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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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Titel:  Mellan himmel och jord 

Författare: Kalle Güettler 
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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. 

• Baksidestexten i boken är inte medtagen. 

• Bilder som är viktiga för förståelse av texten eller gör läsningen roligare har 
återgetts i bildbeskrivningar eller infogats direkt i texten som anpassningar. 

• Bilder som inte tillför information har tagit bort. 

• På vissa ställen har text i bilder gjorts om till brödtext. 

• Bilder, ordförklaringar, citat etc. har flyttats på sidorna för att underlätta läsning. 

• Bilder med tillhörande text har i vissa fall flyttats till andra sidor för att de skall 
samspela bättre med den kringliggande texten. 

• Stavfel i förlagan har rättats. 
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Sidspecifika förändringar 

16 

Karlavagnen 

Rita av på ritmuff eller Blackboard för att åskådliggöra för eleven 

16 

Kompassros 

Rita av på ritmuff eller Blackboard för att åskådliggöra för eleven 

21 

Rullstensås i genomskärning, isflod 

Rita av på ritmuff eller Blackboard för att åskådliggöra för eleven 

83 

Brytning av järnmalm 

Rita av på ritmuff eller Blackboard för att åskådliggöra för eleven 

184 

Pythagoras världsbild 

Rita av på ritmuff eller Blackboard för att åskådliggöra för eleven 

185 

Ptolemaios världsbild 

Rita av på ritmuff eller Blackboard för att åskådliggöra för eleven 

206 

Jordens inre 

Rita av på ritmuff eller Blackboard för att åskådliggöra för eleven 

207 

Jordskorpans plattor 

Rita av på ritmuff eller Blackboard för att åskådliggöra för eleven 

216 

Passadvindarna 

Rita av på ritmuff eller Blackboard för att åskådliggöra för eleven 

228 

Sydamerikas höjdprofil 
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Rita av på ritmuff eller Blackboard för att åskådliggöra för eleven 

237 

Hieroglyfer 

Rita av på ritmuff eller Blackboard för att åskådliggöra för eleven 
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Till läsaren 

Bilder som är viktiga för förståelse av texten eller gör läsningen roligare har återgetts i 
bildbeskrivningar. 

Några bilder har skrivits direkt på sidorna i anslutning till texten. 

Baksidestexten är inte med. 
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Pedagogiska tips 

Svällpappersbilder av kartor som kan användas till boken:  

• Världskarta i tre delar/kartor: Ekvatorn och vändkretsarna, statsgränser, 
världsdelarna och haven. Best.nr 6577 318:-(337:-). 

• Världens naturtyper, klimatzoner -  Paket om 5 kartor och 1 nyckel. Best.nr 60171 
100:-.  

• Världens naturtyper, vegetationszoner – Paket om 9 kartor och 1 nyckel. Best nr 
60170 200:- .  

• Nordenkarta – A3, 4 kartor och 2 nycklar, Best.nr 6644 100:-.  

• Europakarta med EU. Översiktskarta över Europa, tre delar: arbetskarta, Europas 
länder och huvudstäder, samt EU-länder och hav, 420x594 mm, (2xA3), 3 kartor och 
5 nycklar, Best.nr 6588 175:-.  

• Översiktskarta över Sverige, 11 kartor och 9 nycklar. Best nr 6592 265:-. 

• 53 flaggor från hela världen, Best nr 60255. 

• Övriga tips: 

• Information kan läggas till reliefkartor genom att silhuetter klipps ut och fästs vid 
kartan med hjälp av häftmassa. Vaxsnören att ange t. ex. gränser, floders lopp, 
havsströmmar m.m.  (Ett exempel/förslag: Bilden på sidan 24 kan åskådliggöras 
genom att en utklippt silhuett av Sverige fästs vid kartan med ett häftstift och 
sedan roteras som en visare). 

• Reliefbilder av växter som kan vara användbara: De fyra sädesslagen (vete, korn, 
råg, havre) Best. Nr 6863 Pris: 20:-. Kandelaberkaktus, Best nr 60135. 

• Till de bilder som saknas svällpappersbilder kan du som lärare rita på en ritmuff 
eller en Blackboard  för att illustrera hur det ser ut. 
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Bildbeskrivningar 

6 

• Teckning. Vårt solsystem med solen i mitten. Runt solen cirklar planeterna i banor: 

1. (Närmast solen) Merkurius 

2. Venus 

3. Jorden 

4. Mars 

5. Jupiter 

6. Saturnus 

7. Uranus 

8. Neptunus 

• Av de här planeterna hör jorden till de mindre planeterna. Uranus och Neptunus är 
betydligt större än Jorden. De största planeterna är Jupiter och Saturnus. 

• Månen cirklar kring jorden på samma sätt som planeterna cirklar kring solen. 
Jorden är betydligt större än månen. 

8 

Foto. En samling fallskärmshoppare bildar ring genom att hålla varandra i händerna medan 
de faller fritt (innan de löser ut sina fallskärmar). 

8 

Galilei släpper två tyngder från tornet. Den ena tyngden väger 10 kg, den andra 2 kg. De 
två tyngderna faller lika fort. 

10 

Vulkaner och regnoväder vid ett stormigt hav. 

11 

Djur under olika tider: 

• För 540 miljoner år sedan: Trilobiter som var platta leddjur. De lite lika gråsuggor till 
utseendet. 

• För 500 miljoner år sedan: Fisk och koralldjur (Fisken på bilden är ett nejonöga: en 
sorts ålliknande fisk utan käke som finns än idag). 

• För 400 miljoner år sedan: Salamander (groddjur) eller ödla. 

• För 200 miljoner år sedan: Dinosaurier, olika däggdjur och tidig fågel (ett av 
däggdjuren är ett näbbdjur som finns i Australien än idag). 
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• För 65 miljoner år sedan: Olika däggdjur och fåglar. Dinosaurierna är döda 
(dinosaurieskelett på bilden). 

12 

Fyra nakna kvinnor från olika tidsåldrar: 

• Homo habilis: Kvinnan är liten till växten. Hennes panna sluttar bakåt. Hon håller en 
påk. 

• Homo erectus: Den här kvinnan är större till växten, mycket kraftigare och har 
högre panna. Hon håller en brinnande fackla. 

• Homo neanderthalensis: Kvinnan är betydligt kraftigare byggd än en nutida 
människa. Hon håller i ett stenredskap. 

• Homo sapiens: Ser ut som en nutida kvinna. Hon har mörk hy och kort lockigt hår. 

12 

Kargt fjällandskap. En man fäller en ren genom att kasta ett spjut som träffar renen i sidan. 

13 

Karta. Hur länge sedan det var som Homo sapiens kom till olika delar av världen. 

• Från östra Afrika till södra och norra Afrika: 150 000 år sedan. 

• Mellanöstern: 90 000 år. 

• Nordvästra Afrika: 80 000 år. 

• Asien: 67 000 år. 

• Australien: 60 000 år. 

• Europa: 40 000 år. 

• Nordamerika (över Berings sund från Asien): 15 000 år. 

• Sydamerika: 14 000 år. 

Två Homo sapiens (en man och en kvinna) går hand i hand ut i världen. 

Mannen: Vad finns bortom bergen och havet? 

Kvinnan: Kom, vi går och ser efter! 

14 

Den ”utplattade” jordgloben liknar inte alls en vanlig karta. Det uppstår massor av 
”tomrum” mellan de olika delarna av kartan (här särskilt de södra delarna). 

15 

Jämförelse mellan karta över världen och jordglob. 

• På kartan ser det ut som om Sverige och Indien är lika stora och som om Grönland 
är många gånger större än Indien. 
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• På jordgloben är Indien mycket större än Sverige. Grönland och Indien är ungefär 
lika stora. 

15 

Mellantinget mellan karta och jordglob som liknar en badring visad från sidan. På den här 
kartan är Indien betydligt större än Sverige (men skillnaden är mindre än i verkligheten). 

17 

Tre bilder: 

• En kompass. 

• En satellit som har täckning över större delen av Europa, västra Afrika och västra 
Turkiet. 

• GPS-navigator som visar en position på en karta. 

18 

Satellitfoto av sydöstra Svealand och nordöstra Götaland med kusten från norr om 
Stockholm till Norrköping. På bilden syns också Mälaren och Hjälmaren. 

18 

Karta över samma område som på satellitfotot. På kartan är städer, vägar, järnvägar, 
flygfält, höjd över havet, landskapsgränser utmärkta med olika symboler och färger. 

19 

Vegetationskarta över södra Norge och Sverige från Hälsingland och ned till Vänern och 
Vättern. 

• Glaciär: Nordvästra delen av södra Norge. 

• Kalfjäll: Norge, och västligaste delarna av Dalarna och Härjedalen i Sverige. 

• Skog: Sydöstra delarna i Norge och större delen av Sverige. 

• Odlad jord: Nära kusten i sydvästligaste Norge, störst områden kring Mälaren, 
Hjälmaren, öster om Vättern och söder om Vänern i Sverige. 

19 

Politisk karta över Norden. På kartan är länderna Island, Norge, Sverige, Danmark och 
Finland utmärkta med olika färger. 

