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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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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.
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Sidspecifika förändringar 

2 

Flera småbilder har tagits bort. 

136 

Tabellen har skrivits i listform. 
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Till läsaren 

I originalboken finns många kursiverade ord som är viktiga begrepp. De är skrivna med 
VERSALER i din bok. Be gärna en lärare att hjälpa dig att hitta dem. 

Boken innehåller många bildbeskrivningar och vissa har ganska lång text. Det är viktigt att 
läsa dessa för att få tillräckligt med information till varje kapitel. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

• Bokens innehåller flera olika begrepp som är markerade med kursiv stil. Det kan
vara bra för eleven att få hjälp med att hitta dessa.

• Många bilder som visar olika samhällsstrukturer kan vara bra att gå igenom med
eleven innan så hen får förförståelse för modellen. De flesta av dessa modeller får
eleven som bildbeskrivning.
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Bildbeskrivningar 

Framsidan på pärmen 

Bild av en staty som föreställer huvudena på en afrikansk kvinna och man. Mannen håller 
upp tjocka kedjor. 

1 

En ung kvinna är avbildad på ett pussel. Tre bitar ligger inte riktigt på rätt plats. 

7 

Ett diagram visar i vilken grad ett land är traditionellt eller sekulariserat i förhållande till 
hur landet lägger stor vikt vid "överlevnad" kontra "självförverkligande". 

Diagrammet visar exempel på länder som lever efter traditionella värderingar 
(traditionalism) och värderar främst överlevnad. Det är islamiska länder som Marocko, 
Egypten, Pakistan, Iran, Turkiet, Indonesien, Irak samt länder i Afrika som Tanzania, 
Sydafrika, Rwanda och Uganda. 

Exempel på länder som lever efter traditionella värderingar (traditionalism) och mer 
värderar att eftersträva självförverkligande är El Salvador, Venezuela, Mexiko, Chile, 
Brasilien och Argentina i Latinamerika. 

Exempel på länder som lever efter värderingar med mer sekularisering och främst värderar 
överlevnad är Ortodoxa länder som Rumänien, Ukraina, Ryssland, Bulgarien. Även 
konfucianer som Sydkorea, Kina, Taiwan, Hongkong, Japan hör hit. 

Länder som är mer sekulariserade och i hög grad värderar självförverkligande är Spanien, 
Italien, Frankrike, Slovakien och Tjeckien i katolska Europa. De engelsktalande länderna 
Irland, USA, Kanada, Storbritannien och Australien lägger ännu mer vikt vid 
"självförverkligande" än de katolska länderna. 

Länder som är mer sekulariserade och värderar självförverkligande i ännu högre grad är 
protestantiska Europa, t.ex. Island, Schweiz, Finland, Danmark, Tyskland och Sverige. 

Länder som ligger mitt emellan "traditionalism" kontra "sekularisering" och mitt emellan 
"överlevnad" kontra "självförverkligande" är Malaysia, Indien, Vietnam i Sydasien. 

9 

Tornet på bilden är byggt av grenar och pinnar. Tornet är flera meter högt och en pojke 
hoppar från tornet. 

11 

I den gamla raggarbilen sitter två människor i passagerarsätet och kysser varandra. Från 
baksätet sticker en person ut sin armbåge genom fönstret. I handen håller hen en ölburk. 
Flera raggarbilar syns köra fram och tillbaka på gatan. Massor med människor kantar vägen 
och tittar på raggarbilarna. Kravallstängsel håller åskådarna borta från gatan. 
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12 

En japanska ung kvinna har massa rosetter i håret, glasögon med färggrann plastkedja och 
ett munskydd prydd med rutmönster och säkerhetsnålar. 

14 

Yohio har ett androgynt utseende. Han har mycket ljus hår, ringar på fingrarna och svart 
läderjacka. 

16 

Diagrammet visar att i början av 1900-talet var överlevnad den viktigaste värderingen för 
människor. Senare under 1900-talet blev det möjligt för allt fler att höja sin 
levnadsstandard och därför blev detta allt viktigare. 

Vid 1940-talet var överlevnad för 60 % av befolkningen viktigast och för 40 % att höja 
levnadsstandard viktigast. Men nu börjar också upplevelser och personlig utveckling bli 
viktig. År 2010 stod överlevnad för ca 17 %, levnadsstandard ca 26 % och upplevelser och 
personlig utveckling ca 57 %. 

