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Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 40147  



 

 

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. 

 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! 

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
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Läraranvisning 

Titel: PRIO Samhälle 7 

Författare: Lars-Erik Bjessmo, David Isaksson, Lars Nohagen 

ISBN: 978-91-523-0582-9 

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. 

 Registret är placerat i en egen flik. 

 Markerade/kursiva enstaka ord skrivs med versala bokstäver i den anpassade boken. 

 Några av tabellerna har anpassats och skrivs istället som listor, till exempel tabellerna 
på sidorna 41 och 122. I anpassningen står det att listan är en tabell i 
svartskriftsboken.  

 Bilder, bildbeskrivningar och eventuella bildtexter ligger antingen direkt under den 
rubrik de hör till, eller sist i stycket.  
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Till läsaren 

Markerade ord står med STORA bokstäver i din anpassade bok. 

Registret finns i en egen flik. 

De flesta bilder är beskrivna. Det finns fler teckningar i boken som är mer utsmyckning, de 
är inte beskrivna. 

Lycka till! 
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Bildbeskrivningar 

Omslag 

Statyn frihetsgudinnan, som är gudinnan Libertas. Hon håller upp en fackla i ena handen 
och en tavla med text i den andra. På huvudet har hon en krona med strålar.  Hon är klädd 
i antika kläder, en himation/mantel. Det är ett rektangulärt tyg som är lindat runt kroppen. 
Statyn är 46 meter hög och i kronan finns flera fönster som det går att titta ut igenom. 

1 

Foto från gågatan Södergatan i Malmö som kantas av affärer. På gatan finns en staty som 
föreställer en orkester som går i ett led. Figurerna är av järn och har kantiga former. 

2 

3 bilder 

1. Sverige som är fyllt av olika människor. 
2. Skiss över en stad som har ett centrum med höga hus. Runt staden finns olika 

områden för: industri, bostäder och friluftsliv 
3. Ett stadshus 

4 

Foto av två tjejer. De skrattar och den ena tjejen pussar den andra på kinden. 

5 

Teckning av två olika familjer 

1. pappa, mamma, mamma och två barn 

2. pappa, pappa, mamma och två barn 

5 

Teckning av hur samhällen utvecklats: 

1. En kvinna samlar växter och en man jagar med pilbåge. De bor i tält. 

2. En man plöjer med en enskärig plog efter en oxe. Han bor i enkla låga hus. 

3. Industrier, kärnkraftverk, bilar och människor som håller i skruvmejslar och 
skiftnycklar. 

4. Radiomaster och höga hus. Människor sitter framför datorer. 

6 

Foto av två kvinnor som lastar säckar på en kamel som ligger ner. Kvinnorna sätter upp 
fötterna på packningen för att kunna dra åt hårt. De skrattar och kamelen ser nöjd ut. 

6 

Foto av en bonde som håller i torrt hö. 
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7 

Foto ett ca 2 meter i diameter stort kugghjul. En svetsare jobbar med det. 

7 

Cirkeldiagram som visar: 

 Tjänster 80 procent 

 Industri 18 procent 

 Jordbruk 2 procent 

10 

Modell som visar jorden, hus, industri, bank och ett statshus. 

10 

Modell som visar hur ett beslut kommer fram. 

- Påverka beslut – medborgarna väljer 

- Fatta beslut – riksdagen röstar (Här finns de olika partierna. De är ritade som 
gubbar i mörkrött, rött, ljust grönt, grönt, ljusblått och mörkblått.) 

- Genomföra beslutet – regering och myndigheter (Här finns en bild som visar att 
politikerna genom regering och myndigheter påverkar genom lagar: hushåll, 
företag, sjukvård, industrier, handel, domstolar och skola) 

13 

Svartvitt klassfoto med 40 elever i ca 7-12 års ålder och en lärare. Här finns också en liten 
flicka på ca 2 år. Alla pojkar är klädda i kostym och alla flickor har långklänning med långa 
ärmar. Alla pojkar har snaggat hår och alla flickorna har långt, uppsatt hår. 

14 

Samma bild som finns på sidan 10. 

 

Modell som visar hur ett beslut kommer fram. 

- Påverka beslut – medborgarna väljer 

- Fatta beslut – riksdagen röstar (Här finns de olika partierna. De är ritade som 
gubbar i mörkrött, rött, ljust grönt, grönt, ljusblått och mörkblått.) 