19 

Befolkningskarta över Norden. På kartan är befolkningstätheten utmärkt med svarta 
prickar. De flesta människorna i området bor kring Öresund med städerna Köpenhamn och 
Malmö. Andra områden där det bor många är Oslo, Stockholm och Helsingfors med 
omgivningar. Även Danmark och västkusten i Sverige har stor befolkningstäthet. 
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19 

Topografisk karta över södra Norge och Sverige från Hälsingland och ned till Vänern och 
Vättern. 

På kartan markeras nivåerna (höjd över havet i meter) från mörkbrunt (mycket hög höjd) 
till gult (lägre höjd) och grönt (låg höjd). 

• De mest högglänta områdena ligger i Norge. 

• De mest lågglänta områdena ligger i östra Svealand och Östergötland i Sverige. 

20 

Jordklotet uppifrån (så att nordpolen är i mitten). 

På kartan är de här områdena täckta av is: 

• Norra Nordamerika (Kanada och norra USA). 

• Grönland och Island. 

• Hela nordligaste Ryssland och hela Ishavet. 

• Hela Skandinavien och alla länderna kring Östersjön. 

• Hela norra delen av Nordsjön och större delen av de brittiska öarna (de allra 
sydligaste delarna är isfria). 

21 

Foto. Rullstensåsen ser ut som en lång och hög gräsbevuxen vall. Uppe på åsen växer 
enstaka buskar och träd. På båda sidorna om åsen ligger åkrar. 

21 

• En älv forsar ut från en grotta i inlandsisen. 

• Rullstensåsen i genomskärning visar att de största stenarna i åsen ligger längst ned 
och de minsta högst upp. 

22 

Foto. En mycket stor sten ligger ute i skogen. 

22 

En jättelik man klädd i byxor med hängslen kastar stora klippblock mot en kyrka. 

22 

Foto. Berghäll som är täckt med grova repor. 

23 

Foto. Betande renar på kalfjället. 
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23 

1. Bara toppen på berget sticker upp ovanför vattenytan. Runt omkring berget simmar 
stim med randiga fiskar. 

2. Berget ligger nu ovanför vattenytan. På de nedre delarna av berget växer det skog. 
Närmare den kala toppen växer bara enstaka mindre träd. 

25 

Karta över Norden där Sverigekartan är en vegetationskarta. 

• Kalfjäll: De västligaste delarna av Lappland, Jämtland, Härjedalen och Dalarna. 

• Skog: Större delen av Sverige. 

• Odlad mark: Älvdalarna i norra Sverige, Områdena söder om Dalälven, kring 
Mälaren och Hjälmaren, Östergötland, Västergötland, Gotland, Öland, Skåne och 
Halland. 

27 

Teckning. Utanför Globen i Stockholm. Vintersolen skiner över en snöklädd och isig stad. På 
en affisch med en isbjörn står det ”Isdans kl 16”. Flera isbjörnar köar vid ingången till 
Globen. 

27 

Foto. En rödmålad stuga är omgiven av vatten som når ända upp till fönstren. 

28 

Två foton. 

• En längdskidåkare i ett vintrigt landskap med granskog och berg. 

• Två personer åker rullskidor på en asfalterad väg. Runt vägen växer grönt gräs och 
träd och buskar med nyutslagna löv. 

28 

Teckning. En pojke som är klädd för bad står på en strand. Han tittar på en termometer 
medan han fryser så han skakar. 

Bredvid pojken står en flicka som är varmt klädd med halsduk och mössa. 

Flickan: Ska du bada, nu? 

Pojken: Burr... de sa på vädret att sommaren kommit, men det är bara 13 grader... 

29 

Satellit i rymden ovanför jorden. Satelliten är avlång med en öppning nedtill som är riktad 
mot jorden. På sidorna har den rader med solpaneler som sticker ut på var sida som ett par 
”vingar”. Under satelliten skymtar Alaska och Berings sund. 
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29 

Foto. Fjädermolnen är tunna och slöjlika. På molnet på bilden sticker det ut några slingor 
som är svagt krokformade. 

29 

Väderlekskarta över Sverige med symboler för olika slags väder. 

De här symbolerna visas på kartan: 

• lågtryck: L. 

• högtryck: H. 

• varm vind: vit pil. 

• kall vind: svart pil. 

• soligt: (tecknad) sol. 

• växlande molnighet: sol och moln. 

• mulet: moln. 

• regnskurar: sol och moln ovanför streck. 

• åskskurar: samma som regnskurar med med en sicksack-formad blixt. 

• mulet och regn: moln ovanför streck. 

• mulet och snöfall: moln ovanför. stjärnor. 

• snöbyar: sol och moln ovanför stjärnor. 

• dimma: vågräta korta streck. 

 

30 

Foto. Fjälltopp med stora snöfläckar. En bit ned på fjällsluttningen är marken grön. Längre 
ned växer skogar. 

30 

Foto. Fjällbjörkar som växer på en sluttning. Fjällbjörkarna är mindre än vanliga björkar och 
har krokigare stammar och grenar. 

31 

Foto. Brant bergstopp där ena sidan är helt täckt med ett tjock lager av is och snö. 
Bergstoppen ligger ovanför molnen (som skymtar i bakgrunden). 

31 

Foto. Brunt vatten som forsar fram mellan snöklädda stränder. 
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32 

Karta över Kungsleden i Lappland. På sin väg söderut från Abisko till Hemavan i 
Västerbotten passerar leden orterna Saltoluokta, Kvikkjokk och Ammarnäs. 

33 

Karta. I Sápmi ingår hela det svenska fjällområdet och hela Lappland, hela norra Norge, 
nordligaste Finland och Kolahalvön i Ryssland. 

33 

Foto. Trolltrumman är äggformad. Olika symboler och tecken är ritade på trumskinnet. På 
trumman ligger en T-formad bit av renhorn med lindat skaft och en ring. 

34 

Foto. En man har fångat en stor rentjur. Han håller fast tjuren i ena bakbenet. I bakgrunden 
går en massa renar åt samma håll i ett hägn (stängslat område). Några människor står mitt 
bland renarna. 

34 

Foto. En kåta är ett slags stort tält med spetsigt tak. Upptill på kåtan finns en öppning för 
rök så att det går att elda i den. 

34 

Foto. En same följer en renflock med snöskoter. På skotern har han spänt fast ett par 
skidor. Packningen ligger på en kälke som dras av skotern. 

35 

Foto. En pojke sitter på ett stängsel. Han är klädd i traditionella samiska kläder med 
näbbstövlar, färgrann kolt och en stor mössa med klara färger. 

37 

Teckning. Familj som omfattar Mamma och Pappa Gran och lillgranen kommer vandrande. 
De två vuxna granarna strör kottar omkring sig. 

37 

Svart-vitt foto. En man står på en kolmila. Milan består av en stor hög som det ryker ur. 
Milan är omgiven av snöklädd granskog. 

37 

Foto. Stenig skogssluttning där stenarna är täckta med ett tjockt lager med mossa. Bland 
stenarna ligger döda trädstammar. 

39 

Foto. En handfull med pellets. Pelletsen på bilden liknar små miniatyrkorkar. 
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40 

Foto. En liten insjö omgiven av granskog. Det växer glest med vass och näckrosor runt sjön. 
Två personer sitter och fiskar från en båt. 

41 

Karta. Göta kanals sträckning från Söderköping vid Östersjökusten till Vättern och sedan 
vidare från Vättern till Vänern. 

42 

Foto. Forsar och vattenfall mellan stora berghällar och klippor. I bakgrunden 
barrskogsklädda höjder. 

43 

Svartvitt foto. En skara flottare hanterar timret i älven med hjälp av långa stänger. 

43 

Foto. Vatten släpps på genom att dammluckorna öppnas. Vattnet som släpps ut forsar med 
sådan kraft att det stiger vattenånga från forsrännan. 

44 

Foto. En mycket lång sandstrand där många människor badar och solar. 

45 

Flygfoto. Det gamla fiskeläget Gullholmen. Husen i samhället är små och ligger mycket tätt 
på två öar med ett sund mellan öarna. 

Utanför samhället ligger en skärgård med små, kala och trädlösa öar. 

46 

Teckning. Fiskebåt/trålare som använder ett ekolod för att hitta fiskstimmen. Ekolodet 
skickar ned signaler som ”studsar” tillbaka när de träffar fiskstimmet. 

47 

Foto. Isbrytaren Ymer tar sig fram genom isen. 

48 

Foto. En rad med stora vindkraftverk står på ett fält. I förgrunden vallmoblommor. 

48 

Foto. Stora rullar av hö på en stubbåker i kvällsljus. (En stubbåker är ett fält där höet just 
har skördats). 

48 

Två foton. 
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• Rapsåker som är helt gul av alla rapsblommor. 

• Blomställning av raps i närbild. Många små gula blommor på långa skaft växer från 
övre delen av stjälken. 

49 

Ax av fyra sädesslag: 

• Havre: Ax med grenar (som ett litet träd) där fröna sitter längst ut på ”grenarna”. 

• korn: Ax där fröna sitter i dubbla rader på en enda stam. Från varje frö sticker det 
ut ett mycket långt strå. 

• Råg: Liknar korn men stråna som sticker ut är kortare. 

• Vete: Liknar korn och råg, men fröna saknar strån. 

49 

Sverigekarta. Mest jordbruksmark finns: 

• Längs Norrlands kust. 

• Uppland och områdena kring Mälaren och Hjälmaren. 

• Östergötland. 

