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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. 

 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. 

 Boken har många bilder och de allra flesta är beskrivna. Du kan läsa 
beskrivningarna här nedan under rubriken Bildbeskrivningar. 

Några bilder finns i svällpapper till boken och dessa är: 

 sid 9 Pangea  

 sid 9 Superkontinent 

 sid 13 Vulkan  

 sid 23 Meter över havet  

 sid 30 Karta över Romariket 

 sid 54 Ebb och flod 

Kartor i svällpapper över Europa och Världen kan du köpa från SPSM. Markera med 
vaxsnöre för att visa bokens olika kartor med tex. golfströmmens läge, 
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upptäcktsresandes resor, skogslandskap i Europa osv. 
Förslagsvis kan dessa bilder köpas: 

 Europapaket bestnr 6674 

 Stor Europakarta med EU 2004 bestnr 6588 

 Norden bestnr 6644 

 Världskarta bestnr. 6577 

Om eleven önskar finns även taktila flaggor att köpa i färg och relief: 
53 Flaggor från hela världen, flaggor i svällpapper bestnr 60255  

 Sidan 108-111 med faktalistor, register och flaggor finns i en egen volym. 
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Sidspecifika förändringar 

63 

Tillägg i texten: 

Språk är indelat som ett träd med stora grenar som har mindre grenar. 

Indoeuropeiska språkträdet 

Romanska språk, delar sig i grenarna: Italienska, Franska, Spanska, Portugisiska, Rumänska.  

Slaviska- och baltiska språk, delar sig i 2 grenar: 

1. Lettiska, Litauiska  

2. Serbokroatiska, Bulgariska, Tjeckiska, Polska, Ryska.  

Grekiska, är en helt egen gren. 

Germanska språk, delar sig i 2 grenar:  

1. Engelska, Tyska, Nederländska, Flamländska, 

2. Svenska, Norska, Danska, Isländska, Färöiska. 

Finskugriska språkträdet, är ett litet eget språkträd med grenarna: Estniska, Ungerska, 
Samiska, Finska. 

72-73 

Tillägg i texten: 

Många tjänster inom vård och utbildning 

En stor del av alla osv. 

- På sjukhuset arbetar förstås läkare och sjuksköterskor.  

- Ibland får barnen besök av clowner som lockar till skralt. 

- Lokalvårdare ser till att sjukhuset hålls rent. 

- På laboratoriet arbetar laboratoriepersonalen med att undersöka olika prover. 

- IT-tekniker sköter alla datorer på sjukhuset. 

- Maten som patienterna äter lagas till av sjukhusets kockar.  

- Vaktmästaren tar hand om det som behöver lagas eller fixas. 

- Besökare kan köpa blommor och tidningar av personalen i kiosken. 

- I tvätteriet arbetar tvätteripersonal med att tvätta lakan, kläder och andra textilier. 

- Ambulanspersonalen hjälper människor som behöver komma till sjukhuset snabbt. 

- Till sjukhuset går bussar som körs av busschaufförer. 

109 

Listan skrivs så här: 
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Lista med: land, huvudstan, yta i km2 och antal invånare 2006 (förkortas inv här)  

 Albanien, Tirana, yta: 28 748, inv: 3 200 000 

 Andorra 

 Andorra, la Vella, yta: 468, inv: 100 000 

 Belgien, Bryssel, yta: 30 528, inv: 10 500 000 

Sist i boken 

Tillägg i texten: 

Europas flaggor i alfabetisk ordning och beskrivningar på hur de ser ut. 

 Albanien, röd med en örn med två huvuden. 

 Andorra, tre lodräta band med färgerna (från vänster): blått, gult och rött. 

 Belgien, tre lodräta band med färgerna (från vänster): svart, gult och rött. 

 Bosnien och Hercegovina, mörkblå med en gul trekant och en rad med vita stjärnor 

 Bulgarien, tre vågräta band med färgerna (uppifrån): vitt, grönt och rött. 

 Danmark, röd med ett vitt kors. 

 Estland, tre vågräta band med färgerna (uppifrån): blått, svart och vitt. 

 Finland, vit med ett blått kors. 

 Frankrike, tre lodräta band med färgerna (från vänster): blått, vitt och rött. 

 Grekland, nio vågräta ränder i blått och vitt. I övre vänstra hörnet finns en blå 
kvadrat med ett vitt kors. 

 Irland, tre lodräta band med färgerna (från vänster): grönt, vitt och orange. 

 Island, Blå med ett vitt kors. På det vita korset finns ett smalare rött kors. 

