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Läraranvisningens innehåll 

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

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

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

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

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

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

Återkoppling och synpunkter 

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

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

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

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

 Kunskapskraven har lagts in i början av boken under fliken ”info” 
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Sidspecifika förändringar 

16 

Texten har ändrats till 

Vad som bevakas av medierna och hur det vinklas kan påverka opinionen i ett samhälle. 
Bakom en avspärrning tränger fotografer ihop sig för att få bästa bilden av den händelse 
som utspelar sig. 

18 

Texten har ändrats till 

Illustration av Stina Wersén från 2005. Från en dators bildskärm sträcks två händer ut. 

21 

Texten har ändrats till 

Facebook är en kanal som många använder för att kommunicera med andra. En tjej sitter 
framför datorn och har Facebook öppet. 

22 

Texten har ändrats till 

Intervjuer är en metod att samla in material. Om flera personer intervjuas kan resultaten 
jämföras. Här syns fyra olika personer, två tjejer och två killar, och ett fickminne som kan 
användas för att spela in på. 

24 

Texten har ändrats till 

Reklam kan vara en maktfaktor som kan påverka innehållet i medierna. Samtidigt är fria 
och oberoende medier en hörnsten i en demokrati. Här sitter en person med kanalväljaren 
i handen och ser på TV som visar ett reklamavsnitt där någon målar en hylla och texten " 
Hornbach - Det finns alltid nå´t att göra" visas. 

32 

Texten har ändrats till 

Riksdagens talman Per Westerberg. Han är välklädd i kostym, skjorta och slips, och håller i 
en stor ordförandeklubba av trä i sin hand. 

35 

Texten har ändrats till 

Der Stürmer var en nazistisk och antisemitisk tidning som gavs ut i Tyskland mellan 1923 
och 1945. Förbudet mot hets mot folkgrupp växte ur erfarenheterna från andra 
världskriget, där hatpropaganda var en del av det som gjorde Förintelsen möjlig. Här visas 
en bild på tidningens framsida och en bild där några män står framför tidningens 
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reklamskylt med propaganda mot judarna ” Mit dem Stürmer gegen juda” ” Die juden sind 
unser unglück”. 

37 

Texten har ändrats till 

Vilka orsaker kan ligga bakom att det är relativt få fall i Sverige där tidningar fälls i 
tryckfrihetsmål? Här filmas skådespelaren Mikael Persbrandt av två kameramän. 

39 

Texten har ändrats till ¨ 

En händelse som fick internationell uppmärksamhet var när delar av den så kallade 
Scientologibibeln offentliggjordes i Sverige. Regeringsrätten meddelade 1998 att den 
begärda hemligstämpeln inte kunde komma i fråga. En kvinna står framför Sveriges 
riksdagshus och håller ett kopierat A4 dokument med utdrag ur Scientologbibeln i sin 
hand. 

40 

Texten har ändrats till 

I särskilda fall kan det göras undantag från offentlighetsprincipen. Material kan 
hemligstämplas så att informationen inte når ut till allmänheten. En särskild stämpel har 
använts för att trycka texten ”hemligt, sekretesslagen, datum” samt ”delegationen” i övre 
hörnet på ett dokument. 

47 

Texten har ändrats till 

EU-kommissionens byggnad i Bryssel heter Berlaymont och byggdes 1963-69. Totalt 
arbetar här 3000 tjänstemän. Byggnaden har formen av ett asymmetriskt kryss och består 
av fyra olika flyglar med en järnfasad av mobila glasskivor som kan anpassas efter 
väderförhållanden och minskar trafikbullret. 

51 

Texten har ändrats till 

Tidningsutdelare på T-centralen i Stockholm. En ung kille bär en grön väst med texten 
”Metro” där han står i folkvimlet vid T-banan och delar ut tidningen. 

52 

Texten har ändrats till 

1. Dagens Nyheter, Bonnier Förlag 
koncernchef Jonas Bonnier 

2. Metro, Kinnevik 
koncernchef Christina Stenbeck 
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3. Svenska Dagbladet, Schibstedt 
Koncernchef Rolv Erik Ryssdal 

4. NA, Stampen 
Koncernchef Thomas Brunegård 

5. SVt play, Sveriges Television 
Vd Eva Hamilton 

56 

Texten har ändrats till 

Två bilder av samma land. I Indien kan vissa människor ta del av medieutvecklingen medan 
andra som lever i fattigdom har mindre chans att delta i samhällsfrågor. Den ena bilden 
visar en gata där människor bor trångt i ett fattigt område, inga tv apparater syns till. Den 
andra bilden visar människor i ett mörkt rum framför moderna datorer med stora 
bildskärmar. 

