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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! 
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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. 

• 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 och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

• Det finns baspaket med kartor som man med fördel kan införskaffa om eleven inte 
har dessa till grundboken och använda när eleven ska lösa olika uppgifter i boken. 
Var dock medveten om att dessa kartor inte ger lika mycket information som de 
seende elevernas kartor och därför kan man ibland vara tvungen att stryka eller 
omarbeta uppgifter. 

• Källförteckning till bilder och baksidestext utgår. 

• Alla rutmarkeringar utgår. 

•  Inga ”onödiga” versaler i rubriker, ord eller hela meningar. 

• Fet- och kursivmarkering av ord och texter utgår. 

• Det finns bildbeskrivningar till de flesta av bokens bilder. Ibland kan 
bildförtydligande finnas inkluderat i uppgiftens anvisningar. 
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• Boken har svällpappersbilder. 

• I uppgifter där de seende eleverna drar streck mellan till exempel ord och förklaring 
parar den punktskriftsläsande eleven ihop dessa genom att välja alternativ ur två 
numrerade listor. 

• Uppgifterna är numrerade så att det blir lättare att hålla reda på svaren och för att 
underlätta rättning av uppgifterna. 

• Varje nytt kapitel börjar på ny högersida. 
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Sidspecifika förändringar 

2 

Uppgift 2 

Uppgiften kan kräva förberedelser. 

Eleven ritar sin jordglob på ritmuff eller Blackboard. Om man vill spara tid kan man med 
fördel förbereda en ritmuffsbild i form av en cirkel med polerna markerade. 

Använd en riktig jordglob och gör en genomgång av vad de seende kan få reda på genom 
att titta på jordgloben. 

3 

Uppgift 2 

Eleven markerar med valfritt tecken eller bokstav istället för att stryka de meningar som är 
fel. 

Rätt eller fel? Markera de meningar som är fel. 

a) --- De största landområdena ligger på det södra halvklotet. 
 --- De största landområdena ligger på det norra halvklotet. 

b) --- Det är mest hav på det södra halvklotet. 
 --- Det är mest hav på det norra halvklotet. osv. 

3 

Uppgift 3 

Använd elevens världskarta där eleven kan markera ekvatorn med vaxsnören. För att 
kunna återanvända svällpapperskartan kan eleven skriva ordet ekvatorn på punktskrift på 
sin Perkinsmaskin och sedan sätta fast ordet med häftmassa på bilden. 

Markera ekvatorn på kartan. 

Skriv ekvatorn vid linjen. 

Markera också ekvatorn på den jordglob du ritade på sidan 2. 

5. 

Uppgift 3 

I uppgiften refereras till Dalarna och Dalarnas största sjö i stället för "sjön som finns i det 
övre vänstra hörnet på grundbokens kartor". 

Se till att eleven har tillgång till de kartor som behövs för att lösa uppgifterna. Förslagsvis 
kan ni använda er av materialet "Sveriges landskap" som går att beställa från SPSM. 

I uppgift c ritar eleven på sin ritmuff. Han/hon kan ersätta färgerna med olika 
raster/mönster. 
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6 

Topografiska kartor - uppgift 1-3 

Uppgifterna kan kräva förberedelser. 

Uppgift 1-2 kan utgå, men bokens frågor har inte omarbetats då eleven med 
synnedsättning bör veta vad de seende eleverna kan utläsa från sina kartor. 

Anpassa därför uppgifterna efter de kartor och den information som finns på elevens 
kartor. 

Man kan också göra en taktil karta där de olika områdena täcks med olika material. 

Om detta inte är möjligt gör en individuell genomgång utifrån det material som finns och 
ge eleven den information som eleven behöver för att lösa uppgifterna. 

… Exempel: 

Finland består mest av lågland. R (rätt) 

Bottenviken är (djupare) än Skagerrak. Svar: grundare 

a) I Danmark och Sverige finns områden som ligger 1500 meter över havet. --- 

b) Lågland är ett område som ligger högst 400 meter över havet. --- osv. 

7 

Tematiska kartor 

Gör en individuell genomgång med eleven om hur dessa kartor är utformade och vad man 
kan få reda på. Gör dock eleven medveten om att svällpapperskartorna inte kan ge 
likvärdig information som de seendes kartor. 

8 

Bredd och längd – Uppgift 9 

Eleven kan markera ordens placering på svällpapperskartan med vaxsnören eller så skriver 
eleven svaren då de efterfrågade orden har numrerats på svällpappersbildens jordglob. 

