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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. 

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

• 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. 

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. 

• Eleven har bildbeskrivningar till de flesta bilder och modeller i boken.  
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Till läsaren 

I den här boken finns det bildbeskrivningar för bilder och modeller men inga 
svällpappersbilder. 

Registret är placerat i sista fliken. 

Lycka till!  

2 
 



Pedagogiska tips 

• I den här boken finns det flera kartor. Det finns bildbeskrivningar i boken som 
beskriver dessa kartor men ni kan beställa svällpapperskartor om eleven behöver 
öka sin kunskap om var de olika länderna ligger. 
Beställ via telefon 020-232300, fax 090137530 eller e-post order@spsm.se 
Förslag på lämpliga kartor är: 
Världskarta best.nr 6577 
Europakarta best.nr 6588 

• Vill du veta mer om punktskrift så ger Punktskriftsnämnden ut flera skrifter som du 
kan låna från bibliotek eller ladda ner via internet. Se www.mtm.se.  
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Bildbeskrivningar 

4 

Foto av kvinnor som är samlade framför ett tält. De är alla mörka i hyn och kraftiga. De är 
klädda i vackra klänningar med stora mönster. Flera av dem har en svart sjal lindad runt 
huvudet. De ler och är glada, flera av dem har händerna i luften som om de dansar. 

4 

Foto av New York som är en storstad. I centrum finns skyskrapor och höghus som står tätt, 
tätt. Runt centrum finns lite lägre äldre hus med 3-4 våningar. De flesta husen är bruna i 
tegel och bara tre fönster breda. 

5 

Foto av Sveriges riksdag som är ett stort hus i nybarock stil. I mitten finns en ståtlig entré. 
Över dörren finns riksvapnet i sten och på taket står statyer. På fasaden finns 
kolonner/pelare och en balustrad på taket (slags staket). 

5 

Foto av en ruinstad där enbart husgrunder och kolonner i sten står kvar. Längre bort syns en 
triumfbåge. Området är stort som en stad för 15 tusen människor. 

10 

Foto av 10 killar och tjejer som alla håller ett papper framför sina ansikten. På pappren finns 
en glad mun och två prickar som ögon. 

13 

Modell av "Identiteter och livsstilar". Identiteter påverkas av: 

- Biologiska faktorer 

- Individens omgivning (som också påverkas av identiteten) 

- Livsstilar (som också påverkas av identiteten) 

14 

Foto av en kille med 2 mm långt hår (nästan skallig). Han är klädd i en svart Adidasjacka och 
svarta kritstrecksrandiga byxor. Runt handlederna har han vävda band med en stor tofs vid 
handen. Runt midjan har han ett brett bälte med öljetter. Även i det finns en tofs. Runt 
halsen finns en kedja med tennhängen. 
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14 

Enkelt tecknad bild med streckgubbar som symbol för individer. 16 vitfärgade individer står i 
en ring och håller i varandras händer. Utanför ringen står en rödfärgad individ och tittar ner i 
golvet.  

15 

Foto av en tjej som tittar fundersamt framåt. Hon har kort hår och är klädd i svarta kläder. 

18 

8 foton av människor i olika åldrar och färger. De finns i olika miljöer: i en polkagrisfabrik, på 
en båt, hemma i vardagsrummet, ute, på en brygga och en bild visar ett bostadsområde vid 
Globen. 

20 

Diagram som visar antal barn per kvinna i Sverige från år 1900 till 2010. Diagrammet visar att 
antalet barn går ner från att vara 4 stycken år 1900 till att från 1930 och framåt vara cirka två 
stycken. 

20 

Fyra diagram som visar hur många personer det finns i varje årskull under ett år. 
Diagrammen är indelade i män och kvinnor som är ungefär lika många per årskull. 

År 1910 fanns 5,5 miljoner. 

Diagrammet visar att det finns mest barn och minst äldre personer. Barn mellan 1-10 år är 
cirka 60 tusen i varje årskull. Sedan minskar det konstant (blir färre och färre) till att nästan 
inte finnas några äldre än 80 år. 

År 2015 är prognosen 9,85 miljoner. 

Diagrammet visar att flest människor är mellan 20-75 år, cirka 60 tusen per årskull eller mer. 
Barnen mellan 1-10 år är även här ca 60 tusen i varje årskull. Några människor är 100 år. 

År 2030 är prognosen 10,7 miljoner. 

Nu finns det ungefär lika många människor i alla åldrar förutom de äldsta. Från 75 år minskar 
det något och några är 100 år. 

År 2012 i Nordmalings kommun 7039 invånare. 

Diagrammet visar att det finns flest människor i åldern 60-75 år och flest män. I åldern 0-10 
år är det cirka 30-40 barn per årskull. I åldern 60-75 är det 40-65 personer per årskull. Några 
är nästan 100 år eller över! 
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21 

Foto av ett äldre par och en pappa med två barn i 5 års ålder utanför ett hus. Kvinnan har 
ljusa kläder och ett huckle på huvudet. Männen har mörka kläder och keps. 

22 

Karta som visar vilka kommuner som ökar (med minst 1 %) eller minskar (med minst 1 %) i 
befolkningen eller är kvar på samma antal (+-1 %). 

Kartan visar att storstäderna: Stockholm, Göteborg och Malmö ökar mest. Det finns också en 
ökning i kommunerna: Skövde, Kalmar, Växjö, Östersund, Jönköping. I övriga landet 
förändras inte befolkningen utom i kommuner i Norrlands inland och mindre kommuner på 
landsbygden i södra Sverige som minskar. 

24 

Foto av ett sjukhus som är ett stort hus i tre våningar. 

24 

Modell som visar sambandet mellan privatekonomi, företag och offentlig ekonomi. 

