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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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Läraranvisning 

Titel: Upptäck Samhälle  

Författare: Göran Svanelid 

ISBN: 978-91-47-10998-2 

Innehåll 

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

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 3 

Till läsaren .................................................................................................... 7 

Pedagogiska tips .......................................................................................... 8 

Bildbeskrivningar ......................................................................................... 9 

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. 

 Ordlista och register ligger i separata flikar. 

 Baksidestext och bildförteckning utgår. 

 Kursiverade ord som hänvisar till ordlistan är skrivna med versaler. Övrig kursiv stil 
utgår. 

 Versaler i rubriker och fet stil utgår. 

 Rutor som i svartskriftsboken är markerade med knappnålar har punktmarkerade 
rubriker. 

 Övrig text i rutor skrivs som löpande text i boken. Färgerna är inte angivna. 

 I boken förekommer två maskotar som säger saker. I boken står det:  
o Grön: 
o Svart: 
o Grön och svart: 
Om de inte säger något finns de inte med. 

 Många bilder har bildbeskrivningar. Vissa bildtexter har sammanfogats med 
bildbeskrivningarna för att läsningen ska bli lättare för eleven. Då bildtexten 
kompletterats/ändrats skrivs ”Bildtext:…” i sidspecifika förändringar. Ändringar är 
markerade med kursiv stil.  
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 Var noga med att eleven läser bildtexterna eftersom de innehåller mycket nyttig 
information. Ibland står bara bildtexten, men ibland har den kompletterats med en 
bildbeskrivning.  
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Sidspecifika förändringar 

11 

Diagrammet har beskrivits i ord. 

Medellivslängden i Sverige 

Ett linjediagram som visar att medellivslängden har ökat mellan 1861 och 2011. Under 
1870- och 1910-talet minskade medellivslängden lite och gick sen upp på högre nivåer 
igen. Här kommer några exempel (siffrorna är på ett ungefär): 

 1861: Kvinnor 49 år, män 45 år 

 1891: Kvinnor 53,63 år, män 50,94 år 

 1931: Kvinnor 63 år, män 61 år 

 1951: Kvinnor 74 år, män 70 år 

 2011: Kvinnor 83,67 år, män 79,79 år 

13 

I första stycket står: Resonera kring frågan om vad som är bättre och sämre i samhället i 
dag i jämförelse med samhället för 200 år sedan. Skriv av tabellen och jämför: 

Tabellen ser ut så här: 

Tabell. 

 Arbeten: 

Sverige för 200 år sedan: 

+ de flesta hade ett jobb 

- många jobb var tunga och slitsamma, eller till och med farliga 

Sverige idag: 

+ lagar och regler skyddar oss från arbetsskador när vi arbetar 

- fler, särskilt yngre, är arbetslösa 

 Miljön: 

Sverige för hundra år sedan: 

+ --- 

- --- 
Sverige idag: 

+ --- 

- --- 
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51 

Tabell 1: 

Flickor     

1. sparar 

2. köper godis  

3. köper kläder  

Pojkar 

1. Sparar 
2. Köper godis 
3. Köper tv- eller dataspel 
 

Tabell 2: 

Flickor    

1. data- och tv-spel   

2. djur  

3. kläder  

Pojkar   

1. data- och tv-spel  

2. leksaker  

3. sportutrustning, som nya skridskor, skidor eller fotbollsskor 

Tabell 3: 

Tabell. 

 f = flickor 

 p = pojkar 

Siffrorna anger procent.  

Så här många av alla barn hjälper till att:   

Städa egna rummet:  

 f: 69  

 p: 62  

diska, dammsuga, vattna blommor:   

 f: 58   

 p: 53 

ta hand om syskon: 
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 f: 15 

 p: 14 

ta hand om husdjur: 

 f: 35 

 p: 25 

hjälpa syskon med läxor 

 f: 24 

 p: 27  

Källa: Swedbanks Lyckoslanten 

65 

Bildtext: Alla över 18 år har rösträtt och kan välja vilka som ska bestämma i samhället. I 
valstugor i kommunerna försöker man påverka väljarna. 