8 

Uppgift 7, 8, 10 

Gör uppgiften tillsammans med eleven. 

11 

Uppgift 4 

Eleven markerar havsströmmarna med exv. vaxsnören. Sedan skriver eleven namnen och 
placerar dem med häftmassa på kartan. 

12 

Uppgift 2 
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Eleven markerar med vaxsnören. 

Uppgiften har följande utseende: 

… Markera kretsloppet och skriv förklaringar. 

13 

Uppgift 1 

 I stället för att färglägga pilar skriver eleven om luften är varm eller kall. Bilderna är 
numrerade a) - c). 

Följande förändring har gjorts: 

… Vad kallas de? Förklara hur de bildas och om vindarna är varma eller kalla. 

18 

Nordens länder 

Gör en individuell genomgång av Nordenkartan. 

Eleven uppmanas att markera så att höjd över havet visas. Det kan vara svårt att 
genomföra taktilt och det kan vara bättre att genomföra muntligt. 

19 

Uppgift 3 

Bild utgår, men rita gärna den streckade svanen på elevens ritmuff. 

20 

Sápmi 

Kolla så att eleven kan punktskriftstecknet för á. Eleven har möjligheten att välja om 
han/hon ska beskriva med ord eller färglägga. 

20 

Uppgift 2 

Karta utgår då eleven kan använda en av sina Sverigekartor. 

20 

Uppgift 4 

För att spara tid eller om eleven inte ritar själv kan du rita samernas flagga på elevens 
ritmuff. 

21 

Island - Uppgift 1 

Gör en individuell genomgång av hur en topografisk karta över Island ser ut och låt sedan 
eleven välja hur han/hon vill lösa uppgiften. Men med tanke på att det inte är så lätt att 
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rita på en svällpapperskarta utan att eleven då behöver en karta ritad på ritmuff eller 
Blackboard kan eleven i stället med ord besvara uppgiften. 

Uppgiften har därför fått följande förändring: 

Beskriv Islands topografi med ord eller färglägg och markera viktiga namn. 

21 

Island – Uppgift 2 

Repetera hur Islands flagga ser ut och för att spara tid rita en flagga på ritmuff/Blackboard 
där eleven kan markera de olika färgerna med olika raster/mönster. 

22 

Uppgift 4 

För att kunna använda Islandskartan flera gånger kan eleven markera glaciärerna med 
vaxsnören eller med kulnålar om kartan sätts fast på ett mjukt underlag. 

23 

Uppgift 4 

Kolla så att eleven kan tyda punktskriftstecknet för ó i namnet Halldór. 

24 

Uppgift 2 

Uppgiften är omskriven på följande sätt: 

2. Ta reda på hur stor del av befolkningen som arbetar inom olika områden. 

a) Hur många arbetar med följande: 

  1. jordbruk, skogsburk, fiske --- 

  2. industri --- 

  3. tjänster --- 

b) Vad arbetar de flesta med? --- 

25 

Uppgift 1 

Bilderna är beskrivna. i stället för at färglägga ska eleven tala om vad bilden föreställer och 
skriva fakta. 

26 

Danmark - uppgift 1 

Gör på samma sätt vid genomgången av Danmarks karta som när eleven läste om Island. 
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27 

Uppgift 4 

Eleven kan markera sitt svar med häftmassa direkt i punktskriftsboken om man vill få lite 
omväxling och spara tid. 

Uppgiften har följande utseende: 

Rätt eller fel? Markera de meningar som är fel. 

a) --- På Bornholm finns inga berg. 
--- På Bornholm finns gott om berg. 

 

b) --- Kalksten är en vanlig bergart i Danmark. 
--- Det finns nästan ingen kalksten i Danmark. osv. 

28 

Uppgift 1 

Uppgiften kan kräva förberedelser. 

Gör en gemensam genomgång och låt därefter eleven välja om han/hon vill 
färglägga/markera befolkningstätheten. Väljer eleven det senare gör då en enkel 
ritmuffskarta som eleven kan markera på. Man kan naturligtvis även använda knappnålar 
med olika stora huvuden att markera med om man sätter fast svällpapperskartan på ett 
mjukt underlag. 

Elevens uppgift har följande utseende: 

Beskriv med ord eller färglägg befolkningskartan och teckenförklaring. 
 

