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Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna stående. 
Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i exempelvis 
innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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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Webbläsare 
En bok i HTML-format läses i ett webbläsarprogram. Tänk på att boken kan se olika ut i 
olika webbläsare. Det är viktigt att se till att boken fungerar innan eleven börjar använda 
den. Exempelvis kan matematiskt innehåll se olika ut och i vissa webbläsare fungerar det 
dåligt. Om den webbläsare ni har som standardwebbläsare inte fungerar kan ni behöva 
installera ett annat alternativ. 

Får ni problem med webbläsare, kontakta SPSM. 
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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. 

• Mängden fet och kursiv text är minskad. 

• Mängden versaler är minskad. Rubriker eller inledande text skrivs med inledande 
versal följt av gemener. 

• Det finns bildbeskrivningar till flera bilder i boken, i vissa fall har bilderna eller 
tabeller ersatts av text. 

• I början av varje kapitel finns en tecknad bild som inleder. Alla dessa finns som 
bildbeskrivningar. 

• De inledande tankebubblorna i början av kapitel har ersatts av text. 

• De flesta rutor finns kvar med all text och med rutrubriken inne i rutan. 

• Småbilderna som finns i marginalen är generellt inte beskrivna. Exempelvis 
partisymboler, fackföreningsloggor osv. 
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Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

184-186 

Tabellen har ersatts av: 

Bedömningsmatris 

Redogöra 

Bra: Redogör översiktligt för grundläggande kunskaper eller begrepp inom ämnesområdet. 

Bättre: Använder begrepp på ett naturligt sätt i redogörelsen. Redogörelsen är utförlig, 
formulerad med egna ord samt har struktur och en röd tråd. 

Bäst: Redogörelsen sätter samman fenomen eller detaljer till helhetsbilder. Den innehåller 
dessutom andra liknande situationer eller exempel. Det kan vara på olika nivåer (t.ex. 
individ, nationell och internationell nivå) eller ur olika perspektiv (t.ex. miljö, etiskt, genus 
och historiskt perspektiv). 

Osv … 
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Information till läsaren 
Här finns information riktad till eleven om hur boken är anpassad. Denna text finns inte i 
elevens bok. Läs igenom informationen tillsammans med eleven. 

• I originalboken finns många små bilder i marginalen på sidorna. Bara bilder som har 
koppling till text och innehåll har beskrivits. 

• Varje kapitel inleds med en bild. Det är tecknade figurer som samtalar. Deras dialog 
berör kapitlets innehåll. 

• Det finns flera tabeller och diagram i boken, de flesta finns beskrivna som 
bildbeskrivningar. Men en del är direkt överförda till löpande text. 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 
I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Läs Till Läsaren tillsammans med eleven så att han eller hon vet vad som är 
specifikt med boken. 

• Läs bildbeskrivningarna tillsammans med eleven. Vid behov kan ytterligare 
muntliga bildbeskrivningar vara ett bra komplement. Då får eleven ytterligare 
ledtråd om vad texten handlar om. 

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

8 

Ett flödesschema beskriver kausalanalys: 

  Händelse/situation 
t.ex: tågtrafiken fungerar inte. 

  Orsaker 
t.ex: tågrälsen är mycket gammal och räcker inte för dagens trafik. 

  Konsekvenser 
t.ex: folk väljer att ta bilen eller flyget vilket är sämre för miljön. 

  Åtgärder 
t.ex: utbyggnad av dubbelspår. 

14 

Foto: På bägge bilderna ser män i svarta kostymer som går på en bred röd matta. Bilden är 
tagen lite uppifrån, men vi kan ändå urskilja vilka de fem männen är. 

22 

Teckning. En stridsvagn har kört över ett hus, en person står bredvid huset. En man tittar 
upp ur luckan på stridsvagnens tak och skriker: ”och jag vill vara tydlig med att säga att det 
här varken beror på din hudfärg eller din sexuella läggning.” 

