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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: Arena 123 

Författare: Lars-Olof Karlsson 

ISBN: ISBN 978-91-4067843-0 

Innehåll 

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

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 
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Pedagogiska tips ........................................................................................ 37 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 38 

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. 

• Plocka upp den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

• Många tabeller har skrivits om till listor placerade i nummerordning uppmärkta 
med a) b) c) eller 1. 2. 3. Osv. 

• Många bildtexter har skrivits om för att ge mer information till eleven. Vissa 
bildtexter har också ändrats till mer beskrivande text och dessa kallas då 
”bildbeskrivningar.” 

• Uppslagsord, små citat ur och kommentarer på styckena som är placerade i 
marginalen har märkts med "M:" och placerats innan de stycken som dessa texter 
avser. Se t ex sid 12 och 23. 
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Sidspecifika förändringar 

22 
Tabellen har skrivits som lista. 

Förklaring: 

högre tjänstemän = ledande befattningar och större företagare 

mellanchefer = tjänstemän i mellanställning 

service = försäljning och enklare kontorsarbete 

a) Läst morgontidning dagligen 

högre tjänstemän: 50 

mellanchefer: 42 

lägre tjänstemän: 43 

 (osv) 

24 

Ungdomars boende 

Bor med båda föräldrarna (av hundra) 

  1916–1925: 78 

  1926–1965: 78 

  1936–1945: 82 

(osv) 

Bor ej med båda föräldrarna på grund av separation 

  1916–1925: 1 

  1926–1965: 2 

  1936–1945: 2 

 (osv) 

26 

Tabellen står som en lista: (osv) 

a) Vård- och omsorgspersonal 

k: 23 500 

m: 23 400 

100 % 
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31 

Tabellen viktiga aspekter för det personliga välbefinnandet har ställts upp så här: 

Tabellen visar en sammanställning i form av ett vågrätt stapeldiagram, med en ranking av 
de faktorerna 1-21 som svenskar anser viktiga för välbefinnandet (siffror i %). Tabellen har 
gjorts om till lista med 21 faktorer. De viktigaste faktorerna kommer först och längst ner i 
tabellen faktorer av minst betydelse för det personliga välbefinnandet. 

Familjen 

  helt avgörande = 61 % 

  mycket viktigt = 33 

  ganska viktigt = 5 

  inte viktigt = 1 

(osv) 

39 

Tillägg i bildtexten: 

1. Fria länder är 86 till antalet (44%) med en befolkning på tillsammans: 2 926 
miljoner människor (40 %). Det är exempelvis Canada, USA, länder i Sydamerika, 
Norden, Australien och Europa. 

2. Delvis fria länder är 59 till antalet (30%) 1 756 miljoner (25%). Det är exempelvis 
länder i Mellanamerika, Afrika och Indonesien. 

3. Ofria länder uppgår till 50 stycken (26%) 2 634 miljoner (35%. Exempelvis länder i 
Asien, Afrika och Mellanöstern. 

40 

Tabellen är skriven som en lista: 

Siffran anger rank. Först presenteras a) fullödiga demokratier, b) bristfälliga demokratier, 
c) hybridregimer och sist d) auktoritära regimer. 

Fullödiga demokratier 

1. Norge 

  poäng i genomsnitt: 9,93 

  valprocess och pluralism: 10 

  styrets funktion: 9,64 

  politiskt deltagande: 10 

  demokratisk kultur: 10 

  medborgerliga rättigheter: 10 

(osv.) 
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41 

Tabell ”Demokratiindex regioner 2010" 

Har skrivits som en lista: 

Nedan finns 8 listor märkta 1–8. 

Förklaringar: demoindex = demokratiindex genomsnittligt värde. 

  fullödiga = fullödiga demokratier 

  bristf. = bristfälliga demokratier 

  hybrid = hybridregimer 

  aukt = auktoritära regimer 

1.Nordamerika 

  antal länder: 2 

  demoindex: 8,56 

  fullödiga: 2 

  bristf.:0 

  hybrid: 0 

  aukt: 0 

(osv.) 

51 

Tabellen står som en lista. 

USA; representativ, republik, federation, presidentstyre, majoritetsval, två kamrar 

Tyskland; representativ, republik, federation, parlamentarism, proportionellt valsystem, 
majoritetsval, två kamrar 

(osv.) 

55 

Parlamentarism – presidentstyre 

Nedan presenteras de olika modellerna 1–3. 

1. Parlamentarism, Sverige: Folket väljer riksdag som godkänner regering. 

2. Blandform, Frankrike: Folket väljer president och parlament som godkänner den 
regering som presidenten utser. 

3. Presidentstyre, USA: Folket väljer President och parlament. Presidenten utser 
regering. 
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58 

Proportionellt system 

Proportionellt system. Cirkeldiagrammet visar en valkrets med 3 partier och 4 mandat. 

  Parti a: 50 % = 2 mandat 

  Parti b: 36 % = 1 mandat 

  Parti c: 24 % = 1 mandat 

58 

Diagrammet står som en lista 

Majoritetsvalsystem 

Valkrets 1 = 1 mandat 

  a: 60 % 

  b: 20 % 

  c: 30 % 

(osv.) 

59 

Diagrammet skrivs så här: 
Valdeltagande i genomsnitt 1990–2014 i fyra länder. Valdeltagande i parlamentsval i 
procent av landets folkmängd över åldersgränsen för att få rösta. Sverige: 80 %, USA: 44 %, 
Indien: 61 %, 

EU: 69 %, Globalt genomsnitt: 62 % 

67 

Bildtexten ändrad till: 

Som vallokal används ofta klassrum. En liten flicka har följt med någon att rösta och tittar 
fram bakom en grön, trekantig skärm som gör röstningen anonym. 

70 

Diagrammet skrivs: 

Här nedan visas en lista över folkomröstningar som genomförts i Sverige mellan år 1922 
och 2003. Valdeltagande i procent. 

1922 rusdrycksförbud 

ja = 49 % 

nej = 51 % 

(osv.) 
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71 

Diagrammet står som en lista 

Mandatfördelning Sveriges riksdag 

  S: 113 (112) 

  M: 84 (107) 

  SD: 49 (20) 

  MP: 25 (25) 

  C: 22 (23) 

  V: 21 (19) 

  L: 19 (24) 

  KD: 16 (19) 

72 

Tabellen står som en lista: 

Så här fördelade sig rösterna. 

  Socialdemokraterna: 35 555 

  Moderaterna: 34 762 

  Centerpartiet:  11 559 

  Sverigedemokraterna: 7 424 

  Kristdemokraterna: 7 111 

  Miljöpartiet röstetal: 7 044 

  Liberalerna röstetal: 6 667 

  Vänsterpartiet röstetal: 5 380 

74 

Tidslinjen står som en lista: 

Riksdagens arbetsår. 

  September: Riksmötet öppnas av kungen. 

  Budgetproposition senast 20 september. 

  Allmän motionstid (september – oktober). 

  Oktober: Partiledardebatt och allmän debatt. Allmän motionstid (september – 
oktober). 

  November: Beslut om budgetens ramar 

  December: Beslut om budgeten i detalj 
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  Januari: Partiledardebatt 

  Februari: Utrikespolitisk debatt 

  Mars-april: Många nya lagar skiftas 

  April: Vårbudgeten läggs fram senast 15 april. 

  Maj: EU-debatt 

  Juni: Partiledardebatt. Beslut om vårbudget. 

  Juli-augusti: Sommaruppehåll. 

76 

Bildtexten ändrad till: 

Vissa projekt, som att bygga en gasledning på Östersjöns botten från Ryssland till Tyskland, 
berör många länder. Innan alla tillstånd är klara ska många politiker, tjänstemän och 
intressegrupper ha fått uttala sig i frågor som rör miljön, försvaret och energipolitiken. En 
man som arbetar för projektet presenterar en karta som visar hur gasledningen ska läggas 
och att syftet är att säkra gasförsörjningen till Europas länder. 

78 

Bildtexten ändrad till: 

22 personer i Stefan Löfvens regering hösten 2014 har samlats för ett foto. En 
socialdemokratisk-miljöpartistisk minoritetsregering. 

82 

Modellen beskrivs så här: 

Schematisk bild av det svenska politiska systemet i fyra olika nivåer; lokal, regional, 
nationell och Europa. 

Folket väljer till: Kommunfullmäktige, Landstingsfullmäktige, Riksdag och Europa 
parlamentet. 

På lokal nivå: Kommunfullmäktige med styrelser, nämnder och myndigheter samt lokal 
statsförvaltning. 

På regional nivå: Landstingsfullmäktige med styrelse och nämnder, samt regional 
statsförvaltning. 

På nationell nivå: Riksdag och Regering och central statsförvaltning. 

Europanivå: Ministerrådet, kommissionen och Europaparlamentet. 

83 

Bildtexten ändrad till: 



8 
 

Tullverket är en statlig myndighet under finansdepartementet vars viktigaste uppgift är att 
förhindra illegal import till Sverige. Tullverkets emblem består av en kungakrona, ett lejon 
och en port. 

85 

Diagrammet står som en lista: 

  1930: 9 

  1936: 10 

  1942: 11 

  1948: 10 

  1954: 12,5 

  1960: 15 

  1966: 18 

  1972: 24 

  1984: 30 

  1990: 31 

  1996: 31,5 

  2002: 30 

  2008: 31 

  2014: 33 

88 

Bildtexterna är ändrade till: 

Räddningstjänsten är en av kommunernas skyldigheter. De rycker ut för att hjälpa både 
djur och människor. Här hjälper de, tillsammans med polisen, till att fånga in en häst som 
sprungit lös på vägen. 

”Förr kom de med storken, idag oftast med landstinget”. På bilden ser man ett litet nyfött 
barn som skriker. 

89 

Bildtexten ändrad till: 

Sjukvården sköter landstingen medan kommunerna sköter äldrevården som ingår i 
socialtjänsten. På bilden skojar och ”dansar” en vårdare med en äldre man i rullstol. 