Privatekonomi: Person/Hushåll 

Offentlig ekonomi: Kommun/Landsting, Stat (Vård, skola, omsorg, vägar, försvar, 
polis o.s.v.) 

Företagen ger privatekonomin lön och offentliga ekonomin skatt och avgifter. 

Privatekonomin ger företagen konsumtion och offentliga ekonomin skatt och 
avgifter. 

Offentliga ekonomin ger privatekonomin lön, bidrag, service och företagen service. 

25 

Karta över Blekinge. Blekinge har fem kommuner (från väster till öster): Olofström, 
Karlshamn, Sölvesborg, Ronneby och Karlskrona. 

26 

Tre foton av barn i en skola, en brandman som släcker en brand i en bil och fem kvinnor som 
kör var sin rullstol med en äldre person i. 

27 

Foto av en pulkabacke. I backen syns ventilationsrör som sticker upp (och barn som åker 
pulka). 
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28 

Två foton. En pojke som får tänderna röntgade hos tandläkaren och tunnelbanan som åker 
utomhus på rälsen vid Gamla stan i Stockholm. 

29 

Foto av en skrattande bäbis. 

29 

Foto av en "levande staty". En man har klätt sig i kostym och hatt som han patinerat så det 
ser ut som sten. Han ligger på en trottoar och lutar sig mot ett staket. I ena handen håller 
han i en silverfärgad vinflaska. Han ska föreställa en person som är full.  

30 

Modell som visar A-kassa. 

Den visar att den största delen försäkrade betalar 100-200 kr/månad till a-kassan och att den 
liten del arbetslösa får ersättning. 

34 

Foto som visar en familj med mamma, pappa, barn. Pappan har ljus hudfärg och brunt rakt 
hår. Mamman har mörkt brun hudfärg och svart hår. Barnet har ljus hy med krulligt brunt 
hår. De ler alla och ser glada ut. 

35 

Foto av två barn som simmar under vattnet i en bassäng. De har simglasögon och ler stort. 

36 

Foto av händer i olika bruna nyanser, från ljust beige till mörkt brun som är staplade på 
varandra. 

37 

Modell som visar kultur och värderingar i framtidens Sverige. 

• En kvadrat med prickar visar Sverige idag. 

• Assimilering: en likadan kvadrat med prickar visar Sverige utan förändringar 

• Integration: en kvadrat med prickar både inuti och utanför visar Sverige med 
förändringar. 
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37 

Foto av en kameleont ödla som kryper bland löv. Ödlan är lika grön som bladen. På huvudet 
har den tre horn som sticker fram! 

38 

Modell som visar segregation. 

Två axlar bildar ett kryss. Längst ut på axlarna står: frivillighet och tvång, främlingskap och 
delaktighet. 

När det är frivillighet och delaktighet sker integration. 

När det bara är främlingskap är det segregation. 

När det är tvång är det påtvingad assimilering. 

39 

Diagram som visar in- och utvandring i Sverige 1850-2013 med prognos för 2014-2015. 

Diagrammet visar att det under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet är upp till 50 
000 personer som utvandrar från Sverige. Invandringen är mycket mindre som mest 10000 
per år. 

Under 1940-talet är istället invandringen till Sverige större än utvandringen. Från 1940 till 
2010 ökar invandringen från några tusen per år upp till 130 000 år 2010. Några år har 
speciella toppar som tex 1970 och 1990. 

Utvandringen från Sverige ökar också. Från 0 på 1940-talet till 50 000 år 2010. 

41 

Foto av en gata i Chinatown. Gatan är fylld av skyltar några på engelska men de flest med 
kinesiska tecken. En gatulampa har en lampa formad som en traditionell kinesisk lykta med 
drakar och små bjällror. 

43 

Foto av journalister som står vid ett stängsel. På andra sidan stängslet står en jeep med 
soldater. I bakgrunden syns taggtrådsstängsel och ett kargt landskap med bara lite grönska 
och några få hus. En journalist har på sig en gul reflexväst med texten: PRESS och samma ord 
med arabiska bokstäver. 

44 

Foto av en man som ligger på golvet framför en möbel stor som en byrå med radio och 
vinylskivspelare. På radion finns rattar för att ställa in kanal och ljud. 
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45 

Foto av en man i en radiostudio. Framför sig har han tre datorskärmar, ett litet mixerbord 
och två mikrofoner. Genom en glasruta syns teknikrummet bredvid. 

46 

Foto av en Tv-studio. I ett stort rum finns kulisserna (väggarna) till programmet. I taket finns 
fullt med kameror. På långa stänger finns mikrofoner och kamerorna sitter på stora stativ 
med hjul. 

47 

Foto av en postlåda där ägaren satt dit ett klistermärke med texten "Ingen reklam tack". 

47 

Modell som visar hur vi påverkas av reklam. 

Runt en figur som springer i ett hamsterhjul står: 

Reklam med lyckliga människor. 

Leder till: Budskapet är att ditt liv blir bättre 

Leder till: Köp för att bli lycklig 

Leder till: Måste arbeta mer för att få mer pengar 

Leder till: Mindre tid över för familj och vänner 

Leder till: Olycklig 

och sen börjar det om från början med Reklam med lyckliga människor . 

48 

Sex tidningslöpsedlar. De har rubrikerna: 

• Nya skandalsiffror: Kolla om du betalar för mycket i skatt

• Marina dumpades i havet

• Ny upptäckt kan ge tusentals hjälp mot ledvärk

• Spara hundra miljoner

• Så påverkas din ekonomi av folkomröstningen i Grekland

• Allt fler laserattacker mot bussar och spårvagnar
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49 

Foto från regeringskvarteret i Oslo där det ryker från ett höghus med trasiga fönster. På gata 
ligger fullt med byggmaterial som ramlat ner. 