67 

Tabellen finns kvar men en nyckel finns till tabellhuvudet: 

Nyckel: 

 Bef= Befolkning i miljoner 

 S= Statsskick 

 År= Antal år med kvinnlig president eller stadsminister (2014) 

72 

Bildtext 3: I sociala medier, t.ex. Facebook, får vi säga vad vi tycker. Vi har yttrandefrihet. 

Bildtext 5: En katt är i monoritet bland fem hundar. 

81 

Politiska symboler och liberalernas nya logga: Se svällpappersbild. 

Liberalernas logga finns med fastän den inte finns med i boken. 

Symbolerna finns också beskrivna i bildbeskrivning. 

88 

Tabellen är skriven som löpande text och ser ut som följer: 

Tabellen ger först ett exempel på brott, därefter beskrivning av brottet och till sist 
straff/påföljd. 

Tabell. 

Snatteri: 

stöld där det stulna har ett mindre värde böter eller fängelse i högst sex månader 
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Stöld: 

större värde än snatteri samt att någon annan person har känt obehag i samband med 
stölden 

böter eller fängelse i högst två år  

Rån: 

stöld där rånaren använt våld eller hotat med våld 

fängelse i lägst ett år och högst i sex år  

Utpressning: 

när någon krävs på pengar med hjälp av hot, till exempel hot om att avslöja en hemlighet 

böter eller fängelse i högst två år  

Rattfylleri: 

köra bil med alkohol i kroppen 

böter eller fängelse i högst sex månader  

Mened: 

att ljuga under en rättegång 

fängelse i högst sex år  

Misshandel, att skada en annan person, fängelse i högst två år  

Skadegörelse, att medvetet skada det någon annan äger, böter eller fängelse i högst sex 
månader  

Mord att med avsikt (planera att) döda en annan person tio år eller livstids fängelse 

90-91 

Seriebilderna är beskrivna och ligger inom parentes efter texten som står i respektive ruta. 
Serien ligger placerad på sidan 90 

93 

Diagrammet har ersatts med följande: 

Ett linjediagram som visar antalet brott som 15-17 åringar har blivit dömda för.  

 1990 51 

 1993 54 

 1995 60 

 1999 40 

 2002 38 

 2005 34 

 2008 40 

 2011 36 
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Till läsaren 

 Bildbeskrivningar finns till många bilder i boken. Bilderna är fotografier i färg om det 
inte står något annat. Många av de tecknade bilderna i boken är inspirerade av 
manga. Ibland kan det vara bra att din lärare kompletterar bildbeskrivningen med en 
enkel ritmuffsbild.  

 Det är viktigt att läsa bildtexterna eftersom de ofta innehåller viktig information.  

 Boken har två ritade figurer som man skulle kunna kalla för bokens maskotar. Den 
ena är grön med stora ögon och den andra en svart hårboll. De dyker upp ibland med 
lite extra information eller så berättar de om vad det är du ska göra. De har fått namn 
efter sina färger: Grön och Svart. 

 I texten finns ord som är skrivna med versaler. De orden finns förklarade i ordlistan 
längst ner på sidan. 

 Ordlista och register ligger i egna flikar. 
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Pedagogiska tips 

 Läs "Till läsaren" gemensamt med eleven så att han/hon får information om bokens 
upplägg och utformning. 

 Har ni möjlighet är det en stor fördel för eleven att hinna läsa bildbeskrivningar i 
förväg. 

 Rita gärna upp diagrammen på sidan 11 och 93 på ritmuffen. Det är bra för eleven 
att hen får en känsla för trenden i respektive diagram. Det är också bra att rita upp 
partisymbolerna på sidan 81.   

 Det finns användbara ordlistor i slutet av många sidor.  

 Koppla gärna undervisningen till den lokala kontext eleven befinner sig i. Hur ser 
det ut i er kommun? Vem styr i kommunen? Finns det föreningar som jobbar med 
barnens rätt? Hur ser mobbingplanen ut på er skola? Se till att lägga in eventuellt 
sidomaterial i elevens dator. 

 Har ni en lagbok på skolan så ta fram den. Det är intressant att känna hur en bok på 
4000 sidor känns. 

 På sidan 55 står att lån är en inkomst för familjen. Detta är ett sakfel.  Klargör för 
eleven att ett lån inte är en inkomst. 