- Genomföra beslutet – regering och myndigheter (Här finns en bild som visar att 
politikerna genom regering och myndigheter påverkar genom lagar: hushåll, 
företag, sjukvård, industrier, handel, domstolar och skola.) 

15 

Teckning som visar: vindkraft, skog, solceller, tåg, industrier och sopsortering. 
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16 

Foto som visar besökare i riksdagen. En tant lyfter talmannens ordförandeklubba. Den är 
gjord i trä. 

18 

Foto som visar att meterologen på TV står framför en tom grön skärm. På TV:n syns 
väderkartorna och meterologen. 

25 

3 kartor som visar hur Sverige blir större 

 Karta 1: Sverige är ca 1/5 av nuvarande Sverige (delar av Götaland och Svealand). 
Skåne, Halland och Blekinge tillhör Danmark. Allt norr om Vänern och Uppland är 
inte markerat. 

 Norge har ungefär samma områden som idag med undantag för kusten allra längst i 
norr. 

 Karta 2: Sverige har utvidgat sig så att hela Bottenvikskusten och södra delarna av 
Finland ingår. 
Norge har utvidgat sig så att delar av dagens mittersta Sverige tillhör Norge och 
även kusten längst upp i norr. 

 Karta 3: Sverige har dagens gränser men även Finland. Danmark har förlorat södra 
Sverige. 

26 

Karta som visar samernas område som täcker norra Norge, Finland och Sverige. I Sverige är 
samiskt område från Härjedalen och uppåt i inlandet (ej bottenvikskusten). 

27 

Foto av barn med olika hud- och hårfärg. 

28 

Foto av en tjej i slöja och jeansjacka. Bakom henne skymtar en bild av Marilyn Monroe som 
har ljus hy, blont hår och röda läppar. 

29 

Foto av ett järnvägsspår som går genom tät granskog. Vid rälsen står en människa i 
friluftskläder som håller i snören fästade i marken. Längre fram syns en stolpe med 
mätinstrument. 

29 

Två diagram som visar att landsbygdsbefolkningen har minskat och stadsbefolkningen har 
ökat. 

 1850: 85 procent på landsbygden, 15 procent i staden 
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 2010: 15 procent på landsbygden, 85 procent i staden 

30 

Stolpdiagram som visar att flest barn, 60 procent bor i småhus. Därefter kommer 
flerbostadshus 28 procent och sist 12 procent i radhus/kedjehus.  

31 

Foto av två män som står på en byggställning vid en tegelvägg. De har skjorta, byxor och 
keps på sig. 

31 

Foto av flerfamiljshus som står i flera rader och har flera våningar. Lägenheterna har 
många fönster och balkonger. 

31 

Foto från 50-talet av släktingar som står vid en bil. Bilen har packning på taket. 

33 

Gammalt foto av en familj framför en stuga byggd av trä. Mamman och pappan står med 
spade och kratta. Bredvid dem står fyra söner: två i uniform, en i kostym och en i 
sjömansskjorta. Framför verandan har de satt upp björkris. 

34 

Diagram som visar att flest barn bor med sina båda föräldrar, 74 procent. 

20 procent bor med sin mamma (+ ev. styvförälder) 

5 procent bor med sin pappa (+ ev. styvförälder) 

1 procent bor i inte med någon av föräldrarna 

36 

Karta över Sverige där olika ställen är markerade. Vid varje ställe finns en ruta med ord: 

 Skåne: norrlänning, pianospelare, snickare, storstadsbo, svampplockare, ryttare, 
skånebo 

 Västra Götaland: göteborgare, körsångare, gymnasieelev, storstadsbo, 
naturälskare, rappare 

 Södermanland: stockholmare, dansbandsdiggare,  
skolelev, förortsbo, fotbollsspelare, bergsklättrare 

 Jämtland: jämtlänning, dansbandsdiggare, ingenjör,  
glesbygdsbo, fotbollsspelare, bloggare 

 Norrbotten: skåning, pianospelare, skolelev, irakier, naturälskare, hobbyfotograf 

 Västerbotten: same, körsångare, verktygsfilare, bybo, svampplockare, cyklist 
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39 

Foto från en skolkorridor där 8 tjejer är glada och skrattar. 