 Italien, tre lodräta band med färgerna (från vänster): grönt, vitt och rött. 

 Kroatien, tre vågräta band med färgerna (uppifrån): rött, vitt, blått och en 
vapensköld med en krona. 

 Vapenskölden är röd-vit rutig med en krona som består av fem vapensköldar. 

 Lettland, tre vågräta band med färgerna: rött, vitt och rött. 

 Litauen, tre vågräta band med färgerna (uppifrån): gult, grönt och rött. 

 Luxemburg, tre vågräta band med färgerna (uppifrån): rött, vitt och blått. 

 Makedonien, röd med en gul strålande sol.  

 Malta, två band i färgerna (från vänster) vitt och rött. På det vita fältet finns Sankt 
George korset. 

 Moldavien, tre band i färgerna (från vänster): blått, gult och rött. På det gula fältet 
finns en örn med en vapensköld.  

 Monaco, två vågräta band med färgerna (uppifrån): rött och vitt. 
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 Montenegro, röd med en gul bård och en örn med två huvuden. 

 Nederländerna, tre vågräta band med färgerna (uppifrån): rött, vitt och blått. 

 Norge, Röd med ett vitt kors. På det vita korset finns ett smalare blått kors. 

 Polen, två vågräta band med färgerna (uppifrån) vitt och rött. 

 Portugal, röd med ett grönt band. På flaggan finns en armillarsfär (gammalt 
navigationsinstrument). 

 Rumänien, tre lodräta band med färgerna (från vänster): blått, gult och rött. 

 Ryska federationen, tre vågräta band med färgerna (uppifrån): vitt, blått och rött. 

 San Marino, två vågräta band i färgeran (uppifrån): vitt och blått och stadsvapnet 
som är en krans. 

 Schweiz, röd kvadrat med ett vitt kors. 

 Serbien, tre vågräta band med färgerna (uppifrån): rött, blått, vitt och en 
vapensköld med en krona över. På skölen finns en örn med två huvuden. 

 Slovakien, tre vågräta band med färgerna (uppifrån) vitt, blått, rött och en 
vapensköld. På skölden finns ett blått berg där det står ett vitt kors med fyra armar. 

 Slovenien, tre vågräta band med färgerna (uppifrån): vitt, blått, rött och en 
vapensköld. På vapensköld finns tre gula stjärnor, tre vita bergstoppar och två 
vågiga blå linjer.  

 Spanien, tre vågräta band med färgerna: rött gult, rött och en vapensköld med en 
krona och kolonner.  

 Storbritannien, blå med ett rött kors med vita kanter över ett diagonalt rött kors 
med vita kanter. 

 Sverige, blå med ett gult kors.  

 Tjeckien, två vågräta band med färgerna (uppifrån): vitt, rött och en blå trekant.  

 Turkiet, röd med en vit måne och en vit stjärna. 

 Tyskland, tre vågräta band med färgerna (uppifrån): svart, rött och gult. 

 Ukraina, två vågräta band med färgerna (uppifrån): blått och gult. 

 Ungern, tre vågräta band med färgerna (uppifrån): rött, vitt och grönt. 

 Vatikanstaten, två lodräta band med färgerna (från vänster): gult, vitt och Sankt 
Petrus nycklar.  

 Vitryssland, två vågräta band med färgerna (uppifrån): rött, grönt och en bård med 
rött mönster. 

 Österrike, tre vågräta band med färgerna: rött, vitt och rött. 
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Till läsaren 

I boken finns många bilder, de allra flesta är beskrivna och några finns som 
svällpappersbilder. 

I en egen volym finns faktalistor för länderna i Europa och ett register. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Tänk på att det tar tid att läsa av svällpappers bilder taktilt och att det alltid ska 
göras tillsammans med en seende som kan förklara bilden. 

 Använd gärna konkret material för att visa geologiska händelser. Tex. hur vulkanen 
sprutar ut magma från ett inre kan visas med ett löskokt ägg som trycks på, jordens 
innandöme kan visas med en persika som har samma utseende inuti osv. 

 Flera bildbeskrivningar kan behöva kompletteras och diskutteras mer, eleven 
kanske inte har förståelse för alla ord? 
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Bildbeskrivningar 

3 

En karta över Europa där följande landskapstyper finns markerade (ungefärligt angivna): 

 Glaciär, inlandsis: södra Grönland, Island, Armenien, norra Iran, östra Turkiet 

 Tundra: Västra och norra Skandinavien, Kola-halvön, norra Ryssland 

 Skog: Skandinavien (framförallt Sverige och Finland), centrala Ryssland och norrut 

 Odlad jord, betesmark: Central-Europa ända ner till Medelhavet, norra Syrien, östra 
Irak, delar av Nord-Afrika 

 Halvöken, öken: Kazakstan, södra och mellersta Syrien och Irak, Saudi-Arabien, 
större delarna av södra Algeriet, Libyen och Egypten. 