 Sist i varje kapitel finns två rubriker, Samhällsfrågan och Sammanfatta! Dessa utgör 
en bra grund för din bedömning av eleven när det gäller förmågorna, analysera, 
reflektera, granska, uttrycka, värdera och argumentera.   
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Bildbeskrivningar 

5 

Svartvitt fotografi av en by. På varje sida om bygatan ligger trähus med två våningar. Några 
har uthus eller ladugård. Kyrkan ligger i utkanten av byn. Fyra människor syns på bilden. 

 5   

Gatubild från Stockholm. Husen på båda sidorna om gatan har sex, sju våningar. Mycket 
folk är i rörelse vid den livligt trafikerade gatan som har många affärer med reklamskyltar. I 
bakgrunden ligger globen. 

6 

En grupp förskolebarn och fröknar är ute på promenad. Barnen har gula reflexvästar. 

7 

Tecknad bild. I ett klassrum sitter en tjej vid en bänk. Hon har rosaprickig klänning, flera 
armband och halsband, rosarandiga strumpor och röda platåskor med rosetter på. Håret är 
uppsatt i två knutar och hon har en massa klämmor och en grön stor rosett. Kompisarna 
tittar förbryllat på henne. 

9 

Flödesschema. 

Orsaker:  

Antalet bilar på vägen har blivit fler eftersom fler flyttat in i området. 

Orsaker ger Samhällsfråga:  

Barnen är rädda när de ska korsa bilvägen till skolan. 

Samhällsfråga ger Konsekvenser:  

För att hinna i tid till skolan blev en pojke påkörd av en bil. 

Lösning av Samhällsfråga:  

Vi kan sätta upp trafiklysen vid övergångsstället. 

Lösning ger Nya konsekvenser:  

Barnen kan säkrare gå över gatan men trafiken flyter på saktare och det blir köer. 

10 

Svartvitt fotografi av en familj som står utanför sitt lilla hus byggt i trä med tak av halm. De 
är tio personer och en del av de äldre barnen håller de yngre i famnen. En ko och några 
hönor finns också med. 

10 

Tecknad bild av bokens maskotar: Grön har stora ögon och Svart har burrigt hår. 
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12 

Svartvitt fotografi av ett landskap med en landsväg och lummig grönska. Två män med 
cyklar står på vägen. 

12 

Vid ett övergångsställe väntar en stor mängd cyklister, två bilar och en motorcykel. 

13 

Idag bor de flesta i en stad. Förr bodde fler på landsbygden. 

Två cirkeldiagram visar var man bodde: 

 År 1800: 

 Städer 9 % 

 Landsbygd 91 % 

 År 2000: 

 Landsbygd 15 % 

 Städer 85 % 

Källa: SCB 

14 

Mobilkameror sträcks upp i luften för att föreviga ett evenemang. 

16 

Tecknad bild. Två personer pratar med varandra i mobiltelefon. Det är ett exempel på 
tvåvägskommunikation:  

Avsändaren säger: 

 Jag har fått brorsans cykel. 

 Mottagaren säger: 

Coolt, ska vi ta en sväng, så du får testa den? 

16 

Tecknad bild. En man står framför en TV-kamera och många personer sitter och tittar på 
TV. Det är ett exempel på envägskommunikation.  

Avsändaren säger: 

En ny storm med orkanstyrka förväntas dra in över Småland under natten. 

Mottagarna lyssnar utan att svara. 

17 

3 bilder som hör ihop med massmediernas roll i samhället:  
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1. Ett tidningsurklipp med texten: 

 

DN granskar slöseriet med skattepengar 

Chefen går efter DN:s avslöjanden 

DN:s avslöjande om miljonrullningen på Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, blev för 
mycket för direktören Lars Rask. I förra veckan sade han upp sig och lämnade sitt uppdrag. 
- Han kände sig trött och sliten, säger Eva Regårdh, kommunikationschef på SSF. 

 

DN:s journalist Mattias Carlsson fick pris för sitt reportage som granskade slöseriet med 
skattepengar. 

2. Biosalong där alla har 3D-glasögon på sig. 

3. Reklam för Delicato punchrullar (tubformade gröna kakor som är doppade i choklad i 
båda ändar). Sex rullar ligger staplade och man kan läsa texten: Garanterat fria från 
fullkorn. 