40 

Foto av tjejer och killar och föräldrar som sitter ute. De är klädda i skidkläder. Runt dem 
finns skidor, stavar och hjälmar. 

41 

Foto av två fotbollslag som är uppställda inför match. Spelarna har olika hudfärg och de 
håller i varandras händer. 

42 

Cirkeldiagram som visar svaret på frågan: Sverige – ett bra land för barn och ungdomar?  

 Ja: 81 procent 

 Kanske: 12 procent 

 Vet inte: 4 procent 

 Nej: 3 procent 

47 

Modell som visar: 

 Rättighet = något som du har rätt till (t.ex. att demonstrera) 

 Skyldighet = något som du måste göra. (t.ex. att gå i grundskolan) 

48 

Modell som visar Mänskliga rättigheter: 

 Sociala och ekonomiska rättigheter: rätten att kunna leva ett bra liv t.ex. utbildning, 
arbete, vård och omsorg. 

MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER består av två rättigheter: 

 Personliga rättigheter: rätten att leva i frihet t.ex. yttrandefrihet, religionsfrihet och 
rättsäkerhet. 

 Politiska rättigheter: rätten att kunna påverka samhället t.ex. allmän och lika 
rösträtt, att själv få ställa upp i val. 

49 

2 foton som visar: 

Rosa Parks som åker buss. Hon är en prydlig kvinna med glasögon, kappa och liten hatt. 
Hennes hår är svart och hudfärgen ljusbrun. I häktet blir hon fotad med en sifferskylt 
framför sig.   
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49 

Foto av Martin Luther King som talar i parken the National Mall.Där är fullt av folk samlade. 
King är klädd i mörk kostym och har kortklippt hår. Hans hår är svart och huden mörk. I 
bakgrunden syns Washingtonmonumentet. 

49 

Foto av Barak Obamasom är klädd i kostym. Han har kortklippt mörkt hår, ljusbrun hudfärg 
och ett vänligt ansikte. 

50 

FN-märket: en världskarta sedd från nordpolen omgiven av olivkvistar. 

53 

Foto av Aung San Suu Kyi som är en kvinna i 70-års åldern. Hon har långt mörkt hår, 
örhängen är osminkad och ser allvarlig ut. 

55 

Foto av en lärare som håller tag i en elev i nacken och smiskar honom med en pinne på 
ryggen.  

55 

Foto av människor som sitter i en soffa och tittar på TV utomhus. I bakgrunden syns ett 
område fullt av sopor och bilar. Längre bort en stad med höga hus. 

57 

Foto av två glada flickor i en enkel båt. Båten körs av en pappa som tittar glatt på flickorna. 

60 

Foto av en flicka som sitter ihopkrupen i en trappa i en trappuppgång. Bredvid henne står 
en skolryggsäck.  

63 

Två foton av en afrikansk by. 

- Pappa Victor sitter framför en hög med stenar som är ca 3 cm i diameter. Han är klädd i 
vit t-shirt och blå byxor. 

- I byn finns cylinderformade hus av lera med konformade vasstak. Framför ett hus står ca 
25 getter och 2 barn i 10-års ålder. 

64 

Foto av Patrik Sjöberg som hoppar höjdhopp. Det ser ut som han flyger över ribban. 
Kroppen är böjd som en båge med magen upp. Han är lång och smal med långt, ljust hår. 
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68 

Foto av Jesper Odelberg. Han har långt hår i hästsvans och ett stort leende. Han sitter i en 
rullstol på scen. 

70 

Foto av en tjej som böjer ner huvudet. Två andra personer håller fram långfingret mot 
henne. 

71 

Foto av en docka med ledsna ögon. Hon har en nikab som täcker ansiktet och en slöja över 
huvudet (bara ögonen tittar fram). På nikaben står: Du ska vara sekulariserad, vit och 
heterosexuell! Du ska inte sticka ut! 

72 

Foto på en pojke i rullstol som ska skjuta mål i baksetkorgen. 

78 

Skulptur av en kvinna som med bindel för ögonen håller upp en våg med två vågskålar. 

79 

Modell som visar hur lagar stiftas: 

- Stifta lagar: riksdagen föreslår och stiftar lagar 
(Riksdagen består av riksdagsledamöter från olika partier.) 