23 

Fairtradesymbolen. Mot en svart bakgrund ligger en cirkel i grönt och blått. Mitt över 
cirkeln ligger en stiliserad silhuett av en människa som höjer armen till en hälsning. Då 
bildar den blå bakgrunden en symbol för himmel och den gröna delen av cirkeln får 
symbolisera odlingsfält. 

24 

Teckning. Två män sitter på en parkbänk. ”Det var bättre förr”, säger den ena. Den andra 
mannen svarar: ”Absolut jag vann på triss igår.” 

26 

Teckning. Tre tjejer sitter uppkrupna i en säng och pratar. På väggen hänger en affisch av 
en sångare från bandet The The. En av tjejerna säger: ”Killar är verkligen inte som vanliga 
tjejer.” 

30 

Teckning. I ett vidsträckt landskap går en kvinna och ett barn. Båda är barfota och bär stora 
korgar på sina huvuden. Barnet säger: ”Jag vill gå i skolan och lära mig allt.” 



7 
 

34 

Teckning. En fängelsecell med ett gallerfönster. Två personer sitter på en enkel bänk. Den 
ena säger: ”Jag tyckte bara att jag skulle få tycka vad jag ville, men det tyckte inte de.” 

38 

Teckning. En man sitter bakåtlutad i sin soffa tillsammans med sin katt. De tittar på TV. 
Från TV:n hörs: ”På grund av ointresse för den planerade partiledardebatten sänder vi 
istället ytterligare ett avsnitt av Bonde söker Fru.” 

40 

Teckning. Två elever går bredvid varandra och pratar. Den ena säger: ”Vad är egentligen 
elevdemokrati?” Den andra eleven svarar: ”Det är när vi får rösta och om vi röstar på det 
som läraren redan bestämt så blir det så.” 

42 

Teckning. En orakad man med trasiga skor sitter lutad emot en vägg utomhus och håller 
fram en tom tiggarskål. Framför honom står en annan man med ett plakat som det står 
Mer Rättvisa på. Mannen med plakatet vänder sig emot den tiggande mannen och säger: 
”Tyvärr men jag har bara tusenlappar på mig.” 

48 

Teckning. En man som sitter i en fåtölj och läser tidningen. Vid sidan står en liten flicka. 
Hon säger: ”Pappa får man verkligen säga vad man vill i Sverige?” Han svarar: ”Tyst, pappa 
läser tidningen.” 

50 

Teckning. En man är hos läkaren. Läkaren säger: ”Du verkar utarbetad du kanske borde 
motionera mera.” Mannen svarar: ”Men jag lämnade in tre stycken bara under 
förmiddagen.” 

52 

Teckning. En man och en kvinna samtalar. Bägge bär de varsin portfölj som det står 
Minister på. Mannen säger: ”Vilket bra förslag vi har!” Kvinnan svarar: ”Nu hoppas vi bara 
att de i riksdagens beslutar som vi tänkt.” 

54 

Teckning. En läkare står i dörren in till ett sjukhus. Han håller tre hundar i koppel. 
Hundarna står utanför sjukhusets entré, skäller och visar tänderna. Läkaren säger: ”De sa 
bara att vi skulle minska vårdkön, inte hur.” 

58 

Teckning. En kvinna halvligger i en säng. Hon säger: ”Det är ingen idé, jag är maktlös.” En 
annan kvinna står bredvid. Hon säger: ”En sak bestämmer du i alla fall. Det är om du ska 
vara med och bestämma eller inte.” 
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59 

Ett foto på en demonstration. Fotot har fokus på en lång banderoll i rött där det står 
”Kärlek till alla, ickeheteronormativ ungdom”. 

60 

Ett fotografi på Greenpeace stora skepp som ligger inne i hamnen i Köpenhamn. Skeppet 
är målat grönt med en regnbåge längst med skeppets vänstra bog. Regnbågen följer en 
stor vit fågel som flyger framåt nästan i fören på båten. Det är en lång banderoll på båten 
där det står, Politicians talk Leaders act. 