90-91 

Cirkeldiagrammen står i listor: 

Fördelningen 2014 i procent: 
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  skatteintäkter: 71 

  generella statsbidrag: 9 

  bidrag för läkemedel: 7 

(osv.) 

96 

Bildtexen har tillägget: 

Diagrammet visar en kurva som börjar från 0 och stiger uppåt. Ett lodrätt streck med ett 
frågetecken visar den punkt där skatteintäkterna blir som störst och kurvan vänder nedåt. 
Högre skatt ger mindre skatteintäkter. Dessvärre är det svårt att beräkna när denna punkt 
nås. 

97 

Bildtexten har tillägget: 

En äldre man sitter ute på trottoaren framför ett hus och äter lunch tillsammans med ett 
yngre barn. 

98 

Bildtexten har tillägget: 

Sverige 

Offentliga sektorn har huvudansvar för individens trygghet och visst ansvar för familjens 
trygghet. Familjen har visst ansvar för individens trygghet. 

Tyskland 

Offentliga sektorn har visst ansvar för individens trygghet och huvudansvar för familjens 
trygghet. Familjen har huvudansvar för individens trygghet. 

USA 

Offentliga sektorn har visst ansvar för individens trygghet och familjen. Familjen har 
huvudansvar för individens trygghet. Arbetsgivare har visst ansvar för individen. 
Välgörenhet har visst ansvar för både individen och familjens trygghet. 

99 

Bildtexten har tillägget: 

Valaffischerna är från folkomröstningen 1957. På den ena står ”Gärna medalj men först 
REJÄL PENSION, Socialdemokraterna”. På den andra en bild på två små barn som säger ” 
Men … mamma, det blir ju vi som får BETALAT! Högerpartiet” (som i dag heter 
Moderaterna). 

105 

Diagrammet står som en lista: 
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Marginalskatt i % beroende på hur stor inkomsten av arbete är. Brytpunkt 1 ligger på 433 
300 och brytpunkt 2 vid 629 200. 

  7 %: 18 800 – 60 200 

  22 %: 60 200 – 130 800 

  28,0 %: 130 800 - 359 500 

  31,99 %: 359 500 - 433 300 

  51,99 %: 433 300 – 629 200 

  56,99 %: 629 200 – 

105 

Bildtexten har tillägget: 

På bilden ser man en stor skylt med texten "Tax Free Shopping" på väggen till en butik som 
visar att här går det att handla momsfritt. 

106 

Cirkeldiagrammen står som listor: 

Cirkeldiagrammet visar fördelningen i procent. 

  Moms och punktskatter: 44 

  Inkomstskatter: 36 

  Övrigt: 12 

  Socialförsäkringsavgifter: 8 

(osv.) 

106 

Diagrammet står som en lista: 

  År 1900 skattekvot: 8 % 

  direkta skatter; 3 % 

  indirekta skatter; 5 % 

  socialförsäkringsavgift; 0 % 

(osv.) 

109 

Bildtexten har tillägget: 

+ arbetsinkomst 

+ ersättning från socialförsäkringssystem 
t. ex. sjukpenning 
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+ kapitalinkomst t.ex. ränta 

+ realisationsvinst 

+ skattefria transfereringar t.ex. barnbidrag 

- skatter och avgifter 

= disponibel inkomst 

110 

Diagram som visar hur kurserna svänger för olika typer av aktier och fonder. 

1. Aktier: svänger kontinuerligt både upp och ned med stora variationer. 
2. Aktiefond: går totalt sett uppåt med små svängningar upp och ned. 
3. Blandfond: går totalt sett uppåt med mycket små svängningar upp och ned. 
---slut diagram--- 

111 

Uppställningen står som listor: 

Familjens ekonomi. Två listor märkta 1-2 visar två olika familjers ekonomi. 

Disponibel inkomst 

  förälder 1: 32 000 

  förälder 2: 18 000 

  barnbidrag: 2 250 

  skatt: - 11 890 

  disponibel inkomst = 40 360 

(osv.) 

114 

Bildtexten har tillägget: I burar staplade på varandra finns småfåglar av olika sorter till 
försäljning. 

116 

Bildtexten har tillägget: På bilden ser man flyttkartonger lastade i en skåpbil med öppen 
bakdörr. 

122 

Bildtexten har tillägget:. De sitter på numrerande platser i långa bänkrader ovanför 
varandra, med mikrofon och hörlurar vid varje plats. Några räcker upp handen, några 
lyssnar, några tittar ned på sina dokument. 
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123 

Bildtexten har tillägget: En kvinna står bakom en skärm och funderar på vilken röstsedeln 
hon ska välja att lägga i kuvertet - ja eller nej? 

124 

Bildtexten har tillägget: Här finns en lista när länderna gått med i EU och om de är 
medlemmar i Schengen (s) eller har euro (e). 

  1958 – Belgien (s e), Frankrike (s e), Italien (s e), Luxemburg (s e), Nederländerna (s 
e), Västtyskland (s e) 

  1973 – Danmark (s), Irland (e), Storbritannien (s) 

  1981 – Grekland (s e) 

  1986 – Portugal (s e), Spanien (s e) 

  1990 - Östra Tyskland (s e) 

  1995 – Finland (s e), Sverige (s), Österrike (s e) 

  2004 – Cypern (e), Estland (s e), Lettland (s e), Litauen (s e), Malta (s e), Polen (s), 
Slovenien (s), Slovakien (s e), Tjeckien (s), Ungern (s) 

  2007 - Bulgarien, Rumänien 

  2013 - Kroatien 

125 

Bildtexten har tillägget: Här ser man en bakelse med vispad grädde och en EU-flagga på 
toppen. 

126 

Diagrammen står som listor: 

Två cirkeldiagram visar a. intäkter respektive b. utgifter (i procent). 

a. Intäkter: 
  BNI-avgiften: 74,1 

  momsavgiften: 12,9 

  tullar och andra avgifter på handel med länder utanför eu: 11,9 

  övrigt: 1,1 

b. Utgifter: 
  smart tillväxt för alla: 47,4 

  hållbar tillväxt, naturresurser: 39,6 

  administration: 6,0 

  Europa i världen: 5,2 
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  övrigt: 1,8 

127 

Bildtexten har tillägget: De har tagit med sig kor för att väcka uppmärksamhet och 
verkligen uttrycka sitt missnöje. 

129 

Bildtext: Varje år riskerar tusentals människor livet när de försöker ta sig till Europa. Ofta 
har de betalt dyrt för resan till människosmugglare och andra oseriösa mellanhänder. Här 
har den italienska kustbevakningen hittat en öppen träbåt överfull med flyktingar mitt ute 
på havet. 

131 

Bildtexten har tillägget: 
a) Europeiska rådet "toppmötet" (Sveriges regering deltar.) 
b) ECB centralbank för euroländerna 
c) Revisionsrätten kontroll av ekonomi 
d) EU-domstolen dömer i tvister 

 
• Kommissionen verkställer (Svenska folket kan påverka genom medborgarinitiativ. Sveriges 

riksdag kan begära omprövning.) 
• Ministerrådet lagstiftar (Sveriges regering deltar.) 
• Parlamentet lagstiftar (Svenska folket väljer. (Liksom folket väljer Sveriges riksdag som i sin 

tur väljer Sveriges regering.) 

135 

Bildtexten har tillägget: På bilden har ett citat lagts in ” Europas folk - har beslutat att dela 
en fredlig framtid ...” Rättighetsstadgan. 

136 

Bildtexten har tillägget: Folk, både unga och gamla jublar och viftar med EU-flaggor. 

141 

Bildtexten har tillägget: På bilden ser man en världskarta med några slarvigt ritade streck 
som avgränsar Europa. Vid Island till exempel, går strecket genom landet så att man kan 
tro att Island hör både till Europa och till en annan världsdel. 

142 

Bildtexten har tillägget: På bilden har fiskare i sina båtar samlats för att visa sina åsikter 
inför röstningen; ”The only way is… BREXIT”, ”Save Britain´s Fish – leave”. 
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146 

Bildtexten har tillägget: Foto av huvudgatan med stora trähus på var sida i en lång rad, fyra 
familjer rymdes i varje hus. Många barn leker utanför husen. 

147 

Bildtexten har tillägget: ”Let the lighthouse of conservatism save S.S Britain from the rocks 
of socialism”. 

151 

Bildtexten har tillägget: 
"We rule you" kungen och regeringen 
"We fool you" prästerskapet 
"We shoot at you" militären 
"We eat for you" borgerskapet 
"We work for all" arbetarklassen 
"We feed all" bönderna 

154 

Bildtexten har tillägget: Svart vitt foto. Workers leaving 

THE WORLD'S GREATEST SEWING MACHINE FACTORY, located at Kilbowie near Gilasgow, 
Scotland. 

164 

Bildtexten är omskriven till: 
Två illustrationer där den övre visar de tre ursprungliga ideologierna i en vänster-höger-
dimension. Längst till vänster socialism, i mitten liberalism och till höger konservatism. 
Den undre illustrationen visar de ideologier som i dagens Sverige lättast kan placeras in i en 
sådan dimension. Till vänster står de ideologier som förespråkar en stor offentlig sektor, 
social jämställdhet och höga skatter. Till höger står de som förespråkar en liten offentlig 
sektor, frihet och låga skatter. Partiernas placering från vänster till höger V, S, Mp, L, C, M, 
Kd, ska ses som ett förslag som kan diskuteras. 

165 

Bildtexten har tillägget: uppdelat på internationell/nationell, sekulär/religiös, miljö/tillväxt. 

a)  Internationell, längst till vänster – nationell, längst till höger. Partierna placerar sig 
från vänster till höger; L, S M V, Kd C Mp. Längst till höger placerar sig Sd. 

b) Sekulär, längst till vänster – religiös, längst till höger. Övriga partier placerar sig till 
vänster och Kd till höger. 

c) Miljö, längst till vänster – tillväxt, längst till höger. Mp placerar sig längst till vänster, 
C och V lite till vänster om mitten och övriga till höger. 