18 

Svartvitt fotografi från 1950-talet av två barn, en mamma och en hund som sitter framför 
TV:n som är försedd med låsbara dörrar. 

20 

Reklampelare där Expressen och Aftonbladet skriver:  

Ny forskning: FÄLLORNA som orsakar 90 % av alla HJÄRTINFARKTER 

Polisens hemliga spår: HELENA Bering blev RITUALMÖRDAD. 

22 

Så här har våra medievanor förändrats när man jämför åren 1995, 2005, 2010 och 2012. 

Siffrorna anger procent. 

 Radio: Minskat. 35,31,23,22 

 CD/Mp3-fil: Minskat. 11,9,9,8 

 TV: Minskat lite. 31,28,27,27 

 Text-TV: 0,1,1,1 

 Video/DVD: 3,4,2,2 

 Internet: Ökat mycket. 0,10,23,28 

 Dagstidning: Minskat. 9,8,7,6 

 Tidskrift: Minskat. 4,4,4,3  

 Bok: Minskat. 7,5,5,4 
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Källa: Nordicoms Mediabarometer (2012) 

23 

Fem ungdomar väntar vid en hållplats och är fullt upptagna var och en av sina 
mobiltelefoner. 

24 

Den tid som ungdomar 9–14 år ägnar sig åt olika medier under en dag: 

 TV 30 % 

 DVD 3 % 

 Mp3 11 % 

 Radio 7 % 

 Internet 34 % (sociala medier 8 %, traditionella medier på nätet 2 %, övrig 24 %) 

 CD-skiva 2 % 

 Bok 9 % 

 Dagstidning 2 % 

 Tidskrift 2 % 

Källa: Nordicoms Mediabarometer (2012) 

25 

Två killar i 12-årsåldern. Båda har på sig keps och har hörlurarna runt nacken. En äter 
hamburgare och en surfar på en  

platta.  

27 

Tre personer håller upp en stor banderoll med texten: ÖIS välkomnar Dawit Isaak till Gamla 
Ullevi. 

29 

Ett demonstrationståg med mest ungdomar. Några bär plakat.  

30 

Charlotte Kalla åker ett skidlopp. På hennes gula väst finns Wolksvagens emblem och 
reklam för Folksam. På mössans står LKAB och Piteå elit. 

31 

Idoljuryn i American Idol har varsin röd mugg med Coca-cola märke stående på bordet 
framför sig. 
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31 

Leksakskatalog med leksaker för hemsysslor som dammsugning, strykning och köksjobb. På 
alla bilderna finns en pojke och en flicka. 

32 

På en post-it-lapp står det: 

Vilken källa är mest trovärdig här? 

— Socker är jättebra för tänderna!  

"Godiskungen" 

— Forskningen visar att reflexer skyddar barn i trafiken.  

"Trafiksäkerhetsverket" 

4 fotografier som visar personer i olika sammanhang. Först står bildbeskrivningen inom 
parentes, sen står bildtexten:  

1. (En kille ligger uppkrupen i soffan och läser en bok) När man läser en bok kan det 
vara bra att vara ensam. 

2. (Vardagsmiddag runt köksbordet hemma hos en familj. 
Familjen är en grupp där de flesta känner att de kan vara sig själva. 

3. (Släktmiddag ute i det fria. Man har dukat långbord.) En släkt är också en grupp. 

4. (Innebandymatch. Två spelare gör high-five.) Tillsammans kan vi göra stordåd. Till 
exempel vinna i semifinalen! 

36 

Svartvitt fotografi av en familj som står utanför sitt lilla hus byggt i trä med tak av halm. De 
är tio personer och en del av de äldre barnen håller de yngre i famnen. En ko och några 
hönor finns också med. 

37 

Två tecknade bilder. 

Förr var familjerna stora därför att mor- och farföräldrarna bodde tillsammans med 
familjerna. På bilden finns mormor/farmor och morfar/farfar, mamma och pappa samt 5 
barn i olika åldrar. 

I dag är kan familjerna också vara stora eftersom mamman och pappan kanske har träffat 
nya partners efter en skilsmässa. På bilden står en kille mellan två par. Det ena paret, två 
killar, har en dotter. Det andra paret, en man och en kvinna, har en liten bebis.  