59 

Texten har ändrats till 

Foto från den enorma arenan med 1000-tals åskådare. 

 59 

Texten har ändrats till 

På fotot ser man den lilla människan som ställt sig framför 4 militära tanks som står på rad. 

62 

Texten har ändrats till 

Förre presidenten Vladimir Putin porträtteras ofta i rysk media som en nationell idol. Med 
ett stort pressuppbåd kring sig lyssnar Putin på en kvinna som talar och gestikulerar med 
händerna. 

64 

Texten har ändrats till 

Eleverna står upp vid bänkarna och har tagit på sig gasmasker. 

70 

Texten har ändrats till 

Det slutna och hårt kontrollerade samhället i Nordkorea är en bidragande orsak till 
fattigdom och hungersnöd. 

Tre små undernärda barn sitter på golvet. Deras ben och armar är så smala och knotiga, 
ögonen stora och mörka. 
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76 

Texten har ändrats till 

Ur Videocracy.  Alla kan bli populära ... bara man blir sedd i tv. Här ser man tjejer dansa 
framför kameran. De flesta har bar mage, låga jeans eller kort kjol, någon har en 
genomskinlig blus, några är barfota medans andra har höga klackar. 

77 

Texten har ändrats till 

MediaCityUK är ett område med stora huskomplex med mediebolag i staden Manchester. 
Här finns bland annat BBC, ITV Granada, ITV Studios samt även University of Salford. 

86 

Faktaruta om Erika Bjerström har flyttats till sid 87 sist på sidan. 

101 

Texten har ändrats till 

I samband med kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop sig var det få medier 
som kritiskt granskade kungahuset. Paret vinkar glatt till publiken. Framför dem viftar 
någon med en svensk flagga. 

103 

Texten har ändrats till 

UNICEF använde smurfar i en reklamkampanj i Belgien för att samla in pengar till krigets 
offer. Bomber flyger i luften, husen brinner och förstörs. De tecknade figurerna springer 
skräckslagna omkring och gråter. 

104 

Texten har ändrats till 

Vietnamnkriget 1972. Den vietnamesiska flickan Kim Phuc springer för livet, naken, bort 
från den napalmbombade byn tillsammans med andra skräckslagna, förtvivlade barn. 
Bakom dem syns fyra soldater med vapen i händerna. 

104 

Texten har ändrats till 

Massdemonstration mot Vietnamkriget i Washington 1971. På det stora grönområdet 
National mall, framför regeringsbyggnaden Capitolium, har tusentals människor samlats i 
protest. 

105 

Texten har ändrats till 
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Nyhetsbild från precisionsbombning över Irak. Tv-tittaren ser kriget på samma sätt som 
militären i Flygplanet. Offren för attacken blir osynliga. I siktet ser man en svartvit bild av 
ett föremål som sprängs. Bitar flyger åt olika håll, och man ser inte helt tydligt om det är 
ett hus eller något annat. 

108 

Bildtext ersatt med bildbeskrivning 

116 

Texten har ändrats till 

I trafiken är det viktigt att kommunikationen är så tydlig som möjligt för att undvika 
missförstånd och olyckor. För mycket information på en gång kan snarare förvirra än 
upplysa. Här ett exempel på att för många skyltar har satts upp på samma plats; 
Vägarbete, avsmalnad väg, håll till vänster, hastighetsbegränsning 20 samt två roterande 
blinkljus. 

118 

Texten har ändrats till 

Musik är för många ett kommunikationsmedel som kan uttrycka flera olika känslotillstånd. 
Här ligger en kille i en hängmatta och spelar gitarr. 

119 

Texten har ändrats till 

Vilka kläder vi bär och vilken frisyr vi har är en slags kommunikation till andra människor. Vi 
bedömer också varandra genom dessa stilsignaler. Fyra bilder symboliserar olika stilar: 

1. En kille med tatuering på ryggen och tuppkam. 

2. En grupp människor där männen bär grå eller svart kostym, skjorta och slips. 
Kvinnorna har vita skjortor, svarta dräkter och kjol. 