166 

Bildtexten är omskriven till: 
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En skiss över partiernas ideologiska rötter och dess skillnader där tre olikfärgade cirklar 
representerar socialism, liberalism och konservatism. Cirklarna överlappar varandra. 
Under cirklarna visas de olika riksdagspartierna och deras koppling till de olika 
ideologierna: V, F, S, Mp, C, L, M, Kd, SD. 
Vänsterpartiet: socialdemokrati, kommunism (svag koppling), 
Socialdemokraterna: socialdemokrati 
Miljöpartiet: socialdemokrati (svag koppling), ekologism 
Centern: ekologism, socialliberalism 
Liberalerna: socialliberalism 
Moderaterna: socialliberalism, nyliberalism (svag koppling), konservatism (svag koppling) 
Kristdemokraterna: konservatism (svag koppling), kristna värderingar 
Sverigedemokraterna: konservatism (svag koppling), nationalism 

167 

Tabellen är skriven som en lista: 
Tabellen visar dagens partier och hur många mandat de har i riksdagen respektive i EU-
parlamentet. 

C 22 1 
FI -0 1 

 (osv) 

167-173 

Loggorna beskrivs så här i texten: 

  Logga: nya m 

  Logga: L 

  Logga: en fyrklöver 

  Logga: en vitsippa 

  Logga: en röd ros 

  Logga: en röd nejlika med ett v 

  Logga: en maskros 

  Logga: en blå blomma 

  Logga: F! 

174 

Bildtexten är omskriven till: 
Två valaffischer och två partiledare. Till vänster Socialdemokraternas dåvarande 
partiledare Olof Palme med en affisch från valrörelsen 1985 då partiet försökte bredda sin 
väljarbas. "Jag röstar på Socialdemokraterna för jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi". 



16 
 

Till höger Fredrik Reinfeldt vid en av Moderaternas affischer med samma text och samma 
avsikt inför valet 2010. ”Jag röstar på moderaterna för jag vill ha ordning på Sveriges 
ekonomi”. 

176 

Diagrammet står som en lista: 

Partierna har länge haft sjunkande medlemstal. Partimedlemmar i % av befolkningen 16–
84 år. Källa: SCB Statistisk årsbok 

  1980: 13,9 

  1990: 12,1 

  2000: 6,6 

  2010: 5,5 

180 

Tabellen står som en lista. 
Tabellen visar skillnaderna mellan marknadsekonomi = m och planekonomi = p när det 
gäller; a) beslut, b) drivkraft, c) risk och d) lösningar. 
a) beslut 
m: marknadskrafterna 
p: staten 
(osv.) 

184 

Bildtexten har tillägget: Här visas symbolerna för Bra Miljöval, Miljömärkt, Krav och 
Fairtrade/rättvisemärkt. 

192 

Nedan listas världens största ekonomier mätt i BNP PPP år 2015 i miljarder US-dollar. 
Länderna är placerade i rangordning med länder med högst BNP först. Sverige hamnar på 
plats 42. Källa: CIA Factbook 

1. Kina: 19 510 
2. USA: 17 970 

(osv) 

193 

Tabellen har skrivits som lista. 

Första siffran på raden visar placeringen. Sverige är placerad på 14:e plats. 
1. Qatar: 145 000 
2. Luxemburg: 102 900 

(osv) 
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195 

Bildtexten har tillägget: På bilden ser man en glatt leende kvinna som åker 
långfärdsskridskor på en frusen sjö. 

197 

Tabellerna utgår. 

203 

Modellen står som en lista: 

a) Befolkningen 15–74 år: 7281000 
I arbetskraften: 5188000 

Sysselsatta: 4847000 

I arbete: 4233000 

(osv.) 

204 

Bildtexten har tillägget: I en tom frisersalong tittar frisören ut genom fönstret och väntar 
på kunder. 

205 

Cirkeldiagrammet står som en lista: 

boende 26 % 

livsmedel 14 % 

transporter 13 % 

(osv.) 

219 

Modellen står som en lista: 

a) Mot högkonjunktur: 
• BNP mindre än E 
• produktionsökning + stigande priser 
• höjda löner 
• ökad efterfrågan 

b) Mot lågkonjunktur: 
• BNP större än E 
• produktionsminskning 
• arbetslöshet 
• minskad efterfrågan 
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229 

Bildtexten har tillägget: Cirkeldiagrammen visar år 1900, 1950 och 2000. 

  År 1900 var den privata konsumtionen störst 80 %, den offentliga konsumtionen ca 
5 % och investeringarna 15 %. 

  År 1950 var den privata konsumtionen ca 70 %, den offentliga konsumtionen hade 
ökat till 10 % och investeringarna till 20 %. 

  År 2000 hade den privata konsumtionen minskat till ca 55 %, medan den offentliga 
konsumtionen ökat till 25 % och investeringar ökat till 20 %. 

234 

Cirkeldiagrammet står som en lista: 

  Industrivaror 54 % 

  Tjänster 22 % 

  Råvaror 17 % 

  Jordbruksprodukter 8 % 

234 

Diagrammet står som en lista: 

  1960: export 100, BNP 100 
  1970: export 500, BNP 200 
  1980: export 700, BNP 400 
  1990: export 1200, BNP 500 
  2000: export 2100, BNP 700 
  2010: export 3400, BNP 900 

235 

Fyra listor a-d har placerats under varandra. 

a) Exportörens varor. 
Placering, land och andel av global export i %: 

1.  Kina: 12,3 
2.  USA: 8,5 
3. (osv) 

236 

Två listor a) och b) har placerats under varandra 

a) Svensk varuexport år 2015, totalt 1181 miljarder kronor. Position, importör, andel av 
svensk export i %: 

1. Norge: 10 
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2. Tyskland: 10 
(osv) 

b) Svensk varuimport år 2015, totalt 1164 miljarder kronor. Position, exportör, andel av 
svensk export i %: 

 236 

Tabellen har gjorts om till lista. 

a) Portugal: vin 80 t, kläde 100 t. 
b) England: vin 120, kläde 90 t. 

237 

Tabellen har gjorts om till lista. 
a) Portugal: vin 80 t, kläde 90 t. 
b) England: vin 120 t, kläde 100 t. 

237 

Bildtexten har tillägget: På stadens torg står stånd med tyger uppställda och skräddare tar 
mått för att sy upp kläder till människor. Målning av okänd konstnär. 

241 

Bildtexten har tillägget: I fabriken sitter personalen, främst kvinnor, i långa rader och 
arbetar med de olika moment som krävdes för produktionen. 

250 

Bildtexten har tillägget: Ojämlikhet utvalda länder år 1980 eller närmast föregående, och 
år 2010 eller senare. Tabellen har kolumnrubrikerna land och år 1980 respektive 2010:  

Land  1980 2010 
Sydafrika 0,57  0,62  

(osv) 

250 

Linjediagrammet står som en lista: 

Kurvan går uppåt. 

  1820: 0,50 

  1870: 0,55 

  1910: 0,60 

  1950: 0,64 

  1992: 0,66 

  2008: 0,65 
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254 

Bildtexten är ändrad till: Arbetslösa män köar för en tallrik gratis soppa, och en kopp kaffe 
utanför en lokal med skylten ”Free coffee and doughnuts for the unemployed”.  Chicago 
1931. 

255 

Diagrammet står som en lista: 

Diagram BPN per capita i Sverige, 2000 års priser: 

  1900: 25 000 

  1920: 35 000 

  1940: 51 000 

  1960: 100 000 

  1980: 175 000 

  2000: 250 000 

  2008: 290 000 

  2010: 300 000 

259 

Bildtexten har tillägget: Annons från 1950-talet som föreställer en blondin med schalett 
och en Volvo PV 444 ” En svensk skönhet”. 

260 

Tidslinjen står som en lista: 

• Före 1846: merkantilism 
• 1846: Den 1: a globaliseringsvågen och en period av frihandel inleds. 
• 1914: 1:a världskriget bryter ut. 
• 1930: Depression 
• 1939: 2:a världskriget bryter ut. 
• 1950: 2:a globaliseringsvågen från 50-talets början 
• 1973: Oljekris 
• 1989: Berlinmuren faller och den 3:e globaliseringsvågen inleds. 

263 

Bildtexten har tillägget: Riksbanken fått som sin huvuduppgift att kontrollera inflationen 
och den har stadigt sjunkit till att efter år 2010 ligga på 0. 

264 

Diagrammet står som en lista: 

Konjunkturutveckling i svensk industri 1964–2007. Källa: Konjunkturinstitutet 
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  1973: första oljekrisen 

  1976–77: devalvering 

  1979: andra oljekrisen 1979 

  1982: offensiv devalvering 

  1985: kreditmarknad avreglerad 

  1990: skattereform, tillfälligt pris och lönestopp 

  1992: bankkris och valutakris 

  1995: beslut om EU-medlemskap 

  2003: Nej till euron i folkomröstning 

268 

Bildtexten är korrigerad till: 

PPP hos 52 länder som motsvarade 90 % av världens totala BNP. Diagrammet visar tydligt 
hur finanskrisen drabbar världen under 2008 och går ner till -3. Under en period är 
tillväxten negativ, vilket betyder att världens totala produktion minskar. I oktober 2008 
vänder kurvan uppåt igen tack vare USA:s krispaket. 

Källa: The Economist 

269 

Bildtexten har tillägget: En klädaffär har gått i konkurs och måste stänga. Utanför butiken 
har skyltar satts upp ”Going out of business”, last days, ”Mens suits”. 

270 

Tabell har gjorts om till en lista. 

Listan a-i nedan beskriver händelser, ekonomisk situation och ekonomisk politik i Sverige 
1973–2010. 

1973 socialdemokratisk regering, lotteririksdag efter "oavgjort" val. Bretton-Woods-
systemet kollapsar och den första oljekrisen inträffade. 

Ekonomisk situation: Västvärlden drabbades av stagflation, dvs. arbetslöshet och inflation. 
Ekonomisk politik: I Sverige valde man att med fortsatt keynesiansk politik bekämpa 
arbetslösheten. 

1976 borgerlig regering. 1979 – den andra oljekrisen inträffade. 