17 

På skylten står texten ”male toilet” som också är skrivet med arabiska bokstäver. 

En stiliserad man på skylten bär arabisk huvudbonad (keffiyeh). 

19 

Emma Green fångas på bilden när hon precis glider över höjdhoppsribban. Hennes naglar 
har olika färger. 

24 

Mitt i ett gammaldags rum med tjocka golvbrädor står en spinnrock. 

26 

På linjen som illustrerar olika förhållningssätt står längs till vänster rasism, därefter 
fientlighet sedan rädsla och längst till höger står tolerans. 

27 

På fotot har fotografen fångat ett demonstrationståg med många människor. På ett av 
plakaten som en av demonstranterna bär står det ”Malmö mot hatbrott”. 

28 

Hundratals renar ses springa runt en person som står i mitten på fotot. 

29 

Karta över Skandinavien där följande platser är markerade: Idre, i mitten av Sverige, 
Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå och Haparanda samt området Tornedalen vid gränsen 
mot Finland. 
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31 

Det är ganska mörkt i synagogan. Rabbin har en kippa, en huvudbonad på sig. Han läser i 
skenet av ett stearinljus. 

33 

Det gamla bostadshuset ser slitet och smutsigt ut, grått och tråkigt. Det nya bostadshuset 
har en spännande och tjusig fasad. 

34 

På basen till statyn har någon klottrat: EDUCATION FOR THE MASSES. 

37 

Bilden beskriver socialisation (detta beskrivs också på sidan 6) i en cirkel. I den yttre delen 
av cirkeln finns samhället (t.ex. politik, medier och ekonomi) som påverkar närmiljön som i 
sin tur påverkar individen längst in i cirkeln. 

40 

Foto av en person som sitter och röker. Framför sig har hen ett glas öl. 

44 

Tre bilder på olika typer av spel: spela på hästar, enarmade banditer och datorspel. 

46 

På fotot från en balkong full av pelargoner syns en dam i stråhatt sitta och dricka ett glas 
vin. 

48 

Foto av en av systembolagets butiker. 

50 

På cafébordet står en kopp kaffe och en skylt med texten ”rökning förbjuden” 

50 

Två cirkeldiagram. 

Diagram 1 visar andelen rökare bland EU-invånare över 15 år: 

• 60 % har aldrig rökt. 

• 28 % röker. 

• 12 % har slutat röka. 

Diagram 2 visar att 70 % av alla rökare och före detta rökare började innan de var 18 år. 
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51 

På reklamskylten syns två ridande cowboys. Med stora bokstäver står reklamtexten 
”Marlboro” rakt över bilden. 

52 

Ett afrikanskt barn visar upp torkade tobaksblad på fotot. 

55 

Kartan visar att produktion av tobak är absolut störst i Kina. Därefter Brasilien och Indien. 
De övriga produktionsländerna på kartan är Argentina, USA, Kanada, Polen, Bulgarien, 
Italien, Turkiet, Kongo, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Moçambique, Pakistan, 
Indonesien, Thailand och Sydkorea. 

57 

Bild av blad från en cannabisplanta. Bladen är långsmala och taggiga. 

58 

Tre personer ligger livlösa i gräset bredvid ett par cyklar. En av personerna har tydliga stora 
blodfläckar på tröjan. Runt kropparna står tre män och tittar. En av dem har uniform och 
skyddsväst på sig. 

60 

En man i hatt och färgglad huvudbonad delar ut kokablad till gäster i färgglada kläder. 

64 

En afrikansk man dricker ur en Coca Cola-burk. 

66 

Karta som visar att området Kurdistan (som inte är ett eget land) täcker en stor del av 
Turkiet samt mindre delar av Syrien, Irak, Iran och Armenien. 

66 

Ett foto visar tre uppklädda kvinnor i förgrunden. Två av dem bär vackra klänningar med 
fina mönster och den tredje kvinnan har tröja och långbyxor. I bakgrunden syns bilar och 
fler människor som är ute i naturen. 

68 

En bild visar följande aktörer på världsscenen. 