6 

Foto på en biltunnel som går ner under ett vattendrag, in i tunneln kör bilar. På vattnet 
finns en lastbåt och på himlen flyger ett flygplan. 

6 

Foto på en alpby som ligger i en dal. Runt dalen finns gröna kullar med skog och gräs, lite 
längre bort syns höga kala berg med snötäckta toppar. 

6 

Foto från en station på en bred och lång trappa. Längs trappan finns också rulltrappor. 

7 

Foto på en flod som har formen som en hårnål. Den rinner fram utmed en bergssida och 
böjer sig sedan för att rinna emot ännu en bergssida. Utmed floden går en väg och det 
finns flera hus med odlingar. På floden åker en båt. 

7 

Foto på en maskin som skördar vindruvor. Vindruvorna växter på buskar, vinstockar. 
Maskinen har ett hål i sig där vinstockarna går in i och blir plockade. 

7 

Foto på en kvinna som är ute och går när det snöar väldigt mycket. Hon håller ett paraply 
över huvudet. 

8 

Jorden i genomskärning 

Jorden har formen av ett klot (eller boll). Den är ungefär som en jättepersika. Persikoskalet 
är jordskorpan, fruktköttet är manteln, persikokärnan är jordens yttre kärna och nöten 
inuti persikokärnan är jordens inre kärna. 
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- Jordskorpan är jordens yttersta skal. Tjockleken varierar från cirka 5 km till 70 km. 

- I manteln är det så varmt att berget smälter. Den smälta bergmassan är 
trögflytande och kallas för magma. 

- Den yttre kärnan är flytande och består av järn och nickel. Temperaturen där är 
cirka 4 000°C. 

- Den inre kärnan består av järn och nickel. Temperaturen är cirka 5 000°C. Den inre kärnan 
är fast trots att det är så varmt. Det beror på det höga trycket. 

Jorden har från början haft en kontinent som varit ett enda stort landområde, Pangea med 
vatten runt sig. Sedan har kontinenterna bildats och ”flutit” iväg så att de ligger som 
världskartan är idag. Om 250 miljoner år kommer kontinenterna flyta ihop och återigen bli 
en superkontinent ungefär såsom Pangea var från början. 

10 

Foto på en väg som har fått en stor spricka i sig som löper längs vägen så långt man kan se i 
bilden. Två män är och tittar på spricken, en av dem har hoppat ner i den och hela han får 
plats. 

11 

Foto på Lapporten som är en u-dal, en bred dal som har formen som ett svartskrifts u. 
Bergen har mjukt rundade toppar. 

12 

Foto på Etna som är en vulkan med lava som rinner längs berget, det ser ut som att det 
brinner ur berget. Vid bergets fot ligger staden Catania med ca 31500 invånare och som tur 
är rinner lavan åt andra hållet! 

12 

Foto från en satellit där man ser södra Italien och tjock mörk rök ryka från Etna. 

13 

Teckning på en vulkan i genomskärning. Vulkanen består av lager av lava och aska som har 
lagts i lager på lager så att det har blivit en stor hög, ett berg. Inuti vulkanen går ett 
kraterrör som börjar i magmakammaren under manteln och jordskorpan och slutar i 
kratern, hålet i vulkanens topp. Ur kratern strömmar magma som kallas för lava när den 
når jordytan. Ett stort åskmoln bildas över berget. Bredvid den stora kratern finns en 
sidokrater som är en mindre krater med ett eget mindre kraterrör ner till 
magmakammaren. 

14 

Foto på en gata från ruinerna av staden Pompeji. Gatan är ca 2 meter bred och är lagd av 
platta stenar. Kvar av husen i staden är väggarna av sten men inga tak. I bakgrunden syns 
berget Vesuvius.  
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14 

Foto på utgrävningarna från Pompeji. Bilden visar avgjutningarna på en familj med 
mamma, pappa och ett barn. De vuxna ligger på sidan och barnet som ser ut att vara ca 5 
år ligger på magen med ansiktet rakt ner i golvet.  