• Öland och Gotland. 

• Områdena kring Vänern och Vättern. 

• Områdena utmed västkusten. 

• Skåne och Blekinge. 

52 

Svart-vitt foto. En grusväg löper mellan en gammaldags gärdsgård och en stor ek som 
sträcker ut sina grenar över vägen. En häst som drar en vagn närmar sig på vägen. 

52 

En grupp med trähus som är omgiven av lövträd och en gammaldags gärdsgård. Husen är 
rödmålade med vita knutar. 

53 

Svart-vitt foto. En familj med två barn i tonåren står framför sin lilla stuga. 

Bredvid huset ligger ett timrat uthus och en gärdsgård. 

Mannen i familjen står längst fram. Han är klädd i arbetskläder och bredbrättad hatt. Han 
bär en spade över axeln. Hans fru bär schalett och håller i en stor korg. Deras två barn (en 
pojke och en flicka) står framför stugan. Pojken bär skärmmössa, flickan ett stort ljust 
förkläde. 
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53 

Svart-vitt gruppfoto. En grupp med män och två kvinnor står på ett stycke ny järnvägsräls. 
Männen är klädda i stora bredbrättade hattar. Kvinnorna är barhuvade och bär långa och 
vida kjolar. 

En av männen balanserar på rälsen medan han stöder sig genom att hålla handen på en 
kvinnas axel. 

54 

Illustration och foto. Bilderna av de två torgen med torgstånd och människor som handlar 
är mycket lika. Skillnaderna består främst av hur människorna är klädda och att varorna på 
1800-talsbilden levererades med häst och vagn. 

55 

Tre foton. 

• En liten by som är omgiven av ett snöklätt landskap med fält och skogar. 

• Någon som bär på en hög stapel med flyttkartonger. 

• En flicka som går med styltor framför ett rödmålat hus med vita knutar. 

56 

Foto. En färja har lagt till vid en terminal i hamnen. 

57 

Foto. 

• Feskekörkan är en lång byggnad med ett högt och spetsigt sadeltak (tak som sluttar 
på båda sidorna). Längs sidan har huset en rad med spetsiga gavlar med stora 
fönster. 

• Paddan är en liten avlång turbåt som inte har något tak för passagerna. 

57 

Sverigekarta. Göteborg ligger vid den norra delen av Västkusten. 

59 

Foto. Vy över Stockholm med bl. a. Nordiska museet, Gamla Stan, Kungliga Slottet och 
Stadshuset. 

59 

Sverigekarta. Stockholm ligger mellan sjön Mälaren och Östersjön i sydöstra Sverige. 

60 

Foto. Mycket trång gränd med kullersten (stenar i stället för asfalt) och höga hus. 
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60 

Foto. Vy över Stockholms ström en vinterdag. Många svanar och änder simmar på vattnet. 
I förgrunden sitter två varmt klädda flickor som har med sig termosar med varm dryck. 

61 

Målat porträtt av Carl Michael Bellman. På bilden spelar visdiktaren luta. Han bär peruk på 
huvudet och är klädd i vit skjorta med spetskrås och röd väst. 

63 

Foto. En ambulans står vid en väg. En helikopter landar vid ambulansen. 

64 

Foto. Skulptur som föreställer en rad med cyklande män. 

64 

Foto. Stora stenar på ett fält som är uppställda i två ”skeppsformade” stora, ovala ringar. 

64 

Foto. Domkyrkan har två höga torn med höga och spetsiga tak. 

65 

Foto. Slott med sadeltak och kraftiga runda torn. Tornen har rundade tak med höga, smala 
spiror. 

66 

Foto. Vattentornet är längsrandigt och påminner till formen om en kantarell. 

65 

Foto. En ny lastbil i fabriken. 

66 

Foto. Diligensen har kuskbock och ett passagerarutrymme som nås genom en dörr på 
sidan. Under dörren sitter ett litet metallsteg som skall underlätta påstigning. Framhjulen 
är mindre än bakhjulen. På diligensens dörr sitter en liten symbol: ett posthorn. 

67 

Svart-vitt foto. En man cyklar på en höghjuling. Höghjulingen har ett mycket stort framhjul 
(betydligt större än på en nutida cykel) och ett mycket litet bakhjul. Pedalerna sitter mitt 
på framhjulet. 

67 

Foto. Långtradare (stor lastbil) på en motorväg. 



17 
 

68 

En domare står mitt emellan två mördare (som står på knä med bakbundna händer). 

Domaren pekar på båda männen och säger: 

- Du har dräpt en västgöte. Det kommer att kosta dig allt du äger och har! 

- Du som har dräpt en engelsman får låga böter. 

68 

Sverigekarta. Sverige är indelat i Götaland (Sverige upp till Värmland och Sörmland), 
Svealand (Sverige upp till Dalälven), och Norrland (hela övriga Sverige). 

70 

Foto. En skylt som sitter vid ett broräcke. På skylten står det: Vindelälven. 

71 

Foto. En elev räcker upp handen inför sin lärare. 

72 

Karta över Sverige. På kartan är landskapen utmärkta med siffror (med början längst upp i 
norr). För varje landskap visas ett djur som symboliserar just det landskapet. 

73 

Karta över Sverige. På kartan är länen utmärkta med siffror (med början i Stockholm). 

74 

Karta. Skåne är omgivet av Kattegatt, Öresund och Östersjön. I norr gränsar landskapet till 
Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län. De största städerna är Malmö, Landskrona, 
Lund, Trelleborg och Kristianstad. 

74 

Foto. Lång sandstrand där massor av människor badar och solar. 

75 

Foto. Bondgård vid ett stort och alldeles gult rapsfält. 

76 

Karta. Gotland är omgivet av Östersjön. Den största staden är Visby. Öarna Fårö och Lilla 
och Stora Karlsö ligger nära Gotland. 

78 

Dalarna gränsar till Norge och Värmlands län i väster och sydväst, Jämtlands och 
Gävleborgs län i nordost och Örebro län och Västmanlands län i söder. De största städerna 
är Falun och Borlänge. Siljan är den största insjön. 
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78 

Kulla och Mas. 

• Kullan bär en toppig mössa. Hon är klädd i en kjol som är tvärrandig i klara färger 
som svart, vitt, rött, grönt och blekgult. Kjolen är också prydd med stora tofsar. På 
fötterna har hon lågklackade skor med spännen. 

• Masen har en bredbrättad hatt på huvudet och är klädd i en lång rock och knäbyxor 
med röda tofsar. På fötterna har han också skor med spännen. 

79 

Foto. Ett mycket högt och smalt vattenfall i en bergsklyfta. 

79 

Foto. Tusentals skidåkare tar sig fram mellan snöklädda granar. 

80 

Karta. Norrbottens län gränsar till Västerbottens län i söder, till Norge i väster, till Finland 
och Bottenviken i öster. De största städerna är Luleå, Piteå och Kiruna. I västra delen ligger 
stora fjällområden. 

80 

Foto. Ett tält vid en stor sjö. Bredvid tältet brinner en lägereld. Solen står vid horisonten 
och det är lika ljust som strax före solnedgången längre söderut. 

81 

Ett hjortron. Hjortronet linkar ett bärnstensgult hallon. 

81 

Foto. Lång sandstrand där många solar och badar. 

82 

Två foton. Arbetet med raslastningen nere i gruvgångarna sker med hjälp av olika maskiner 
som bulldozers, transportband och särskilda truckar. 

82 

Gruppfoto av kvinnliga gruvarbetare. Bilden är tagen nere i gruvan. Allihop bär 
arbetskläder och skyddshjälmar med pannlampor. 

83 

Gruva visad från sidan. Vågräta tunnlar som kallas orter är sprängda i berget för att nå 
området där det finns järnmalm. 

I andra änden slutar tunnlarna i en brant gång som kallas störtschakt. 
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Under störtschaktet finns en vågrät gång där malmen körs i vagnar till särskilda krossar. 
Där finns också ett lodrätt schakt som leder upp till markytan. 

Så här går det till när malmen utvinns: 

1. Med starka maskiner borras nya orter i berget som når järnmalmen. 

2. Längst in i orterna borras hål i berget för sprängmedel. 

3. En lastmaskin hämtar malm som sprängts loss ur berget och tömmer den i 
störtschaktet. 

4. Från störtschaktet fraktas malmen i vagnar till anläggningar där den krossas. 

5. Den krossade malmen hissas upp genom hisschaktet. 

6. I anrikningsverket ovanför gruvan mals malmen till pulver. Av pulvret tillverkas små 
kulor, pellets. Pellets av järnmalm fraktas till en hamn för att säljas utomlands eller 
körs till ett stålverk i Sverige. 

84 

1. Järnmalm och koks läggs i masugnen i lager på lager (masugnen är en slags hög 
behållare). 

2. Vid 1400 grader smälter järnet och sjunker till botten i masugnen. 

3. För att det ska brinna bra blåser man in luft. 

4. I botten på masugnen lägger sig resterna som inte är järn (slagg) upptill, medan 
järnet lägger sig nedtill. 

5. Slagget tappas ut för sig. 

6. Det smälta, flytande järnet tappas ut och förs vidare till stålverket. 

84 

Foto. En man som är klädd i skyddskläder, hjälm med ögonskydd och tjocka handskar står i 
ett regn av gnistor. 