38 

Två tjejer sitter uppkrupna i en fönsternisch. 
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39 

En man, två kvinnor och fem barn äter middag tillsammans utomhus. 

40 

Svartvitt fotografi av ett klassrum där eleverna sitter i sina bänkar med varsin läskflaska 
och ett äpple. Läraren är klädd i mörk kostym och slips och även han har en läsk. Pojkarna 
har skjorta och pullover eller kofta. En pojke har slips. Det finns bara en flicka på kortet.  

41 

Ett exempel på klassregler: 

1. Vi ska vara snälla mot varandra 

2. Vi ska studera 

3. Vi säger till en vuxen när något har hänt 

4. Vi har ansvar för att ingen är ensam på rasten 

5. Vi ska lyssna på varandra och ha ögonkontakt och ordkontakt 

6. Vi ska vara rätta om vårt gemensamma material 

7. När någon gör något dumt ska man säga stopp 

8. Alla ska känna sig trygga och må bra 

46 

En tjej sitter hemma vid matbordet. En tekopp står framdukad men hon håller på med sin 
mobil. Tjejen ser allvarlig ut. 

47 

Flödesschema. 

Orsaker? ger Samhällsfråga (nätmobbning) som ger Konsekvenser? 

Lösningar? på Samhällsfråga ger Nya konsekvenser? 

49 

Bilden som ser ut att vara tagen från en reklambrochyr för ett resebolag visar en solig, 
exotisk sandstrand med en hängmatta mellan några palmer och ett fåtal solstolar med 
parasoll av strå. 

49 

 En kvinna sitter och tigger i en smutsig passage. Ovanför henne hänger en reklamskylt där 
det står: Solrea, Sveriges bästa resesök. sistaminuten.se 

51 

En pojke dammsuger på sitt rum. 
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53 

Tecknad bild. En kvinna säger: Det fiffiga är att du kan utnyttja allt detta utan att betala 
några stora avgifter. Det här har vi liksom redan betalt för, när skatten dras på vår lön. 

En man svarar: Men jag som aldrig kör bil, har barn eller är sjuk. Varför måste jag betala 
skatt? 

55 

Tecknad bild som visar en familj i mitten omgiven av fyra fenomen i samhället. Från dessa 
går en del pengar till familjen andra från familjen. 

1. Företag: affärer och arbetsplats 
från familjen: betalning för varor och tjänster. 
till familjen: lön 
(Affärer och företag kan sälja antingen varor som t.ex. mobiltelefoner eller tjänster 
som t.ex. en hårklippning.) 

2. Bank:  
från familjen: ränta 
till familjen: lån 
(Till banken går familjen om de vill låna pengar.) 

3. Stat och kommun: Statshus 
från familjen: skatt 
till familjen: bidrag 
(Bidrag är pengar som familjen får från staten, t.ex. barnbidrag.) 

4. Sopor:  
från familjen: 
(All konsumtion påverkar vår miljö till exempel alla sopor från saker vi slänger.) 

56 

Bild av en budget. 

Familjens inkomster:  

 Lön 35 000 kr 

 Bidrag 1100 kr 

Familjens utgifter:  

 Boendekostnader, hyra, el m.m. 10 000 kr 

 Hemförsäkring/andra försäkringar 450 kr 

 Lån 3 000 kr 

 Mat 9 000 kr 

 Hygien 1 200 kr 

 Kläder och skor 3 000 kr 
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 Fritid och lek 2 600 kr 

 Mobiltelefon/TV/Tidningar 2 700 kr 

 Resor 2 000 kr 

 Barnomsorg 870 kr 

59 

En reklamaffisch med texten, Från Giving Poeple. En välfylld matkasse och några 
matförpackningar syns bakom texten. 

60 

Rädda barnen har ställt upp ryggsäckar i långa rader på ett torg. De är mycket färgglada. På 
en reklampelare står: 95% av barn och unga i Stockholm vill göra mer för flyktingbarn. 
Hallå politiker, vad gör du åt detta? 

66 

Zlatan iförd en svart träningsoverall med gula ränder intervjuas. Han har svart bakåtstruket 
hår och mustasch. 

66 

Helena Helmersson talar och gestikulerar. Hon har ljust hår och en blå tröja. 

66 

Carl XVI iförd svart frack med flera ordensmedaljer. 