3. En kille breakdansar framför polarna. Han har lösa jeans, mönstrad skjorta och 
keps. På underarmen har han en stjärna tatuerad. 

4. Två sportiga, glada tennistjejer i vita kläder. 

120 

Texten har ändrats till 

Kvinnan pekar med rakt pekfinger mot mannen och ser bestämd ut. Han tycks inte förstå 
vad hon menar och håller upp bägge handflatorna i en gest. 

124 

Texten har ändrats till 

Ett sätt att skapa opinion i frågan om det är etiskt att bära päls är att en grupp människor 
visar upp sig nakna. Dessa opinionsbildare kan nästan räkna med att de fotograferas och 
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hamnar i olika medier (exempelvis en lärobok...)Längst fram i ett demonstrationståg går 8 
nakna personer som håller upp en banderoll framför sig med texten "Hellre naken än klädd 
i päls". 

129 

Texten har ändrats till 

1. Modell med påverkanssteg: Budskapet från massmedier går direkt till människor i 
samhället. 

2. Lazarsfelds tvåstegshypotes: Budskapet från massmedier går via en opinionsbildare 
som gör ett urval och en tolkning kring vad som ska förmedlas vidare till människor 
i samhället. 

130 

Texten har ändrats till 

Människor har behov av trygghet, gemenskap och uppskattning. Ett fång röda rosor kan 
kommunicera ett uttryck för kärlek till någon annan. Här sitter en kvinna i knäet på en 
man. Han håller rosorna i handen, hon ser lycklig ut och kysser honom på kinden. 

131 

Texten har ändrats till 

Kommunikationsmodell med feedback: sändare-meddelande-kanal-mottagare. Feedback 
från mottagare till sändare. 

131 

Texten har ändrats till 

Modell för masskommunikation: sändare-meddelande-kanal-mottagare x 4. Många tar 
emot meddelandet. 

132 

Texten har ändrats till 

Ett genomtänkt meddelande med ett tydligt språk har större möjlighet att nå fram till 
andra människor. En kvinna står framför en stor publik. Hon använder megafon så att 
hennes meddelande ska nå fram. 

133 

Texten har ändrats till 

Störningar och brus försämrar möjligheten att uppfatta budskap. Här försöker en man 
prata i mobiltelefon vid en trafikerad gata. 

139 

Texten har ändrats till 
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Bild från filmen Utvandrarna av Jan Troell, 1971. Skådespelerskan Liv Ullman, som spelar 
Christina, står vid relingen med ett av barnen i famnen. Hon blickar oroligt och sorgset ut 
över havet. 

154 

Texten har ändrats till 

Cancerfonden och Rosa Bandet-kampanjen genomför manifestationer för att 
kommunicera ut sitt budskap till människor. Här är en ljusmanifestation i Kungsträdgården. 
På marken ligger ett  stort rosa band format som en rosett. Mängder av ljus i raka rader är 
utplacerade över hela Kungsträdgården. 

156 

Texten har ändrats till 

Costa Ricas tidigare president Rafael Calderón fick utstå hård mediabevakning innan han 
slutligen dömdes till fängelse för korruption. Här försöker han ta sig fram genom en 
samling uppretade människor och journalister med mikrofoner. 

159 

Texten har ändrats till 

Musiker har i olika former engagerat sig för att skapa opinion i frågor och för att dra in 
pengar till välgörenhet. På tre olika bilder syns Queens Freddie Mercury,  Bob Geldof och 
den enorma publiken. Konserterna blev en stor publiksuccé. 

161 

Texten har ändrats till 

Våren 2011 fylldes Kairos gator av demonstranter som krävde Hosni Mubaraks avgång. På 
ena bilden en ung kvinna med ett tecknat plakat framför en ”vägg” av poliser fullt 
utrustade med vapen och sköldar. Den andra bilden visar en man i demonstrationståget. 
Han bär en banderoll med budskapet han vill föra fram. 

165 

Texten har ändrats till 

Ur filmen 1984 från 1956 syns teleskärmen projicerad på en staty på torget där 
medborgarna vistas. 

166 

Texten har ändrats till 

Företaget Connex övervakar stora delar av Stockholms tunnelbanesystem. På två tv-
skärmar ser man bilder från perrongen. 

168 

Texten har ändrats till 
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Framgångsrik lobbying. Inför medlemskapet i EU förhandlade Sverige fram några undantag 
från unionens regler. Ett var rätten att tillverka och sälja snus på den svenska marknaden. 
Några pojkar lägger in snus under läppen. 