53 

1 Analysmodell i samhällsfrågor. 

2 Problem: Formulera en fråga eller ett problem. Vilket är problemet? 

3 Orsaker: Vad orsakar problemet? 

4 Följder: Vilka följder får problemet? 

5 Åtgärder: Vad är det som orsakar problemet? Vilka åtgärder kan sättas in för att lösa 
orsakerna till problemet, själva problemet eller följderna av problemet? 

  Åtgärda orsakerna 

  Åtgärda problemet 

  Åtgärd följderna 

6 Framtiden: Vad kan vi lära inför framtiden? 

56 

Foto från en presskonferens. På ett bord står mikrofoner och framför bordet står fullt med 
journalister och fotografer som trängs. 

57 

Konstverk som består av typer (bokstäver som förr användes för att trycka text). På bilden 
står: Jordan, Bahrain, Middle East, revolt, Libya, Yemen, protest, rage, Syria, Egypt. 

60 

Fotomontage av en tjej. I hennes öga syns förutom ögat ett tangentbord. Huden och håret är 
blått! 

61 

Teckning av en kille som sågar isär ett USB. 

62 

Teckning med en gubbe som surfar på en dator. Han sitter på en kontorsstol men har 
fötterna på skrivbordet. Hans dator är kopplad till tre andra datorer som i sin tur är 
ihopkopplade. På alla skärmar står det "TOP SECRET". 
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64  

Tecknad jordglob. En pil pekar på en del av an web-adress som börjar http://www. 

65 

Foto av en kvinna som surfar på sin dator och håller sitt VISA-kort i handen. 

66 

Startsidan för Facebook. Här finns ett foto av innehavaren och en bakgrundsbild. I en lång 
lista kan man läsa inlägg från andra användare. På den vänstra delen av sidan finns fakta om 
personen (jobb, studieort, bostadsort, gift/ogift osv.) 

66 

Foto av två killar och en tjej som står tillsammans. De tittar alla intensivt ner på sina mobiler 
utan att ta någon notis om varandra. 

69 

Staty av fru Justitia, en gudinna som i ena handen håller ett svärd och i den andra en vågskål. 

70 

Porträtt av Voltaire. Han har långt lockigt hår ner på ryggen. Han är klädd i en kavaj med en 
väst under och i halsen finns en kravatt knuten. Han ser vänlig ut. 

71 

Fotomontage av en vit fredsduva som flyger framför FN:s emblem. Emblemet visar jorden 
sedd från nordpolen omgiven av olivkvistar. 

71 

Statyn Non-Violence som är en stor revolver. Revolverns pipa har slagit knut på sig själv. 

76 

Foto av en judisk pojke som målar en tavla. Han har på sig en kippa, en liten mössa. 

78 

Foto av en man som paddlar en båt över en flod. Flodens vatten är skimrande ljusblått och 
genomskinligt. Mannens båt är gjord av en trädstock som gröpts ur. På ena sidan har den en 
stötta ut i vattnet så att den inte slår runt. 
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79 

Foto av glada barn som ler stort och håller upp tummarna i luften. 

80 

Amnesty internationals logga. Den består av ett brinnande ljus med taggtråd virad runt. 

81 

Tre bilder från 5i12 rörelsen. 

En demonstration på ett torg. 

En ung blond tjej. 

5i12 rörelsen logga som består av en urtavla med visarna på 5 i 12. 

82 

Klassiskt foto på Rosa Parks som sitter i en buss och tittar ut. Hon är mörk i hyn och har på 
sig, hatt, runda glasögon och en kappa. Bakom henne sitter en vit man i kostym. 

83 

Foto av Malala Yousafzai i FN. Malala är en tjej iklädd en löst hängande slöja över hår och 
axlar. Männen runt henne applåderar. 

86 

Foto av en pojke som lastar stenkol i en säck. 

87 

Världskarta som visar kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

Kartan visar att "mycket hög" risk för kränkning har ungefär hälften av världens länder t.ex. 
största delen av Asien, nordöstra Afrika, Mexiko och Colombia i Amerika. 

Hög risk för kränkningar har södra och västra Afrika, norra Sydamerika och västra Asien. 

Medel hög risk för kränkningar har östra Europa, Spanien, Italien, Namibia och Botswana i 
Afrika, södra Sydamerika, USA, Mongoliet och Japan i Asien. 

Låg risk för kränkningar har Kanada, Västra Europa, Australien och Nya Zeeland. 

www.maplecroft.com 
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88 

Internetsida för Baidu som ser ut som Googles hemsida förutom att det står kinesiska tecken 
på sidan. I en ruta finns möjlighet att skriva sökord. 

88 

Foto av en äldre man klädd i en enkel skjorta och en vit turban på huvudet. Bredvid honom 
står en ung kvinna med en löst hängande lila slöja, hijab över huvudet. 

89 

Foto av två barn i ett rum som är kombinerat kök och sovrum. På en enkel vedspis lagas 
maten, bredvid spisen står en säng. Det ser kallt och trångt ut. 

90 

Foto av två kvinnor i en enkel båt. De har på sig konformade stråhattar, blå skjortor och 
svarta byxor. 

91 

Foto av en hårt nedsmutsad strand som är täckt av olja och fartygsrester. 

92 

Foto av en grå och vit ren med stora horn som går i ett kargt öde landskap. I bakgrunden 
syns berg. 

93 

Foto av Europadomstolen som finns i ett stort hus byggt såsom tre cylindrar som står 
bredvid varandra. Den mittersta är i glas. 

94 

Foto av en tjej som sitter i en park. Hon ler stor mot en vinthund (smal hög hund, utan sele). 
I knät har tjejen en markeringskäpp och på sig har hon stora svarta solglasögon. 

96 

Fyra flaggor och en symbol 

Samiska flaggan: Fyra lodräta band med färgerna (från vänster): rött, grönt, gult, blått och en 
cirkel med en blå och en röd halva. 