62 

Teckning. Bakgrunden visar några människor som är svagt tecknade. I förgrunden står en 
journalist med mikrofon och intervjuar en kvinna. Journalisten säger: ”Vad heter Sveriges 
statsminister?” Kvinnan svarar: ”Jag har inte bestämt vem det ska bli ännu.” 

62 

Foto. Bilden visar röst- eller valsedlar De är gula för riksdagsvalet, blå för landstingsvalet, 
och vita för kommunvalet. 

66 

Teckning. Två män sitter i en soffa och tittar på TV. En hund vilar under soffbordet. På TV:n 
visas en blond man som ler. En av männen i soffan säger: ”Är inte du och jag rätt fula 
egentligen?” 

68 

Teckning. Två män står bredvid en tryckpress som det ramlar tidningssidor ur. En av 
männen har vit skjorta och glasögon, han ropar: ”Stoppa pressarna!” Den andre mannen, 
som har snickarbyxor och keps, svarar: ”För sent, jag läste det på internet redan igår.” 

69 

Foto som visar en man på ett torg. Han håller upp en öppnad laptop framför sig och visar 
skärmen. Han skrattar och ler med hela ansiktet. Det är kväll och mörkt, men runt mannen 
syns en folksamling och ljus. 

72 

Teckning. Två män. De fryser så de skakar och näsorna är röda. Bakgrunden är helt vit. Den 
ene mannen har mössa på huvudet, en extra mössa i handen, men inga byxor på benen. 
Den andre mannen är klädd i byxor, bär ett par extra byxor i handen, men saknar mössa. 
Mannen med den extra mössan säger; ”Vad tusan ska jag göra med mössan?” Mannen 
med extra byxor pekar på dem och säger: ”Det var väl inget. Har du sett vad jag går runt 
och släpar på.” 
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73 

Bilden visar en liten fiskebåt ute på havet. Vågorna slår upp högt. Båten är en motorbåt 
med arbetsyta i fören och en upphöjd hytt i aktern som kaptenen styr ifrån. 

76 

Teckning. En man och en kvinna träffas. Han har en resväska i handen. Mannen säger: ”Jag 
sökte ett jobb i Spanien”. Kvinnan frågar: ”Fick du det?” 

78 

Teckning. Två män och en kvinna talar med varandra. En av männen pekar på de andra två 
och säger: ”Nu ska vi se om jag har förstått. Om jag frågar dig om lov, så måste du fråga 
honom om lov och sen måste han fråga mig om lov.” 

79 

Foto på Ministerrådets mötesrum i Bryssel. Ett stor rum med podium längst fram och 
halvcirkelformade rader av sittplatser där ledamöterna sitter vid förhandlingar. Mitt i fotot 
har någon lagt in en bild på en lagbok. 

80 

Foto. En lång trappa leder upp emot två höga byggnader på varsin sida av trappan. 
Byggnaderna är i glas och orange sten. 

80 

Foto: En byggnad av glas och sten. Rundade former. Det som ser ut att vara stora ingången 
har också ett välvt glastak. 

81 

En Europakarta där EU:s viktigaste städer är uppmärkta. Frankfurt am Main i mitten av 
Tyskland. Bryssel mitt i Belgien och Strasbourg i östra Frankrike, på gränsen till Tyskland. 
Luxemburg ligger omringat av Belgien i väster, Tyskland i öster och Frankrike i söder. 

82 

Teckning. En kvinna med blå kavaj och en tröja med FN-symbolen på sig lyfter handen 
emot två män. Hon ser arg ut. Männen har militärkläder på sig. Kvinnan säger: ”Om ni inte 
slutar kriga snart så får ni mer oss att göra.” 

88 

Teckning. Två män möts. Den ena proppar i sig godis ur en påse. Den andra mannen säger: 
”Skulle inte du till tandläkaren snart?” Godismannen svarar: ”Jo, men om jag har slut på 
pengar så måste jag vänta en månad till.” 