Befolkningstäthet i Danmark 

Invånare per km^2 

  --- 1–4 inv/km^2 

  --- 5–25 inv/km^2 

  --- 25–249 inv/km^2 

  --- 250–999 inv/km^2 

  --- mer än 1000 inv/km^2 

29 

Uppgift 1 

Tabell utgår och ersätt med löpande text. Fyll i det som saknas nedan. 
 

1. 

Naturresurser: bra jordar för odling 

Industri: --- 
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Färdiga vara: --- 

osv. 

30 

Uppgift 1 

Uppgiften har fått följande utseende: 

Markera öarna Grönland och Färöarna på en svällpapperskarta. 

Ni kan använda kartan från sidan 11 eller någon annan karta ni redan har. 

31 

Uppgift 1 

Gör en individuell genomgång av Norges karta, viktiga platser och flaggan innan eleven 
börjar lösa uppgifterna. 

Följande förändring av uppgiften har gjorts: 

Beskriv med ord Norges topografi eller färglägg så att den blir topografisk och 
markera/skriv viktiga namn. 

33 

Uppgift 3 

De utelämnade orden är numrerad 1-5. 

Norges huvudstad heter --- (1). Där bor det --- (2) människor. osv. 

34 

Uppgift 4 

Tabellen utgår och skrivs löpande. 

Hur tar man tillvara naturresurserna? Fyll det som fattas nedan. 

1 Naturresurs: --- 

  Industri: --- 

  Färdig vara: bensin, plast 
 

2 Naturresurs: --- osv. 

34 

Uppgift 6 

Eleven har procentsiffrorna skrivna som löpande text i boken. 

Norden – befolkningens arbete i procent (%) 
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Norge 

  2% jordbruk, skogsbruk, fiske 

  20% industri 

  78% tjänster 

osv. 

35 

Uppgift 3 

Den här uppgiften kan eleven med synnedsättning hoppa över. Den finns dock med så att 
eleven kan läsa den om han/hon så vill för att ha koll på vad de övriga eleverna gör. 

Eleven kan istället samla fakta om norrsken och hur dessa uppkommer. 

37 

Uppgift 3 

Uppgiften kräver viss förberedelse. 

Det enklaste sättet att lösa uppgiften är att eleven får diagrammet ritat på sin ritmuff för 
då kan eleven markera direkt i diagrammen. 

Uppgiften har ändrats på följande sätt: 

Ett cirkeldiagram visar Finlands yta. Diagrammet är indelat i tre lika stora delar. Hur stor 
del är täckt med skog? Markera på ett cirkeldiagram eller beskriv med ord hur stor del av 
cirkeldiagrammet som är skog. 

38 

Uppgift 1 

Ha elevens Finlandskarta som utgångspunkt samtala om var befolkning är störst etc. Låt 
sedan eleven välja om han/hon vill markera med exempelvis knappnålar med olika stora 
huvuden direkt på karta lagd på ett mjukt underlag eller om eleven vill skriva sitt svar. 

Uppgift har följande utformning, 

… Beskriv med ord eller färglägg befolkningskartan och teckenförklaring. 
 

Befolkningstäthet i Finland 

Invånare per km^2 

  --- 1–4 inv/km^2 

  --- 5–25 inv/km^2 osv. 

39 

Uppgift 1 
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Bilderna ersätts med ord. Förtydliga bildorden så att eleven har samma information som 
de seende eleverna. Skriv texter till bilderna som handlar om viktiga näringar i Finland. 

a) kryssningsfartyg/färja --- 

b) timmer --- 

c) nötboskap/ko --- 

d) kemi --- 

40 

Sverige – uppgift 1 och 2 

Uppgiften löses på samma sätt som ni har arbetat med de övriga nordiska länderna. 

Uppgifterna har därför ändrats på följande sätt: 

… Beskriv med ord Sveriges topografi eller färglägg så att den blir topografisk och 
markera/skriv viktiga namn. 

Färglägg eller beskriv med ord Sveriges flagga. 

41 

Uppgift 4 

Tabellen ersätts med nedanstående uppställning. 

Yta 

Sverige: 410934 km^3 

  Finland: --- 

  Norge: --- 

  Danmark: --- 

  Island: --- 
 

Folkmängd 

  Sverige: 10 miljoner inv 

  Finland: --- 

  Norge: --- osv. 

41 

Uppgift 5 

Tabellen utgår. Eleven markerar i nedanstående uppställning med ländernas första 
bokstav. 