86 

Teckning. En flicka sitter på en gunga. Gungan hänger i ett träd. 

87 

Två foton: Lövskog med vårblommor och lugn havsyta. 

88 

Teckning. 

1. Luft över varma landområden stiger och ersätts av luft som har kylts av av kallt 
havsvatten. 

2. När den varma luften når upp till hög höjd kyls den av och sjunker (här över havet). 
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3. Luft som stiger över varma landområden ersätts av den kalla luften från havet. Den 
kalla luften värms upp över land och stiger. 

89 

Foto. Låg kvällssol över havshorisont. 

89 

Radhus med stora sluttande tak. Taken är täckta av solfångare. 

92 

Foto. En man sitter utanför ett tält och fiskar medan han håller ett paraply över huvudet. 
På andra sidan vattnet skymtar höga fjällsidor under tunga regnmoln. 

92 

Karta över norden med fyra olika nederbördsområden utmärkta: 

• 100-500 mm: Inlandet i södra Norge, Sveriges Östersjökust med Öland och Gotland, 
Nordligaste Sverige och norra Finland. 

• 500-1000 mm: Södra Norge, större delen av Sverige, Danmark och mellersta och 
södra Finland. 

• 1000-2000 mm: Större delen av Norge. 

• mer än 2000 mm: Västligaste delen av Norge med staden Bergen. 

Nederbörd på olika orter: 

• Tromsö: Lägst i Maj (ca 40 mm), Högst i Oktober (ca 150 mm). 

• Bergen: Lägst i Maj (ca 100 mm), Högst i September (ca 235 mm). 

• Kristiansand: Lägst i April (60 mm), Högst i Oktober och November (180 mm). 

• Reykjavik: Lägst i Januari (ca 25 mm), Högst i December (ca 58 mm). 

• Stockholm: Lägst i Januari (ca 22 mm), Högst i Juli och Augusti (ca 47 mm). 

• Köpenhamn: Lägst i (ca 25 mm), Högst i Augusti (ca 52 mm). 

• Helsingfors: Lägst i Februari (ca 25 mm), Högst i November (ca 60 mm). 

92 

Cirkeldiagram med en smal ”tårtbit”. 

• 97% saltvatten 

• 3% sötvatten 

93 

Teckning. En pojke och en gurka med armar och ben står och pekar på varandra. Vattnet 
når upp till axlarna på pojken. 
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På gurkan når vattnet nästan ända upp till skaftet i övre änden. 

93 

Foto. Två händer som hålls under en vattenkran. 

94 

Foto. Ett vattenhjul av trä som sitter på gaveln (kortsidan) på en träbyggnad. Vatten från 
en fördämning får hjulet att snurra. 

95 

Teckning. Det här finns mellan en kniv och en gaffel: 

• Ärtskida 

• Potatis 

• Havreax 

• Veteax 

• Morot 

• Räka 

• Gädda 

• Get 

• Gris 

• Ko 

• Får 

• Kyckling 

• Ägg 

95 

Foto. Kvinnor som arbetar på ett risfält. Risplantorna står i grunt vatten. Kvinnorna är 
barbenta. Alla utom en av dem har stora konformade (spetsiga) hattar på huvudet. De 
håller långa stänger i händerna. 

96 

Näringskedja. Gifter har hamnat i naturen. Harar, möss och renar äter av växterna och 
samlar på det sättet gifter i sina kroppar. Vargen äter de här djuren. Gifterna som fanns i 
växtätarnas kroppar anrikas (samlas) i vargens kropp. 

97 

Teckning. Vargar som har korsats har med tiden lett till alla möjliga hundraser som 
bulldogg, nakenhund och pudel. 
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98 

Foto. Gödslet sprutas ut på en åker från en stor behållare som går på hjul. Behållaren dras 
av en traktor. 

99 

Foto. Ett barn sträcker fram en knippa med gräs till en ko av rasen Highland cattle. Det är 
en ko med långt tovigt hår och ”pannlugg” mellan långa spetsiga horn. 

100 

Kretslopp. 

1. Ett äppelträd med många äpplen växer på jord från komposten. 

2. En flicka äter av äpplena. 

3. Äppelskrotten kastas ned i komposten. 

4. Ny jord från komposten läggs under äppelträdet. 

100 

Foto. Flera personer står och sorterar soporna vid ett löpande band. 

100 

Foto. En flicka lägger en PET-flaska i en återvinningsbehållare. 

101 

Foto. En grävskopa gräver bort mark på ett fält med tät grönska. En man som är klädd i 
skyddskläder och gasmask går på grävskopan. En stor skylt med en dödskalle och korslagda 
knotor bär texten: zone interdite. 

102 

Världskarta där gränserna mellan de olika världsdelarna är markerade med linjer. 

• (Mellan) Nord- och Sydamerika: Genom Panamakanalen och mellan de Karibiska 
öarna och Sydamerikas fastland. 

• Afrika och Europa: Genom Medelhavet från väster till öster. 

• Afrika och Asien: Genom Suezkanalen, Röda havet (på längden) och Adenviken. 

• Europa och Asien: Uralbergen till Kaspiska havet, Kaukasus till Svarta havet och 
genom sunden ut till Medelhavet. 

• Oceanien och Asien: Havet mellan Indonesien och Australien och rakt igenom ön 
Nya Guinea. 

103 

Foto. Verka Serduchka bär stora glasögon och en åtsittande toppig mössa som är klädd 
med paljetter. Högst upp på mössan sitter en stor silverfärgad stjärna. 
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103 

Foto. Ett litet kustsamhälle som påminner om liknande samhällen i Sverige, Norge och 
Finland. Husen är små och ligger tätt. De är målade i klara färger som blått, rött, gult och 
vitt. Det omgivande landskapet är klippigt och saknar helt träd eller buskar. Trots att det är 
sommar driver det omkring is vid strandkanten. 

103 

Foto. Massor med människor går över flera olika övergångsställen samtidigt i en storstad. 

105 

Europakarta med tidzonerna. 

• 12.00: Island, Irland, Storbritannien, Portugal. 

• 13.00: De flesta av länderna i Väst- och Centraleuropa, länderna i Norden med 
undantag för Finland (och Island). 

• 14.00: Finland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Rumänien, 
Bulgarien, Grekland. 

• 15.00: Nästan hela Ryssland (den Europeiska delen av landet). 

• 16.00: Ett område i nordöstligaste (Europeiska) Ryssland och västligaste delen av 
Kazakstan. 

106 

Europakarta. De olika klimattyperna. 

• Polarklimat: Grönland, Island, Nordostligaste Norge, Rysslands ishavskust. 

• Bergsklimat: Skanderna i Norge och Sverige, Pyrenéerna mellan Spanien och 
Frankrike, Alperna, Karpaterna Centraleuropa, Kaukasus. 

• Kustklimat: Brittiska öarna, västra Frankrike, Nederländerna, nordvästra Tyskland, 
Danmark, sydvästligaste Sverige, Norges kust, Islands sydkust. 

• Inlandsklimat: Nordvästra Sverige, östra Finland, Ryssland, Vitryssland, Ukraina, 
Rumänien, Bulgarien. 

• Växlande klimat: Östra Sverige, västra Finland, större delen av Centraleuropa och 
stora delar av Östeuropa, större delen av Tyskland, östra Frankrike. 

• Medelhavsklimat: Spanien, södra Frankrike, Italien, Slovenien, västra Kroatien, 
Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Albanien, Grekland, västra Turkiet, västra 
Bulgarien och Rumänien. 

107 

Befolkningskarta över Europa. 

• Kartan visar att de mest tättbefolkade delarna av Europa ligger i England, Belgien, 
Nederländerna och västra Tyskland. 
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• Andra tättbefolkade områden är Italien och områden kring de största städerna i 
Europa. 

• Minst antal människor bor i Norden och Norra Ryssland. 

108 

Karta över Norden. 

• Island 

• Norge med öarna Jan Mayen och Svalbard 

• Danmark med Grönland, och Färöarna 

• Sverige 

• Finland 

111 

Foto. Kronprinsparet är högtidsklädda: Hon i lång lila aftonklänning, Han i svart uniform 
med epåletter, gulrevärer (ränder längs byxbenen) och sabel. De bär båda ljusblå 
ordensband över bröstet. 

111 

Foto. Svenska soldater kliver ut ur en helikopter. 

112 

Karta över Nordkalotten och Svalbard med öarna Spetsbergen och Edgeöya som hör till 
Norge och längre norrut ögruppen Frans Josefs land som hör till Ryssland. 

En gren av Golfströmmen som kommer västerifrån vänder i Barents hav (norr om Nordkap 
i Norge) och fortsätter norrut väster om Spetsbergen. 

113 

Foto. En isbjörn vilar på ett isflak. 

113 

Foto. Tre stora atomubåtar ligger förtöjda i en hamn. Hamnen är omgiven av snöklädda 
berg. 

113 

Foto. Utsikt över en del av Lofoten. Samhället ligger mycket vackert på öar vid havet. Intill 
samhället reser sig mycket höga och branta berg. Andra berg skymtar vid horisonten. 

114 

Karta över länderna runt Östersjön. 

De här länderna är markerade med grönt: 

• Sverige 
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• Danmark 

• Tyskland 

• Polen 

• västra Ukraina 

• Litauen 

• västra Vitryssland 

• Lettland 

• Estland 

• Ryssland 

• Finland 

115 

Målning. Segelfartyg som beskjuter varandra med kanoner. Några av fartygen i förgrunden 
är galärer (avlånga fartyg med låga master och långa rader av åror längs sidorna). 