89 

Ett cirkeldiagram visar andelen män och kvinnor. Cirka 60% är män och 40% kvinnor. 
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90 

Teckning. En kvinna och en man står och pratar. Kvinnan ger mannen sedlar ur sin plånbok. 
Hon säger: ”Vad ska du göra för pengarna du lånar?” Mannen ler och svarar: ”Sätta in dem 
på banken.” 

92 

Teckning. Två män står mittemot varandra. Den ena mannen pekar på den andra mannens 
skjorta och säger: ”Du har tappat en knapp.” Den andra mannen svarar: 

”Tusan då får jag köpa en ny skjorta igen.” 

94 

Teckning. Bakgrunden visar ett marknadsstånd med frukt och grönsaker. På skyltar kan vi 
läsa lök 190 000 000 000 kr, morötter 390 000 000 000 kr och potatis 220 000 000 000 kr. 
Två män står framför ståndet. Den ena kör en stor skottkärra med fylld med kontanter. 
Den andre mannen säger: ”Oj vad mycket pengar du har?” Mannen med skottkärran 
svarar: ”Ja men ändå vet jag inte om de räcker till en soppa.” 

100 

Teckning. En man är hos frisören. Mannen är prickig av målarfärg och på golvet står en 
burk färg och en pensel. Frisören säger: ”Usch vad målning är dyrt.” Mannen i stolen säger: 
”Självklart, vi målare måste ju ha råd att betala våra frisörer.” 

101 

Fyra sektorer beskrivs i linjer på ett diagram. Lodrät axel visar procentuell andel av total 
sysselsättning. Den horisontella axeln visar årtal från 1965 till 2010. 

Sektorerna som beskrivs är: 

1. Jord, skog och fiske 

2. Industri 

3. Tjänster 

4. Offentlig sektor 

Sedan 1965 till 2010 har andelen anställda i skogssektorn minskat stadigt från 10% till cirka 
2%. 

Sedan 1965 till 2010 har andelen anställda i industrin minskat stadigt från 30% till cirka tio 
%. 

Sedan 1965 till 2010 har andelen anställda i tjänstesektorn ökat något. Från cirka 42%, 
sedan sjönk antalet något kring 1985 till 39% och har sedan ökat till ca 50% 2010. 

Sedan 1965 till 2010 har andelen anställda i offentlig sektor ökat från ca 15% 1965, till cirka 
30% 2010. 
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102 

Teckning. En man sitter vi ett bord på en restaurang. Han har blåställ på sig och en hård 
skyddshjälm ligger framför honom på bordet. Han har en meny i handen där det står: MBL, 
MBA, AML, LAS, Avtal. Bredvid bordet står en kypare med ett block i handen för att ta upp 
beställningen. Mannen vid bordet säger: ”En arbetsrätt, tack!” 

105 

Tabellen visar två parallella lodräta spalter. Varje spalt visar månadslönen för män 
respektive kvinnor inom olika yrken. 

  Dataspecialister: män tjänar 38 500, kvinnor tjänar 35 500 kronor. 

  Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän: män tjänar 42 500 
kronor, kvinnor tjänar 33 500 kronor. 

  Säljare, inköpare, mäklare m.fl.: män tjänar 36 000 kronor, kvinnor tjänar 30 000 
kronor. 

  Ingenjörer och tekniker: män tjänar 32 000 kronor, kvinnor tjänar 29 000 kronor. 

  Övrig kontorspersonal: män tjänar 25 000 kronor, kvinnor tjänar 23 000 kronor. 

  Byggnads- och anläggningsarbetare: män tjänar 26 000 kronor, kvinnor tjänar 22 
500 kronor. 

  Fordonsförare: män tjänar 22 500 kronor, kvinnor tjänar 22 000 kronor. 

  Försäljare detaljhandel, demonstratör m.fl.: män tjänar 23 000 kronor, kvinnor 
tjänar 21 000 kronor. 

  Vård- och omsorgspersonal: män tjänar 21 500 kronor, kvinnor tjänar 21 500 
kronor. 

  Byggnadshantverkare: män tjänar 26 000 kronor, kvinnor tjänar 21 000 kronor. 

