


8. Livet i industristaden

Barn var billig arbetskraft och vågade sällan klagaöver förhållandena i fabrikerna.
De var rädda att de skulle få stryk om de klagade.Barnen jobbade ofta lika långa arbetsdagar som vuxna.Många arbeten var farliga för barnen.

Det var länge tillåtet  
att ha barn som 
arbetare  
i engelska fabriker.

vad?

när?är?

vem?em?

var?ar?

varför?ad? vem?vem?v

Hur?

em? varför?varför?v

vilka följder?

Lättläst text
texten är enklare än  
standarsspråk vad gäller  
ordförråd, uppbyggnad  
och innehåll.  
rad- och styckeindelningen  
stöder läsförståelsen.

Bilder
Bilderna anknyter starkt till  
texten och ger tydligt visuellt 
stöd för läsningen. Bilderna  
är intresseväckande och ger  
översikt över innehållet.

Frågeord
Före, under och efter  
läsningen uppmanas eleverna  
att ställa frågor till texten.  
Genom att ställa frågor  
fördjupar eleverna sin kunskap.

Inledningsbild
Med hjälp av inledningsbilden 
förutspår eleven kapitlets  
innehåll, aktiverar sina för-
kunskaper samt sammanfattar 
avslutningsvis hela kapitlet.

Hur stöder  
seriens upplägg  
läsförståelsen?



vad hände i usa under mellankrigstiden?

i det här kapitlet får du läsa 

om det glada 20-talet i usa.

du får också läsa om börskraschen 

som ledde till en svår ekonomisk kris.

Mellankrigstiden  
i USA

2.

vIktIgA 
händeLSer
I kApIteL 2

Börskraschen  
på Wall Street

1929

Kvinnorna får  
rösträtt i USA

Det glada 20-talet
1920 – 1920

Ingress
ingressen sammanfattar kort  
kapitlets innehåll och stärker 
därmed inledningsbildens avsikt 
att öppna tankarna inför kapitlet.

rubriker
Kapitlens underrubriker delar 
upp texten i kortare helheter 
och ger läsaren en överblick 
av innehållet.

Ord och terminologi
För att stödja läsflytet förklaras ord 
och begrepp om möjligt i texten  
eller i vissa ämnen bakom en kod. 
Ordlistor och ordkort ingår  
även i lärarmaterialet.

borgare

Barn var billig arbetskraft och vågade sällan klagaöver förhållandena i fabrikerna.De var rädda att de skulle få stryk om de klagade.Barnen jobbade ofta lika långa arbetsdagar som vuxna.
Många arbeten var farliga för barnen.

Sådana arbeten var till exempel arbete i gruvor.Barn i textilfabriker blev tvungnaatt jobba vid maskiner som gick väldigt snabbtoch kunde orsaka skador på händer och armar.
Även om barnen hade tunga arbetenkunde det finnas en skola i fabriken.Där fick barnen gå några timmar per dagoch lära sig läsa och skriva. 

I Storbritannien insåg manatt det måste finnas lagar som skyddar barnen.Därför stiftade man lagar om bland annat hur gamla barn
måste vara för att få jobba i en fabrik eller i en gruvaoch hur långa arbetsdagar barnen fick ha.

Borgarna i industristaden
Man kallade rikare människor för borgare.Till borgerskapet hörde företagareoch människor med universitetsutbildning.Människorna som hörde till denna gruppblev allt fler under industrialiseringen.

Borgerskapet införde en ny livsstil i samhället.De lät bygga stora och fina hus åt sig i städerna.
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Kommunerna får också ta betalt för en del av sina tjänster. 

Till exempel grundskolan måste vara gratis för alla, men för 

småbarnspedagogik och sjukvård får kommunerna ta betalt.

Kommunerna får själva bestämma hur mycket de tar betalt 

för dessa tjänster. 

Om inte kommunens inkomster räcker till 

måste kommunen låna pengar. 

 

Antalet kommuner i Finland har minskat under 2000-talet 

på grund av kommunsammanslagningar. 

En kommunsammanslagning betyder att en eller flera kommuner 

frivilligt eller ofrivilligt går samman. 

Kommunsammanslagningar görs oftast 

för att förbättra kommunens ekonomi 

och för att garantera bättre service åt kommuninvånarna. 

Det är billigt att besöka de kommunala simhallarna  

eftersom kommunerna betalar en del av simhallens utgifter.

C. Staten oCh kommunen
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Uppgifter i kategorier
varje kapitel avslutas med  
uppgifter i tre olika kategorier  
för att träna olika typer av  
läs- och lösningsstrategier.

Innehållsförteckning
För att göra det lätt för läsaren att 
orientera sig i boken finns rubriker, 
underrubriker och inledningsbilder  
i innehållsförteckningen.

alla läroböcker i serien 
har beviljats symbolen 
för lättläst.

Layout
Layouten har en enkel och klar  
struktur med tydliga visuella element,  
vilket underlättar för läsaren  
att orientera sig i boken.

visste du att ...?

när du ser en blixt ska du räkna framåt från talet ett så långt du hinner tills du hör åskan mullra.räkna ungefär i tempot en siffra per sekund. varje sekund innebär att ljudet från åskan rört sig 340 meter. varje sekund mellan blixten och åskan motsvarar alltså 340 meter.Om du hinner räkna till sex
är åskan alltså lite över två kilometer från dig.

du kan räkna ut hur långt borta åskan är

4. Akustik
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A

B

4. Förklara med egna ord varför vi upplever årstider.

5. Ta reda på när följande händelser i Finland: 

  A)  sommarsolstånd

  B)  höstdagjämning

  C)  vintersolstånd

  D)  vårdagjämning.

 1. Gå tillbaka till inledningsbilden på sidan 114.

  A)  Med hjälp av vilka verktyg  

   får vi ny kunskap om rymden?

  B) Välj tre nya begrepp  

   som du lärt dig i det här kapitlet.

   Förklara begreppen för din kompis 

   och berätta vilken del av bilden  

   de hör ihop med.

2. Hur lång tid tar det för 

  A)  jorden att rotera ett varv kring sin egen axel

  B)  jorden att kretsa ett varv kring solen

  C)  månen att kretsa ett varv kring jorden?

3. Förklara med egna ord begreppen som hör ihop med solen:

  A)  fotosfär

  B)  korona

  C)  protuberans.

Uppgifter

5. Astronomi
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