Tornedalsflaggan: tre vågräta band i färgerna (uppifrån): gult, vitt och blått. 

Sverige-finska flaggan (inofficiell): Ett blått kors med gula kanter på en vit botten 
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Romernas flagga: två vågräta band i (uppifrån) blått och grönt med ett rött hjul mitt på 
flaggan. 

Davidsstjärnan, judendomens vanligaste symbol: en sexuddig stjärna 

98 

Foto från en demonstration där två kvinnor håller upp en skylt med texten: Mina barn är inte 
kriminella! 

102 

Foto av ett torg där Jimmie Åkesson talar i ett partytält. Torget är fullt av människor men 
många står vända med ryggen åt talaren. Här vajar också regnbågsflaggor och banderoller. 

103 

Modell som visar att direkt demokrati är när majoriteten bestämmer, t.ex. folkomröstningar 
och omröstningar i klassen. 

- De som har rösträtt avgör beslutet. 

103 

Modell som visar att indirekt demokrati är när de valda representanterna beslutar, t.ex. 
riksdag, landsting, kommun eller val av elevrådsrepresentant i klassen. 

- De som har rösträtt väljer parti. Partiet väljer en styrelse som fattar beslut. 

105 

Karta över korruptionen i Europa (och angränsande länder). 

Grad av korruption (beskrivningen är ungefärlig): 

  0-2,5 finns i Ryssland och de forna Sovjetstaterna och Mellanöstern 

  2,6-5,0 finns i Baltikum, sydöstra Europa och norra Afrika 

  5,1-7,5 finns i Sydvästra Europa (och Polen och Estland). 

  7,60-10 finns i norra, brittiska öarna och centrala Europa. 

Källa: www.transparancy.org 

107 

Foto av en död gris som ligger på golvet. Under magen finns en stor böld. Grisen blöder från 
bröstet och har avföring på kroppen. 
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110 

Foto av en väg med en fartkamera. Kameran sitter inuti en avlång låda fästad på en stolpe 
bredvid vägen. 

111 

Foto av en bil som har fått rutan vid förarsätet krossat. 

112 

Foto av Masjid-i-shah moskén. Den har en stor port som är byggd som en spetsig båge klädd 
med vacker blå mosaik. På fasaden sitter stora bilder på Ayatollor. De har båda turban på 
huvudet och grått helskägg. 

114 

Foto av en man som pekar en pistol mot kameran! Han har en svart luvjacka på sig med 
luvan uppfälld över huvudet. 

114 

Modell över från brott till straff - en sammanfattning 

• Brott 

• Gripen/anhållen/häktad 

• Åklagare väcker åtal med stöd av bevis/vittnen 

• Domstol avgör om åklagaren har rätt vilket leder till straff eller frikännande. 

115 

Modell som visar personer i tingsrätten. 

• Längst fram sitter från vänster till höger: 3-5 nämndemän, ordförande/domare, 
sekreterare 

• Till vänster sitter: den tilltalade, försvarsadvokat 

• Till höger sitter: åklagare, målsägande, advokat 

• I mitten sitter: vittnet 

115 

Foto av staketet runt Norrtäljeanstalten. Staketet är ett högt Gunnebo stängsel (rutigt 
metallstaket) med 8 trådar med taggtråd överst. Innanför finns ett staket som ser ut att ha el 
trådar. 
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116 

Foto av fyra killar i kostym och studentmössa som kissar mot en skolvägg. 

117 

Foto av en mamma och en pappa som pussar en bäbis på var sin kind. Bäbisen har tjocka 
kinder och munnen blir alldeles ihop knycklad av pussarna! 

118 

Foto av en klubba från domstolen. Den är svarvad i trä. 

119 

Modell som visar brottstrappan. 

Vid trappstegen står olika brott. Nerifrån och upp står: skolk, snatteri, grövre brott, 
yrkeskriminalitet, fängelse. 

120 

Foto av en man som misshandlar en kvinna. Hon ligger på golvet och han står över henne 
och håller ner hennes händer mot golvet. 

125 

Cirkeldiagram som visar hushållens konsumtion. 

  Bostad (inkl. möbler) 33 % 

  Livsmedel (inkl. alkohol och tobak) 17 % 

  Fritid, kläder och skor 16 % 

  Försäkringar, vård m.m. 13 % 

  Resor 12 % 

  Hotell- och restaurangbesök 6 % 

  Telefon och internet 3 % 

127 

Modell av Sveriges samhällsekonomi. De olika delarna är markerade på en Sverige karta. 

• Privatekonomi och företagens ekonomi 82 % täcker Svealand och Norrland 

• Offentlig ekonomi 18 % täcker Götaland 
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128 

Foto av en man i kostym och hatt som blir skjutsad i en rullstol. Han hytter med käppen! 

128 

Två cirkeldiagram med kommunernas budget - ett genomsnitt för landets kommuner. 
Siffrorna är ungefärliga. 

Intäkter: 

1. Kommunalskatt 65 % 

2. Statsbidrag 20 % 

3. Avgifter 10 % 

4. Övrigt 5 % 

 

Utgifter 

1. Skola, förskola och övrig utbildning 40 % 

2. Äldreomsorg 20 % 

3. Funktionshindrade 10 % 

4. Socialt (försörjningsstöd m.m.) 10 % 

5. Övrigt 20 % 

129 

Två cirkeldiagram med landstingens budget - ett genomsnitt för landets landsting 

Intäkter 

1. Landstingsskatt 70 % 

2. Statsbidrag 20 % 

3. Avgifter 5 % 

4. Övrigt 5 % 

 

Utgifter 
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• Hälso- och sjukvård 80 % 

• Läkemedel 8 % 

• Trafik, infrastruktur och regional utveckling 12 % 

131 

Modell över spara och låna i bank 

Privatperson/företag sparar i banken. Banken ger tillbaka sparränta. 