106 

Teckning. Två kvinnor, förhandlare, sträcker sig över ett bord och skakar hand. Den ena 
kvinnan säger: ”Avtalat! Då ska vi bara ta och skriva under.” Den andra kvinnan svarar: 
”Perfekt, skönt att slippa strejker!” 

108 

Arbetstagarorganisationer och exempel på fackförbund: 

  LO: Handelsanställdas förbund, Industrifacket metall, Kommunalarbetarförbundet, 
Transportarbetareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet 

  TCO: Vårdförbundet, Polisförbundet, Lärarförbundet, Unionen, Journalistförbundet 

  SACO: Jusek, Sveriges läkarförbund, Officersförbundet, Civilekonomerna, 
Naturvetarna 

Dessa förbund har avtal tillsammans med: 
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  Arbetsgivarorganisationerna, exempel på branscher/områden: 

  Svenskt näringsliv: Svensk Handel, Teknikföretagen, Almega, Sveriges 
byggindustrier 

  Arbetsgivarverket: Statliga myndigheter, affärsverk och andra statliga arbetsgivare 

  SKL: Kommuner och landsting inklusive regioner 

109 

En tecknad bild på en kvinna som har ett plakat där det står: Vi kräver högre lön nu! 

110 

Teckning. Två män sitter på varsin sida av ett kontorsbord vid en anställningsintervju. 
Arbetsgivaren säger: ”Man kan alltså säga att anställningen är typ fast, men bara då och 
då.” 

115 

Ett flödesschema som försöker visa kopplingar mellan globaliseringens orsaker och 
konsekvenser. 

Globalisering, orsaker och konsekvenser 

Orsaker, t. ex: 

Teknologiska framsteg och minskade kostnader för transport och kommunikation. Politiska 
beslut om sänkta tullar och om ökad frihandel. 

Åtgärder mot orsakerna, t. ex: 

Begränsa frihandel och internet. 

Positiva konsekvenser, t. ex: 

Större försäljningsmarknader, och minskad fattigdom. Spridning av demokrati och 
mänskliga rättigheter. Samhörighet över nationsgränser, bättre kännedom om olika 
kulturer och ökat internationellt samarbete. 

Negativa konsekvenser, t. ex: 

Spridning av västvärldens ”slit och släng”-kultur. Miljön tar skada av ökad konsumtion och 
långa transporter. Större lönespridning inom länder. Ökade orättvisor genom att länder 
som står utanför världshandeln blir ännu fattigare. 

Åtgärder mot negativa konsekvenser, t. ex: 

Stärk det globala samarbetet och de globala organisationerna så att det går att fatta 
gemensamma beslut kring globala problem. 

119 

Ett foto på TV-apparater och datorer som är bortslängda i en stor hög slarvigt staplade på 
varandra. På sidorna i bilden synd betongväggar. 
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120 

En världskarta visar tillgång på mat år 2007, uppmätt i kilokalorier per invånare och dag. 
Värdena är beräknade av Gapminder. 

  3500 kilokalorier per person och dag har invånarna i Nordamerika, Västeuropa, 
Ryssland och Kazakstan i genomsnitt tillgång till. 

  3000 kilokalorier per invånare och dag har i genomsnitt invånarna i Sverige, Finland 
och Östeuropa tillgång till. Detsamma gäller Kina, Nordafrika, Australien, Japan och 
större delen av Latinamerika. 

  2500 kilokalorier per dag har innevånarna i Indien, Mongoliet, Indonesien i 
genomsnitt tillgång till. Det gäller även flera av de mellanafrikanska staterna; 
Mauretanien, Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso, Ghana, och Sudan. Samt de östra 
staterna i Latinamerika: Peru, Bolivia, Colombia och Venezuela. 

  2000 kilokalorier per dag har innevånarna i Madagaskar, Mocambique, Tanzania, 
Kenya, och Saudiarabien i genomsnitt tillgång till. 

  1500 kilokalorier per dag eller mindre har innevånarna i Tchad, Kongo, Zambia, 
Etiopien, Eritrea och Södra Sudan tillgång till i genomsnitt. 