174 

Texten har ändrats till 

Affischer har länge… med det så kallade kosackvalet: ”En var som röstar på arbetarepartiet 
röstar för Moskva”. 

175 

Texten har ändrats till 

Två affischer med 25 år emellan med gemensam text ”För jag vill ha ordning på Sveriges 
ekonomi”. Den enda bilden är svartvit. En man i kostym sitter i en öppen sportbil med en 
Dalmatiner bredvid sig på passagerarsätet. Den andra bilden är i färg. En man i mer ledig 
klädsel sitter i en öppen sportbil med en Golden retriever bredvid sig på passagerarsätet. 

180 

Texten har ändrats till 

Tidningar kan ha olika användningsområden. Här en skulptur gjord av tidningspapper. Den 
förställer en man i naturlig storlek som sitter på en stol och läser tidningen. 

183 

Texten har ändrats till 

Kopparstick. Ett tidningstryckeri i London 1860. Den visar en enorm tidningspress i flera 
nivåer med en stor vals i mitten och ett tiotal arbetar som sköter den. Besökare går runt på 
golvet nedanför och tittar på. 

205 

Texten har ändrats till 

Ambulans och räddningstjänst på plats vid en trafikolycka. En fotograf ska visa särskild 
hänsyn till offer vid olyckor. I detta fall har bilden därför tagits från långt avstånd och det 
går inte att identifiera några skadade personer. 

206 

Texten har ändrats till 

Sveriges televisions konsumentprogram REA riktar sig till barn och ungdomar. I 
programmet görs produkttester där varor jämförs. Programmet har bland annat vunnit 
Aftonbladets tv-pris. Här syns fem ungdomar från redaktionen när de tar emot priset. De 
har fått blommor, diplom och en statyett och ler glatt. 

223 

Texten har ändrats till 
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Sydafrika hamnade i världens mediefokus under fotbolls-VM 2010. Ett foto från en av 
matcherna. En person står framför ett stort pressuppbåd och läser upp något från ett 
papper. 

226 

Texten har ändrats till 

Anhöriga till offren från journalistmassakern. En kvinna, kanske en mor, håller gråtande 
upp en bild på en ung man som dödats. 

230 

Texten har ändrats till 

Journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou låg bakom den så kallade IB-affären. Den kom att 
påverka den svenska tryckfrihetslagstiftningen. Här sitter de på redaktionen tillsammans 
med en kollega. PÅ väggen en löpsedel ”Folket i bild. Sveriges spionage”. 

232 

Texten har ändrats till 

Journalisten Stig Fredrikson var TT:s Moskvakorrespondent i början på 1970-talet. 

Aleksandr Solzjenitsyn, född 11 december 1918 i Kislovodsk, död 3 augusti 2008 i Moskva, 
var en rysk författare och historiker. 

235 

Texten har ändrats till 

Olika budskap om snusets… 2007. På den ena står ”Snusare får oftare cancer”, på den 
andra ” Börja snusa” Studie: Mycket mindre risk drabbas av cancer. 

243 

Texten har ändrats till 

Radions utveckling: 1931 skapades Philco vakumrörradio 10 cm stor. 1954  skapades 
Regency TR-1 transistorradio 5 cm stor och 2002 skapades Smart Dust trådlös sensor 1 
mm. 2007 lyckades fysikern Alex Zettl och hans forskargrupp vid University of California 
konstruera en mikroskopiskt liten radio med trådlös sensor sk nanorörradio som mäter 200 
nm. 

244 

Texten har ändrats till 

Människor samlades ofta förr kring radion för att lyssna tillsammans. Foto från första delen 
av 1900 talet. Radion var på den tiden en stor möbel som placerades centralt i bostaden. 

251 

Listan är skriven som löpande text 
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254 

Texten har ändrats till 

En radio. Yttrandefrihetsgrundlagen ger människor i Sverige rätt att äga radioapparater. I 
alla länder i världen är det inte tillåtet. 

255 

Texten har ändrats till 

Byradion har blivit mycket populär i många delar av Afrika. Program om vardagsfrågor, 
jordbruk och hiv är vanliga. Utanför en hydda av halm står en man och rattar på en modern 
radio. 

256 

Texten har ändrats till 

Foto av en hög sändningsmast. I Norge hade endast NRK rätt att sända radio och tv fram 
till 1988 då landet öppnade för andra aktörer. 