Banken lånar ut pengar till privatperson/företag. De betalar låneränta tillbaka till banken. 

132 

Foto från ett sedeltryckeri. Sedlarna trycks i stora kvadratiska ark. En man granskar ett ark 
med 28 500-sedlar. Arken ligger i en en meter hög stapel! 

132 

Foto av en tjej med kassar från olika affärer. Hon håller i ett jättelångt kvitto och hissnar! 

133 

Diagram med efterfrågekurva och utbudskurva. 

Efterfrågekurva visar hur mycket en konsument är villig att betala för en vara. Kurvan är 
positiv. Lågt pris ger efterfrågan på en stor mängd varor. Högt pris ger efterfrågan på en liten 
mängd varor. 

Utbudskurvan visar hur mycket en producent är villig att sälja en vara för. Kurvan är negativ. 
Vid ett lågt pris vill företagaren sälja en liten mängd. Vid ett högt pris vill företagaren sälja en 
stor mängd. 

När dessa båda kurvor korsas finns jämviktspriset. 

Dvs. där priset på varan (utbudet) möter kundens betalningsvilja (efterfrågan). Det blir vare 
sig underskott eller överskott av varan/tjänsten. 

133 

Foto inifrån en husvagn på en annan husvagn. Ute häller regnet ner. 

134 

Modell av det samhällsekonomiska kretsloppet. 

Hushållen ger: 
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  företag: betalning och arbetskraft 

  banker: sparande och låneränta 

  kommuner, landsting och stat: skatter och arbetskraft 

Företagen ger: 

  hushållen: lön, varor och tjänster 

  banker: sparande och låneränta 

  kommuner, landsting och stat: skatt 

  Kommuner, landsting och stat ger: 

  hushåll: lön, service och bidrag 

  företag: service och bidrag 

  Banker ger: 

  hushållen: lån och sparränta 

  företagen: lån och sparränta 

135 

Foto av Stefan Ingves och riksbanken. Riksbanken har en fasad med många fönster och grova 
stenar. Ingves är en äldre man med karaktäristiska runda glasögon och mustasch. 

136 

Diagram av konjunkturarbetslöshet. 

Diagrammet visar att konjunkturerna går i vågor med 3-7 år mellan hög- och lågkonjunktur. 
Samma sak med låg- och hög arbetslöshet. 

137 

Teckning på en servitör som springer på ett löpband medan en kvinna står och tar tiden på 
honom. På hennes tröja står det: coach. 

137 

Två modeller 

Modell med nedgångsspiral vilket leder till: 

• De lokala företagen tappar marknadsandelar 
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• Företag måste stängas 

• Arbetstillfällen försvinner 

• Människor flyttar iväg 

• Mindre kapital omsätts i regionen 

• Nedgång i den lokala ekonomin 

• Inga nya investeringar vilket leder till att fler företag måste stängas och så fortsätter 
spiralen ner! 

 

Modell med uppgångsspiral vilket leder till: 

• Statligt stöd delas ut till företagande 

• Företag etableras 

• Arbetstillfällen skapas 

• Människor flyttar in 

• Mer kapital omsätts i regionen 

• Uppgång i den lokala ekonomin 

• Nya investeringar vilket leder till att fler företag etableras och så fortsätter spiralen 
upp! 

140 

Foto av två lastpråmar ute till havs. De är lastade med över 10000 containrar! 

141 

Världskarta med hur mycket BNP per capita i US dollar som de olika länderna har. 

  0-999: mellersta och östra Afrika, Irak, Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Nepal, 
Bangladesh, Burma, Laos, Papua Nya Guinea, Nord Korea 

  1000-4999: Centralamerika (ej Costa Rica, Panama), Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, 
Ukraina, Norra och västra Afrika, södra Asien 

  5000-19999: Mexiko, Sydamerika, östra Europa, Ryssland och de forna 
sovjetrepublikerna, Saudiarabien, Oman, Sydafrika, Botswana, Gabon, Sydkorea, 
Malaysia 
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  20000-: Nordamerika (ej Mexiko), Franska Guinea, Grönland, västra och norra 
Europa, Arabemiraten, Kuwait, Ekvatorialguinea, Australien, Nya Zeeland, Japan 

142 

Foto av en kille som hoppar över ett vattenhinder när han springer ett lopp på en 
friidrottsarena. Kommer man inte tillräckligt långt landar man i vatten! 

142 

Modell som visar att kostnader blir högre när det finns tullavgift på varor. En vara som kostar 
10 kronor + tullavgift på 2 kr blir 12 kr. 

143 

Foto från stationen Alexanderplatz med en reklamaffisch för HM. 

144 

Foto av en kohage med 13 kor. En kvinna går i kohagen med en hink och en annan kvinna 
mjölkar för hand, på hennes rygg klänger en liten flicka! 

145 

Foto av en vägskylt i Tyskland med text både på tyska och svenska. Den svenska texten lyder:  

Hjärtig Välkommna  

Mina gäster  

Sverige Shoppingrunda 

148 

Modell som visar utbildningsvägar 

Här beskrivs de olika vägarna: 

• Grundskola leder till 

• Gymnasieutbildning, Kommunal vuxenutbildning, Folkhögskola leder till 

• Universitet/Högskola, Yrkesskola/folkhögskola leder till 

• Fortbildning i företag eller offentlig förvaltning 

• Universitet/högskola leder till Forskarutbildning 
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150 

Diagram som visar andel anställda inom olika yrkesområden (siffrorna är ungefärliga och i 
procent). 