- Påverka lagar: folket, oftast via intresseorganisationer och lobbygrupper 
- Upprätthålla lagar: regering och rättsväsende 

 
(Rättsväsendet är t.ex. domstol,polisen, kriminalvården.) 

81 

Foto av kronprinsessan Victoria som gifter sig med prins Daniel. De ler båda stort. I 
bakgrunden syns kung Karl XVI Gustav, drottning Margarethe av Danmark, drottning Letizia 
av Spanien och fler kungligheter. 

84 

Foto av fem män som står och kissar mot ett plank. 

85 

På en vägg sitter en handskriven lapp. På den står: 

Ändra inte reglerna! 

Vi har bott här länge. Ni är nyinflyttade kan inte bara komma hit och tro att ni kan skriva 
om reglerna. Man kan INTE lämna tvätten i torkrummet över natten, även om man hämtar 
den på morgonen. För sådana är reglerna. 
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86-87 

Foto av två minkar som sitter i en bur. De är avlånga (30-45 cm), slanka djur med korta 
ben. Ansiktet ser ut som en råtta och pälsen är vit (de här är avelsminkar, vilda minkar är 
bruna.) 

87 

Foto av en man som går längs en väg och bär två minkar i svansarna (de är döda). 

88 

Foto av en kvinna som stoppar ner en tröja i handväskan. Hon tittar sig oroligt över axeln.  

88 

Cirkeldiagram som visar anmälda brott 2010 uppdelade på olika brottstyper 

 Stöldbrott 39 % 

 Brott mot person 16 % 

 Skadegörelsebrott 12 % 

 Bedrägeribrott 8 % 

 Narkotikabrott 6 % 

 Trafikbrott 5 % 

 Övriga brott 11% 

Källa: Brottsförebyggande rådet. 

89 

2 foton. 

En kille i munkjacka med luvan uppdragen över huvudet. Han håller fram en kniv.  

En bil som står på en cykelväg och brinner. 

90 

3 foton. 

En kille slår en annan med ett knytnävslag i ansiktet. 

En kvinna som har bandage runt hela huvudet förutom ena ögat och munnen. 

En kille som ligger och blöder ur ett sår från magen. En stor pöl med blod har flutit ut på 
asfalten. 

92 

Foto av en manlig knytnäve. I en soffa sitter en kvinna och håller upp händerna för 
ansiktet. 
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92 

I en busskur har någon klottrat: 

JÄVLA SVARTSKALLE och Sieg Heil. Här finns också två svastikor. 

93 

2 foton. 

En moské som har brunnit. Det är en vit byggnad med ett halvklotformat tak och två höga 
smala torn. 

På en mobiltelefon står sms:et: Vi vet var du bor … 

94 

2 foton 

En man i linne med tatueringar, skägg och en snusnäsduk på huvudet. Han ser sur ut. 

En man i kavaj som ser trevlig ut. 

95 

Foto av en motorcyklist med en skinnjacka med texten ”Outlaws mc Sweden” och en 
döskalle. 

96 

5 teckningar som visar: 

- Poliser som hämtar/griper en inbrottstjuv på bar gärning. Tjuven håller på att bryta 
sig in i en dörr med kofot. 

- Förhör hos polisen. Tjuven och polisen sitter på var sin sida om ett litet bord. 

- Tjuven är inlåst i ett häkte, en cell med galler för fönstren. 

- En åklagare som funderar på om tjuven ska anhållas. 

- Domstolsförhandlingar med domare, åklagare, åtalad (tjuven), försvarsadvokat. 

97 

Foto av en polis som håller en ficklampa mot något han hittat på gatan. 

98 

Teckning från en rättegång.  

Längst fram i salen sitter i mitten rättens ordförande, runt henne/honom fem nämndemän 
och en tingsnotarie.  

Till vänster vid ett bord sitter: åklagare, målsägande och målsägandebiträde.  

Till höger sitter den tilltalade och försvarsadvokat.  

Mitt emot ordförande sitter vittne och vittnesbiträdet. 
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Innanför dörren i salen sitter i bänkar åhörare – press och allmänhet. 

100 

Foto av unga killar som går i ett demonstrationståg. Tre av dem håller i en banderoll med 
texten: PIRATPARTIET. Här finns också partiloggan som är ett svart segel som bildar 
svartskriftsbokstaven p. 