260 

Texten har ändrats till 

Från båset högt ovanför läktarna vid en basebollarena tittar en speaker in i kameran. Sport 
är en av de profileringar som finns i det stora amerikanska radioutbudet. Med 
reklamfinansierad radio gällde det tidigt att finna särskilda målgrupper av lyssnare till just 
den egna kanalen. 

263 

Texten har ändrats till 

Frågor om… mediet kan bidra till ökad jämställdhet. Bilden är från en radiostudio. En 
kvinna läser upp en text som sänds ut i radion. 

265 

Texten har ändrats till 

Batteridrivna radioapparater kan vara den effektivaste informationskällan vid en 
översvämning. En man ligger i en båt i det helt översvämmade området och lyssnar till 
nyheterna i byn Kalyanpur i Indien. 

272 

Texten har ändrats till 

Foto av en tjej med en mössa med stopptecken över en mobiltelefon.För mycket 
mediekonsumtion kan vara stressande för människor. 

275 

Texten har ändrats till 
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Det första kända fotografiet av en rörlig bild, en suddig bild av ett ansikte, utsänd runt 
1926. Bildutsändningen var resultatet av en uppfinning av skotten John Logie Baird. 

275 

Texten har ändrats till 

På 1950-talet var det fortfarande få som hade egen tv. Nyfikenheten var därför stor när 
grannar bjöd in till visning. Fjorton vänner har trängt ihop sig i vardagsrummet för att titta 
på den lilla Tv:n. De som inte ryms i soffan står upp. 

279 

Texten har ändrats till 

Ett av de mest spridda fotona på tortyr från det amerikanska Abu Ghurayb-fängelset i 
Bagdad. Skandalen exploderade under våren 2004, då bilder som tagits i fängelset började 
spridas över världen. Bilden visar hur amerikanska militärpoliser i fängelset på olika vis 
förnedrade irakiska fångar. En man står på en låda där fötterna knappt ryms och försöker 
hålla balansen. Huvudet är övertäckt och han har bara en filt över kroppen. 

280 

Texten har ändrats till 

Ett afrikanskt litet utmärglat barn som ser döende ut. Armen som sticker ut under tyget är 
så tunn, så tunn. 

Två får som blivit utsatta för mulesing. Djuren är mycket känsliga för en skadeinsekt, 
blåflugan, vars larver lever i ullen och äter sig igenom fårens hud. För att förhindra att 
flugan får fäste klipper farmarna med sax bort hud runt fårens bakre delar utan bedövning. 

287 

Texten har ändrats till 

De första tv-sändningarna i BBC efter andra världskriget inleddes av Jasmine Bligh med 
orden "Good afternoon, everybody. How are you? Do you remember me, Jasmine Bligh?". 
Framför en stor radio har en ung kvinna i fin vit klänning satt sig ner för att lyssna. 

298 

Texten har ändrats till 

Är det rätt att … exempelvis Nanny. Här sitter kvinnan som spelar huvudrollen i serien 
Nanny tillsammans med 15 barn på en trappa framför ett hus. 

294 

Texten har ändrats till 

I huset som är byggt av lera står en tv i ena hörnet. Bybor både unga och gamla, i staden 
Kargue i det västafrikanska landet Mali har samlats för att titta på ett upplysningsprogram 
om HIV. 
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305 

Texten har ändrats till 

Detta är världens äldsta fotografi som fortfarande finns bevarat. Det visar utsikten från ett 
fönster där den franske litografen Nicéophore Niepce bodde. Det var han som 1826 kom 
att förändra världen med sin uppfinning. 

306 

Texten har ändrats till 

Bilder har bidragit till att människor fått ökade kunskaper om sin omvärld. Krigshändelser 
har dokumenterats för att i något större utsträckning förstå nöd och lidande. Här en soldat 
som faller bakåt. 

Den berömde krigsfotografen Robert Capa (1913-1954) som bland annat tog bilder under 
det Spanska inbördeskriget. 

307 

Texten har ändrats till 

Bildserie från… Muybridge. Fyra bilder visar en galopphästs rörelse i ett galoppsprång. 

308 

Texten har ändrats till 

Filmer från mediets barndom. Resan till månen av George Melies. 

Ur filmen Nosferatu av regissören FW Murnau. 