121 

En världskarta visar värdet i amerikanska dollar per innevånare av den årliga exporten av 
varor och tjänster 2008. Värdena är beräknade av WTO. 

  Över 5000 dollar för innevånarna i Nordamerika, Europa, och Australien. 

  Mellan 1000 – 5000 dollar för innevånarna i Asien och Latinamerika (förutom 
Bolivia och Colombia). Här inkluderas även flera afrikanska stater som Marocko, 
Sydafrika, Namibia och Angola. 

  Mellan 250 - 1000 dollar för innevånarna i Indien, Indonesien, Filippinerna, och 
flera mellanafrikanska stater som: Egypten, Sudan, Tchad, Nigeria och Ghana. 

  Mellan 0 – 250 dollar för innevånarna i Saudiarabien, Oman och Iran, samt flera 
östafrikanska stater som Etiopien, Kenya, Somalia, Tanzania, Moçambique, 
Madagaskar, Zimbabwe och Kongo. 

123 

En världskarta visar demokratiska stater, delvis demokratiska stater, och icke demokratiska 
stater. Bedömningen är gjort av organisationen Freedom house, 2013. 

Demokratiska stater: hela Västeuropa, USA. Kanada, Australien, Indien, Japan och 
Sydafrika, samt majoriteten av de latinamerikanska staterna. 

Delvis demokratiska stater: Bolivia, Venezuela och Colombia i Latinamerika. Flera stater i 
Nordafrika som Tunisien, Egypten, Libyen, Niger, Nigeria, och de östafrikanska staterna 
som Tanzania, Moçambique, Madagaskar, Kenya och Zimbabwe. 
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Icke demokratiska stater: Vitryssland och Ryssland, samt större delen av Asien och 
mellanöstern såsom Saudiarabien, Irak, Iran, Kazakstan, Afghanistan, Pakistan, Kina, med 
fler. Här ingår även många av de afrikanska staterna såsom Kongo, Angola, Gabon, 
Marocko, Etiopien, Sudan, Eritrea, Mali, Västsahara och Mauretanien. 

128 

Foto. Firandet festivalen Kumbha Mela i Indien. En parad av elefanter med ryttare. 
Elefanten mitt på bilden har ett stort rött täcke med gyllene fransar. Mitt på täcket är en 
stor svastika i vitt fastsydd. 

164 

Schematisk bild av valsystemet i USA. Registrerade väljare gör tre val: 

1. Val för att utse presidenten på 4 år, presidenten och regeringen är den 
verkställande makten i USA. 

2. Val för att utse senaten på 6 år. 

3. Val för att utse representanthuset på 2 år. Senaten och representanthuset är den 
lagstiftande makten i USA. 

Presidenten utser sedan representanter till högsta domstolen, och dessa sitter på livstid. 
Senaten måste godkänna presidentens förslag till representanter. Högsta domstolen är 
den dömande makten i USA. 

165 

Schematisk bild över valsystemet i Storbritannien. 

Röstberättigade röstar i ett val vart femte år, och röstar på representanter till underhuset 
som består av 646 invalda personer. Underhuset är en del i parlamentet tillsammans med 
överhuset. Parlamentet är den lagstiftande makten i England. Regeringen styrs av en 
premiärminister som måste ha majoritetsstöd för sitt politiska parti i underhuset. 
Regeringen är den verkställande makten. 

168 

Diagram visar valdeltagande vid riksdagsval i Sverige, europaparlamentsval i hela EU, samt 
europaparlamentsval i Sverige. 

  Riksdagsval i Sverige: 1975 var valdeltagandet cirka 90%, det har långsamt gått 
nedåt för att 2010 ligga på cirka 85%. 

  Europaparlamentsval i hela EU: valdeltagandet var cirka 62% 1979, och har gått ned 
till cirka 42% 2008. 

  Europaparlamentsval i Sverige: valdeltagandet var 42% 1995, sjönk till cirka 38% 
2004, men ökade till 44% 2008. 

Källa: SCB 
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