaren” tillsammans med eleven. Där får eleven med synnedsättning 
information om bokens upplägg och utformning och du som pedagog kan 
presentera boken för eleven. 
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Bildbeskrivningar 

5 

En man klädd i kortärmad skjorta, shorts och hatt visar med handen ”tummen upp”. Han 
har en fullpackad ryggsäck på ryggen. På toppen av ryggsäcken ser man ett liggunderlag. 

6 

Ett fotografi på en gejser som sprutar vatten ur ett hål i marken rakt upp i luften. 

6 

Ett fotografi på ett veteax. Vete känns igen på att fröna sitter tätt tillsammans utan några 
utstickande strån. 

11 

En liten flicka sitter på en sten som är omgiven av vatten. Något grönaktigt flyter ovanpå 
vattnet så att man inte kan se bottnen. 

15 

Bilden från Ulsan i Syd-Korea visar en man som sitter på huk och kollar på den torra, bruna 
marken som har fått massor av sprickor på grund av torkan. 

16 

Fyra fotografier 

a) Marken har rasat ner och dragit med sig alla växter och lämnat kvar en brant 
ravin/backe utan träd och gräs. 

b) Olika stenformationer som naturen själv har skapat. 

c) Ett stort stenblock som ligger ensamt ute i naturen. 

d) En långsmal ås som höjer sig ovanför det i övrigt platta landskapet. 

24 

Fotografiet visar en kille som står mitt i den förödelsen som jordbävningen på Haiti 
medförde. Han håller händerna över huvudet och runt halsen hänger ett par skor. Husen 
har rasat och massor av saker ligger huller om buller bakom honom. 

24 

Orkanen in New Orleans medförde stora översvämningar och på bilden åker två män i en 
båt bland hus och bilar omges av höga vattenmassor. 
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36 

- Rädda barnens symbol är helt i rött och visar ett barn med uppsträckta armar i en 
cirkel. 

- Amnesty internationals symbol är rektangulärt med ett tänt stearinljus omlindat av 
taggtråd i svart på gul bottenfärg. 

44 

Partisymboler 

- Vitsippa på mörkblå bakgrund 

- Röd ros 

- Vitt M på ljusblå, rund botten 

- Blåsippa - blå blomma med gult i mitten 

- Fyrklöver 

- Gul maskros på grön, rund bakgrund 

- Vitt V i röd nejlika 
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