15 

Teckning på Ötzi. Han har pälsmössa långt hår, skägg med mustasch, en mantel och under 
den en tunika, byxor och stövlar. På ryggen hänger en pilbåge med pilar och i handen håller 
han en stenyxa. 

15 

Foto på två män som tittar på Ötzi. Ötzi ligger på magen med ansiktet ner i isen och benen 
i vatten. Ötzi består av ett skelett som är täckt med ett brunt skinn.  

16 

Foto av ett vattenfall, från ett högt berg störtar vattnet ner i en källa. Från källan rinner 
vattnet vidare i en bäck. Runt källan är det grönskande grönt.  

17 

Foto från en stad med en 6-filig motorväg och skyskrapor. Längs vägen finns träd. 

19 

Foto på ett berg där en serpentinväg slingrar sig upp. Kurvorna på vägen ser ut som 
hårnålar. Uppe runt bergstoppen finns ett moln. 

19 

Foto på Brennerpasset som är ett bergspass, ett område mellan två bergsbranter som gör 
att man kan ta sig emellan bergen. Här finns det en bro högt upp i luften, det är 190 meter 
ner till marken! 

19 

Foto på ett slott i bergen. Slottet är byggt av sten och har en hög mur runt sig med torn.  

20 

Foto på ett lastfartyg som ligger i hamnen. Båten lastas med hjälp av höga kranar. 

20 

Foto på Dovers klippor. Klipporna är lysande vita och går lodrätt rakt ner i havet. Några vita 
hus finns vid kusten som annars bara har grässlätter. 

21 

Foto på en sandstrand som är full med badgäster som har satt upp sina parasoller och lagt 
ut filtar. 
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22 

En karta visar Europa med lågland och odlingslandskap utmärkta. Större delen av Europa 
består av odlingslandskap. Undtantaget är östra England, hela kustområdet från Frankrike 
till Baltikum. Ett stråk av odlingslandskap löper också genom Ryssland från S:t Petersburg 
över Novgorod och till Rostov. Ett större odlingsområde kallat ”Östeuropeiska slätten” går 
från Svarta havet över Vitryssland och Polen. Även Österrike, Ungern och Rumänien är en 
del av detta område. 

23 

Foto Pusten, en slätt i Ungern. Så långt man kan se är marken helt slät och täckt av gräs. 

24 

Foto på ett berg med höga toppar som har snö på sig, nedanför berget finns karg brun 
mark. 

24 

En karta över Europa där landskapstyperna tundra, tajga, lövskog, stäpp och macchia  finns 
markerade. Se löptexten för en beskrivning över var dessa områden finns representerade. 

25 

Foto på en lövskog där solens strålar silas genom bladen. Marken är täckt av gamla löv. 
Skogen är gles och det går lätt att gå i den eftersom trädens grenar börjar högt upp på 
stammen. 

25 

Foto på Macchia, några låga träd och buskar växer på marken som är torr och full med 
sten. 

26 

Foto på Gibraltar som är en hög klippa i havet, utmed den höga klippan finns stränder och 
en stad. 

26 

Foto på en makak-apa som sitter och har sin unge framför sig, ungen kramar om ena benet 
på mamman. Makaken är ungefär 80 cm lång och brukar väga mellan 6-15 kg. Armar och 
ben är långa, nosen sticker ut och pälsen är gråbrun. 

28 

En karta visar Europas länder och huvudstäder. 

29 

Foto på två schweiziska gränsvakter som tittar över ett högt stängsel i nät och taggtråd 
överst. 
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29 

Foto på en skylt med texten: Landesgrenze och Schweiz flagga (ett vitt kryss på en röd 
botten) och Tysklands flagga (3 vågräta band i svart, rött och gult). 

30 

Foto på Colosseum som är en ruin av en rund amfiteater. Teatern har tre våningar med 
vackra valv. 

30 

En karta visar romarrikets utbredning för 2000 år sedan. Romarriket omfattade samtliga 
länder runt Medelhavet men även Brittanien. Länderna under denna tid hette: Britannia, 
Hispania, Gallia, Italia, Dalmatia, Dacia, Asia, Aegyptus. 

31 

En karta visar Europa år 1648. 

31 

En karta visar Europa år 1914. 

32 

Foto från andra världskriget på 5 tyska soldater i uniform och hjälm som går förbi ett hus 
som brinner. 

32 

Karta över Europa efter andra världskriget. Europa har delats upp i kommuniststyrda 
länder och övriga länder. De kommuniststyrda länderna ligger i östra Europa och är: 
Östtyskland, Polen, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Jugoslavien, 
Bulgarien och Albanien. 