308 

Texten har ändrats till 

Fellinis ”La Dolce Vita” med svenskan Anita Ekeberg och Marcello Mastroianni i 
huvudrollerna. 

”Avatar” från 2010 med James Cameron som regissör är filmhistoriens med 
inkomstbringande biofilm. 

313 

Texten har ändrats till 

Årets bildreportage utland 2011, Åke Ericson, frilans. Med bilden skildrades romernas 
svåra situation i Europa. I byn Apold i rumänska Transsylvanien lever fortfarande ett 150-
tal romer i misär. Här har en yngling fyllt ett fat med vatten för hårtvätt. 

325 

Texten har ändrats till 

Fotografen Susan Meiselas. 

Fotografen Josef Koudelka. 
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333 

Texten har ändrats till 

1967 blev den svenska filmen Jag är nyfiken – gul internationellt omskriven för de vågade 
sexscenerna. Skådespelarna är Lena Nyman och Börje Ahlstedt. Skådespelarna står nakna 
på golvet och håller om varandra. 

340 

Texten har ändrats till 

Internet har utvecklats under flera decennier och blivit allt mer lättillgängligt. Så här kunde 
ett internetcafé se ut i New York 1995. 

På kortsidan av varje bord är datorer med stora bildskärmar placerade. 

345 

Texten har ändrats till 

Riksdagen har satt upp mål för den svenska IT-politiken. Exempelvis ska utbyggnaden av it 
göras med miljöhänsyn, samt att alla i landet ska kunna få en snabb uppkoppling mot 
internet. Här sätts en kommunikationsmast upp. 

Fiberkabel läggs ner i jorden för att ge fler människor tillgång till snabbt bredband. 

369 

Texten har ändrats till 

”Social media prism” 

Figuren i form av en blomma med texten ”samtal, lyssna, lära, dela” i mitten har blomblad i 
olika färger och ger en översikt över omfattningen av de funktioner och tjänster på 
internet som tillsammans betecknas ”sociala medier”. Man använder specifika medier för 
olika ändamål exempelvis: 

Bilder: Bilddagboken, Flickr 

Video: Youtube, Vimeo 

Musik: Myspace, Spotify 

(osv) 

370 

Texten har ändrats till 

De sociala medierna är för många en naturlig del av vardagen. Ungdomar på ett café 
använder dator och mobiltelefon för kommunikation. 

374 

Texten har ändrats till 
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Vissa internetanvändare kan uppleva ångest och stress över att ständigt behöva vara 
uppdaterad. En man sitter bakom datorns bildskärm, han grimaserar och gnuggar ögonen. 
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Till läsaren 

Information om kunskapskraven för olika betyg i ämnet hittar du i början av boken. Läs 
igenom dessa. 

Gå gärna genom kortkommandona för textview för att underlätta läsningen av boken. 

Till denna bok finns ingen separat bildbilaga. De flesta bilderna är beskrivna med ord. Du 
hittar dessa i fliken ”bildbeskrivningar/bildtexter”. 

De bildtexter som har namn och årtal representerar ett fotografi på personen. Exempelvis 
sid 25 ”Jurgen Habermas” (1929-)… 

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

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Gå igenom kortkommandona för textview tillsammans med eleven. 
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Bildbeskrivningar 

12 

En afrikansk man med ett sorgset ansiktsuttryck håller en radio i famnen. Bilden förmedlar 
känslan att en katastrof nyligen inträffat. 

13 

Två män skakar hand. Fotografer i mängder tränger sig fram för att få en bild av händelsen. 

20 

Foto av Harold D. Lasswell (1902-1978) och fem olika rutor med frågor: Vem? Säger vad? 
Med vilken kanal? Till vem/vilka? Vad får det för effekt? 

30 

Ett svartvitt foto från 1900-talets början. Ett stort demonstrationståg med många 
deltagare drar fram. Folket vill visa sin åsikt, de bär vajande fanor och plakat med texten 
"Allmän rösträtt". Åskådare står längs sidorna och tittar på och poliser övervakar 
händelsen. 

41 

Foto av en vacker kungsörn i vinterskrud. 

54 

I det ökenliknande landskapet syns ett tält, en stolpe med två strålkastare och skräp som 
ligger här och var. Två män i kaftaner och huvudbonader bär fram en TV. En leende man 
står vid tältets öppning och tittar på. 

61 

Ett barn äter mat med pinnar ur en skål. 