  Bank, försäkring, reklam 15,5 

  Vård och hälsa 15,5 

  Handel 12 

  Utbildning 11 

  Gruvor, el, vatten 7 

  Bygg 7 

  Tillverkningsindustri 7 

  Offentlig förvaltning 6 

  Transport 5 

  Kultur, övrigt 5 

  Information 4 

  Hotell, restaurang 3 

  Jordbruk, fiske, skog 2 

152 

Foto av en man som murar en grund på ett hus. Han står med raka ben och böjd rygg medan 
han lyfter en tung sten på plats.  

153  

Teckning som föreställer fyra arbetare vid ett förhandlingsbord. På andra sidan bordet sitter 
en man klädd i hög, svart hatt, röd fluga, vit skjorta och svart kavaj. På bordet framför 
honom ligger en lapp med ordet "KRAV" skrivet på. Mannen ser bekymrad ut. 

154 

Diagram som visar genomsnittlig tid för olika aktiviteter, alla veckordagar, 20-84 år. Siffrorna 
är ungefärliga. 

  k = Kvinnor 

  m = män 
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  betalt arbete: k 4h, m 5,5 h 

  obetalt arbete: k 4 h, m 3 h 

  personliga behov: k 11 h, m 10 h 

  fri tid: k 5,5 h, m 4 h 

158 

Foto av en gul villa. 

161 

Diagram som visar disponibel inkomst för hushåll år 2011, åldersgrupp 30-49 år. Siffrorna är 
ungefärliga och i tusental. 

• Ensamboende kvinnor utan barn: 200 

• Ensamboende män utan barn: 220 

• Ensamstående kvinnor med barn 0-19 år: 260 

• Ensamstående män med barn 0-19 år: 320 

• Sammanboende utan barn: 470 

• Sammanboende med barn 0-19 år: 520 

• Samtliga hushåll: 375 

161 

Foto av ungdomar i London. I bakgrunden syns Big Ben. 

164 

Foto av två unga kvinnor i vita labbrockar. 

165 

Foto av en demonstration. En man håller upp en skylt som är formad som en figur i kostym 
men där huvudet ska vara finns ett häst och ett elefanthuvud. I ena ärmen finns en drake. Ur 
fickorna sticker sedlar upp. På ena ärmen står det: GREED. 
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167 

Foto av en staty i ett bergigt landskap. På en bergstopp står en staty av en vuxen man och en 
pojke. Mannen pekar och visar något i naturen för pojken. 

168 

Foto av muren. Den består av stora betongblock och högst upp finns taggtråd virad. På 
muren finns en målning med texten: oppression. 

169 

Målning av Smith som har en peruk på sig. Håret har två lockar vid öronen och en hästsvans i 
bak. 

171 

Staty av Marx och Engels i en park i Berlin. De är avbildade som de såg ut men cirka dubbelt 
så stora! De är båda klädda i byxor och rockar med en enkel skjorta under. Båda har också 
stora helskägg och lång mustasch. Marx sitter ner och i hans knä har två barn (levande!) 
klättrat upp. 

172 

Foto av en lejonhona som äter ett byte. Hon är blodig runt hela nosen. 

172 

Graffitti på en vägg med texten: Smash fascism! 

173 

Foto av Hitler och Mussolini. De har båda uniformer med flera medaljer. Hitler har en 
karakteristisk mustasch som bara täcker läppen under näsan. På hans ärm finns en svastika. 
Mussolini är renrakad. På hans hatt finns märken med örnar. 

174 

Moderaternas logga - ett M på en blå cirkel. 

174 

Kristdemokraternas logga - en vitsippa 

175 

Folkpartiets logga - en blåklint 
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175 

Centerpartiets logga - en fyrklöver 

176 

Socialdemokraternas logga - en röd ros 

176 

Vänsterpartiets logga - ett V i en röd nejlika 

176 

Modell med väljarnas uppfattning av partierna. 

Här finns tre olika områden och partierna tar olika ståndpunkter. 

  Välfärd betalas med skattemedel: v, s, mp 

  Välfärd ordnas med privata lösningar: sd, c, fp, kd, m 

  Stort fokus på miljön: mp, v 

  Mindre fokus på miljön: m, sd 

  Mitt emellan påståendena är: c, s, fp, kd 

  Liberal syn på värderingar: v, mp, fp 

  Konservativ syn på värderingar: kd, sd 

  Mitt emellan påståenda är: s, c, m 

177 

Sverigedemokraternas logga - en blåsippa 

178 

Foto av söta sälar. 

178 

Miljöpartiets logga - en maskros 
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180 

Foto på riksdagshuset sett från Vasabron. Huset ligger på Helgeandsholmen. Huset har 
formen som en cylinder åt det här hållet. Precis utanför flyter strömmen. Vid taket syns 
moderna fönster som sitter högst upp i Plenissalen. Nedanför är fasaden i äldre stil i sten. 

180 

Foto av EU-parlamentet som är en byggnad med fasad av bara glas. Framför huset finns 
flaggstänger med den blå EU flaggan med 12 stjärnor i en cirkel. 

181 

Teckning av "Sverigebilen". Runt bilen och husvagnen finns anteckningar om hur Sverige 
styrs. 

• Regeringen: Kan föreslå vart bilen ska åka, men måste styra bilen dit riksdagen vill. 

• Riksdagen: Läser kartan och beslutar vart bilen ska åka. 

• Statschefen: Representerar alla i bilen, men bestämmer inget. 

• Myndigheter: Motorn som hjälper till att föra fram bil och husvagn. 

• Samhällsekonomi: Drivmedlet för hela samhället. 

• Lagar och regler: Kommunerna och landstingen måste göra det riksdagen beslutar, 
men får besluta om vissa saker. 

• Kommuner/landsting: I husvagnen (kommun/landsting) fattas många beslut som rör 
människornas vardag. 

• Du och jag: Om folket vill får de byta ut bilförare och kartläsare vart fjärde år. 
Statschefen bestämmer själv när han/hon ska sluta. 