67 

Barack Obama leende iklädd svart kostym, vit skjorta och ljusblå slips. Han är kortklippt. 

69 

Tecknad bild. När de flesta riksdagsledamöterna röstar ja till ett förslag lyser flest gröna 
lampor: ett majoritetsbeslut. 

69 

Tecknad bild. När de flesta riksdagsledamöterna röstar nej till ett förslag lyser flest röda 
lampor. 

70 

En karta där kommunerna i södra Sverige är små till ytan medan de flesta kommuner i 
Norrland är större till ytan. 

71 

Riksdagshuset sett från Vasabron. Den runda byggnaden ligger precis vid vattnet. 

Fasaden i rosa sten har pelare mellan fönsterna i två våningar, därefter finns tre våningar 
med fasad av enbart fönster. 
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73 

I orange flytvästar sitter en skolklass med lärare i en fullpackad liten båt. Några vinkar glatt. 

74 

Tecknad bild. En grupp människor håller upp en banderoll med texten JA! Framför dem 
syns deras representant som företräder dem. Alla bär en gul pin med texten JA! 

77 

En bild från Kiev där demonstranter byggt upp barrikader. Aktivister kastar stenar och 
brandbomber. Man ser eld och det väller upp stora moln av svart rök från brinnande 
bildäck. 

77 

Demonstranter har tejpat igen munnen med en röd lapp. En pojke klappar händerna och 
en kvinna håller upp en skylt med texten: La liberté d´expression au Maroc.  

78 

En berättelse i serieform med fem rutor. 

1. Tecknad bild. Utanför ett kommunhus hålls en demonstration. På ett plakat står: Ny 
idrottshall i vår kommun för friskare ungdomar.  
Du måste försöka få med dig så många andra som möjligt som gillar ditt förslag. 
Hitta på en bra slogan som kan fånga andras intresse. 

2. Ju fler som stödjer ett förslag, desto större är chanserna att skapa en stark opinion. 
Att samla många namnunderskrifter är ett bra knep. 

3. Du kan starta en blogg, en Facebookgrupp (när du har fyllt 13 år) eller skriva inlägg 
på twitter. Du skulle kunna beskriva hur viktigt det är att barn i den här kommunen 
får möjlighet till friskvård i en idrottshall. 

4. Den dag som din lokala tidning eller radio- och tv-station fångar upp dina åsikter i 
sina nyheter, då vet du att du har lyckats bra med att skapa opinion. Med 
mediernas hjälp kommer du att nå ut till ännu fler människor. 

5. Nu börjar nog även politikerna att lyssna. Förutom att de vill göra Sverige eller 
kommunen till en ännu bättre plats att leva på, så är deras mål också att de ska bli 
omvalda nästa gång det är val. Då kanske frågan om idrottshallen kan bli en 
kommande valfråga. 

80 

I en demokrati är det viktigt att valen är hemliga. Man står bakom en skärm när man lägger 
i valsedlar i ett kuvert. På bilden står 5 gröna skärmar uppställda i ett stort rum (kanske en 
skolsal) och det står människor gömda bakom varje skärm. 

81 

 Sverigedemokraterna: Blå blåsippa med gul mitt. 
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 Socialdemokraterna: Röd ros. 

 Miljöpartiet: Gul maskros på grön botten. 

 Folkpartiet: Blåklint i ljus och mörkblått. 

 Kristdemokraterna: Vitsippa med vit blomma och gröna blad på blå botten. 

 Moderaterna: Vitt M på ljusblå botten. 

 Vänsterpartiet: Röd nejlika med ett vitt V i mitten. 

 Centerpartiet: Konturerna av en fyrklöver i grönt. 

82 

Tecknad bild. Glada människor i Kompispartiet säger: Vi vann! 

82 

Tecknad bild. Sorgsna människor i Soldemokraterna säger: Vi förlorade… 

85 

En krossad glasruta. 

85 

På ett träd sitter en gul skylt med en överkryssad fisk: Privat sjö, fiske förbjudet. 

85 

En trafikpolis i gul reflexväst ditigerar trafiken. 

85 

En pojke med ett kastmärke i pannan tar emot en liten svart skrivtavla av sin fröken. 
Barnen i klassen sitter på golvet. 