Osv. 

274 

Bildtexten har tillägget: En arbetare står på en smal bräda högt upp i luften på byggnadens 
utsida och fixar med något. 
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277 

Tabellen står som två listor: 

Tabellen Nedan visas två listor. Först arbetstagarorganisationer, antal förbund och antal 
medlemmar sedan arbetsgivarorganisationer, antal arbetsgivare och antal anställda. 

Arbetstagarorganisationer: 

  LO (Landsorganisationen i Sverige) 

  Förbund: 14 

  Medlemmar: 1,5 miljoner 

(osv.) 

280 

Bildtexten har tillägget: På bilden ser man två strejkande som sätter upp ett plakat med 
texten ”Stöd vår kamp och TUTA! Vi vill ha belastningstak nu!!” 

282 

Tabellen har skrivits som en lista. 

Listan visar först yrkesområden sedan a) kvinnors lön, b) mäns lön, c) totalt och sist d) 
kvinnors lön i procent av mäns lön. 

Näringsliv 
a) kvinnor 29 600 
b) män 33 700 
c) 32 200 
d) 87,8 % 

(osv.) 

283 

Bildtexten har tillägget: En man med täckande skyddskläder står och sprutar mot ett hav av 
eld inne i stålverket. 

284 

Bildtexten har tillägget: På bilden ser man en kvinna i kjol och högklackat som pratar inför 
en grupp män inne i en verkstad på en stor arbetsplats. 

290 

Cirkeldiagram står så här: 

Fördelning av arbetskraften 

• Offentliga sektorn cirka en tredjedel 
• Näringslivet cirka två tredjedelar 

Fördelningen av BNP 
• Skatter och avgifter 42 % 
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• Nettolöner och vinster 58 % 

291 

Bildtexten har tillägget: En person med en stor skördetröska klarar att skörda det stora 
fältet framför gården. Ett arbete som tidigare krävde många arbetares insatser. 

292 

Bildtexten är ändrad till: 

Näringsgrenarnas storlek. 

Ett diagram visar BNP i procentuella andelar för offentliga tjänster, privata tjänster, 
industri och jordbruk. År 1870 hade jordbruket 40 procentuella andelar. 1990 hade det 
sjunkit till 5 andelar. År 1870 hade industrin 20 andelar och år 2010, 30 andelar. Offentliga 
tjänster har ökat mest från att omfatta ca 2 procentuella andelar år 1870 till att omfatta 15 
andelar år 2010. 

295 

Tabellen har skrivits som en lista. 
Nedan presenteras a) företag med flest anställda i Sverige, b) Svenska företag med flest 
anställda i utlandet samt c)Totalt antal med flest anställda. Siffernumreringen anger 
placering. 
1. 

a) Volvo Car Group, 28 119 anställda 
b) Securitas AB, 273 000 anställda 
c) Securitas AB, 281 242 anställda 

(osv) 

296 

Bildtexten har tillägget: Stapeln visar att stora och små företag står för 40 %, medelstora 
för 20 % till BNP. 

300 

Bildtexten har tillägget: … ska precis göra ett lyft. En närbild på ansiktet projiceras på stora 
bildskärmar runt om i den stora hallen så att publiken kan se honom tydligare. 

302 

Cirkeldiagrammet står som en lista: 
Television: 25 % 
Radio: 20 % 
(osv.) 
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303 

Bildtexten har tillägget: På bilden sitter han i en soffa med en laptop i knäet. Han har mörkt 
kortklippt lite lockigt hår, glasögon och är klädd i mörk kostym och blå skjorta som är 
uppknäppt i halsen. 

313 

Tabellerna står som listor: 

Dagstidningar efter räckvidd och upplaga: 

tidning räckvidd upplaga 

(osv) 

Antal besökare vecka 16, 2016: 
webbplats besök 
(osv) 

319 

Modellen beskrivs så här: 
Sändare sänder ett budskap baserat på kunskap, erfarenheter, känslor och attityder. 
Mottagaren tolkar budskapet baserat på sina kunskaper, erfarenheter, känslor och 
attityder och återkopplar till sändaren. 

319 

Modellen beskrivs så här: 
Händelse, uppgiftslämnare, reporter, redigerare, till tittare/läsare. Där vänder det och 
länkas tillbaka till redigerare och reporter. 

323 

Bildtexten har tillägget: På bilden ser man många barn och vuxna som samlats utanför 
butiken för att få en skymt av den pågående TV sändningen. 

324 

Bildtexten har tillägget: Två datorer syns på bilden. Den ena ser ut som en fyrkantig låda 
med 10” bildskärm, den andra har större skärm ca 13” och är rektangulär. Båda har en 
långsmal öppning för floppydisks på framsidan. 

331 

Diagrammet står som en lista: 

Dödligt våld per 100 000 invånare... 

  Norra Afrika: 4 

  Östra Afrika: 11 

  Västra Afrika: 14 
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(osv.) 

331 

Diagrammet står som en lista: 

  år 1300: 50 

  år 1400: 50 

(osv.) 

332 

Bildtexten har tillägget: En bil har stannat till vid trottoaren för att plocka upp en tjej som 
står i regnet och väntar på kunder. 

333 

Bildtexten har tillägget: Många människor, fram för allt ungdomar, har samlats för att visa 
sitt missnöje med situationen. En tjej håller upp en skylt med texten ”Trygghet på 
Stockholms gator!!!” 

333 

Cirkeldiagrammet står som en lista: 

Anmälda brott 2015 

  Stöldbrott 35 % 

  Brott mot person 17 % 

(osv.) 

335 

Tabellen står som en lista: 
Uppklarade brott efter brottstyp 2013. Listan visar a) antal anmälda brott, b) 
personuppklarade brott och c) andel personuppklarade i %. 
1. Samtliga brott 

a) anmälda 1 390 000 
b) 211 000 
c) 15 % 

(osv.) 

338 

Diagrammet står som en lista: 

Antal anmälda sexualbrott åren 2004–2014 

2004: 10 500 
2006: 12 000 
2008: 14 500 
2010: 16 000 
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2012: 16 000 
2014: 20 000 

340 

Bildtexten har tillägget: Förutom egna datorer med kamerabilder har personalen en hel 
vägg med stora bildskärmar framför sig som visar olika platser i London som övervakas ex 
Times Square, London Eye m fl. 

346 

Bildtexten har tillägget: svart- och vitrandig tröja och byxa, 

348 

Bildtexten har tillägget: och har dragit sin tröja över huvudet. 

353 

Bildtexten har tillägget: Innanför murarna ser man en kör som sjunger, några som jagar 
varandra, några som slåss, några sportar, en person planterar växter, en person tigger, en 
leker, några försöker rymma osv. På utsidan av muren ser man personer som är fulla, som 
bugar för adelsmän, som mördar, som sjunger i kör, som sportar osv. 

356 

Bildtexten har tillägget: På ett flygfoto syns fyra stora tegelbyggnader och ett antal mindre 
hus omgärdade av en tjock mur. I området runt hela anstalten är skogen nedtagen för att 
öka synbarheten och minska risken för rymningar. 

360 

Tabellen står som en lista: 
Tabellen visar 

a) år 
b) befolkning i miljoner 
c) tillväxttakt i %. 

a b c 
800 f kr >10 0.04 %  
1000 400 1 %  

(osv) 

361 

Bildtexten har tillägget: På världskartan som visas har följande områden höga 
koncentrationer av befolkning med mer än 100 eller mer invånare per m2: större delen av 
central Europa: Tyskland, Italien, Frankrike, Holland, Belgien, centrala Spanien, 
Storbritannien, Afrikas nordkust framförallt runt Nilendeltat, Indien, östra Kina, Japan och 
delar av Indonesien. 
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Länder med 50–100 invånare per m2 är till exempel centrala delar av Indien, norra delar av 
Kina, vissa delar av Sydamerika (främst längs kusterna), östra delarna av Europa, Thailand, 
Vietnam, delar av Spanien och Portugal. 

Länder med 1–10 invånare per m2 hittar man i alla världsdelar ex Norden, Australien, 
Ryssland, många länder i Afrika, USA och Sydamerika. 

Länder med mindre än 1 invånare per m2 hittar man i områden där förutsättningarna för 
jordbruk, industri och handel är sämre ex centrala Australien, Centrala Sydamerika, 
Canada, Centrala Afrika, Norra Ryssland, Sibirien osv. 

362 

Bildtexten har tillägget: 

1. Skede 1 Långsam tillväxt: 
Nativitet och mortalitet ca 3,5 %. 
Folkmängd 0,5. 
Befolkningspyramid: ju yngre åldrar desto fler människor i de olika 
åldersgrupperna. (Några åldersgrupper skiljer ut sig i antal. De har fler eller färre 
människor än de borde ha.) Lika många män som kvinnor. 

2. Skede 2 Accelererande tillväxt: 
Nativitet 3,5 %  
Mortalitet sjunkande från 3,5 till 1 %. 
Folkmängd: Ökande från 0,5 till 4,5. 
Befolkningspyramid: ju yngre åldrar desto fler människor i de olika 
åldersgrupperna. Lika många män som kvinnor. 

3. Skede 3 Minskande tillväxt: 
Nativitet: sjunkande från 3 till 1,5 %. 
Mortalitet: 1 % 
Folkmängd: Ökande från 4,5 till 6. 
Befolkningspyramid: de yngre åldrarna har samma antal människor. De äldre 
åldersgrupperna får färre antal människor ju äldre de blir. Lika många män som 
kvinnor. 

4. Skede 4 Avstannande tillväxt: 
Nativitet och mortalitet: 1,5 %  
Folkmängd: 6 
Befolkningspyramid: Ungefär lika många människor i de olika åldersgrupperna. 
Färre människor i de allra äldsta grupperna. Något fler kvinnor än män. 

5. Skede 5 
Nativitet: drygt 1 % 
Mortalitet: knappt 1 %. 
Folkmängd: 6 
Befolkningspyramid: Något fler människor i de medelålders åldersgrupperna. Något 
fler kvinnor än män. 
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363 

Bildtexten har tillägget: Bilden är från New Delhi, Indien och man ser fem män sitta på en 
låg bänk utanför en modern klädbutik. 