115 

Planktonhåven är en strutformad håv med ytterst finmaskigt nät. I nederänden har den en 
liten behållare med en gummiventil. 

116 

Karta över Danmark. 

• Halvön Jylland med städerna Esbjerg, Holstenbro, Viborg, Skagen, Fredrikshavn, 
Ålborg, Grenå, Århus, Kolding. 

• Ön Fyn med staden Odense. 

• Ön Lolland. 

• Ön Själland med städerna Köpenhamn, Helsingör och Roskilde. 

• Ön Bornholm. 

116 

Foto. Tuvor med högt gräs som växer bland sanddynor. 

117 

Foto. Stora hus med många våningar som ligger utmed en kaj. Framför husen ligger 
uteserveringar. Flera båtar ligger förtöjda utmed kajen. 

118 

Karta över Finland med: 

• Sjöarna Enare träsk (längst i norr), Päijänne och Saimen. 
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• Älvarna Muoniälven, Torne älv och Kemijokki. 

• Ön Åland. 

• Städerna Torneå, Rovaniemi, Uleåborg, Vasa, Tammerfors, Björneborg, Åbo, Esbo, 
Helsingfors, Vanda, Lahtis Jyväskylä, Kuopio. 

118 

Foto. De här sakerna ligger på en brygga: 

• En knippa färsk björkris med blad. 

• En handduk. 

• Ett träämbar (en slags liten tunna) och en stor träslev. 

119 

Svart-vitt foto. Två små pojkar som är tvillingar sitter och väntar med lappar kring halsen. 

119 

Foto. Rallybil under en tävling. 

120 

Karta över Norge med: 

• Områden uddar och öar: Nordkap, Finnmarksvidda, Lofoten, Hardangervidda. 

• Berg: Galdöpiggen. 

• Städer: Kirkenes, Hammerfest, Tromsö, Narvik, Bodö, Mo i Rana, Trondheim, 
Bergen, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Oslo, Hamar. 

• Bergskedja: Skanderna. 

120 

Foto. En smal fjord mellan höga och mycket branta fjäll (det ligger snö på fjälltopparna). 
Långt därnere passerar en båt från Hurtigrutten på fjorden. 

121 

Foto. En helikopter skall just landa på en oljeplattform. Plattformen står på en hög pelare 
ute i havet. Mitt på plattformen höjer sig ett borrtorn. 

121 

Foto. Tre späckhuggare simmar alldeles intill en liten motorbåt. Deras höga ryggfenor 
sticker upp ur vattnet. I bakgrunden höjer sig skogklädda berg. 

122 

Karta över Island med: 

• Några städer: Húsavik, Keflavik, Reykjavik. 
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• Öar: Grimsey, Vestmannaeyjar, Surtsey. 

• Glaciärer: Vatnajökull, Myrdalsjökull. 

122 

Foto. Människor som badar i varmt vatten. I bakgrunden skymtar industrianläggningar 
omgivna av rök. 

123 

Foto. Turister som står framför gejsern och tittar på när den sprutar upp kokhett vatten. 
Utbrottet når långt över deras huvuden. 

124 

Karta över Grönland med huvudstaden Nuk (som ligger nära sydspetsen på ön). Infogade 
kartor visar: 

• Att Island är mindre än Grönlands sydspets. 

• Att Färöarna bara är en liten prick jämfört med Island. 

• Att Åland är mindre än Färöarna. 

124 

Foto. En fiskeskuta tar sig fram bland isflak intill ett isberg. 

124 

Foto. Ett hundspann med grönlandshundar. 

125 

Foto. Sex personer ror en stor båt med var sin åra. En person sitter i aktern och styr med 
rodret. 

126 

Svart-vitt foto av tsarfamiljen. Det kejserliga paret hade fyra döttrar och en liten son. 

126 

Den sovjetiska flaggan är helt röd. I övre vänstra hörnet sitter ett gult emblem som 
föreställer en hammare och en skära som är korsade. 

126 

Målning. Soldater och civila (människor som inte är soldater) marscherar genom gatorna 
under röda fanor och banderoller. Många människor står och ser på. 

127 

Foto. Demonstranter med tjeckoslovakiska flaggor sitter på en bil. Längs trottoarerna står 
människor och vinkar åt dem. 
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127 

Foto. Tyska soldater vid brinnande hus. 

128 

Karta över Ryssland. 

• Landet delas av Uralbergen i en Europeisk och en Asiatisk del. Den Asiatiska delen 
är mycket större än den Europeiska. Den sträcker sig ända till Stilla Havet i väster 
och till Kazakstan, Mongoliet, Kina och Japan i söder. 

• Rysslands största städer ligger i den Europeiska delen eller nära Uralbergen i den 
asiatiska delen. 

• I väster och söder gränsar Ryssland till före detta Sovjetstater som Estland, 
Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Georgien Azerbajdzjan och Kazakstan. 

• Ryssland har väldigt lite kust åt väster (bara ett litet område mellan Polen och 
Litauen och vid Sankt Petersburg längst in i Finska viken). Däremot har landet en 
mycket lång kust i norr mot Ishavet och i väster mot Stilla Havet. 

• Ryssland har många och stora floder. I den Europeiska delen mynnar de flesta 
floderna ut i Östersjön, Svarta havet och Kaspiska havet. I den Asiatiska delen 
mynnar de flesta floderna ut i Ishavet. 

129 

Satellitfoto. Deltat med dess våtmarksområde liknar en grön buske där alla vattenvägarna 
till det omgivande havet liknar stamma, grenar och kvistar. 

129 

Barn åker skridskor och spelar bandy. 

129 

Barn spelar fotboll bland blommande körsbärsträd. 

129 

Foto. En tunnelbanestation med välvt tak och stuckatur (ornament i tak och väggar) och 
stora praktfulla lampor. Stationen liknar mest av allt en hall i ett palats. 

130 

Foto. Katedralen har många torn med lökformade kupoler. Dessa kupoler är antingen 
förgyllda eller försedda med mönster i klara färger. 

131 

Karta. De tre baltiska länderna vid Östersjön. 

Estland 

• Städer: Narva, Tallin, Paldiski, Pärmu, Tartu 
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• Öar: Dagö och Ösel 

• Sjö: Peipus (gränsen till Ryssland går genom sjön) 

• Berg: Munamagi (318 m. ö. h.) 

Lettland 

• Städer: Riga, Ventspils, Liepája, Daugauvpils 

• Berg: Gaizinkalns (312 m. ö. h.) 

• Floder: Daugava 

Litauen 

• Städer: Vilnius, Kaunas Siauliai, Klaipéda 

• Berg: Aukstojas (294 m. ö. h.) 

• Floder: Nemunas 

131 

Foto. Utsikt över Tallin. Staden har många torn som hör till kyrkor och gamla borgar. 

131 

Foto. Många människor firar självständigheten på en gata. I förgrunden står en ung man 
klädd i gråblå uniform med skärmmössa. Bredvid honom står en äldre man i halmhatt som 
håller i en cittra. 

133 

Karta över Polen. 

• De största städer är Warszawa, Gdansk, Lódz, Lublin, Wroclaw, Szczecin, Bydgoszcz 
och Kraków. 

• Bergsområden: Sudeterna (på gränsen mot Tjeckien), Karpaterna, Tatra. 

• Bergstopp: Rysy i Tatra (2499 m. ö. h.). 

• Naturreservat: Bialowieza-skogen. 

• Historiska platser: Auschwitz-Birkenau, Malbork. 

133 

Foto. Staty vid en bro över floden Wisla. Statyn föreställer ett sagoväsen med stjärt och 
vingar som en fågel och överkropp och huvud som en kvinna. Väsendet håller i en sköld 
och höjer ett svärd till hugg. 

134 

Teckning. Stork som flyger medan den håller en groda i näbben. 
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134 

Foto. Lyftkranar vid ett skeppsvarv. 

134 

Foto. Torg som kantas av vackra hus byggda i ”äldre” stil. 

136 

Illustration. I förgrunden arbetar bönder med att plöja, harva och beså sina åkrar. I 
bakgrunden skymtar en stad med stadsmur, en kyrka och en väderkvarn. 

136 

Illustration. En tättbebyggd industristad. En skog av fabriksskorstenar spyr ut 
luftföroreningar över staden. 

137 

Affisch med en bild av ett jättelikt passagerarfartyg med två skorstenar. 

Under bilden står det: Göteborg direkt New York och Kanada. 

137 

Svart-vitt foto. Civilklädda kvinnor och män står med uppsträckta händer. En soldat med 
hjälm och gevär står med ryggen mot dem. 

138 

Karta över Europa. 

• Ententen innan Italien bytte sida: Storbritannien, Belgien, Frankrike, Ryssland, 
Rumänien, Serbien, Grekland. 

• Centralmakterna innan Italien bytte sida: Tyskland, Österrike, Italien, Bulgarien, 
Turkiet. 

• Neutrala stater: Portugal, Spanien, Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna, 
Schweiz. 

138 

Två svart-vita foton. 

• Entusiastiska unga män på ett tåg som går till fronten. Många människor står på 
perrongen för att vinka av dem. 