… i de olika länderna? 

Markera med ländernas första bokstav. Exempel: S = Sverige F = Finland osv. 
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  jordbruksmark: --- 

  skog: --- 

  fiskevatten: N, --- osv. 

43 

Uppgift 1 

Gör en individuell genomgång av befolkningskartorna som innehåller mycket begränsad 
information jämfört med de seendes kartor. De viktigaste är inte att eleven kan tolka den 
här typen av kartor utan att eleven har förstått att det oftast bor mer folk vid ländernas 
kuster och runt större städer. 

44 

Uppgift 1 

Tabellen utgår och ersätts med: 

… Hur tar man tillvara naturresurserna? Skriv i det som fattas nedan. 
 

1 Naturresurs: --- 

  Industri: --- 

  Färdig vara: mjölk, mjöl 
 

2 Naturresurs: --- 

  Industri: gruvindustri osv. 

45 

Uppgift 1 

Tabellen utgår och ersätts med löpande text. 

… Skriv eller rita. (Bildbeskrivning) 

a) Cykeln och cykelvägar 
Förr i tiden: --- 
Idag: --- 

b) Vägar och biltrafik 
Förr i tiden: --- 
Idag: ---osv. 

46 

Uppgift 1 

Följande förändring har gjorts: 

Sätt in orden vid rätt rubrik. 

ved, olja, värme från berggrunden, osv. 
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Förnybara energikällor: --- --- --- --- 

Icke-förnybara energikällor: --- --- --- --- 

47 

Uppgift 1 

Bilderna ersätts med ”bildord”, men det finns även en bildbeskrivning. 

a) vattenkraft --- 

b) vindkraft: --- 

c) varma källor: --- 

d) solenergi: --- 
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Till läsaren 
• Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilder. En del bilder har gjorts om till vanlig 

text. 

• Boken har svällpappersbilder till flera uppgifter. 

• Om det saknas bilder kan du be din lärare rita en enkel taktil bild på din 
ritmuff/Blackboard. 

• Bokens rita-uppgifter är utformade så att du oftast kan välja mellan att rita på din 
ritmuff/Blackboard eller skriva ditt svar, exempelvis rita landets flagga eller beskriva 
den med ord. 

• En del av svartskriftsbokens tabeller är omarbetade till vanlig text. 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 
• Vid presentation av nytt land, tag som vana att alltid markera landet på elevens 

Nordenkarta. Markera samtidigt de geografiska namn som eleven ska kunna. 

• Bilder/fotografier har oftast fått en bildbeskrivning. Vid några tillfällen kan bilderna 
vara ersatta om motsvarande bildord. 

• Bildbeskrivningarna kan aldrig ge exakt samma information som de seende eleverna 
får genom att se på bilderna, samtala därför om bilderna och ge den extra 
information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma 
förståelse som de seende eleverna. 

• Vid den individuella genomgången av kapitlet i stort inför varje nytt arbetsområde 
inkludera då även en genomgång av aktuell taktila karta. På så sätt kan eleven få en 
förförståelse som underlättar för eleven med synnedsättning att hänga med i 
klassrumsundervisningen. Att tolka taktila kartor är tidsödande och svårt och eleven 
behöver får många tillfällen att träna detta. Ta därför tillfället i akt att på ett naturligt 
sätt få in denna träning i undervisningen! 

• Boken innehåller dessutom arbetsuppgifter där eleven ska tolka topografiska kartor 
och befolkningskartor. Dessa svällpappersbilder är förenklade då de annars skulle ha 
blivit alltför svårtolkade. Svällpapperskartorna innehåller därför inte lika mycket 
information. Var medveten om detta och komplettera med den information som 
eleven behöver för att besvara uppgifterna. 

• Att rita topografiska kartor är svårt och tar mycket tid därför kan man nöja sig med 
att eleven skriftligt kan berätta var slättland, berg etc. finns i respektive nordiskt land. 
Då dessa kartor bygger på att man kan se färger är det föga troligt att eleven i 
framtiden kommer att jobba med denna typ av kartor, men eleven ska ha kännedom 
om att de existerar och hur de är uppbyggda. 

• För att kunna återanvända taktila kartor kan man skriva en ”nyckel” med 
förkortningar med den information man vill förmedla på kartan och sedan sätta 
motsvarande förkortningar på kartan med häftmassa. Man kan också förtydliga med 
vaxsnöre. Exempelvis på sidorna 6 och 18, gränserna mellan de nordiska länderna. 