32 

Foto från en gräns med ett högt vakttorn och staket med nät och taggtråd. 

33 

Foto från när Berlinmuren rivs. Ett stort betongblock i muren är på väg ner och i öppningen 
står 4 unga soldater och tittar in. På andra sidan finns fullt med folk. 

35 

Foto på en kaffeplantage i Afrika där kaffebönorna växer på låga buskar. En vit man i vita 
kläder står och tittar på medan svarta människor böjer sig ner och plockar i slitna kläder. 

36 

Foto på vindsnurror som har snurror av segeldukar uppspända som vinden kan ta tag i. De 
är stora och sitter fast på höga ställningar. Landskapet är kulligt och fyllt av låga träd och 
buskar. 
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36 

Karta över Europa som visar zonerna: polara-, tempererade- och subtropiska zonen.  

Den subtropiska zonen ligger längs medelhavskusten och marken innanför kusten.  
Den polara zonen är bergen mellan Norge och Sverige = Skanderna, bergen mellan 
Österrike, Schweiz och Italien = Alperna och bergen mellan Spanien och Frankrike = 
Pyrenéerna.  

Den tempererade zonen är allt annat! 

37 

Foto på 4 skotrar som körs i ett snölandskap. I bakgrunden syns snöklädda berg. 

37 

Foto av lövträd som har fått gula och röda löv på hösten. 

39 

Foto på ett par som sitter på en parkbänk vid strandpromenaden i Brighton. De är iklädda 
regnkläder och sitter under ett paraply. I bakgrunden syns en pir som är en lång, stor 
brygga med restauranger och nöjesfält längst ut. 

39 

Foto från Röda torget i Moskva som är fullt med snö. I en snödriva tittar en man iklädd 
pälsmössa fram. I bakgrunden syns Vasilijkatedralen som är en katedral med höga torn 
som har lökformade tak i olika färger. Den är väldigt vacker.  

39 

Klimatdiagram för Moskva som visar att temperatur och nederbörd i medeltal. På 
sommaren är det varmast och mest nederbörd och på vintern är det kallast om minst 
nederbörd. 

- I januari, februari och mars är temperaturen 0 grader och nederbörden är ungefär 
30-50 mm.  

- I april, maj och juni stiger temperaturen till att bli 15 grader i juni och nederbörden 
upp till 75 mm. 

- I juli är det som varmast och mest nederbörd, ca 18 grader och nästan 100 mm 
nederbörd.  

- I augusti och september går temperaturen ner till 10-15 grader och nederbörd 
mellan 50-75 mm. 

- I oktober, november och december sjunker temperaturen allt eftersom från 10 
grader till 0 grader och nederbörden är 50 mm. 
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40 

Teckningar som visar att det över jordytan finns en atmosfär som släpper igenom sol och 
hindrar en del från att försvinna ut i rymden igen. Vid växthuseffekt så stannar mer 
solstrålar kvar på jorden. 

41 

3 fotografier som visar hur glaciären Trift i Schweiz minskar pga. att jordens klimat blir 
varmare: 

- 1948 isen fyller hela området mellan 2 berg. 

- 2002 isen fyller bara nedre delarna av dalen mellan bergen och en sjö med en å har 
kommit fram där isen förut fanns. 

- 2006 isen har nu nästan helt försvunnit och kvar finns en sjö mellan bergen. 

42 

Foto på en tjej som fönar sitt blöta långa hår med en hårfön. 

42 

Foto från en satellit som visar hur sand blåser från Afrika mot Italien. 

43 

Foto på en seglare som får fullt med vatten på sig i båten eftersom det blåser så hårt. 
Vattnet skummar så att det ser alldeles vitt ut. 

45 

Foto på en jättestor lastbåt. 

45 

Foto på ett nybyggt vikingaskepp som seglar med ett stort fyrkantigt segel. 

46 

Foto på en man som går mellan bassängerna och rakar upp saltet i högar med en lång raka. 

46 

Foton på ett apelsinträd med apelsiner. 

47 

En karta visar Europa och dom tre vattenförbindelserna till Medelhavet, Gibraltar sund, 
Bosporen och Suezkanalen. 

47 

Foto på en utomhusservering på en strandpromenad. Fullt med folk sitter runt borden på 
kvällen. Längre bort syns vita hus med blå fönster och balkonger. 
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48 

Karta som visar att det i Sverige, Finland, Baltikum och Polen finns fullt med älvar och åar 
som mynnar ut i Östersjön. 

49 

Foto på en havsbotten där alla växter är döda. 

