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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. 

 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!  

 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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Läraranvisning 

Titel: Fokus Samhälle idag 8 

Författare: Kaj Hildingson, Karin Wergel 

ISBN: 978-91-27-42285-8 

Innehåll 

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

Till läsaren .................................................................................................... 2 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 3 

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. 

 De flesta bilderna i boken har bildbeskrivningar. Förklara gärna mer för eleven vad 
bilderna föreställer om det verkar oklart. Tänk på att det kan finnas luckor i elevens 
uppfattning om världen och att det inte är självklart att han/hon vet hur enkla saker 
”ser ut”.  

 Registret finns placerat efter textfliken. 

 Radnumreringen är borttagen ur den anpassade boken. 
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Till läsaren 

I den här boken finns ett register. Det finns efter innehållsförteckningen. 

Boken har många bilder och de finns beskrivna. I svartskriftsboken finns siffror vid texten, 
radnumrering. Det finns inte i den anpassade boken. 

Lycka till! 
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Bildbeskrivningar 

6 

Teckning av ett samhälle där en tjuv har krossat en butiks skyltfönster. Flera människor 
plockar åt sig kläderna därifrån. Sjukhuset och polishuset är i ruiner.  

7 

Teckning som visar en diktator i en talarstol. Här visas också: 

 En tjej som protesterar och sätts i fängelse. 

 En affisch med texten: Vår ledare mer populär än någonsin.  

 En TV med diktatorn. 

 En kille som pratar i telefon och säger: ”Fiender till staten”. 

 Tre personer som diskuterar. 

7 

Teckning som visar människor som lägger röster i en låda. I bakgrunden syns 
reklam/information från fyra olika partier. 

9 

Modell som visar: Gul valsedel för val till riksdagen (hela Sverige) och 349 platser i 
parlamentet. 

9 

Modell som visar: Blå valsedel för ex. val till landstinget i Skåne med 149 platser i 
fullmäktige. 

9 

Modell som visar: Vit valsedel för ex. val till Kristianstads kommun (i Skåne) med 67 platser 
i fullmäktige. 

12 

8 tecknade loggor: 

 Socialdemokraterna – en röd ros 

 Moderaterna – ett vitt svartskrifts M på blå botten 

 Centerpartiet – en grön fyrklöver 

 Folkpartiet – en blåklint 

 Kristdemokraterna – en vitsippa 

 Miljöpartiet – en maskros 

 Vänsterpartiet – en röd nejlika med ett vitt svartskrifts V 

 Sverigedemokraterna – en blåsippa 
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13 

Foto av Fredrik Reinfeldt på en skolgård. Runt honom finns flera killar och en lärare som tar 
kort på honom. Han skrattar och ler. 

14  

Teckning av Sara som får information från partier. Hon tittar på TV, surfar på datorn, håller 
i några broschyrer, går förbi affischer på stan, läser dagstidning och tittar på sin mobil.   

De olika partierna säger: 

 Om vi vinner Valet ... 

 Vi lovar att ... 

 Rösta på oss 

 Välj oss 

 Vi vill förändra ... 

 Följ oss på twitter och facebook! 

17 

Teckning av en politiker som säger: 

Vi lovar mer frihet! 

Tre personer lyssnar och de tänker var för sig: 

- Bra, då kan jag investera pengar i Asien. 

- Toppen, då kan jag välja doktor. 

- Skönt, då kanske jag får råd att ta med barnen på semester. 

18 

Modell som visar att folket röstar till Riksdagen. 

De som röstar ska vara 18 år fyllda och svenska medborgare. 

Riksdagen har 349 ledamöter. 

20 

Foto som visar Stockholm. Genom staden rinner, Norrström. Över vattnet finns flera broar. 
På en ö i Norrström ligger Riksdagshuset. På kajen, mittemot Riksdagshuset ligger de 
vackra husen: Rosenbad, Utrikesdepartementet och Statsministerns hus. På andra sidan 
Riksdagshuset, i Gamla stan ligger Kungliga slottet. Stadshusets torn syns också i bilden. 
Den byggnaden ligger på kajen på Kungsholmen. 

25 

Foto av kronprinsessan Viktoria som pratar och skrattar med en samisk kvinna. Kvinnan har 
på sig traditionella samiska kläder. En röd mössa med band, en sjal med långa fransar som 
hålls ihop med ett stort spänne i silver. Prinsessan har svart blus med volanger och en 
tunn, svart kofta.  I öronen hänger stora örhängen. 
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26 

Foto av plenisalen där riksdagsledamöterna samlas. Det är en stor, halvcirkelformad sal. 
Längst fram finns bänkar där talmannen sitter och talarstolar. Ledamöterna sitter i bänkar 
två och två. Här finns också skyltar som visar hur de röstar. Längst bak finns det en läktare. 