183 

Foto av Plenisalen. I en stor sal som har formen en halv cirkel sitter riksdagsmän två och två i 
bänkar. Längst fram finns ett ordförande bord och talarstolar. På väggen finns omröstnings 
displayer där röstresultat syns. 

184 

Regeringstyper 

Här finns cirkeldiagram som visar de olika typerna. 

• Majoritetsregering. Enpartiregering, t.ex. Socialdemokraterna 1969-1970. 

Cirkeldiagrammet visar att ett parti har mer än 50 % av rösterna. 
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• Majoritetsregering. Regering med flera partier, t.ex. Alliansregeringen (M, C, Fp, Kd) 2006-
2010. 

Cirkeldiagrammet visar att tre partier har mer än 50 % av rösterna tillsammans. 

• Minoritetsregering. Enpartiregering utan majoritet, t.ex. Socialdemokratiska 
minoritetsregeringen 2002-2006 och de flesta andra socialdemokratiska regeringar. 

Cirkeldiagrammet visar att ett parti har nästan hälften av rösterna. 

• Minoritetsregering. Regering utan majoritet, t.ex. Alliansregeringen 2010-2014. 

Cirkeldiagrammet visar att tre partier tillsammans har nästan hälften av rösterna. 

• Samlingsregering. Nästan alla partier medverkar under kris/krig, t.ex. under andra 
världskriget 1939-1945. 

Cirkeldiagrammet visar att fyra partier har nästan alla röster. Det finns partier som inte är 
med och styr. 

185 

Från idé till genomförande. 

Ett krav/behov kan hamna antingen hos Regeringen eller riksdagen först. Här beskrivs 
"riksdagsvägen". 

1) Medborgarna: Behov och krav från samhället. 

2) Enskild riksdagsledamot: En eller flera riksdagsledamöter kan lämna en motion till 
riksdagen. 

3) Riksdagen: Förslaget kommer till riksdagen. 

4) Utskott: Ett av riksdagens 15 utskott förbereder ärendet och lämnar ett betänkande 
till riksdagen. 

  Arbetsmarknadsutskottet 

  Civilutskottet 

  Finansutskottet 

  Försvarsutskottet 

  Justitieutskottet 

  Konstitutionsutskottet 

  Kulturutskottet 
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  Miljö- och jordbruksutskottet 

  Näringsutskottet 

  Skatteutskottet 

  Socialförsäkringsutskottet 

  Socialutskottet 

  Trafikutskottet 

  Utbildningsutskottet 

  Utrikesutskottet 

5) Riksdagen: Betänkandet debatteras och beslutas i kammaren. 

  NEJ: Förslaget lämnas utan åtgärd. 

  JA: Uppdraget skickas till regeringen 

6) Regeringen: Regeringen verkställer riksdagens beslut med hjälp av regeringskansliet 
samt myndigheter och bolag. 

 

Om kravet/behovet kommer till Regeringen från medborgarna så händer följande: 

1) Utredning: Regeringen beslutar om en eventuell utredning. 

2) Regeringen: Ett av regeringens 11 departement kan lämna en proposition till 
riksdagen. 

  Arbetsmarknadsdepartementet 

  Finansdepartementet 

  Försvarsdepartementet 

  Justitiedepartementet 

  Kulturdepartementet 

  Landsbygdsdepartementet 

  Miljödepartementet 

  Näringsdepartementet 

  Socialdepartementet 
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  Utbildningsdepartementet 

  Utrikesdepartementet 

3) Se steg 3-6 ovan för fortsättning! 

188 

Modell med den kommunalpolitiska "maskinen" 

Kommunstyrelsen, KS 

- politiker från de största partierna 

- förbereder och lägger viktiga förslag till KF 

- genomför KF:s beslut 

Kommunfullmäktige, KF 

- representerar folket 

- fattar alla stora beslut 

- politikerna kan lägga egna förslag (motioner) 

Nämnderna 

politiker från alla partier 

- hjälper KS med förslag 

- hjälper KS att genomföra KF:s beslut 

- tar egna beslut i "små" frågor 

Kommunens invånare 

- väljer representanter till KF 

- tar emot kommunens service 

189 

Foto av en sal. Där finns ett ordförande bord och framför det flera bord som tillsamman 
bildar en hästhov. 

189 

Modell över hur Enköpings kommun styrs. 
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  Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse som i sin tur har ett 
kommunstyrelsekontor 

  Kommunala nämnder (med politiker) - Kommunala förvaltningar (med anställd 
personal) 

  Miljö och byggnadsnämnd - Miljö och stadsbyggnad 

  Teknisk nämnd - Teknikförvaltning 

  Nämnd för- och grundskola - Skolförvaltning 

  Utbildningsnämnd - Utbildningsförvaltning 

  Socialnämnd - Socialförvaltning 

  Vård och omsorgsnämnd - Vård- och omsorgsförvaltning 

  Kulturnämnd - Kulturförvaltning 

  Fritidsnämnd - Fritidsförvaltning 

  Kommunala bolag (kommunen driver egna företag) 

  Enköpings kommuns moderbolag AB (Enköpings kommunhus AB, Enköpings 
hyresbostäder, ENA Energi AB) 

190 

Modell över hur EU:s lagstiftningsprocess 

• EU-kommissionen ger förslag om en ny lag till Ministerrådet som beslutar. 

• EU-parlamentet lämnar synpunkter eller beslutar tillsammans med ministerrådet. 

• Medlemsstaterna genomför lagen. 

190 

Foto av centralbanken som är en skyskrapa med många fönster. Framför den finns en staty 
av ett Euro tecken (ett e) som är omgivet av 12 stjärnor. 