101 

Foto av en kvinna som sitter på huk iklädd vita kläder och en slöja. Hon ska just piskas av 
en man klädd i svart med en mask för ansiktet. I bakgrunden syns en polis. 

103 

Karta som visar att Paraguay ligger i södra Sydamerika mitt på kontinenten utan någon 
kust. 

104 

Foto av en fängelsecell där 7 killar bor. Cellen är liten med en gallerdörr. Killarna ser ut att 
vara mellan 12 till 15 år gamla. De är alla kortklippta och tre av dem har bar överkropp. 

106 

Foto av en blå minibuss som ska bärgas av en bärgningsbil. Vid bilarna står två poliser, en 
bärgningsman, kronofogden och ägaren till bilen. 

110 

Foto av barn som säljer saker på en loppis. De har brett ut en filt som är fylld med leksaker 
som hästar, plastverktyg, bilar, mobiltelefoner och robotar. Här finns också en stor skål 
med nybakta bullar. 

111 

Modell som visar att olika ekonomier hänger ihop: hushåll, företag, banker, myndigheter 
och hela världen. 

112 

Gammalt foto som visar en mamma och tre döttrar. De sitter runt ett bord i ett 
vardagsrum. De har alla vita blusar med långa ärmar som sitter tight om halsen och långa 
vida kjolar. Mamman virkar på en smal duk, en dotter läser en bok och de andra två sitter 
bara lugnt. 

112 

Foto av ett rektangulärt mynt med stämplar i varje hörn och ett mitt på. 

113 

2 foton. 
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En bäbis som badar i en badbalja. Istället för vatten är baljan fylld med mynt. Bäbisen har 
tuppkam och är väldigt söt. 

En man utklädd till Elvis i scenkostym med utsvängda ben, hög krage, brett bälte och 
broderade örnar. Han har svart hår med en lock i luggen och pilotglasögon. Han håller upp 
ett kreditkort med Elvis på. 

114 

Foto på en rutschkana som ser ut som en jättestor Kalles kaviar tub. En tant är på väg upp 
för stegen och har stoppat in huvudet i tuben! 

115 

Foto från en klädaffär där en kvinna hjälper en annan kvinna prova en kavaj. 

116 

Modell som visar att det finns tre olika nivåer för ekonomin i samhället: 

 Hushållet – privatekonomi t.ex. för en familj 

 Landet – nationalekonomi t.ex. för Sverige 

 Världen – global ekonomi  

 

De tre olika ekonomierna hänger samman så här: 

Industrier i landet/världen ger lön till hushållen. Myndigheter i landet ger bidrag till 
hushållen och hushållen betalar skatt till myndigheterna.  

Banker i landet/världen ger lån och sparränta till hushållen och hushållen ger sparande och 
låneränta till bankerna. 

Hushållsekonomi har: 

inkomster: lön och andra inkomster minus skatt och avgifter plus bidrag och ersättningar 

utgifter: bostad, mat, kläder, resor, fritid 

117 

Modell som visar din ekonomi. 

Pengar till dig: månadspeng, extrapengar från arbete 

Pengar från dig: sparande (till körkort, bostad, resor) och konsumtion (mobil, fika, kläder) 

Många vill ha dina pengar. Vad kan man tänka på? 

- Jordens framtid 
- Balans mellan utgifter och inkomster 
- Rättvisa i världen 
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118 

Foto av en familj med mamma och pappa och ett litet barn. Bäbisen trycker koncentrerat 
på en miniräknare och föräldrarna skrattar.  

118 

Diagram som visar hushåll med eller utan barn: 

 Ensamstående utan barn 46 % 

 Sammanboende utan barn 26 % 

 Sammanboende med två barn 10 % 

 Sammanboende med ett barn 7 % 

 Ensamstående med ett barn eller fler 6 % 

 Sammanboende med tre barn eller fler 4 % 

119 

Modell som visar hushållens inkomster 

Ett hushålls inkomster kan bestå av: 

- Lön från anställning 
- Bidrag till exempel barnbidrag, bostadsbidrag 
- Inkomst från eget företag 
- Olika slags ersättningar till exempel om man är arbetslös 
- Lån för de som studerar, studielån 

120 

Modell som visar att hushållen ger pengar till staten och staten pengar till hushållen. 