85 

FN-flaggan utgörs av en ljusblå flaggduk med FN:s emblem i vitt. Emblemet utgörs av en 
världskarta med utgångspunkt vid nordpolen omgiven av olivkvistar, vilka symboliserar 
fred. 

87 

Tecknad bild. I ett klassrum finns sex elever. En lärare ser barsk ut och står vid en elev som 
blåser bubblor med tuggummi, har hörlurar på och sitter med fötterna på bordet. En 
annan elev knycker lärarens plånbok ur bakfickan när han inte ser det. De övriga eleverna 
ser förskräckta ut. 

89 

Genom ett litet fönster ser man en man som sitter i ett rum i häktet som har fönster med 
galler, en säng, en stol och ett bord med en liten TV på.  



19 

 

90 

En berättelse i serieform med åtta rutor. Inom parentes står ibland en kort bildbeskrivning. 

1. Johan begår ett brott när han slår sönder cyklar utanför skolan en kväll. En person 
som går ut med sin hund ser (blir vittne till) vad Johan gör. 
Ett brott begås. Det kallas för skadegörelse. (Johan ser jättearg ut när han sparkar 
på cyklarna.)  

2. Hundägaren känner igen Johan och kontaktar polisen som griper Johan. De tar 
honom till förhör, där de frågar ut Johan om vad han har gjort. (Johans mamma ser 
förskräckt ut och rusar efter polisen som tagit med sig Johan till förhör.)  

3. Eftersom Johan är 17 år och straffmyndig blir han åtalad för brott. Det kommer att 
bli en rättegång. Johan får en försvarsadvokat som ska försvara Johans rättigheter i 
rättegången och se till att allt går rätt till. (Johan ser ledsen ut. Mamman skapar 
hand med försvarsadvokaten.) 

4. Ofta tar det flera månader innan rättegången startar och Johan lever som vanligt 
under tiden. Men han funderar mycket på rättegången som ska komma. (Johan 
sitter i klassrummet, men ser inte ut att kunna koncentrera sig.) 

5. I rättegången finns en åklagare som ska bevisa att Johan har begått brottet.  

6. Personen som såg Johan slå sönder cyklarna kalas som vittne och får berätta vad 
hon såg. 

7. Rättegången leds av domaren. Här finns också nämndeman. Tillsammans kallas de 
för domstol och ska besluta om Johan är skyldig eller inte. (I ett stort rum finns 4 
bord. Vid det största bordet sitter 5 personer. Mittemot står ett litet bord, där sitter 
en person. På sidorna står två lika långa bord där det finns plats för 2 personer.  

8. Domstolen beslutar att Johan är skyldig och dömer ut böter i straff. (Johan är 
generad och mamman ser väldigt arg ut.) 

92 

En kille visar en nedmonterad cykel för två barn som håller i en bunt pengar. Cykeln ligger i 
bakluckan på en bil. På bilens registreringsskylt står: CRIME 2 och på killens t-shirt står: I 
LOVE BROTT. 

93 

Ett linjediagram som visar antalet brott som 15-17 åringar har blivit dömda för.  

 1990 51 

 1993 54 

 1995 60 

 1999 40 

 2002 38 
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 2005 34 

 2008 40 

 2011 36 

94 

Ett sätt att minska kostnaderna för samhället är att använda fotboja till dömda 
brottslingar. Fotbojan är elektronisk och registrerar var bäraren befinner sig.  

Fotbojan ser ut som en liten dosa, ca 6 cm hög och 5 cm bred. Den är fäst runt fotleden 
och syns inte om man har på sig byxor.  

99 

Tecknad bild. En tjej som är i en affär stoppar in t-shirts innanför jackan. En kille som 
upptäcker det ringer med mobilen. 

100 

En ung fruktbärare från Kambodja bär en stor korg med frukt på huvudet. 

101 

Barn iklädda blå skoluniform jobbar med matte. De använder miniräknare. 

101  

En pojke från Kabul i Afghanistan får droppar i munnen som är vaccin mot polio. Under 
bilden finns UNICEF:s flagga. UNICEF:s flagga liknar FN:s flagga men i stället för en 
världskarta så finns en siluett av en mamma som lyfter upp sitt barn på jordgloben. 

102 

Två personer med slalomutrustning tolkar efter två renar som springer. 
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