• En parad med krigsinvalider som saknar armar och ben. De tar sig fram med hjälp av 
käppar och kryckor. 

139 

Karta över Europa. 
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• Axelmakterna med ockuperade områden: De flesta av länderna i Europa förutom 
Storbritannien med allierade och de länder som lyckades förbli neutrala. Dessutom 
ingår stora delar av västra Sovjetunionen (dagens västra Ryssland, Vitryssland och 
Ukraina). 

• Storbritannien med allierade fria stater: Storbritannien, Island och Sovjetunionen. 

• Neutrala stater: Spanien, Portugal, Irland, Schweiz, Turkiet och Sverige. 

139 

Svart-vitt foto. En tysk stridsvagn rullar fram längs en bred gata i Köpenhamn. 

139 

Svart-vitt foto. Rubriker på löpsedlar: 

• Kapitulation i Norge kungjord. Hela fredsverket står på spel. Sovjet anklagas för svek 
och dubbelspel. 

• Fred i hela Europa. Dönitz-order idag: Kapitulation på alla fronter. 

• Dönitz ger order: Eld upphör i hela Europa. 

140 

Karta över Europa där järnridån är utmärkt. Järnridån löpte genom eller mellan de här 
länderna: 

• Mellan västra och nordöstra Tyskland. 

• Mellan Tyskland och Tjeckoslovakien. 

• Mellan Österrike och Tjeckoslovakien. 

• Utmed Jugoslaviens gräns mot Ungern, Rumänien och Bulgarien. 

• Mellan Grekland och Bulgarien. 

140 

Flygfoto. Molnet från explosionen stiger högt upp i atmosfären. 

141 

Europakarta. Väpnade konflikter har inträffat: 

• Nordirland. 

• Baskien (norra Spanien och södra Frankrike). 

• Tjeckoslovakien (nuvarande Tjeckien och Slovakien). 

• Länder i före detta Jugoslavien (Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, 
Kosovo). 

• Grekland. 

• Cypern. 
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141 

Svart-vitt foto. Östtyska vakter vid Berlinmuren. 

141 

Foto. Stora folkskaror går uppe på Berlinmuren. I bakgrunden Brandenburger Tor. 

142 

Europakarta. 

• Ursprungliga medlemmar: Frankrike, Västtyskland, Belgien, Holland, Luxemburg, 
Italien. 

• Nuvarande medlemmar: Spanien, Portugal, Irland, Storbritannien, Frankrike, 
Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg, Danmark, Sverige, Finland, Estland Lettland, 
Litauen, Polen, Tjeckien, Österrike, Slovenien, Italien, Rumänien, Bulgarien, Grekland. 

• Länder som förhandlar om medlemskap: Makedonien, Kroatien (som har blivit 
medlem sedan kartan gjordes), Turkiet. 

143 

Foto. En tjänsteman sätter en stämpel i ett pass. 

144 

Teckning. Europa som en medeltida fästning med EU-flaggan vajande från ett högt torn. 
Runt hela fästningen står beväpnade vakter. 

144 

Foto. En hamn. Ett stort antal människor trängs på en långsmal och låg båt. Båten (som 
varken har mast eller överbyggnad) ligger jämsides en kustbevakningsbåt. 

146 

Karta över Västeuropa. De här länderna ingår i Västeuropa: 

• Irland 

• Storbritannien 

• Frankrike 

• Belgien 

• Luxemburg 

• Nederländerna 

• Tyskland 

147 

Foto. Småbåtshamn som är tillfälligt torrlagd så att båtarna ligger på torrlagd alggrön 
havsbotten. 
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148 

Två foton. 

• Svart-vitt foto. En man som bär plommonstop (en sorts rundkullig hatt) styr en 
mycket liten öppen bil. 

• En modern småbil. 

149 

Eiffeltornet är ett mycket högt torn som är brett nedtill och smalt upptill. Tornet är byggt 
av stålbalkar. 

149 

Foto. Glaspyramiden om kvällen. Pyramiden är upplyst inifrån. Runt den finns upplysta 
fontäner. 

149 

Foto. Utsikt över Rhen. I förgrunden ett slott med höga torn och murar. Floden är omgiven 
av branta stränder. 

150 

Foto. Slättland som är täckt av åkrar. I förgrunden färdas en stor fullastad pråm på en flod. 

150 

Brandenburger Tor är en port som vilar på sex kolonner (höga pelare). Upptill på porten 
står en staty med segergudinna på en tvåhjulig vagn som dras av fyra hästar. 

151 

Foto. En man som är klädd i kilt (en slags rutig kjol som bärs av män) står och spelar 
säckpipa vid havet. 

152 

Foto. I förgrunden passerar en dubbeldäckad buss. I bakgrunden tornar det väldiga 
klocktornet Big Ben upp sig. 

153 

Foto. Ungdomar som spelar irländsk folkmusik. I förgrunden står en leende rödhårig flicka 
som spelar dragspel. 

153 

Foto. En mycket hög och smal staty som föreställer en kostymklädd man som stödjer sig på 
ett hopfällt paraply. 
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155 

Skulptur som föreställer Tintin, hans hund Milou, Professor Kalkyl och detektiverna Dupont 
och Dupont. 

155 

Foto. Modern byggnad med många våningar och stor inglasad fasad. 

156 

Karta över Centraleuropa. De här länderna ingår i Centraleuropa: 

• Schweiz 

• Österrike 

• Tjeckien 

• Slovakien 

• Ungern 

157 

Foto. Blommande äng omgiven av granar. I bakgrunden tornar höga snöklädda 
bergstoppar upp sig. 

157 

Foto. Snowboardåkare som gör en luftfärd. 

159 

Foto. Tre män i röda uniformer rider på var sin vit häst. 

160 

Foto. Utsikt över ett inomhusbad. Över en avlång bassäng välver sig ett högt glastak. 
Bassängen är omgiven av rader med höga pelare. Mellan pelarna (och högt ovanför 
bassängen) finns balkonger med räcken. 

162 

Karta över Södra Europa. De här länderna ingår i Södra Europa: 

• Portugal 

• Spanien 

• Italien 

• Slovenien 

• Kroatien 

• Bosnien-Hercegovina 

• Serbien 
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• Montenegro 

• Kosovo 

• Makedonien 

• Albanien 

• Grekland 

163 

Foto. Lång sandstrand med parasoller och solstolar. På andra sidan vattnet skymtar en 
höglänt strand. 

165 

Foto. En flamenco-dansare virvlar runt medan hon sveper genom luften med sina kläder. 

165 

Foto. Ett monument som är utformat som stäven (främre delen) på ett skepp. En lång rad 
med statyer som föreställer kungar, drottningar, soldater, präster och sjömän strävar alla 
uppför stäven som om de alla är på väg mot samma mål. 

166 

Två foton. 

• En skidort i alperna 

• En kust med badstränder och klippor vid ett kristallklart hav. 

167 

Foto. Colosseum i kvällsljus. Colosseum är numera en ruin. Men de höra ytterväggarna står 
kvar än idag. De består av många våningar. Varje våning består av rader med valv. 
Byggnaden ger än idag ett mäktigt intryck. 

167 

Foto. En bilfärja har lagt till vid en pir. 

168 

Foto. Ett bord dukat med grekisk sallad, vin och bröd. I bakgrunden ett samhälle vid havet. 

168 

Foto. Parthenontemplet ligger på en höjd Templet är byggt i marmor. Det har en tung tak 
som vilar på höga kollonader (rader med pelare). 

169 

En gata i en stad. Gatan är omgiven av gamla byggnader i ljus sten med tegeltak. 
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Ett högt klocktorn till en kyrka höjer sig över slutet av gatan. I bakgrunden skymtar hus 
som ligger vid vattnet. 

172 

Karta över östra Europa. De här länderna ingår i östra Europa: 

• Vitryssland 

• Ukraina 

• Rumänien 

• Bulgarien 

173 

Foto. Utsikt över en kust där sandstränder med klart vatten ligger mellan höga klippiga 
uddar. I förgrunden ligger en stor båt förtöjd vid en brygga. 

174 

Foto. Ett litet slott med höga torn ligger på en klippa som stupar tvärbrant mot havet 
nedanför. 

175 

Foto. Sankmark med gulnat gräs och kala björkar. 

176 

Foto. Ett slott med höga murar, torn och branta tak. Slottet är omgivet av tät barrskog. En 
infogad teckning föreställer hur ett långt skälvande rop tränger ut ur ett av slottets små 
fönstergluggar. 

177 

Foto. Katedralen ser ut som en ”trave” av stora runda och låga torn med skålformade 
kupoler. 

178 

Karta över Europa. Här ligger de små staterna i Europa: 

• Andorra: På gränsen mellan Spanien och Frankrike. 

• Monaco: Vid Medelhavet mellan Frankrike och Italien. 

• Liechtenstein: På gränsen mellan Schweiz och Österrike. 

• San Marino: Norra Italien, vid Adriatiska havets kust. 

• Vatikanstaten: I Rom i Italien. 

178 

Foto från en Formel-1 tävling. 
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179 

Foto. Ett slott med breda torn och tjocka grå stenväggar. I bakgrunden snöklädda 
alptoppar. 

179 

Foto. Den förra påven, Benedictus XVI (den 16:e), sitter i en länsstol och vinkar. Han är helt 
klädd i vitt och bär en vit kalott på huvudet och ett stort krucifix kring halsen. 