1. Intresseorganisationer: 
Ideella (NGO:s) t.ex. Röda Korset, Amnesty, Greenpeace 
Religiösa t.ex. Romersk-katolska kyrkan 
Ekonomiska t.ex. fackliga organisationer, Internationella handelskammaren 
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2. Internationell brottslighet: 
T.ex. maffia, terrorister, ekonomisk brottslighet 

3. Massmedier: 
T.ex. CNN, SVT, Financial Times 

4. Enskilda stater: 
T.ex. Sverige, Kina, Egypten, Canada 

5. Multinationella företag: 
T.ex. Nike, Toyota, IKEA 

6. Mellanstatliga organisationer: 
Förenta Nationerna – FN 
Unioner t.ex. EU (i Europa), UNASUR (i Latinamerika), AU (i Afrika) 
Militärallianser t.ex. NATO 
Ekonomiska t.ex. OECD, WTO, OPEC. 

70 

Den amerikanska-mexikanska gränsen utgörs av ett högt staket av upprättstående stolpar 
tätt bredvid varandra. 

71 

Karta som visar att Transnistrien ligger utmed Moldaviens nordöstra gräns mot Ukraina. På 
kartan finns också städerna Tiraspol(i Transnistrien) och Chisinau (i Moldavien). 

72 

De färgglada kläderna på fotot hänger i långa rader utomhus. 

73 

Modellen visar att olika typer och omfattning av tillgångar påverkar en stats storlek och 
makt. 

Tillgångar är t.ex. naturtillgångar, politisk stabilitet, närhet till marknaden, befolkning, 
utbildningsnivå, kommunikationer, produktionsförmåga, självtillit och sammanhållning. 

Enligt modellen har detta bildat olika former av stater. 

  Supermakter som USA 

  Stormakter ex. Ryssland, Kina, Storbritannien. 

  Medelstora och små stater ex. Argentina, Korea, Sverige. 

  Ministater ex. Dominica, Palau, Monaco. 

76 

Enligt modellen kan man dela in diktaturer i envälde och fåtalsvälde. Till envälde hör 
monarki som styrs av en regent. 
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Fåtalsvälde kan vara ett partivälde som styrs av ett parti, ett militärstyre som styrs av 
militären eller en teokrati som styrs av ett religiöst samfund. 

77 

Modellen visar Storbritanniens parlament. 

Folket går till val, underhuset och överhuset bildar parlamentet och är lagstiftande. 
Regeringen verkställer besluten som påverkar Storbritanniens befolkning. 

Kungen och drottningen har en ceremoniell funktion. 

78 

USA:s maktfördelning i fyra nivåer visar i modellen. 

  1. Folket väljer (indirekt väljer elektorer) president som har den verkställande 
makten. 

  2 + 3. Folket väljer också till kongressen som har den lagstiftande makten. 
Kongressen är uppdelad i senaten och representanthuset. 

  4. Folket väljer också till delstatsparlamentet. Detta parlament bestämmer om sin 
egen polisstyrka, sjukvård m.m. 

Till Högsta domstolen nominerar presidenten kandidater och kongressen godkänner. 

80 

Kinas statsskick är uppbyggt efter följande modell. 

Folket väljer personer godkända av kommunistpartiet till folkkongresserna i län, städer, i 
provinserna och även till nationella folkkongressen och dess permanenta utskott. 

Folkets befrielsearmé har inflytande över nationella folkkongressen. 

Nationella kongressen har den beslutande makten. Detta kan även gälla för kongressens 
permanenta utskott. 

Den verkställande makten ligger på tre nivåer. Överst finns presidenten, därefter 
stadsrådet och regeringen och underst finns centrala försvarskommissionen. 

Lagar och beslut som verkställts påverkar i sin tur befolkningen. 

81 

Fotot visar en jättelik sal där massor med människor sitter i bänkar runt om och tittar ner 
över podiet som liknar en scen. I taket syns en symbol för kommunisterna, en röd stjärna. 

82 

En tidslinje som visar fyra typer av samarbete. Det är försvarssamarbete, ekonomiskt 
samarbete, socialt och humanitärt samarbete samt samarbete kring sjukvård. 
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85 

Maktcentrum inom EU. Modellen liknas vid en triangel. Om Europeiska rådet är i mitten av 
triangeln återfinns EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet i var sitt hörn på 
triangeln. Tre viktiga instanser kring EU är revisionsrätten, domstolen och Europeiska 
centralbanken. 

85 

En tidslinje visar Europas samarbeten mellan 1952-2015. 