• Det kan även vara bra att kunna sätta fast elevens karta på ett mjukare underlag 
(exv. en platta i kork från SPSM, beställningsnummer 6015) för då kan man markera 
med kulnålar. 

• Använd en jordglob för att få förståelse för hur de nordiska länderna ligger i 
förhållande till övriga länder i Europa och världen. 

• Man kan beställa kartor och andra taktila bilder från SPSM Läromedels Basbilder 

• Svällpappersbilder på flaggor ” 53 flaggor från hela världen” finns att köpa. 

• Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exv. längd- och 
breddgrader. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan även 
göra det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom att 
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kopiera den i skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade bilden i 
ritmuffen. Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv sedan den 
text som eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens Perkinsmaskin eller 
på Blackboard (Best.nr: 10326). 

• Tänk på att det tar längre tid för en elev med svår synnedsättning att läsa igenom 
texterna och att läsa igenom bildbeskrivningarna kräver extra tid. 

• Vid prov har eleven med synnedsättning också rätt att få mera tid till sitt förfogande. 

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

4 

Ett antal fyravåningshus i olika pastellfärger, ljusgrönt, blått, gult osv. Samtliga hus är 
byggda med gavlarna ut mot en parkering fylld med bilar. 

15 

Ett fotografi som visar tre djur i olika bruna nyanser som målats på väggen i en grotta för 
länge sedan. 

19 

Nordens flaggor 

Alla Nordens flaggor är rektangulära. 

- Svenska flaggan har blå bottenfärg och ett gult kors. 

- Danmarks flagga har röd bottenfärg och ett vitt kors. 

- Islands flagga har blå bottenfärg ett rött vitkantat kors. 

- Norges flagga har röd bottenfärg ett blått vitkantat kors. 

- Finlands flagga har vit bottenfärg och ett blått kors. 

19 

Nordiska rådets symbol har blå bottenfärg med en vit strecksvan som har åtta vingpennor. 
Vingpennorna sägs symboliserade de fem nordiska länderna samt de självstyrande öarna 
Åland, Färöarna och Grönland. 

21 

En tecknad bild där en man rider på en islandshäst. 

24 

En bagge står framför en flock betande får. 

26 

En mindre fiskebåt ute på havet. 

29 

Tecknad bild på en gris. 

29 

Ett fotografi på en staty som föreställer en sjöjungfru som sitter på en sten i vattnet. Den 
kallas för ”den lille havfrue”. 
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31 

En tecknad bild som visar två män med ryggsäck och karta. De vandrar i de norska bergen. I 
Norge kallas det för att ”gå på tur”. 

33 

En tecknad bild på ett kryssningsfartyg. 

33 

En målning som visar en förtvivlad person som skriker ut sin ångest. Personen står på en 
bro och i bakgrunden är två personer på väg bort. Himlen är målad i rött och orange. 
Målningen heter ”Skriet” och är gjord av Edvard Munch. 

35 

En oljerigg 

Ett stort flytande borrtorn som är arbetsplats för de som letar efter olja exv. i Nordsjön. 

36 

Ett litet trähus. På gaveln hänger en finsk flagga. Ur skorstenen bolmar det rök. Inuti huset 
finns troligen en sauna/bastu. En bit framför huset finns en vak med en stege ner i vattnet 
där man kan doppa sig efter bastubadet. 

40 

En dalahäst målad i rött, vackert dekoreras med mönster i olika färger på rygg, hals och 
mage. 

45 

Tre tecknade bilder som visar fordon från förr i tiden. 

a) En cykel. Det främre hjulet och många gånger större än bakhjulet. 

b) En gammal T-ford. 

c) Ett gammalt ånglok. 

47 

Fyra fotografier 

a) Här ser man hur vattnet forsar fram vid ett vattenkraftverk. 

b) Ett vindkraftverk. Ett högt vitt torn med tre vingar. 

c) En badanläggning som värms upp med hjälp av vatten från varma källor. 

d)  Ett hus vars tak är täckt med solenergiplattor. 

47 

En skylt med texten: Second Hand. Skylten talar om att här kan man köpa begagnade saker 
exv. böcker, husgeråd, tavlor, leksaker eller kläder som någon tidigare använt men som är 
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fullt användbara. Sakerna kan då köpas för en mindre summa än om man skulle köpa 
samma nya saker. 
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