28 

Foto av knapparna som sitter fast på bänkarna i riksdagen. Förutom ja, nej eller avstå finns 
knapparna:  

 Begär votering/rösträkning 

 Debatt - Instämmer 

 Debatt – Begär ordet 

29 

Foto av tavlan som visar Voteringsresultatet. Det är en skärmbild från talmannens dator. 
Resultatet är ja 157, nej 0, avstår 155 och frånvarande 37. På en annan tavla finns alla 
bänkarna i salen. För varje ledamot finns en lampa som antingen lyser röd eller grön.  

30 

Foto av Kajsa i trapphallen i Riksdagshuset. En lång bred trappa leder upp mot Plenisalen. 

31 

Foto från en utskottskammare. Det är ett vackert rum med ett stort bord. I bakgrunden 
syns bokhyllor fulla med böcker. Runt bordet står många stolar och vid varje plats står en 
mikrofon. 

35 

Cirkeldiagram som visar att statens inkomster mest består av skatter och att en liten del 
delas av fem andra inkomster. (Siffran anger miljarder.) 

 Skatteinkomster 743,3  

 Inkomster av statens verksamhet 49,2  

 Inkomster av försåld egendom 15  

 Bidrag från EU 13  

 Återbetalning av lån 1,4  

 Övrigt 11,2 
 
Summa: 833,1  

35 

Cirkeldiagram som visar att statens utgifter finns inom 16 olika områden. (Siffran anger 
miljarder.) 

 Jordbruk, fiske m.m. 17,7  

 Räntor på statsskulden 21,9  
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 Studiestöd 22,2  

 Bistånd 30,3  

 EU-avgifter 31,3  

 Rättsväsendet 37,9  

 Ekonomiskt stöd till äldre 41,1  

 Kommunikationer 43,1  

 Försvar och beredskap 45,6  

 Utbildning och forskning 54,5  

 Hälso-och sjukvård 60,1  

 Arbetsmarknad 70,5  

 Stöd till familjer och barn 76,7  

 Bidrag till kommuner 85,0  

 Stöd till sjuka 93,4  

 Övrigt 82,5 
 

Summa: 813,8 miljarder 

36-37 

Modell som visar att under regeringen finns t.ex. landsbygdsdepartementet som under sig 
har jordbruksverket och livsmedelverket. 

37 

Foto av: Göran Hägglund, Annie Lööf, Jan Björklund och Fredrik Reinfeldt. 

38 

Foto av barn som går i ett demonstrationståg. De ser ut att ropa eller sjunga något. På en 
skylt står: Ta inte vårat mellanmål. 

41 

Foto av en folksamling som demonstrerar på Tahrirtorget. Här syns skyltar med arabisk 
skrift och en egyptisk flagga. Den har tre vågräta band i rött, vitt och svart.   

42 

Flygfoto över en stad vid en vik. I centrala delarna finns höghus och runt dem finns 
områden med små villor med trädgårdar. Detta finns i staden:  

 Bad och camping 

 Reningsverk som tar hand om avloppsvatten 

 Värmeverk 

 Idrottshall 

 Badhus 

 Brandstation 

 Hem för äldre  
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 Förskola 

 Skola 

 Fritidsgård 

 Bibliotek 

 Sjukhus 

 Folktandvård 

 Parkering 

 Gator och parker  

45 

Karta som visar att det finns 290 kommuner i Sverige. De till ytan största ligger i norr 
medan de i söder och runt storstäder som Göteborg och Stockholm är mycket mindre. 

46 

Cirkeldiagram som visar personal som arbetar i en kommun. Diagrammet visar att de 
flesta, 75 procent jobbar antingen med skola och barnomsorg eller vård och omsorg. 

 Skola och barnomsorg 40 % 

 Vård och omsorg, till exempel sjukhus och äldreboende 35 % 

 Personal vid kommunens kontor 12 % 

 Gator, parker, renhållning 7 % 

 Köks-och måltidspersonal 4 % 

 Kultur, turism och fritid 2 % 

47 

Foto av två barn som planterar frön i krukor på ett planteringsbord på dagis. Det ena 
barnet vattnar koncentrerat! 

49 

Teckning som visar kommunens utgifter och inkomster.  