120 

Uträkning som visar att disponibel inkomst är bruttoinkomsten minus inkomstskatt plus 
bidrag. 

121 

Foto av två kvinnor och ett barn som sitter i solen på en balkong. Balkongen är fylld av 
växter som hänger från balkonräcket eller står på hyllor. De blommar i rött och lila. På ett 
bord har de dukat upp sallader och bröd. 

122 

Foto av kvinnor som letar kläder på ett bord överfyllt av kläder. En kvinna har ett barn i 
bärsjal på ryggen. 

126 

På en mobiltelefon står ett sms med texten: Jag skulle vilja låna 10000 om det går. 
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128 

Foto av en tjej som leder en ponny som ett litet barn rider på. 

128 

Foto av en kille som jobbar i en verkstad. 

129 

Foto av två killar i 20-års ålder. De sitter framför en dator på ett fik. Bredvid dem ligger 
tidningen ”Dagens industri”. 

130 

Miljömässigt hållbar? 

Varje år slängs det tusentals mobiltelefoner i Sverige, inte alltid för att de slutat fungera 
utan för att det kommit nya modeller som är mycket bättre och roligare. Tre miljoner nya 
mobiler säljs varje år i Sverige. Metaller och plast går att återvinna. 

Socialt hållbar? 

- Långa arbetsdagar? 
- Låga löner? 
- Farlig arbetsmiljö? 
- Rättigheter att påverka? 

Ekonomiskt hållbar? 

Vad kostar egentligen mobilen per månad? 

131 

Kravs märke: texten KRAV i grönt med en cirkel runt. 

131 

Svanenmärket: en svan i en grön cirkel. Överst står texten: miljömärkt 

131 

EU-blommans märke: En blomma som består at ett euro e med stjärnor runt. 
Underblomman står Ecolabel www.ecolabel.eu 

131 

Bra miljövalsmärket: en svart svala som flyger. 

131 

Fairtrade-märket: ett grönt löv och ett blått löv. Symbolen påminner om yin och yang 
symbolen. 

132 

Foto från en secondhandaffär med kläder. 
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136 

En mobiltelefon med appar för: se film/tv, sms:a, kolla busstider, spela spel, chatta, veta 
var man är, prata,  

lyssna på musik, hålla koll på skolschemat, med mera … 

137 

Foto av ett par solglasögon med spegelglas. I speglarna syns en mobil med facebook och 
två kompisar. 

139 

2 foton 

En TV med TV4 kanalen påslagen 

Ett tidningsställ med b.la. tidningarna: Financial Times, The Wall Street Journal, Herald 
Tribune, USA today, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Helsingfors Sanomat, 
Aptymeht, Politiken, Hürriyet, Bectu 

140 

Foto av Jenny Strömstedt som har blont långt hår och rött läppstift. Hon håller ut en sjal av 
päls, spetshandskar, blå tröja, svart kjol, blå strumpbyxor och högklackade skor. 

141 

3 foton 

En kille som har en dator, två tjejer som spelar TV-spel och en kille som läser en 
papperstidning. 

142 

7 foton 

 Tre killar tittar på fotboll på TV 

 En tjej lyssnar på musik. 

 En kille läser en bok i en gunga och en flicka har klättrat upp på hans axlar och läser 
samma bok. 

 En kille som spelar digitala trummor med ett TV-spel. 

 En teatersalong fylld med folk. 

 Två tjejer framför en dator. 

 En tjej läser en veckotidning med ett omslag av ett reklamansikte. Det ser lite roligt 
ut för där läsarens huvud är finns ansiktet från reklamen. 
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144 

Foto av en operation där en doktor har fört in ett metallrör i ett knä. På en datorskärm 
visas ett foto från röret i knät. 

144 

På en datorskärm står ordet: DEAD. På ett omslag till ett datorspel står det: Red Dead 
Redemption 

146 

Modell som visar:  

Ungdomar ägnar i genomsnitt 3,5 timmar åt media varje dag. 

T.ex. genom: public service TV och radio, reklamfinansierad TV och radio, böcker, musik, 
dator, TV-spel. 

148 

Reklam för Pepsi. Beyonce har långt ljusbrunt hår och skinnjacka. 
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