365 

Bildtexten har tillägget: Under rubriken ”Finska typer” finns foton av en pojke och en flicka 
från Norrbotten och under rubriken lapska typer foton av en kvinna från Norrbotten och 
en liten flicka från Karesuando. 

366 

Bildtexten har tillägget: Skylten visar en kvinna och en man som håller om varandra ”inne” 
i en kondom. 

367 

Diagrammet står som två listor: 

a) 2010 9,2 miljoner invånare 

  0–19 år: 23 % 

  20–64 år: 58 % 

  65-år: 18 % 

b) 2060 12,5 miljoner invånare 

  0–19 år: 25 % 

  20–64 år: 52 % 

  65-år: 25 % 

368 

Bildtexten har tillägget: De står i en lång kö för att stiga på bussen som transporterar dem 
mellan hemmet och  arbetsplatsen. 

369 

Cirkeldiagrammet står i en lista: 

Anhörig/adoptivbarn 36 % 

Flyktingar 21 % 

(osv.) 

369 

Diagrammet står som två listor: 

Bildtexten har tillägget: Av de som beviljades asyl var uppdelningen avseende 
ursprungsområde enligt följande: 

Syrien: 57 000 
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Afghanistan:42 000 

(osv.) 

År 2006 kom 25 000 asylsökande till Sverige från följande ursprungsområden: 

Övriga: 11 000 

Irak: 11 000 

(osv.) 

372 

Bildtexten har tillägget: … man ser två män står och pratar med varandra bland hyllorna i 
en matvaruaffär. 

376 

Bildtexten har tillägget: Bilden är från Uganda där en ung kvinna sitter på golvet och lagar 
mat över öppen eld inomhus. 

377 

Diagrammet står som en lista: 
a) år 1850 och b) år 2030. (ö = övriga)  

Land a b 
Usa 165 110 
EU27 150 100 
 (osv.) 

378 

Cirkeldiagrammet står som en lista: 

  energiförsörjning 26 % 

  industri 19 % 

(osv.) 

379 

Bildtexten har tillägget: Kartan visar de områden kring Nordpolen som i dag är 
territorialvatten och utgör ekonomiska zoner för Ryssland, Norge, Island, Danmark, USA 
och Kanada. Den visar också de områden som länderna gör anspråk på vid en utökad 
territorial vattengräns. Det finns ett flertal områden som är omstridda både nu och i 
framtiden samt vissa områden som ingen gör anspråk på. Källa: The Economist. 

388 

Bildtexten har tillägget: En stor väggmålning visar en begravning av en man, ledsna 
människor och texten ”sex - condom + partners / aids kills = död” i syfte att sprida 
kunskapen att man bör använda kondom vid sex. 
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394 

Rita gärna upp diagrammen på en ritmuff till eleven 

Bildtext. 

Vad händer med produktion och konsumtion i ett land som övergår från att inte ha någon 
handel med omvärlden till full frihandel? 

I modellerna a) och b) nedan undersöker vi en enda vara. I det första fallet är 
världsmarknadspriset Pw högre än det pris som gällde innan frihandel P1, i det andra är 
världsmarknadspriset lägre. 

a) Om Pw ligger högre än P1 ökar produktionen till Q2, medan konsumtionen sjunker 
till Q3. Skillnaden (Q2-Q3) exporteras. Landets producenter tjänar alltså på handeln 
medan konsumenterna förlorar. 

b) Om Pw ligger lägre än P1 kommer konsumtionen att öka till Q3 medan 
produktionen sjunker till Q2. Skillnaden (Q3-Q2) kommer att importeras. 

397 

Bildtexten har tillägget: På diagrammen finns färgade bubblor som representerar olika 
grafiska regioner; Östra Asien och Stillahavsregionen, Europa och Centralasien, Amerika, 
Mellanöstern och Nordafrika, Södra Asien och Afrika söder om Sahara. Varje bubbla är ett 
land och bubblans storlek motsvarar befolkningsmängden. På x-axeln finns medellivslängd, 
och på y axeln BNP per capita. Den största röda pricken är Kina som på 50 år ökat sin 
medellivslängd från drygt 30 år till närmare 75 år. 

399 

Bildtexten har tillägget: På bilden ser man ett litet barn som håller upp en avlång påse ca 
20 x 40 cm av biologiskt nedbrytbart material, avsedd att användas som toalett. 

401 

Tabellen har skrivit som en lista. 

Kostnad i miljoner US-dollar per år. 

Total summa för alla åtgärder = 18 750 miljoner dollar. 

1. Åtgärder mot undernäring bland barn i förskoleåldern: 3 000 
2. Behandling av malaria: 300 
3.  (osv) 

402 

Bildtexten har tillägget: En kvinna i en kanadensare försöker ta ett foto av en elefant som 
står vid strandkanten. 

406 

Tabellen står som två listor: 
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Nedan visas två tabeller a) och b). 

a) Länder med störst folkmängd i världen 2015, invånare i miljoner. 
Kina 1 401 

 (osv.) 

b) Länder med högst BNP 2015, i miljarder US-dollar PPP. 
Kina  19 510 

(osv.) 

408 

Bildtexten har tillägget: En mamma och en flicka står på den leriga, trista gården framför 
ett fallfärdigt hus. Vädret är grått men tvätt hänger ute på tork på en lina bakom dem. 

411 

Tabellen står som en lista: 
1. Wal-Mart Stores, USA, detaljhandel: 486 
2. Sinopec Group, Kina, olja: 447 

(osv.) 

411 

Tabellen står som en lista: 
Några av de viktigare NGO:erna på den internationella spelplanen och vad de ger stöd till: 
a) Internationella Röda korset (ICRC): hjälp, särskilt till krigsoffer. 
b) Läkare utan gränser (MSF): hjälp till människor vid krig och katastrofer 
(osv.) 

413 

Bildtexten har tillägget De övriga organen är: 
• Säkerhetsrådet 
• Internationella domstolen 
• FN-sekretariatet 
• Ekonomiska och sociala rådet 
• Generalförsamlingen 

414 

Bildtexten har tillägget 
  Västsahara 

  Kosovo 

  Cypern 

  Libanon 

  Syrien 
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  Indien och Pakistan 

  Haiti 

  Mali 

  Mellanöstern 

  Liberia 

  Sydsudan 

  Sudan 

  Elfenbenskusten 

  Centralafrikanska republiken 

  Kongo-Kinshasa 

416 

Bildtexten har tillägget: I klassrummet sitter eleverna vid enkla bänkar av trä. Några tittar 
mot kameran och ser glada ut. En av dem närmast bild tittar koncentrerat ned och   jobbar 
med en uppgift i sin arbetsbok. 

425 

Bildtexten har tillägget … - en militärparad i Moskva där tanks åker i kolonn över Röda 
Torget. 

429 

Tabell står som en lista. 
a) Japanska amen i Kina 1937: 20 000 (plus cirka 200 000 sexslavar till japanska armén 

under andra världskriget) 
b) Sovjetiska armén i Tyskland under andra världskriget: 100 000 till 2 miljoner 

(osv.) 

432 

Bildtexten har tillägget: De går på led, de är många, helt svartklädda och maskerade så att 
bara ögonen syns. 

433 

Cirkeldiagrammet står som en lista: 

Andel dödsoffer i olika länder: 

  Irak 30,4 % 

  Nigeria 23 % 

(osv.) 
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435 

Bildtexten har tillägget: Kartan visar länder som … 

a) Har kärnvapen, undertecknat NPT: Kina, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA. 
b) Har kärnvapen, inte undertecknat NPT: Nordkorea, Indien, Pakistan, Israel. 
c) Tröskelländer, är eller har varit på väg att skaffa kärnvapen: Iran. 
d) Kärnvapen genom Nato: Turkiet, Italien, Tyskland, Nederländerna, Belgien. 

436 

Bildtexten har tillägget: Det första tornet brinner redan och fotot visar hur ett flygplan 
exploderar när det träffar det andra tornet. Svart rök stiger mot himlen. 

437 

Bildtexten har tillägget 
a) Västerländsk kristen: USA, Canada, stora delar av Europa, Australien, Nya Zeeland 
b) Slavisk-ortodox kristen: forna Sovjetunionen, östeuropeiska länder 
c) Muslimsk: Norra Afrika, Arabiska halvön, Turkiet, Iran, Pakistan, Afghanistan, delar 

av södra Ryssland, Indien, 
d) Afrikansk: södra och mellersta Afrika 
e) Latinamerikansk: Mellan- och Sydamerika 
f) Kinesisk: Kina, Vietnam, Nord- och Sydkorea 
g) Hinduisk: Indien 
h) Buddhistisk: Thailand, Burma, Laos, Kambodja, Mongoliet och delar av Kina 
i) Japansk: Japan 

438 

Bildtexten har tillägg med texten från seriestripen: ”A few doctor´s tried to intervene… but 
it was pointless. People were vanishing before our very eyes with no record, no paper trail 
… ”. 

439 

Bildtexten har tillägget: På fotot ser man två militärklädda personer i samspråk med några 
av kvinnorna. 

442 

Bildtexten har tillägget: I ett uppifrån perspektiv ser man trafikplatsen där E6, E20 och 
lokala gator ansluter till varandra i ett stort nätverk. 

443 

Modellen beskrivs så här: En modell visar på sambandet mellan orsak – företeelse – 
konsekvens – åtgärd. 
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447 

Bildtexten har tillägget: På foto ser man en hög med bajs ligga på asfalten. Några meter 
framför går en äldre dam som just lämnat platsen. 

452 

Alternativen står med a och b alternativ: 

1. Ange kön 

a) kvinna 

b) man 

 (osv) 

453 

Bildtexten har tillägget Ett urval ur populationen ger a) svarande eller b) ett bortfall. De 
svarande bör vara representativa för den stora gruppen annars riskerar man en 
generalisering som inte stämmer överens med verkligheten. 