  1952 bildas kol och stålgemenskapen med 6 medlemsländer, Västtyskland, 
Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. 

  1957 bildas EG genom Romfördraget. 

  1960-talets slut bildas tullunionen. 

  1973 tillkommer Storbritannien, Irland och Danmark som medlemsländer. 

  1979 inleds valutasamarbetet. 

  1981 tillkommer Grekland som medlemsland. 

  1986 tillkommer Spanien och Portugal som medlemsländer. 

  1993 bildas EU genom Maastrichtfördraget. 

  1995 tillkommer Sverige, Finland och Österrike som medlemsländer. 

  1997 undertecknas Amsterdamfördraget. 

  2001 undertecknas Nicefördraget. 

  2004 tillkommer Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern, Cypern, Estland, 
Lettland, Litauen och Malta som medlemsländer. 

  2007 tillkommer Bulgarien och Rumänien som medlemsländer. 

  2009 undertecknas Lissabonfördraget. 

  2013 tillkommer Kroatien som det 28:e medlemslandet. 

87 

Modellen visar FN:s generalförsamling. Runt den återfinns internationella domstolen, 
sekretariatet, ekonomiska och sociala rådet samt säkerhetsrådet. Till ekonomiska och 
sociala rådet hör UNESCO, WHO, IMF, IBRD, UNICEF och UNHCR. 

90 

Överfallslarmet på mannens arm, ser ut som ett stort fyrkantigt armbandsur. 

92 

Ett foto på en sångare (Darin) med mikrofon i handen. 
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93 

Foto från en mycket trafikerad gata där de flesta kör moped. Ofta åker två-tre personer på 
varje moped. Några kör också bil eller lastbilar. Det ser ut att stå nästan still i trafiken. 

94 

Linjediagram som visar att utvandringen från Sverige sväng fram och tillbaka mellan 0 50 
000 personer per år med en topp år 1887. 

Invandringen ligger i början av perioden på en lägre nivå än utvandringen men från och 
med 1930 (brytpunkten) är den i stället högre. Dessutom syns ett par tydliga toppar i 
invandringskurvan: Baltutlämningen 1945, en topp runt 1970 som slutar med ett stopp för 
arbetskraftsinvandring, kriget i Jugoslavien 1994 och Irakkriget 2007. 

94 

Cirkeldiagram som visar olika anledningar till att invandrare sökt uppehållstillstånd: 
studerande 6 %, flyktingar 16 %, anhöriga 37 % och arbetsmarknad 41 %. 

102 

En glaskula, gjord som en jordglob, ligger på ett schackbräde. 

107 

Denna modell bygger på bilden på s. 73. 

Modellen visar olika tillgångar t.ex. naturtillgångar, politisk stabilitet, närhet till 
marknaden, befolkning, utbildningsnivå, kommunikationer, produktionsförmåga, självtillit 
och sammanhållning. 

Enligt modellen bildas då: 

  Supermakter som USA 

  Stormakter ex. Ryssland, Kina, Storbritannien. 

  Medelstora och små stater ex. Argentina, Korea, Sverige. 

  Ministater ex. Dominica, Palau, Monaco. 

Det som lagts till i denna modell är vilka maktmedel som användas för att nå mål som 
staten strävar mot (t.ex. politisk säkerhet, frihet, trygghet och ekonomisk välfärd). 

Maktmedlen kan vara fredliga t.ex. diplomati och samtal, information och propaganda 
samt ekonomiska påtryckningar. 

Maktmedlen kan också vara militära t.ex. konventionella vapen, kärnvapen samt 
bakteriella och kemiska stridsmedel. 

111 

Karta som visar att Nagorno-Karabach ligger i västra Azerbajdzjan, nära gränsen till 
Armenien. 
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113 

På fotot syns en man med cigarett i munnen. I bakgrunden brinner oljekällor och tjock 
svart rök bildas. 

113 

Kvinnan på bilder håller i ett gevär och tittar genom kikarsiktet. 

114 

Fotot från Guantánamo visar stängsel bestående av taggtråd, ett högt vakttorn och flera 
stolpar med strålkastare. Inga människor syns. 

116 

Man ser bara mannens ögon på fotot. Resten av ansiktet är täkt av en mössa och halsduk. 

119 

Linjediagram med två kurvor som visar antal inbördeskrig och mellanstatliga krig. 
Inbördeskrigen är som mest 50 och som minst 30 samtidigt och har sammantaget minskat 
under perioden. 