66 

Två pojkar ute på gatan förmedlar kunskap om HIV med hjälp av underhållning. En av dem 
pratar i mikrofon medans den andra visar upp hur en kondom används. 

66 

En kvinnlig informatör sitter ner tillsammans med en familj och pratar. 

72 

På ena fotot en man i solglasögon och kostym glatt leende, pratande i mobiltelefon. I 
bakgrunden en röd snygg bil. På det andra fotot en sorgsen kvinna som bär ett undernärt 
barn på höften. 

78 

En man övervakar tryckning av en tidning. 
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79 

Två löpsedlar. 

Expressen: "Forskare larmar. Stress kan göra dig 10 år äldre i förtid!" 

Aftonbladet: "Hudläkarens boksuccé - så blir du 10 år yngre på 28 dagar. Supermaten, 
kläderna, krämerna. 

86 

Foto av Erika Bjernström. 

94 

Diagrammet Jyllandspostens invandrarrapportering visar en ökning. 

 1990 5 % 

 1994 10% 

 1998 15 % 

 2001 50% 

Källa: Politisk førandring (systime, 2003) av Jörgen Goul Andersen och Ole Borre. 

94 

Det brinner kraftigt från en eld och människor springer åt olika håll. Det är kaos på gatorna. 

96 

Expressens löpsedel: 

Svart på vitt - ny artikelserie. 

Kör ut dem! 

Så tycker svenska folket om invandrare och flyktingar 

97 

Från artikeln ur söndagsbilagan: 

"Tattarplågan kostar 10 miljoner om året". 

En tecknad bild på den lyiga bilen med förare som illustration samt en lång artikel som 
inleds med texten" Det finns 2600 tattare, zigenare och med dem likställda i Sverige. 

98 

Ur expressens Allmänna Notiser: 

Kosovoalbaner inte mer brottsliga 

Kosovoalbaner begår inte fler brott än andra. Det går inte att peka ut kosovoalbaner som 
särskilt brottsbenägna. 

Det visar en rapport från Rikspolisstyrelsen som nyhetsbyrån TLP tagit del av. 
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108 

Tidningsartikel, Dagens Nyheter 2006-05-28 med rubriken "Ett skenbart lugn" och en bild 
på två soldater i en jeep mitt ute i en flod. Försvarsmakten spelar ett dubbelspel om 
säkerhetsläget för de svenska soldaterna i norra Afghanistan. 

110 

Vid en stolpe använder två personer det spanska telefonbolaget Telefonicas 
telefonkiosker, modell äldre med halvmånformade tak. 

112 

Två tjejer sitter på café och pratar över en kopp kaffe. 

114 

Tre bilder, tre gester. Kronprinsessan Victoria gör tecknet för "t" som betyder "tack" på 
teckenspråk. Churchill gör segertecknet med handen och en rappare gestikulerar med sin 
hand när hon uppträder. 

123 

Två tjejer viskar i örat på en annan tjej. 

136 

Nya tekniker revolutionerade sättet att kommunicera. Tidningar började produceras. På 
det svart vita fotot från tidigt 1900-tal ser man människor med tidningen "Arbetet" som 
kom ut första gången 1887. 

144 

Från caféet "Coffee cup". En anställd tillreder kaffe i en kaffemaskin. 

145 

Från Dagens Nyheter 13 september 1944: Ny gallupprognos om valet. Kommunister ökar 
alltjämt, även folkpartiet går fram. 

148 

L.M. Ericssons Kobratelefon var världens första telefon som tillverkades i ett stycke. Den 
innehåller komponenter såsom hörtelefon, mikrofon, taltransformator, brytare och 
fingerskiva. Utformningen är mycket speciell och har fått utseendemässigt designpris. 

148 

En man med uppspärrade ögon tittar på något i sin mobil. 

152 

En kille med asiatiskt utseende sitter framför en bildskärm med hörlurar på. 
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164 

Två japanska ungdomar står ute på stan, nära varandra och pratar i var sin mobil. 

168 

Några pojkar lägger in snus under läppen. 

173 

En visselpipa. 

176 

En man med en kamera med stort objektiv. I linsen speglas "Röda Torget" i Peking. 

178 

En tidning, en kopp kaffe och en smörgås med ost. 

191 

Exempel på olika tidningar: NA, Dalademokraten, Bohuslänningen, Uppsala Nya Tidning 
och Correspondenten. 