454 

Sidorna står i en lista så här: 

1. Sammanfattning 
2. Innehållsförteckning 
3. Kapitel 1, 2, 3 
4. Resultat 
5. Diskussion 
6. Källförteckning 
7. Bilagor 

456 

Bildtexten har tillägget: Fotot visar en apa som sitter på ryggen på en bock med sitt huvud 
placerat mitt emellan bockens horn, så det ser ut som om hornen hör till apan. 

457 

Bildtexten har tillägget 

Alla tre diagram nedan visar samma siffror: att antal anmälda brott har ökat från 750 000 
år 1975, till 1 350 000 anmälda brott år 2010. 

1. Det första diagrammet börjar med värde 0 på y-axeln (antal brott) och har samma 
avstånd mellan värdena på y- och x-axeln. Det ger kvadratiska rutor och en relativt 
rak och långsamt stigande kurva. 

2. Det andra diagrammet börjar med värde 750 000(antal brott) på y-axeln och har 
längre avstånd mellan värdena på y-axeln och kortare avstånd på x-axeln (år). Detta 
ger rektangulära rutor som visar en brantare uppåtgående kurva trots samma 
siffror. Ögat luras att tro att detta är en brantare kurva. 
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3. Det tredje diagrammet börjar också med antal brott = 750 000 och har ännu större 
avstånd mellan värdena på y-axeln (antal brott) och ännu mindre avstånd mellan 
årtalen på x-axeln (år) än föregående diagram. Detta ger en mycket skarp 
uppåtgående kurva som ser mer dramatisk ut, trots samma siffror. 

458 

Hela rutan ”Överdriven Ölkonsumtion” har flyttats och placerats efter föregående textruta 
på sid 456. 

458 

Bildtexten har tillägget: 

a) I ett stapeldiagram illustreras med hjälp av staplar att i Sverige konsumeras 52 liter 
öl per person och år, jämfört med i Tjeckien där 159 liter öl per år konsumeras. 

b) I detta stapeldiagram illustreras skillnaden mellan Sverige och Tjeckien med två 
ölglas där Sveriges glas är väldigt litet och Tjeckiens ölglas är tre gånger så stort och 
innehåller då 27 gånger så mycket öl som svenskarna. 

c) I detta diagram illustreras skillnaden mellan länderna med två ölglas som visar rätt 
förhållande dvs att det stora glaset innehåller tre gånger så mycket öl. 
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Till läsaren 

De flesta bilderna har en bildtext eller en bildbeskrivning. Det finns inga taktila bilder till 
boken. 

En taktil Världskarta kan vara bra att ha till hands. Även den stora världskartan med EU. 
Den kan beställas från SPSM:s webbshop och har artikelnummer 6588. 

Använd gärna ritmuff eller blackboard så kan din lärare rita diagram eller grafer som finns i 
boken (du har dem beskrivna). 

Uppslagsord, små citat ur och kommentarer på styckena som är placerade i marginalen har 
märkts med "M:" och placerats innan de stycken som dessa texter avser. Se t ex sid 12 och 
23. 

För att du ska få ordning på din dokumentation av svar rekommenderas att du har en egen 
mapp på datorn med just denna bok och antecknar kapitel följt av uppgiftsnummer för 
svar. 

Du har rätt att få mer tid till vissa uppgifter och det har du även rätt till vid prov. 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

• Eleven med synnedsättning kan behöva mer tid till uppgifterna och även vid prov. 

• Eleven kan också behöva viss genomgång för att förstå grafer och diagram som 
visas i boken ex sidan 96. Där finns två diagram som eleven kan behöva en ritmuff 
eller annat material eller muntlig förklaring av bilderna. 

• Läs gärna igenom texten ”Till läsaren” tillsammans med eleven. 

• På sidan 182–183 finns diagram ”marknadskrafterna” som eleven behöver få 
förklarade. I uppgifterna till kapitlet ska eleven rita diagram och behöver då tillgång 
till taktilt material eller att uppgiften löses muntligt. 

• Sid 227. Där finns Philipskurvan som måste förklaras för eleven med taktilt material. 

• Sid 403 uppgift 6 där eleven ska förklara diagram behöv någon typ av taktilt 
material eller annan redovisningsmöjlighet exempelvis muntlig dialog. 

• Samtala gärna om bilderna i boken även om eleven har en bildbeskrivning till den. 

• Inför hemuppgifter kan eleven ha nytta av individuell handledning. 

• Stötta eleven att ha god ordning på sin dokumentation och exempelvis skapa en 
särskild mapp på datorn för material som hör till denna bok. Du och eleven kan 
sedan dela mapp för att lätt dela information mellan er kring frågor, svar, material 
osv. 
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Bildbeskrivningar 

9 

Färgfoto. Affischering i Göteborg. Två killar sätter upp en affisch på stan för att sprida 
reklam för en kommande spelning. Pelaren är redan överfull av andra affischer. 

11 

Färgfoto. Mellan höga betongväggar som tillhör ett blivande köpcentrum ligger ett litet 
bostadshus av trä inklämt med en bil parkerad framför vid skylten ”handikapparkering”. 
Runt huset har ett byggnadsstängsel satts upp och en byggnadsarbetare med röd 
skyddsväst står och tittar på huset. 

11 

Porträttmålning av John Locke 1632–1704. En man med axellångt bakåtkammat grått hår, 
hög panna och rak spetsig panna klädd i vit skjorta och brun rock. 

12 

Färgfoto. En man och två kvinnor planterar betor på en stor åker med häst och vagn. 
Kvinnorna har långa kjolar och schal på huvudet. De sitter på ett lågt flak nära marken, så 
de kan nå att sätta plantorna. Mannen som kör ekipaget har karakteristiskt svart långt 
skägg och halmhatt. 

12 

Porträtt av Charles de Montesquieu. En äldre man med högt hårfäste och rak spetsig nästa. 
Håret är kortklippt, bakåtkammat och vågigt. 

15 

Färgfoto. I solnedgångsljus sitter en man på trappan utanför en stor byggnad, lutad mot en 
stor bronsstaty. Han har en ryggsäck bredvid sig och är djupt försjunken i en bok. 

17 

Färgfoto. Hit men inte längre! Polisen kan utöva mycket tydlig direkt makt. Det blåvita 
bandet visar var man får gå och inte gå. En kvinnlig polis med gasmask och 
kommunikationsradio vaktar ett område som polisen spärrat av. En gångtrafikant passerar 
över övergångstället alldeles bredvid. 

18 

Affischen visar en svartklädd person helt täckt av ett svart tygstycke där endast ögonen 
syns i en liten glipa. Bakom personen syns den schweiziska flaggan med svarta torn som 
sticker upp. Texten lyder: "Stopp Ja. Zum Minarett-verbot". 
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19 

I bröderna Erik och Pelles rum finns affischer på olika hårdrocksband och guldskivor 
uppsatta på väggarna. De själva har långt hår, mustasch, tatueringar och t-shirts med "Iron 
Maiden". På bilden lever de sig in i musiken och rockar loss! 

20 

Samernas flagga från vänster till höger i lodräta ränder: 

Röd (bred rand), grön (smal rand), gul (smal rand), blå (bred rand). I mitten en stor cirkel 
som sträcker sig över alla ränder. Halva cirkeln är blå (till vänster) och halva cirkeln röd (till 
höger). 

20 

Färgfoto från sametingssalen. I stolar klädda med röd sammet sitter 12 ledamöter två och 
två bredvid varandra. Ungefär hälften av dem som bär färgglada samiska dräkter. 

21 

Färgfoto från en äng där ett litet barn "rider" på sin leksakshäst på hjul, medan de vuxna 
(fem ekipage) rider på stora hästar vid sidan om och tränar hästpolo. En instruktör är på 
väg fram till en av hästarna. 

25 

På en gigantisk affisch visas Miss Italien kandidaterna upp i baddräkt. Ett litet barn står på 
trottoaren framför och tittar upp på den stora affischen. 

27 

En grupp hijras, personer som är födda som pojkar men lever som transsexuella, i vackra 
färgglada klänningar dansar runt och firar att de nu kommer att behandlas som ett eget 
kön. 

29 

En fotbollssupporter med svensk landslagströja håller upp en halsduk med texten "Vi är 
svenska fans allihop". 

30 

”The Global Cultural map”. Ett kartliknande diagram med olikfärgade områden som visar 
skillnaderna avseende grundläggande värderingar i de 80 länder som ingår. På X-axeln är 
länder placerade efter motpolerna överlevnadsvärden respektive självförverkligenade 
värden. På Y-axeln visas motpolerna traditionella värden och sekulära rationella värden. 

Till vänster i diagrammet visas länder där människor är bekymrade över sin ekonomiska 
situation ex. Tunisien, Azerbajdzjan, Irak, Marocko, Yemen, Jordan, Palestina, Moldavien 
och Ukraina. Längst till höger, högt upp på y-axeln där människor tycker att möjligheten att 
självförverkliga sig är viktigare än religion och traditionella värden, placerar sig Sverige och 
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de andra nordiska länderna, Schweiz, Nederländerna och Tyskland m.fl. I mitten placerar 
sig Ungern, Croatia, Portugal och Grekland m.fl. länder. 

De 80 länderna är uppdelade i 

1. Baltic: Estonia, Lithuania, Latvia 
2. Confucian: China, Taiwan, S.Korea, Japan, Hong Kong 
3. Orthodox: Belarus, Bulgaria, Ukraine, Albania, Russia, Montenegro, Serbia, 

Moldova, Albania, Romania, Georgia, Armenia 
4. Catholic Europe: Hungary, Slovakia, Czech Republic, Slovenia, Croatia, Poland, 

Greece, France, Belgium, Spain, Andorra, Luxembourg, Portugal, Austria. 
5. African-Islamic: Ethiopia, Zambia, Malaysia, Kosovo, Pakistan, Mali, Burkina Faso, 

Rwanda, Zambia, Qatar, Nigeria, Ghana, South Africa, Lebanon, Bharin, Kazakhstan, 
Indonesia, Kyrgyzstan, Ethiopia, Zimbabwe 

6. South Asia: India, Vietnam, Thailand, Cyprus. 
7. English speaking: Britain, New Zeeland, N. Ireland, Canada, Australia, USA, Ireland 
8. Protestant Europe: Germany, Finland, Switzerland, Denmark, Netherlands, Iceland, 

Sweden, Norway 
9. Latin America: Uruguay, Chile, Peru, Argentina, Guatemala, Brazil, Mexico, 

Venezuela, Colombia, El Salvador, Puerto Rico, Ecuador, Trinidad 

32 

En äldre, trött man med grått skägg, tjock vintermössa och ytterkläder i flera lager går 
längs vägen. Han bär sina tillhörigheter i några plastkassar. 