191 

Foto av EU-parlament salen. Salen är cirkulär och längst fram finns ordförande bord. 
Ledamöterna sitter i bänkar som är placerade som tårtbitar. 
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194 

Foto av en gatsten som markerar var berlinmuren var tidigare. På den står: Berliner Mauer 
1961-1989. 

196 

Foto av en röstningsskärm som står uppställd i ett bibliotek. Skärmen hindrar att någon 
annan kan se vad som läggs i röstningskuvertet. 

197 

Världskarta med olika markeringar för demokratier och diktaturer. 

Minst andel av världens länder är demokratier. Flest andel länder är demokratier med 
anmärkning och diktaturer. 

Demokratiska länder är: Nordamerika (ej Mexiko), El Salvador, Costa Rica, Uruguay, västra 
Europa (ej Frankrike och Italien), Australien, Japan, Sydkorea 

Demokratier med anmärkningar är: Mexiko, Centralamerika, Sydamerika, Länder i sydöstra 
Afrika, Mali, Senegal, Liberia, Ghana, Benin, Östra Europa, Frankrike, Italien, Ryssland, 
Mongoliet, Turkiet, Irak, Indien och länderna runt om Indien, Thailand, Malaysia, Indonesien, 
Filippinerna, Papua New Guinea 

Diktaturer: Afrika (utom sydvästra delarna och ovan nämnda länder), Kuba, Arabiska halvön, 
södra Asien (utom länder nämnda ovan). 

198 

Modell över enkammarsystem (en kammare i parlamentet) 

Enhetsstater 

• Folket väljer parlament. 

• Parlamentet beslutar och påverkar folket. 

Modell över tvåkammarsystem (två kammare i parlamentet) 

Federala stater 

• Folket väljer i val till delstatsparlament. Delstatsparlamentet eller folket väljer 
representanter till första kammaren. 

• Folket väljer i val till andra kammaren. 

• Parlamentet (två kammare) och delstatsparlamentet påverkar folket via besluten. 
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199 

Modell över maktdelning i USA 

• Presidenten (styrande makt): Utser regering. Kan stoppa lagar som kongressen 
beslutar. 

• Kongressen (lagstiftande makt): 2/3 av rösterna i senaten respektive i 
representanthuset kan upphäva presidentens stopp för ett lagförslag. 

• Högsta domstolen (dömande makt): Kan stoppa lagförslag som bryter mot 
författningen. 

202 

Foto av en modell med hus gjorda i papp. I mitten finns en diskokula som figurerna kan gå in 
i. 

203 

Foto av fyra kvinnor. Tre har svarta slöjor. Den svenska kvinnan har en vit sjal över huvudet. 

204 

I en stor sal finns en stor bänk som har formen som en hästhov. Bakom bänken står flera 
rader med stolar. Bredvid hästhoven med stolar finns flera åhörarstolar. 

205 

FN:s logotyp. Logotypen har en världskarta i centrum omgiven av olivblad. 

206 

Diagram över väpnade konflikter 2002-2011 

• Statligt baserade konflikter är ca 30 stycken varje år. 

• Icke-statliga konflikter pendlar mellan 20-40 varje år. Mellan åren 2004-2006 är 
konflikterna färre. 

• Ensidigt våld minskar från 45 per år till 20 år 2010. 

Källa: Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbok 2013 

206 

Foto av en fiskebåt ute till havs. Bredvid den ligger en mindre FN-båt. 
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210 

Satellitfoto av Europa under natten. Jorden är mörkt blå och städernas ljus lyser som 

små prickar. Det finns flest ljus längst kusterna och i västra Europa. 

211 

Foto av Gorbatjov som är en äldre man med ett karakteristiskt födelsemärke i pannan. 

213 

År och länder 

1953: Frankrike, Tyskland, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Italien 

1973: Danmark, Irland, Storbritannien 

1981: Grekland 

1986: Spanien, Portugal 

1995: Sverige, Finland, Österrike 

2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, 
Ungern 

2007: Bulgarien, Rumänien, Kroatien 

214 

Karta över EU:s medlemsstater år 2014 

• Medlemmar år 2003: Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, Irland, Tyskland,
Österrike, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien Grekland

• Nya medlemsstater åren 2004-2013: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta,
Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern, Bulgarien, Rumänien, Kroatien

• Kandidatländer: Montenegro, Serbien, Makedonen, Turkiet

215 

Teckning av en sparbössa med EUs 12 stjärnor. Den håller på att drunkna i en 
Greklandsflagga! 

216 

Foto av svarta män i vita kläder som sitter tillsammans ute på en stor matta. Bland dem 
sitter Carl Bildt. Runt männen står fullt med andra män. 
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216 

Teckning av en fyrklöver med ett ord på varje blad: varor, tjänster, människor och kapital. 

218 

Teckning på en björn som spelar balalajka. Han sitter bredvid en gasledning och i 
bakgrunden syns oljeborrtorn. 

219 

Foto av en kille som ler stort med en stor prilla snus innanför överläppen. Snuset har runnit 
ner på tänderna som är gula. 

220 

Karta över Norden och Östersjöområdet. Runt Östersjön ligger länderna (medurs): Sverige, 
Finland, Ryska federationen, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. 

221 

Målning på en husfasad. Huset är fem våningar högt. På bilden finns ett demonstrationståg. 
På en banderoll står Nej til EF-unionen. Framför huset sitter en hund med ett nithalsband. 

224 

Över en knuten näve står ordet: protest. 

226 

Foto av en ung tjej som står vid en vagn med mediciner. Hon har vita sjukhuskläder, en v-
ringad blus och byxor. 

227 

Foto av Emma Green Tregaro som flyger i luften över en höjdhoppsribba. Hon har en smal 
och muskulös kropp. 

228 

Foto av en demonstration med en banderoll med texten: Köp ej Sydafrikanska varor. 
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