49 

Foto från när skeppet Vasa bärgas. Vasa var ett regalskepp vilket betyder att det var det 
största av flottans skepp. Längden var ca 70 meter och bredden var 11,7 meter. Vid 
bärgningen finns inga master kvar och i hålen där kanonerna ska sticka ut syns bara hål.  

50 

Foto där Rhen börjar i Alperna. I dalarna mellan de höga bergstopparna slingrar sig Rehn 
fram. 

50 

Karta där man kan se att Rhen startar i Schweiz. Är gräns mellan Schweiz och Österrike. Att 
den rinner genom Bodensjön och staden Basel i Schweiz. Är gräns mellan Tyskland och 
Schweiz. Är gräns mellan Tyskland och Frankrike. Att den rinner vidare genom Tyskland och 
städerna: Mainz, Koblenz och Köln. Rhen rinner ut i Nederländerna vid staden Rotterdam. 

50 

Foto på Rhen som omges av höga klippor. På en klippkant finns en borg som består av flera 
byggnader bla. ett högt torn och murar runt sig.  

51 

Foto på floden Rhen som flyter förbi en stad, på floden åker 2 långa, smala och låga 
pråmar. 

51 

Foto från hamnen i Rotterdam, på kajen står fullt med kranar för att lasta av och på 
fartygen. 

52 

Foto på en vall utmed havet. Bakom vallen ligger hus på rad i samma nivå som vattnet. 

53 

Teckning över hur Nederländerna har skaffat sig mer mark och hindrar att vattenet 
översvämmar landet. 
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I Nordsjön utanför kusten finns en betongbarriär, det är en gjuten vägg i vattnet. I 
barriären finns slussdörrar som kan pumpa vattnet till havet från vattnet som är mellan 
kusten och barriären. På barriären går en bilväg. 

Längs kusten finns skyddsvallar som är långa, 12 meter höga kullar som skyddar marken 
mot vattnet, marken bakom skyddsvallen är i samma nivå som havet. Vallarna ska kunna 
stå emot en våg som är mer än 3,5 meter över normal nivå. 

 

På den här bilden finns två skyddsvallar och den ena skyddar den gamla staden och den 
andra visar att man har ”tagit” mark från havet genom att göra en skyddsvall och pumpa 
bort vatten, poldrar. Här finns hus och vägar med skyddsluckor. Alla vägar som går igenom 
vallarna kan stängas av med hjälp av luckor. Skyddsluckorna stängs när vattennivån stiger 
mer än 5,5 meter över normalnivå. Det inträffar någon gång varje år. 

54 

Foto på en torrlagd hamn där båtarna ligger på havsbottnen med linor fästade i kajen så 
att de inte ska flyta iväg när vattnet kommer tillbaka. 

55 

Foto på Themsenbarriären som har 4 portar som syns på bilden. Portarna är tillverkade av 
stålplåt, 20 meter höga och de kan höjas och sänkas i vattnet.  

56 

Foto taget med en satellit på natten över Europa. Städernas ljus lyser upp och man ser att 
flest människor bor längs kusterna. 

57 

En karta visar hur Europas invånare är fördelade. På större delen av Europas yta bor färre 
än 100 ånvånare per km2. Flest människor bor det i England och central-Europa i Frankrike, 
Tyskland, Italien och dom östeuropeiska länderna (utom Ryssland). Med undantag för S:t 
Petersburg och Moskva har Ryssland få invånare per km2. 

58 

Diagram över hur Europas befolkning har ökat. Ökningen har varit liten fram till 1800-talet, 
då befolkningen ökade väldigt fort. Det beskrivs och förklaras här och siffrorna blir 
ungefärliga. 

- År 1000 - 1150 fanns 50 miljoner människor i Europa. 

- År 1000 var Europas befolkning inte större än vid tiden för Kristi födelse (år 0). 

- År 1200-1300 ökar befolkningen till 75 miljoner människor.  

- På 1300-talet minskade Europas befolkning med nästan 20 miljoner människor i 
samband med digerdöden. Digerdöden var en smittsam pestsjukdom. 

- År 1300-1800 ökar befolkningen långsamt till 200 miljoner människor. 
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- År 1800-2000 ökar befolkningen snabbt till 750 miljoner människor. 

Från och med 1800-talet ökade befolkningen snabbare än tidigare. Jordbruket förbättrades 
och det gjorde att färre människor behövde svälta. Sjukvården blev också bättre och det 
gick att bota fler sjukdomar än tidigare. I varje familj föddes många barn och allt fler barn 
överlevde till vuxen ålder. 