179 

Foto. Peterskyrkan sedd från Petersplatsen (en stor öppen plats framför kyrkan). Kyrkan 
har en mycket stor kupol. Breda trappor leder upp till framsidan där taket vilar på höga 
pelare. Upp på taket står en lång rad med stora statyer. 

180 

Karta. De här fyra länderna gränsar till Europa och Asien: 

• Turkiet 

• Armenien 

• Georgien 

• Azerbajdzjan 

180 

Foto. Snöklädd bergstopp. 

181 

Skrivtecken som motsvarar det latinska alfabetets (vårt alfabet:s) tecken för A och B. 

• A liknar en krok med ”spetsen” åt vänster 

• B liknar ett upp-och-nedvänt ”Q”. 

181 

Skrivtecken som motsvarar det latinska alfabetets (vårt alfabet:s) tecken för A och B. 

• A liknar vårt ”U” 

• B liknar vårt lilla ”f” 

181 

Foto. En kyrka som är omgiven av stenmurar med torn som en medeltida borg. Högt 
ovanför kyrkan, men långt bort, tornar berget Ararats snöklädda topp upp sig ovanför 
några moln. 
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182 

Foto. Hagia Sofia är en kyrka med stora breda torn och skålformade kupoler. Byggnaden 
användes senare som moské. Därför är den omgiven av fyra höga minareter (två av dem 
finns med på bilden). Numera är kyrkan/moskén ett museum. 

184 

En man och en kvinna sitter och funderar. 

Kvinnan tittar på en apelsin och tänker: 

'Undrar vad allt är skapat av?' 

Mannen tänker: 'Hm... Undrar hur universum fungerar och vilka länder och folk som finns?' 

186 

Teckning: Heliocentrikern Giordano Brunos öde: 

En man som håller i en bok pekar på Ptolemaios geocentriska världsbild och säger: 'Han 
förnekar den gudomliga världsbilden!'. 

En inkvisitor håller upp ett kors och säger: 'Inkvisitionen dömer dig, Giordano Bruno, att dö 
på bålet idag, 17 februari år 1600.' 

Två andra män som står vid bålet: 'Han tror på magi!'. 'Kättare!'. 

Giordano Bruno bland lågorna: 'Jag dör för sanningen!'. 

187 

Galilei tittar på månen och stjärnorna med en tubkikare (en kikare som består av ett enda 
rör). 

188 

Ett skepp under antiken som är ute bland stora vågor. Skeppet är långt och har långa rader 
av åror längs sidorna. Det har två korta master med små segel. 

188 

Världskarta. 

• Farao Neko: Runt hela Afrikas kust. 

• Pytheas: Från nuvarande Marseille i södra Frankrike genom Gibraltar sund, runt 
nutidens England, Wales och Skottland och vidare upp till Danmark. 

• Sidenvägen: Från Peking till östra Medelhavets städer. 

• Alexander den store: Genom nuvarande Turkiet, Egypten, Irak, Iran, Pakistan och 
Centralasien (i samma områden där sidenvägen gick). 
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189 

Mosaik (bild hopfogad av färgade stenar) som föreställer Alexander. Han rider på en häst 
och håller ett spjut i handen. Han är barhuvad och bär en rustning gjord av metallplattor. 
Hans harnesk (plåten som skyddar bröstet) är prytt med ett målat ansikte. 

190 

Ett vikingaskepp. Skeppet är långt och smalt och är spetsigt båda ändarna. Det har en kort 
mast med ett stort segel. I stäven (längst fram på skeppet) sitter ett stort målat drakhuvud. 
Längs skeppets sidor sitter rader med runda sköldar. 

190 

Medeltida målning som föreställer en rik hamnstad. Staden har många vackra hus, kyrkor 
och palats. På torgen står förgyllda statyer. Människorna är välklädda och där finns många 
affärer. I hamnen och kanalerna simmar svanar bland segelskepp och galärer (långsmala 
skepp med rader av åror längs sidorna). 

191 

Några små segelskepp bland höga vågor. Skeppen har höga fribord (sidor) och höga master 
med stora segel. 

191 

Porträtt. Amerigo Vespucci sitter med kartor, kompass och jordglob. Han håller en passare 
i handen. 

191 

Balboa står med vid en havsstrand med vatten upp till knäna. Han är klädd i rustning och 
en hjälm med stora plymer. I ena handen håller han upp ett svärd. I den andra handen 
håller han en fana (flagga) med en bild av Jungfru Maria med Jesusbarnet. Flera europeiska 
män står på stranden och tittar på. Bortom stranden växer tät skog. 

191 

Världskarta. 

• Vikingar: Runt Västeuropas kuster och vidare till Grönland och nordöstra 
Nordamerika, Runt Skandinavien och längs de ryska floderna till Kaspiska havet och 
Svarta havet och vidare till Konstantinopel (nutidens Istanbul), Genom Gibraltar sund 
till västra Italien. 

• Marco Polo: Medelhavet österut och sedan vidare längs sidenvägen till Kina och 
sedan tillbaka längs Östasiens och Sydasiens kuster till Iran, Kaspiska havet, Svarta 
havet och Medelhavet. 

• Columbus: Från Spanien till Karibien och tillbaka igen. 
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192 

Porträtt. Vasco da Gama står och håller i en kikare. Han är klädd i rustning och håller sin 
vänstra hand på en hjälm som ligger på ett bord bredvid honom. 

192 

Magellans skepp hade höga sidor och höga plattformar längst fram och längst bak. Det 
hade två höga master med två segel på varje mast och ett bogspröt (en stång som stack ut 
längst fram på fartyget). Det hade rader med kanoner längs sidorna som kunde stickas ut 
genom luckor. 

193 

Världskarta. Magellans, Cooks och Darwins resor. 

• Magellan: Från Spanien och vidare runt Sydamerikas sydspets, genom Oceanien, runt 
Afrikas sydspets och vidare norrut upp till Spanien. 

• Cook: Från England och runt Afrikas sydspets, vidare österut till Australien, runt 
Australiens norra och östra kust, runt Nya Zeelands östkust och vidare runt 
Sydamerikas sydspets och tillbaka norrut till England. 

• Darwin: Från England och utmed Sydamerikas östkust till sydspetsen och sedan 
norrut utmed Sydamerikas västkust, sedan utmed Australiens sydkust, till 
Madagaskar och runt Afrikas sydspets och norrut tillbaka till England. 

193 

Målning. En strid mellan britter och öbor på en strand. Cook står på stranden med ett 
gevär i handen och försöker avstyra bråket när en av öborna riktar ett hugg mot honom. 

194 

Illustration. Utsikt över Stockholms ström. Massor av människor står längs kajen. På 
strömmen ligger fullt av båtar. 

Fyrverkerier fyras av vid Skeppsholmen. 

194 

Svart-vitt foto. Fyra av expeditionens medlemmar står vid en norsk flagga. Alla är ytterst 
varmt klädda och skyddar större delen av sina ansikten. 

195 

Foto. En flotte med en påbyggd hytt. Flotten har en mast med ett enkelt segel. På masten 
sitter även flaggor som hör till Norge, Sverige, Frankrike, Storbritannien, USA och Kanada. 

196 

Karta där områdena kring Medelhavet, västra Europa, Röda havet, Arabiska halvön, Svarta 
havet och Kaspiska havet går att känna igen även om landområdenas konturer inte 
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stämmer helt. De andra delarna av jorden visas bara som jättelika landområden och hav 
som slutar tvärt i raka gränser. 

196 

Karta där områdena kring Brittiska öarna, Danmark och södra Östersjön är igenkännliga 
även om både land och hav har felaktiga former. Gotland och Öland, och Vänern och 
Vättern kan urskiljas. Södra Sverige är emellertid en ö på kartan. Det skiljs från övriga 
Skandinavien av ett sund som förenar Nordsjön med Östersjön. 

196 

På Al-Idrisis karta går det att känna igen Medelhavet med Iberiska halvön (Spanien och 
Portugal), Svarta havet, Kaspiska havet, Röda havet, Arabiska halvön, och Persiska viken. 
Resten av världen består på kartan av jättelika landområden och hav med massor av stora 
öar. 

197 

Världskarta där Afrika, Arabiska halvön, Sydeuropa med Medelhavet och Västeuropa är 
lätta att känna igen. Längre bort blir kartan allt mindre verklighetstrogen (Skandinavien ser 
konstigt ut och Nord och Sydamerika är sig inte alls lika). 

199 

Foto. Två aboriginska barn. 

200 

Teckning. En karta över Sydamerika där det står Spanien på den norra delen och Portugal 
på den nordvästra delen. En sax klipper längs en streckad linje som skiljer de två delarna. 

200 

Foto. Bomullsfält. Stora ”tussar” av bomull sitter överallt på höga och torra plantor. 

202 

Illustration. Utsikt över Nilen. Stränderna kring floden är höglänta och täckta med skog. 
Där finns många öar och kobbar ute i floden. 

202 

Illustration. Stanley går i spetsen för många män som är beväpnade med gevär. Stanley är 
klädd i vitt och bär tropikhjälm. Hans följeslagare är också klädda i vitt. En av dem håller i 
en amerikansk flagga. De har med sig en stor hjord med boskap som de driver bredvid sig. 
Runt omkring dem ligger en stor trädlös slätt med några enstaka berg. 