De mellanstatliga krigen ligger konstant på en nivå nära noll. 

122 

Flickans glada ansikte är målat med lite rött på näsan och runt munnen, ögonen har blå 
ögonskugga. Hon gör ett V-tecken med sina fingrar. Hon står bakom ett slags galler. 

126 

Båten på fotot är så fullastad med människor att alla måste stå tätt intill varandra för att få 
plats. 

130 

I modellen har USA, Ryssland, Österrike-Ungern, Frankrike och Storbritannien ritats som 
stormakter. Dessa stater omsluter små och medelstora stater som Sverige, Finland och 
Polen. 

130 

Teckningen visar USA på ena sidan som visar upp sina långdistansrobotar. På den andra 
sidan en annan supermakt (av okänd nationalitet) som visar upp sina långdistansrobotar. 
Mitt emellan finns alla andra stater. 

132 

En pyramid är ritad i fyra nivåer. Längst ner i pyramiden finns småstaterna, ovanför dem de 
stora staterna, över dem stormakterna och överst USA. 
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134 

Det ena foto är taget på en tjusig storstad. Husen är mycket höga och ligger tät intill 
varandra. 

Det andra fotot är från ett slumområde. Där har bostäderna presenningar som väggar och 
tak. 

140 

Ett fraktfartyg är lastat med massa containrar. Fartyget lämnar efter sig vågor på det öppna 
havet. 

142 

Man ser massa människor på läktarna runt gräsplanen. Mannen längst fram på fotot på 
läktaren, blåser i någon slags tuta. Han har massa färgglada kläder på sig som halsduk, 
tröja, mask för ansiktet, hjälm m.m. 

147 

Två män sitter framför var sin dator och jobbar. 

149 

Rakhyvel 

151 

På bilden av olika frihandelsområde har tre områden ritats med murar kring sig. Två av 
områdena har små öppningar mot varandra där handel kan ske mellan de två områdena. 

151 

På bilden av tullunion har två av tre områdena en gemensam mur kring sig. Där kan handel 
ske. Det tredje området har en egen mur utan öppning. 

151 

På bilden av gemensam marknad har två av tre områden en gemensam mur kring sig där 
handel kan ske. Människor samt pengar kan också röra sig fritt. Det tredje området har en 
egen mur utan öppning. 

153 

Cirkeldiagrammet visar Sveriges export till olika delar av världen: 

  Europa ca 71 % (varav EU-länder ca 55 %). 

  Asien ca 16 % (varav Kina ca 7 %, Japan 3 %). 

  Nordamerika ca 7 % (varav USA ca 6 %). 

  Afrika ca 3 % 

  Central och Sydamerika ca 2 % 
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  Oceanien och Antarktis ca 1 % 

160 

Den indiska pojken sitter vid en symaskin och syr. I bakgrunden syns fler människor som 
arbetar. 

165 

Kvinnan bär på barnet som sover lutad mot hennes axel. 

166 

I diagrammet kan man avläsa att andelen extremt fattiga minskat från 50 % av jordens 
befolkning år 1980 till drygt 20 % år 2010 och beräknas sjunka ytterligare. 

Andelen undernärda minskar också men inte lika markant, från 20 % år 1990 till drygt 10 % 
år 2010. 

166 

I diagrammet kan man avläsa att medellivslängden i världen 1970 var 60 år. Fram till år 
2010 har den stadigt ökat till 70 år. 

167 

I diagrammet kan man avläsa livsvillkor i världen. År 1970 var spädbarnsdödligheten ca 35 
% och detta har stadigt minskat till ca 15 % år 2010. Andelen rent vatten var år 1990 ca 75 
% och har ökat stadigt till 90 % år 2010. 

167 

Diagrammet för frihet i världen visar att mellan 1970 och 1995 varierade andelen länder 
som var ofria, delvis fria och fria väldigt mycket. Men mellan 1995 och 2010 planade 
kurvorna ut. Över tid har ändå antalet fria länder ökat från ca 30 % 1970 till ca 45 % 2010. 
För delvis fria länder har också skett en ökning från ca 25 % 1970 till 30 % 2010. För ofria 
länder har skett en minskning från ca 45 % 1970 till 25 % 2010. 