I dag har befolkningsökningen saktat ner. En viktig orsak till det är att det föds färre barn. 

60 

Foto från London Eye som är ett pariserhjul eller egentligen ett 135 meter högt 
observationshjul (som ett jättestort cykelhjul). Man kan åka runt i det i hytter av glas och 
stål och titta på utsikten. 

Det ligger på floden Themsens södra sida och utsikten blir 40 kilometer i alla riktningar 
över storstaden London. På fotot syns bla. Themsen, broarna som går över och Big Ben 
som är ett klocktorn i Westminsterpalatset. 

61 

Foto från en trång gågata (inga bilar får plats att köra här) i en storstad på kvällen, full med 
folk och skyltar från restauranger. 

64 

Foto på ett fält med råg. Råg är en växt med små korn som sitter två och två. Varje korn 
har ett skal med ett borst. 

65 

Foto på en deg som knådas. 

65 

Foto på två kvinnor som handlar makaronskakor på ett konditori. 

66 

Karta över Europas jordbruk. Här finns en generell beskrivning där det står vad det finns 
mest av för boskap och växter i olika delar av Europa.   

 Norr: renar  

 Öster: säd, potatis 

 Centrala: säd, grisar 

 Väster: vin, nötkreatur, får 

 Söder: apelsiner, vin, oliver, får 

67 

Två foton på halm och höbärgning. 
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1. En traktor som har storbalar med halm på en stor vagn. 

2. En man som rider på en åsna som också är lastad med hö. 

67 

Foto av en åker som konstbevattnas. Flera sprinkler sitter på ett långt rör som kan snurra 
runt.  

68 

Foto på ett fiskeläge. Precis vid vattnet ligger byggnader med bryggor mot vattnet. På 
ställningar i vattnet hänger fisk på tork, de har nät över sig så att inte fåglarna tar dem. 
Flera fiskebåtar i olika storlekar ligger längs bryggorna och i bakgrunden syns klippiga berg 
med snö. 

69 

Foto på två torskar och en hand som sträcks ner i vattnet till dem. Torsken gapar stort och 
munnen blir lika stor som hela huvudet. 

70 

På en Europakarta finns detta markerat: industriområden, olja, naturgas och stenkol. 

- Flest industriområden finns i centrala Europa och sedan små områden i nästan alla 
länder. 

- Olja finns främst utanför Norges kust och i sydöstra Europa. 

- Stenkol finns i Belgien, Tyskland, Polen och Ukraina.  

71 

Foto från en bilfabrik där en bil byggs, den hänger uppe i taket i en ställning. 

72 

Foto på en polis som tittar på några ungdomar som står i en ring och dansar utanför en 
katedral. 

72 

Tre cirkeldiagram som visar i procent hur många sysselsatta det finns i olika sektorer. 

- Frankrike: tjänster 71%, industri 25%, jordbruk 4% 

- Albanien: jordbruk 58%, tjänster 27%, industri 15% 

- Sverige: tjänster 77%, industri 20%, jordbruk 3% 

76 

Gammalt foto på en flicka som står framför en stor maskin, hon kan vara 9 år gammal. 

76 

Teckning på tillverkning av en bil, en gammal T-Ford. Alla moment görs av olika personer. 
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1. Hjul monteras på ett underrede. 

2. Motorn sätts fast. 

3. Ratten monteras fast. 

4. Chassit lyfts på plats. 

5. Bilen är klar! 

77 

Gammalt foto på höga skorstenar som släpper ut svart rök. 

77 

Foto på en modern byggnad i stål och glas, byggd som olika cylindrar som står ihop.  

78 

Foto på solen som är glittrande röd med ljusare fläckar i vitt. 

78 

Foto på elledningar som hänger i luften mellan höga ställningar i stål. 

79 

Foto på en segelbåt som seglar med två hissade segel. 

79 

Foto på ved som brinner i en brasa. 

80 

Foto på en oljeplattform som har en stomme av betong eller stål med plant däck. På den 
finns ett borrtorn och bostäder för de som arbetar. Ur ett rör brinner det. 

80 

Foto på en enorm brunkols maskin. En jättekran har ett hjul fyllt med grävskopor att gräva 
med.  

82 

Foton på ca 30 vindkraftverk som står på en lång rad. Vindkraftverk har en hög stolpe med 
en generator högst upp och en propeller som drivs av vinden. 

82 

Foto på ett vattenkraftverk som släpper ut vatten från damluckorna. 