Inkomster: kommunalskatt, statsbidrag, avgifter för el, vatten m.m., övrigt 

Utgifter 

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

 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 

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

 Brandstation, energi, vatten, renhållning, kommunikationer och underhåll av gator 

51 

Modell som visar att folket röstar till kommunfullmäktige. 
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De som fyllt 18 år, bor i Sverige och är medborgare i något EU-land, Island eller Norge får 
rösta i kommunalvalet. Det får även medborgare från andra länder om de har varit 
folkbokförda i Sverige i tre år. 

Det politiska parti som har fått flest röster i kommunalvalet får flest platser i 
kommunfullmäktige. 

52 

Modell som visar att kommunfullmärktge utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
flera nämnder.  

Kommunfullmäktige beslutar 

Kommunstyrelsen ser att det blir gjort. 

Nämnderna utreder. 

53 

Foto av killar och tjejer som spelar i en orkester. Fyra av dem spelar trombon och en 
elgitarr (de kan vara fler som inte syns). 

54 

Foto av tre tjejer i en skolkorridor. De håller i tallrikar, bestick och glas. 

57 

Foto av en kille som har fått ett bandage av en läkare.  

60 

Modell som visar saker som påverkar din hälsa. Modellen är byggd i olika lager. 
Beskrivningen börjar med det som är närmast dig och går utåt: 

 Sociala nätverk, Socialt stöd, Barn och vuxenkontakter 

 Tobak, Alkohol, Narkotika, Matvanor, Motion, Sex och samlevnad, Sömnvanor 

 Trafik, Boende, Arbetslöshet, Arbetsmiljö, Hälso-och sjukvård, Jordbruk och 
livsmedel, Fritid och kultur, Socialtjänst, Utbildning 

 Miljö 

62     

Foto av fyra killar och två tjejer som står med var sin cykel. Tre av killarna har trickcyklar, 
de är mycket mindre än en vanlig cykel. Två av killarna har hjälm på huvudet.  

63 

Foto av studentmössor. Det är vita gammaldags kepsar med en liten gul blomma i fram. 
Inuti fodret har klasskompisarna skrivit sina namn och hälsningar. 

65 

Foto av två äldre sjuksköterskor som lindar ett par ben från foten och uppåt. 
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66 

Foto av tre skyltar utanpå en husfasad.  

 Arbetsförmedlingen har en logga som är ett svartskrifts a. 

 Försäkringskassan som har en logga som är en pil. 

 Pensionsmyndighetens text står i orange. 

69 

Foto av en pojke som vattnar en pallkrage med ringblommor med en vattenslang. 

72 

Cirkeldiagram, som visar att ungefär 70 procent arbetar med service och 30 procent med 
tillverkning. 

Tillverkning 

 Tillverkningsindustri, energi 20 % 

 Byggverksamhet 8 % 

 Jord- och skogsbruk, fiske 2 % 
         

Service 

 Offentlig förvaltning, utbildning 24 % 

 Vård, omsorg 15 % 

 Handel, hotell, restaurang 15 % 

 Transport 6 % 

 Bank, försäkring 6 % 

 Information, kommunikation 4 % 

74 

Pyramid med fyra våningar som visar hur facket är organiserat. Detta är ordningen från 
toppen till botten: LO, fackförbund, fackföreningar, fackklubbar. 

75 

Foto av en man i gul varseljacka. Över jackan har han en banderoll med texten: Strejkvakt. 

79 

2 foton.  

En man som jobbar på dagis, han läser saga för fyra barn.  

En kvinna som jobbar på ett bygge. 

82 

Foto av unga kvinnor som är renskötare. De står framför en flock med renar. I bakgrunden 
syns snöklädda berg. De ler stort och skrattar mot varandra.  
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85 

Foto av glada samer. De har på sig traditionella samiska kläder. Kvinnorna har 
koltar/klänningar i mörkblått ylle med sjalar över axlarna. Männen har kortare koltar i 
mörkblått. Allas kläder är prydda med vackra band i rött och grönt. 

86 

Foto av en kvinna i gummistövlar och en blommig klänning. Hon håller en flagga höjd över 
sig som har sytts ihop av en finsk och en svensk flagga. Bilden ser dramatisk ut, himlen har 
mörka moln och det blåser i hennes hår. 

87 

Foto av två kvinnor som håller i tre barn. De är i åldrarna från 2 till 7 år. 

88 

Foto av en flicka i 10-års ålder. 

92 

Foto av glada barn och vuxna. 
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