34 

Foto från Pridefestivalen som genomförs varje år i Stockholm i syfte att stärka 
homosexuellas ställning i samhället. 

En grupp människor går i en parad med ett plakat med texten "Stolta föräldrar till 
homosexuella barn, föräldrar kom ut, kom med”. 

36 

Några unga män viftar med två flaggor som har tre vågräta band i grönt, svart och rött. På 
det svarta bandet finns en månskara och en stjärna. 

37 

Färgfoto av en marmorstaty som föreställer en kvinna med ett yngre barn vid sin sida. 
Båda har ett grönt kryss målat över munnen och en grön halsduk är virad runt dem. 

44 

Färgfoto av ett rostigt gammalt fartyg på torra land. Fem kameler har sökt skydd i skuggan 
som fartygssidan ger. 



41 
 

47 

Färgfoto från Nationella folkkongressens möte i Folkets stora hall i Peking. Salen är enormt 
stor, väggar och tak är smyckade med ornament i guld, gult, rött och vitt. I taket sitter en 
stor blomformad lampa. På väggen bakom podiet finns en målning av en bergskedja med 
höga toppar till hälften dolda i dimma. På podiets röda matta står sju män, likadant klädda 
i svart kostym, vit skjorta och röd slips. Fotografer och journalister står nedanför och 
dokumenterar händelsen. 

49 

Ett foto av en leende Ken Saro-Wiwa på omslaget av Amnesty Internationals årsrapport 
1996. 

50 

I ett kargt, ödsligt bergslandskap tar sig en man med åsna fram längs en grusväg för att 
lämna valurnor ute i byarna. 

53 

Färgfoto. Drottning Elisabeth i västerländsk klädedräkt, knälång kjol, beige kappa och hatt 
går mellan presidenten och premiärministern som bär traditionella fotsida, guldfärgade 
klänningar och huvudbonad av vit duk kring huvudet som är brukligt i Förenade 
Arabemiraten. 

56 

Foto på byggnaden "Reichstag". Det tyska parlamentet uppfört i eklektisk stil - en 
kombination av flera stilar; pelare vid ingången (grekiskt) men också inslag av renässans 
och barock som används i olika delar av byggnaden, vid takfoten gotiska ornament. 
Byggnaden har fyra torn och är byggd av kalk- och sandsten. 

61 

Färgfoto från rummet där den amerikanska författningen visas. En bred, låg trappa leder 
upp till podiet där dokumenten är placerade bakom skyddande glas. Två vakter finns på 
plats och övervakar. Människor köar längs trappan för att få se författningen. 

62 

Hillary Clinton står mitt bland supportrar och håller tal. Hon gör tummen upp och ler glatt 
mot åhörarna som hejar på, viftar med amerikanska flaggor och skyltar med texten 
”Fighting for us”- hillaryclinton.com 

82 

Tullverkets emblem består av en kungakrona, ett lejon och en port. 
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87 

Svartvitt foto. 10 män är samlade i det sparsamt möblerade rummet. 3 av männen sitter 
bakom ett bord och ser ut att leda mötet. De övriga sitter på enkla träbänkar framför. Alla 
är klädda i kostym, har vita skjortor och slips eller fluga. 

95 

Mikael som bara har korta stumpar av sina armar och ben, tar sig fram med en eldriven 
rullstol. Han ser cool ut i skinnjacka och svarta byxor. Sonen, som är i femårsåldern, står 
framför honom och tittar glatt upp mot sin pappa och ler. 

100 

Pensionssystemet visas i form av en triangel i tre olika nivåer med en bred bas som 
smalnar av mot toppen. 

1. basen: allmän pension, inkomstpension och premiepension (PPM) 
2. mitten: tjänstepension 
3. toppen: eventuell privat pension 

103 

Diagram som visar att den förväntade livslängden tycks minska om inkomstskillnaderna är 
stora. Ex är den förväntade livslängden hög i de länder där inkomstskillnaden är låg ex 
Japan, Sverige, Belgien, Österrike, Tyskland. Medan den förväntade livslängden är lägre där 
inkomstskillnaderna är höga ex USA, Singapore och Portugal. Regressionslinjen lutar. 

106 

En tjej lägger in en portionssnus under läppen. 

108 

4 bilder från den tecknad serien ”Spara och Slösa” ur tidningen Lyckoslanten av Birgitta 
Lilliehöök. 

1. I skolan har Spara lärt att sticka, och hon är en flitig och sparsam flicka. Därför, när 
skolan och läxan är klara, brukar hon alltid ta tiden till vara. (Spara sitter på en stol i 
hemmet och stickar). 

2. Hon får av sin mamma rester av garn och stickar vantar, som rikare barn köper med 
glädje; de är så fina, gula och röda och gredelina. (Sparar visar upp sina vantar och 
säljer dem till en annan flicka). 

3. Och allt vad hon tjänar på sina vantar står på hanken och växer. Ty slantar läggas till 
slantar, och snart blir det - ränta, så Spara får mer än hon vågat vänta. (Spara visar 
glatt upp sin bokföring för Slösa som ser ledsen ut). 

4. Slösa är inte förtjust i att sticka. Det enda hon gör är att klubbor slicka. Men när hon 
blir äldre, så kan man befara hon ångrar att inte ha lärt sig spara. (Slösa på ålderns 
höst, en grå liten gumma med trasiga kläder och en katt i famnen. Hemmet ser 
spartanskt ut med en trasig stol i rummets ena hörn.) 
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109 

En anställd på banken som har till uppgift att placera pengar i olika fonder. Han följer noga 
marknadens upp och nedgångar via 5 stora bildskärmar som han har framför sig. På 
arbetsstolen hänger en grå kavaj på en galge. 

118 

Foto av ett bröllop i en kyrka. Framför prästen och altaret knäböjer två brudar i långa vita 
klänningar med bara axlar. Bredvid brudparet sitter en pojke och håller i brudbuketterna. 

137 

Karta som visar järnridån och det delade Europa NATO – Warszawapakten som upphörde 
ungefär 1990. Många av länderna har någon gång under efterkrigstiden varit diktaturer 
och markeras med kryss. 

NATO: Island, Norge, Storbritannien, Danmark, Holland, Belgien, Västtyskland, Frankrike, 
Spanien (x), Portugal (x), Italien, Grekland (x), Turkiet (x) 

Warszawapakten: Sovjetunionen (x), Polen (x), Ungern (x), Tjeckoslovakien, Östtyskland (x), 
Rumänien (x), Bulgarien (x). 

Alliansfria stater: Finland, Sverige, Irland, Schweiz, Jugoslavien (x), Österrike, Albanien (x). 

169 

Foto på Liberalernas partiledare Jan Björklund. 

170 

Foto på Centerpartiets partiledare Annie Lööf. 

170 

Foto på Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. 

171 

Foto på Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. 

171 

Foto på Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. 

173 

Foto på Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin. 

173 

Foto på Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. 

173 

Foto på Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ. 
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178 

I en stor hall ligger rader av tonfisk med buken uppåt och avtagen stjärtfena. En man står 
på en pall och håller i själva auktionen och köparna, som är män, antecknar i sina block och 
funderar på priserna. Längre bort i lokalen spolas stora tonfiskar rena. 

181 

Röda nyskördade små tomater ligger på en bänk. 

197 

Ur den tecknade serien Kalle Anka. 

Joakim von Anka: Erkänn bara! Du skulle också vilja ha det som jag! 

Kalle: Nej tack! Som jag sa, så får du inget annat än bekymmer av dina pengar! Björnligan, 
Magica de Hex... och vem vet när den där förskräcklige Tachyon Svisch dyker upp igen? 

Just det! vem vet? 

202 

Färgfoto. Inne i hotellet, som är helt byggt av stora isblock och har snö på golvet ser man 
en man i skoteroverall som sitter på renskinn och dricker ur ett glas som är gjort av is. 
Bakom honom ser man en grupp människor med ytterkläderna och tjocka vintermössor på 
sig. 

213 

Schematisk bild som visar det ekonomiska kretsloppet för ett land utan externa kontakter 
ex import, export, turism. 

Fyra cirklar med pilar åt olika håll illustrerar flödena mellan hushåll, offentlig sektor, 
företag och kreditinstitutioner och deras huvudsakliga uppgift i det ekonomiska 
kretsloppet. 

a) Hushållen ger sparande och räntor till kreditinstitutioner, betalar företag för varor 
och tjänster och betalar skatter och avgifter till den offentliga sektorn. 

b) Den offentliga sektorn ger service, infrastruktur, välfärdssystem samt löner för 
arbete till hushåll och företag. 

c) Företag ger löner för arbete till hushåll, sparande och räntor till företag samt 
skatter och avgifter till offentlig sektor. 

d) Kreditinstitutioner ger lån och räntor till hushåll och företag. 

216 

Gekås parkering i Ullared. Gekås är Skandinaviens största varuhus med sina fyra miljoner 
besökande varje år. Kunder med stora varuvagnar är på väg mot entrén. 
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222 

Diagram som visar en produktionskurva. Den går upp och ner över tid. Med åtgärder får 
kurvan ett rakare förlopp. Överbalanserad budget påverkar topparna på kurvarna neråt 
och underbalanserad budget påverkar kurvan uppåt. 