82 

Foto på solceller som sitter fast på en rymdstation. 
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83 

Teckning på ett hus som har en värmepump. Från pumpen går ledningar i marken med kall 
vätska, i marken värms vätskan upp och kommer varm in till pumpen i huset igen. 

84 

Foto på Tjernobyls kärnkraftverk som har exploderat, ett stort hål finns i byggnaden och 
taket har rasat in. 

84 

Foto på ett pariserhjul som ser ut som ett cykelhjul men jättestort. Det har korgar som 
man kan åka i. Detta är fullt av rost och står på en plats som helt har växt igen med ogräs 
och sly. 

84 

Symbol för radioaktiv strålning som är en gul triangel med 3 svarta trianglar inuti. 

85 

Foto på en oljeplattform som har en stomme av betong eller stål med plant däck. På den 
finns ett borrtorn, kranar och byggnader. Längre bort syns en till plattform. 

85 

En man har krupit in i en stor rund öppning och kvar utanför är bara hans överkropp. Han 
har hjälm och skyddskläder på sig. 

86 

Fotomontage med bananer och teckningar på hur en jättebanan fraktas. 

- Från bananplantagen åker bananen lastbil. 

- På båt fraktas bananen över havet. 

- På tåg framtas bananen i Sverige. 

87 

Foton på järnväg, bilväg, ett fartyg och på en stor låda sitter en tjej och funderar. 

88 

Foto på ett lastfartyg lastad med stora containrar. 

88 

Foto på en sjöfågel i vattnet som har hela näbben täckt av svart olja. 

89 

Foto på ett fraktflygplan som flyger. 
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90 

Foto på ett godståg. På stationen står fler tåg och skyltar och signaler till lokföraren. Över 
rälsen finns fullt med elledningar  

91 

Foto på en långtradare med släp. 

94 

Flygfoto på barrskog och små sjöar. Inga hus syns så långt man kan se. 

94 

En karta över Skandinavien. 

95 

Foto på små berg av sand vid havet. Folk promenerar på dem i solnedgången. Sanden är vit 
och mjuk. 

95 

Foto på en flock islandshästar som betar fritt. Det är robusta ponnys i olika bruna färger. I 
bakgrunden syns havet och karga klippor.  

96 

Foto på en vandrare med gåstavar som står i ett fjällområde med snöklädda toppar, ingen 
grönska syns. Det är soligt och hon har linne, shorts och solskärm på sig.  

97 

Foto på åkrar och en väg som går mellan dem. Längre bort syns en bondgård och vid 
vägkanten växer ett träd. 

97 

Foto från Geirangerfjorden som slingrar sig fram mellan berg med snöklädda toppar. 
Klipporna stupar brant ner i floden. På floden går en båt på Hurtigruten.  

98 

Foto från en fiskfabrik där laxar ligger i ett stort kar för att sedan gå vidare på ett löpande 
band där flera kvinnor i förkläden, handskar med långa ärmar och vita hattar rensar dem. 

99 

Foto på en griskulting som hänger med klövarna och lutar huvudet över en bräda. Den är 
söt. 

100 

Foto på människor som badar i en het källa, vattnet ångar av värme och i bakgrunden syns 
ett värmeverk. 
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101 

Foto på ett grönländskt samhälle med ungefär 10 byggnader som ligger vid vattnet. Kala 
berg omger det och i vattnet flyter ett isberg förbi. 

101 

Foto på en man som paddlar kajak, han håller ett spjut i handen och är just på väg att kasta 
det! 

102 

Foto på euro sedlar och mynt. Sedlarna har valörerna: 10, 20, 50 och 100 euro. Mynten har 
värdet: 1 euro, 2 euro och 10, 20 och 50 cent. 

105 

Foto från EU-högkvarteret, i en talarstol står en gammal man och talar.  

105 

Foto av Europaparlamentet som är en byggnad i olika former med mycket fönster.  

106 

Foto på två spelare som spelar kälkhockey, de har inga ben utan har sina benstumpar 
fastbundna på en kälke som de åker med på isen. De har hockeyutrustning på 
överkroppen. 

107 

Foto på ABBA som står på scen och sjunger och spelar. De har scenkläder som utmärker 
sig. Agnetha och Björn har platåstövlar som går upp till knäna och korta byxor med lite puff 
vid knäna. Alla har breda kragar på blusarna/skjortorna. Frisyrerna är i 70-talsstil med 
polisonger och långt hår med lugg på killarna. Agneta har långt ljust rakt hår med en liten 
mössa och Anne-Frid har krulligt hår. 
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