192 

Exempel på olika tidningar: 

NSD, Arbetarbladet och Länstidningen. 

193 

Telegrammet från TT som berättar om Olof Palmes död. "Olof Palme död 860301 0020" 

193 

Aftonbladets löpsedel: 

Olof Palme död. Sköts på öppen gata. Mördare jagas. 

195 

Några digitala böcker så kallade ljudböcker staplade på varandra. Överst ligger Mikael 
Niemis "Mannen som dog som en lax". 

199 

Exempel på olika facktidskrifter. 

Ord & bild (dokument, dokumentär, dokumentation), Amazon nr 12 (feministisk, fanzine) 
och Illustrerad Vetenskap "kriget rasar i din kropp". 

209 

Ett presskort tillhörande journalisten Justus Robert Michael. Journalistförbundet är 
utgivare och foto, namn och annan information finns med på kortet. 
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211 

Från tidningen VG:s framsida: 

"Så lite får du i lönnsökning". "Ikke bara sunt" " Nakenbadet med skandal." 

212 

Framsida på tidningen Helsingin Sanomat. Finlands och nordens största dagstidning. 

213 

Olika tidningar: Vi läser, Vi föräldrar, Ica Kuriren, Fokus, Femina, Vi biografi, Resumé. 

215 

Framsida på den engelska tidningen "Daily Mirror". 

215 

Framsida på den tyska tidningen "Der Spiegel". 

215 

Framsida på den franska tidningen "Le Monde" 

224 

En grupp journalister från olika tidningar som engagerat sig för Dawit Isaacs frigivande. 
Man delar ut flygblad och skriver artiklar för att försöka påverka. 

227 

Framsidan på två tidningar. Goal som vänder sig till pojkar har blå bakgrund med Zlatan, 
Messi och Ronaldo på bild. 

Den andra tidningen "Emma" har rosa bakgrund och en söt tjej i fokus förutom godis, 
kakor, kattunge och en hund. 

234 

Två av Expressens löpsedlar: 

"Anna Boks mage sprack. Tvingades till operation". 

"Robinson Robban utslängd av vakter. Hade sex på krogen. Riskerar åtal". 

240 

Foto av en radio modell äldre. 

248 

Från en läktare. Blågula flaggor och upphetsade fans. 

250 

En mikrofon med texten BBC Radio 1. 
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251 

Karta över Sverige med de lokala radiostationernas placering i olika län. 

254 

Tre små barn tittar in i kameran. 

261 

Texten som visas när man går in på www.adonline.id.au/radio 

"Australian Radio On line. Live 25/7.100 of free stations to choose from" 

262 

En latinamerikansk man med en radio. I bakgrunden syns höga snöklädda toppar. 

268 

Ett svartvitt foto på lokalen där radiostationen inhystes. Över ingången syns två skyltar 
"Radio Nova 92,9" och "Sändning". 

274 

I ett öde stäpplandskap står ett bostadstält med en stor parapol för att ta emot TV 
sändningar. 

277 

Ett höghus med parabolantenner på varje balkong. 

296 

En kvinna står och stryker samtidigt som hon tittar på Tv. 

304 

En demonstration mot våld mot media. Personerna bär masker med texten " Stop violence 
against MEDIA". 

313 

Åke Eriksson skildrade romernas svåra situation i Europa med sin bildserie. I byn Apold i 
rumänska Transsylvanien lever fortfarande ett 150-tal romer i misär. Här har en yngling 
fyllt ett fat med vatten för hårtvätt. 

314 

Ett jordbrukarpar med räfsa och lie står på en äng. 

338 

En person ligger i en hängmatta med datorn i knäet och skriver. 

341 

En lysande diod. 



24 

 

342 

En CD skiva med texten "Backup". 

347 

En yngre och en äldre kvinna sitter varandra på en säng och använder sina datorer. 

354 

Internetanvändare från olika delar av världen. På ena bilden en kvinna med burka, på den 
andra en buddistisk munk. 

362 

Wikipedia - The Free Encyclopedia. 

372 

I ett mörkt rum har ungdomar samlats för att spela datorspel tillsammans (LAN). 

375 

Schematiska bilder. Två likriktade pilar symboliserar "masskommunikation" där budskap 
färdas från en avsändare till en mottagare. 

"Dialogkommunikation" visas i form av olika stora tankebubblor som symboliserar budskap 
som delges mellan olika aktörer och en del är aktivare än andra. 
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