238 

Teckningen visar en bagare utanför sitt bageri ”Peel´s cheap bread shop” där han satt upp 
två skyltar: ”This shop will open to supply the British Public with cheap bread” och ”No 
connection with a person of the name of Russel”. Framför bageriet går en man i hög hatt 
som bär ett plakat med texten ”Down again, great fall for bread”. 

272 

William Phillips mekaniska datamaskin MONIAC. En modell visar hur pengaströmmar går 
mellan olika instanser i en tänkt tillvaro. Genom att minska eller öka pengaströmmarna 
mellan olika instanser kan man studera resultatet för systemet som helhet. Instansen 
"Sparande" beror till exempel på instansen "Disponibel inkomst". Från denna instans går 
pengaströmmar till "Sparande" och "Konsumtion". "Disponibel inkomst" är i sin tur 
beroende av "Inkomst" och "Skatt" via transfereringar. På liknande sätt beskrivs övriga 
instanser i det ekonomiska system som han föreställde sig. 

306 

Karta som med olika färgade områden visar hur situationen gällande pressfrihet ser ut i 
världen. 

Bra situation är det till exempel i Canada, Norden, Mellaneuropa och Namibia. 

Tillfredställande situation är det exempelvis i Australien, USA, Chile, Sydafrika, Spanien, 
Portugal, Frankrike, England och Japan. 

Märkbara problem finns i många länder i Sydamerika, Afrika och Mongoliet. 

Svår situation är det i hela Ryssland, Kina, Thailand, Malaysia, Indonesien och många 
afrikanska länder 

Mycket svår situation är det i länder som Kina, Nordkorea, Saudiarabien, Sudan, Irak och 
Iran m.fl. länder. 

321 

Diagram som visar TV tittande i minuter per dag för olika åldersgrupper. Det är framförallt 
äldre som tittar på teve. Vad kan det bero på? 

  3–14 år 77 min 

  15–24 år68 min 

  25–39 år 108 min 

  40–59 år 163 min 

  60+ 266 min 
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326 

 Boken ”The filter bubble – what the Internet is Hiding from You” är skriven av Eli Pariser 
och har en stork som stoppar huvudet i ett hål i marken på omslaget. 

328 

Polisen har spärrat av ett skogsområde där det hänt något. Man ser en stig som leder in i 
skogen och polisens band med texten ”POLIS AVSPÄRRAT”. 

339 

Färgfotot visar en skrotad bil som står mitt ute på en lerig åker. Däck och annat skräp ligger 
slängda runt bilen. 

344 

Kopparstick som visar mängder av människor som samlats för att bevittna skådespelet på 
galgbacken där Anckarströms straff utdelas. Han dömdes både till piskning, att få högra 
handen avhuggen samt halshuggning med yxa. Hela kroppen styckades och huvudet har 
satts upp på en påle. 

350 

En schematisk bild över polisens, åklagarens, domstolens och kriminalvårdens arbetssätt. 

• Polisen griper 
• Åklagaren anhåller 
• Domstolen häktar och dömer 
• Kriminalvården utför 

Ett brott blir känt av polisen som kan leda till a) böter eller b) förundersökning. Vid 
förundersökning tar socialnämnden över om den misstänkte är under 15 år. 

 Åklagaren prövar om åtal och det kan bli tre olika påföljder a) fallet läggs ner, b) åtal väcks 
eller c) böter. 

Domstolen dömer: 

a) villkorlig dom 
b) skyddstillsyn 
c) fängelse 
d) böter 
e) annat tex vård 
f) frikänd 

Kriminalvården ansvarar för vissa av påföljderna a) övervakning och b) fängelse. 

358 

Färgfoto. En enorm reklamaffisch som föreställer en hamburgare med bacon, ost och 
sallad. En man sitter och röker på trottoaren framför. 
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360 

Diagramm som visar att befolkningen har ökar från ca 1 miljard människor till 9 miljarder 
år 2050. Mellan 1804 och 1927 ökar befolkningen med 1 miljard till totalt 2 miljarder. 
Mellan 1927 och 2011 ökar befolkningen med 5 miljarder till totalt 7 miljarder. 

374 

Karta som visar de länder där större arealer har sålts till utländska uppköpare. Länder som 
sålt eller arrenderat ut mer än 10 % av jordbruksmarken eller mer än 10 000 
kvadratkilometer är Ryssland, Ukraina, Sudan, Mali, Sierra, Leone, Liberia, Gabon, Kongo-
Kinshasa, Brasilien, Filippinerna, Moçambique, Indonesien, Tanzania, Madagaskar, Etiopien 

384 

En båt på en flod i Shanghai, Kina. Bristfälliga bostäder (slum) kantar floden och i 
bakgrunden ser man höga moderna bostadshus. 

385 

En världskarta visar länder som klassas som LDC-länder ”Least Developed Countries”, de 
minst utvecklade länderna. Med undantag för några länder i Asien, Oceanien och Haiti i 
Amerika, ligger de fattigaste länderna i Afrika. Definitionen på LDC-land baseras på några 
olika mått, bland annat BNP per capita. Källa: FN. 

386 

Schematisk bild. Underutvecklingens två onda cirklar. 

Faktorer som påverkar underutvecklingen är till exempel; krig, historia, fysisk infrastruktur, 
korruption och världshandel, utbildning, natur och klimat, social infrastruktur, kultur och 
befolkningsutveckling. 

Modellens vänstra sida kan kallas den ekonomiska. Där cirkulerar brist på kapital, låga 
investeringar, lågt sparande och konsumtion vilket ger låg produktivitet och låga 
inkomster. 

Den högra sidan kan kallas den sociala. Där cirkulerar undernäring och felnäring, sjukdom, 
minskad arbetsförmåga vilket också leder till låg produktivitet och låga inkomster. 
Cirklarna snurrar runt, runt och återskapar fattigdom. 

387 

Svartvitt foto. En ung pojke jobbar i jordbruket i Pakistan. Han skyfflar jord med en hacka 
och lägger det i en enkel skottkärra bygd av trä och ett gammalt bildäck. Dåliga redskap ger 
låg produktivitet, som i sin tur ger lite pengar över för t.ex. satsningar på utbildning, 
sjukvård med mera som behövs för att bryta den ”onda cirkeln”. 

389 

Världskarta. Bland världens mest korrupta länder finns också världens fattigaste. Kartan är 
en jämförelse över hur invånarna själva i olika länder år 2015, uppfattar i vilken 
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utsträckning korruption förekommer och detta visas med olika färger där gult betyder 
mest och mörk rött betyder minst korruption med en åtta gradig färgskala däremellan. 
Invånarna i Canada, Norden, Irland och Australien uppfattar sina länders som minst 
korrupta = 6–8 medan invånarna i vissa länder i Afrika och Asien uppfattar sina länder som 
mycket korrupta = 0–2. Källa: Transparency International 2015. 

394 

2 diagram med en utbuds- och en efterfrågekurva. Där kurvorna skär varandra finns p1 och 
q1. 

Första diagrammet visar vad som händer när världsmarknadspriset är högre än det 
inhemska priset innan frihandeln. Ökat pris ger minskad efterfrågan inom landet, ökat pris 
ger ökat utbud som exporteras. 

Det andra diagrammet visar vad som händer när världsmarknadspriset är lägre än det 
inhemska priset innan frihandeln. Minskat pris ger ökad efterfrågan och minskat utbud 
vilket kräver import. 

400 

Var ska tillväxten ske i världen, och hur ska man förhålla sig till fattigdom? Illustratören 
Sara Granér gör med sin bild ett inlägg i debatten. Människor från olika samhällsklass och 
världsdelar möts. En man i kostym och slips säger till den andra ”fattiga” familjen: 
"Ursäkta, skulle ni kunna svälta lite tystare. Vi försöker faktiskt skapa lite ekonomisk tillväxt 
här borta!" 

404 

Toppmöte G20, Seoul Sydkorea. Två kostymklädda herrar på väg mot mötet. Världens alla 
flaggor pryder väggen bakom dem. 

412 

Foto från den väldiga salen där generalförsamlingen sammanträder i FN:s högkvarter på 
Manhattan i New York. En guldfärgad vägg bakom podiet pryds av FN:s emblem och där 
finns också två stora bildskärmar placerade som förstorar upp den som talar. Mänga 
delegater finns på plats, men många stolar står också tomma. 

415 

Ett vitt militärfordon med texten UN rullar in i en fattig by. Två barn står vid sidan av vägen 
och tittar på de indiska FN-soldaterna som är på uppdrag i östra Kongo-Kinshasa. 

418 

Färgfoto. Vid stora internationella konferenser är det många förberedelser. Man ska 
garantera gästernas säkerhet och städa också. Inför G20 mötet i Seoul 2010 poleras en 
kupol framför byggnaden där mötet ska gå av stapeln. För att nå upp krävs en lyftkran med 
korg. 
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419 

En världskarta visar medlemsländerna. G20 omfattar 19 länder plus EU eller 62% av 
världens befolkning: 
 
Argentina, Indien, Ryssland, Tyskland, Australien, Indonesien, Saudiarabien, USA, Brasilien, 
Italien, Storbritannien, Kanada, Japan, Sydafrika, EU, Kina, Sydkorea, Frankrike, Mexiko, 
Turkiet. 

421 

Foto från Guantanamofängelsets rastgård där man ser man tio kuvade fångar i orange 
fängelsedräkter med munskydd, förtäckta ögon och fängslade händer sitta på knä i gruset. 
En vakt står ovanför dem och ser ut att skrika något. En annan vakt spatserar fram och 
tillbaka. Förhållandena ser förfärliga ut, fångarna ser ut att behandlas värre än hundar i 
bur. 

450 

Foto av Karl Popper på äldre dar. Ansiktet är avlångt och det grå håret bakåtkammat. 
Näsan är ganska stor och ögonen ser ut att vara bruna. Han bär inte glasögon. På bilden ler 
han lite och ser snäll ut. 

460 

Seriestripp. Argumentationsanalys vid köksbordet: 

- Om jag dricker kaffe kan jag inte sova. 
Med mej är det tvärtom. När jag sover kan jag inte dricka kaffe. 
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