167 

Läskunnigheten i världen har stadigt ökat från ca 65 % läskunniga 1970 till ca 85 % 
läskunniga 2010, enligt diagrammet. 

168 

Den gamla gråhåriga kvinnan sitter på trottoaren och sträcker ut ena handen. 

169 

På en tecknad satirbild syns en äldre man gående på en grusväg omgiven av skjul. Han har 
en toapappersrulle i ena handen och en mobiltelefon i den andra. Han tittar på GPS:en i 
telefonen som visar vägen till ”Latrine”. Mannen tänker ”nearest toilet is 2 km away”. 
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171 

En gammal man bär ett litet barn på ryggen. Mannen ser glad ut. 

174 

Världskarta där Huntingtons nio civilisationer är markerade. 

  Västerländsk: Nordamerika, Europa och Oceanien. 

  Ortodox: Ryssland 

  Muslimsk: norra Afrika, arabiska halvön, delar av centrala och södra Asien samt 
delar av Sydostasien. 

  Afrikansk: södra Afrika. 

  Latinamerikansk: Sydamerika, Centralamerika och södra Nordamerika. 

  Kinesisk: större delen av Kina 

  Hinduisk: Indien 

  Buddhistisk: sydvästra Kina, Burma, Thailand och Mongoliet. 

  Japansk: Japan. 

175 

Foto på en väg i motljus. Står man på vägen ser man hur vägen försvinner långt bort mot 
horisonten. 

182 

Fotot visar en flicka i tonåren med en dator i knät. Runt henne finns massa symboler som 
används när man jobbar från en dator eller iPhone. Det är symboler för snabel-a, emojisar, 
bifoga filer m.m. 

184 

På ett foto syns två löpsedlar. På SvD:s löpsedel står det ”Ansedd medicintidskrift 
uppmanar alla rökare att börja snusa. Studie: Mycket mindre risk att drabbas av cancer”. 
På DN:s löpsedel står det ”Snusare får oftare cancer. Ny svensk studie pekar på fördubblad 
risk”. 

186 

En man håller i ett nummer av News of the World och rubriken på framsidan är ”Thank you 
& goodbye”. 

190 

På fotot sitter Marie Colvin och samtalar med en stor man i militärkläder. 

193 

Nils Horner syns på ett foto. I bakgrunden syns en typiskt asiatisk låg pagod. 
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195 

Diagrammet redovisar vad ungdomar gör online. 

  Besöker socialt nätverk/community:9-14 år 60 %, 15-24 år 84 %. 

  Skriver i socialt nätverk/community: 9-14 år 49 %, 15-24 år 68 %. 

  Läser blogg: 9-14 år 20 %, 15-24 år 30 %. 

  Skriver i egen blogg: 9-14 år 9 %, 15-24 år 6 %. 

  Kommenterar inlägg i blogg: 9-14 år 8 %, 15-24 år 5 %. 

  Besöker Twitter: 9-14 år 6 %, 15-24 år 12 %. 

  Twittrar: 9-14 år 3 %, 15-24 år 6 %. 

  Tittar på videoklipp: 9-14 år 60 %, 15-24 år 58 %. 

  Lägger ut videoklipp: 9-14 år 5 %, 15-24 år 2 %. 

  Tittar på TV-program eller film: 9-14 år 20 %, 15-24 år 26 %. 

  Lyssnar på musik: 9-14 år 54 %, 15-24 år 62 %. 

  Spelar onlinespel: 9-14 år 56 %, 15-24 år 32 %. 

  Skriver i onlinespel-community: 9-14 år 15 %, 15-24 år 12 %. 

  Söker fakta: 9-14 år 11 %, 15-24 år 26 %. 

  Läser kvällstidningen: 9-14 år 7 %, 15-24 år 22 %. 

201 

På en reklampelare som är fotograferad i en stad, står det ”Oskar! Vi vet att du gillar 
påskmust, vill bara tala om att du denna vecka kan köpa en flaska påskmust på Miniplenty 
Livs för bara 5 kronor när du handlar för minst 100 kronor! 

Just nu kan du även hitta din favorittandkräm till extrapris! 

Och du, ta med dina två barn Ebba och Olof så kan de leka i bollhavet medan du handlar!” 

204 

En kvinna och en man står framför en fotograf med kamera. Över dem hänger en 
mikrofon. Man filmar. Flera andra människor står runt omkring. 
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