202 

Målning. Strid mellan engelska soldater och stamkrigare. Engelsmännen är beväpnade med 
gevär. Stamkrigarna med spjut och sköld. 
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203 

Illustration. Ett långt led med män, kvinnor och barn. Deras vakter har gevär. Alla de vuxna 
är hopbundna med rep kring halsen. Männen är dessutom fängslade två och två med 
tunga träklykor som sitter kring deras halsar. En av vakterna skall just döda en man med en 
yxa. 

203 

Illustration. Kvinnor och män plockar bomull på ett stort fält. De vaktas av några ryttare. 
Lång borta passera ett tåg. 

203 

Karta över Afrika. 

• Storbritannien: Områden i västra, nordöstra och södra Afrika. 

• Frankrike: Norra och nordvästra Afrika. 

• Tyskland: Västra, södra och östra Afrika. 

• Belgien: Centrala delarna av Afrika (kring ekvatorn). 

• Portugal: Sydvästra och sydöstra Afrika. 

• Spanien: Nordvästra Afrika. 

• Italien: Norra och östra Afrika. 

204 

Svart-vitt foto. Trappan till ett hus. En vitklädd kvinna rengör ett fotsår åt en man som 
sitter på trappan. Flera män och pojkar sitter bredvid och tittar på. 

204 

Foto. Glada vuxna och barn håller upp en stor Algerisk flagga (röd halvmåne och stjärna 
mot ett grönt och vitt fält). 

205 

Foto. Ett klassrum där det sitter unga kvinnor och män. 

206 

Teckning. Jordklot där en ”klyfta” har skurits ut så att planetens inre blir synligt. 

• Jordskorpa: Jordens yttersta del. 

• Mantel: Området mellan jordskorpan och kärnan. 

• Yttre kärna: Området mellan manteln och den inre kärnan. 

• Inre kärna, 4000 till 6000 grader C. 
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207 

Världskarta. 

• Amerikanska plattan: Nord och Sydamerika och västra Atlanten fram till 
Mittatlantiska ryggen (som löper genom mitten på Atlanten från norr till söder). 

• Antarktiska plattan: Havet runt Antarktis och upp till sydvästra Nordamerika längs 
Sydamerikas kust. 

• Afrikanska plattan: Haven runt Afrika och längs mitten på Röda Havet. 

• Eurasiska plattan: Europa och Asien förutom Levanten (östra Medelhavskusten), 
Arabiska halvön, södra Asien med Indien och södra Indonesien. 

• Australiska plattan: Australien, Nya Zeeland, södra Indonesien, Nya Guinea, Indien 
med södra Asien, Arabiska halvön och Levanten. 

• Stillahavsplattan: Från havet utanför Japan och Kina till Nordamerikas kust. 

208 

Foto. Några vulkankratrar i ett grönt landskap med böljande kullar mellan fjärdar. 
Kratrarna liknar mest ringformade vallar i landskapet. I bakgrunden snöklädda berg. 

208 

Foto. Turister står på kanten till en vulkankrater och tittar ned på en kratersjö med 
grumligt vatten. Sjön ligger långt ned i kratern. Det ryker ur marken på några ställen. 

209 

Foto. Rundade rödaktiga klipphällar runt en liten havsvik. 

209 

Två foton. 

• Bergsspricka i rödspräcklig granit med blommande fetknopp (fetknopp är en växt 
med små gula stjärnformade blommor). 

• Gnejs. Stenen har långa böljande linjer (ungefär som ådring i trä). 

210 

Foto. Stora stenstoder med underliga former som står på en havsstrand. 

210 

Foto. En flod med forsande vatten som är omgiven av höga och branta berg. 

211 

Foto. Grotta med stalaktiter (avlagringar som liknar istappar) 
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211 

Foto. Skulptur där ansiktet är nästan helt bortvittrat. 

211 

Två kartor som visar att en stor del av Holland är torrlagd havsbotten. 

212 

Två foton. 

• En hand full med oslipade diamanter. Diamanterna liknar små genomskinliga stenar. 

• En slipad diamant där ljuset bryts på många olika sätt genom alla plana ytor. 

213 

Foto. Arbete med oljeborrning på ett oljefält. 

215 

Teckning. En pojke med vit hatt leder en åsna genom ett torrt landskap med sanddynor. 
Åsnan bär två stora vattendunkar av plast på ryggen. Bådas skuggor befinner sig rakt under 
dem. 

215 

Foto. Utsikt över en fjord. Solen står en bit upp på himlen trots att det är midnatt. 

216 

Foto. En stor segelbåt ute till havs. 

217 

Världskarta över vegetationszonerna. 

• Polarområden: Hela Antarktis. 

• Tundra: De allra nordligaste delarna av Nordamerika, Europa och Asien. 

• Barrskog: Ett brett bälte söder om tundran som omfattar norra Nordamerika norra 
Europa (med större delen av Sverige), norra Asien. 

• Lövskog: Ett bälte söder om barrskogen som omfattar norra Nordamerika, västra 
Europa och södra Europa, Norra Afrika, östra Sydamerika, Östasien och sydöstra 
Australien. 

• Regnskog: Norra Sydamerika, Afrika vid Ekvatorn, södra Asien, norra Oceanien. 

• Odlad mark: Östra Nordamerika, Europa, norra Asien, nordligaste och östra 
Sydamerika, västra, nordöstra och sydöstra Afrika, Indien, Östasien, sydvästra 
Australien. 

• Stäpp: Norra Nordamerika, södra Sydamerika, ett bälte tvärs över Afrika, Asiens inre. 
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• Savann: Stora områden i västra Nordamerika, västra och södra Sydamerika, södra 
Afrika, Centrala och södra Asien, Australien. 

• Öken: Områden i västra Nord- och Sydamerika, norra Afrika, och delar av södra och 
östra Afrika, Kaspiska havets östra sida och östra Asien, Australien. 

218 

Foto. En ung man som hör till massajerna står och tittar ut över slättlandskap med torrt 
gräs och en avlägsen skog. Han är barhuvad och barbent och bär ett klänningsliknande 
plagg som döljer hans armar. På fötterna bär han sandaler. 

218 

Foto. En vidsträckt grön slätt där flockar med hästar går och betar. Lång borta höjer sig kala 
bergsområden. 

219 

Foto. Några dadelpalmer växer direkt ur ökensanden. På sanden avtecknar sig vågmönster 
orsakade av vinden och spåren av ett djur. 

219 

Flygfoto över ett jättestort och alldeles platt område med grågrön mark. Genom områden 
slingrar sig en flod i vida bukter. 

221 

Foto. Utsikt över kullar som är täckta med regnskog. De avlägsna topparna skyms av låga 
moln. 

222 

Foto. Ett stort kalhygge i regnskogen. Hygget har spikraka kanter. Området som har 
avverkats är nästan helt kalt. 

222 

Foto. Flera väldiga trädstockar ligger fastbundna på ett lastbilsflak. 

223 

Jordklotet visat från två håll. 

• Halva med Grönland, Afrika, Europa och Asien. 

• Halva som nästan helt täck av hav. Bara östra Australien, Guinea och Nya Zeeland 
skymtar längst ned till vänster och Nord- och Sydamerikas västkust längst upp till 
höger. 

223 

Världskarta med världshaven. 
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• Stilla havet: Ligger med östra Asien och Oceanien på ena sidan och Nord och 
Sydamerika på den andra. 

• Atlanten: Ligger med Nord och Sydamerika på ena sidan och Afrika och Europa på 
den andra 

• Indiska Oceanen: Ligger mellan Oceanien, södra Asien och Afrika. 

224 

Normala år och år med El Niño i Australien och Chile. 

Havsströmmen och vädret "normala" år: Kallt vatten strömmar norrut längs Sydamerikas 
västkust. Det värms upp av passadvindarna och förs västerut. Fukten som vattnet avger när 
det värms upp faller ut som regn över Australien. 

• En vanlig dag ett vanlig år i Australien regnar det. 

• Samtidigt i Chile: Det råder svår torka. 

Havsströmmen och vädret under El Niño. Det varma havsvattnet strömmar österut. Fukten 
som vattnet avger faller ut som regn över västra Sydamerika. 

• Det är El Niño-år i Australien: Det råder svår torka och skogsbränder. 

• Och i Chile regnar det så mycket att det blir översvämningar. 

225 

Teckning. Djuphavsgrav och bergstopp. 

• Djuphavsgraven är 11000 meter djup. 

• Bergstoppen (Mount Everest) är 8800 meter hög. 

225 

Teckning. Den grunda ”hyllan” sträcker sig ut i havet utanför kusten. Vid 
kontinentalsockeln stupar sedan botten brant ned till en ”djupslätt” som ligger på flera 
tusen meters djup. 

226 

Världskarta där 180:e längdgraden är utmärkt. Linjen sträcker sig från östligaste Asien 
(strax väster om Berings Sund), genom Oceanien och förbi den östligaste delen av Nya 
Zeeland till Antarktis. 

Datumlinjen ligger något öster om 180: längdgraden på det södra halvklotet och något 
väster och sedan öster om breddgraden längst upp i norr. 

227 

• Skeppet passerar datumgränsen på väg västerut.: onsdag blir torsdag. 

• Skeppet passerar datumgränsen på väg österut.: onsdag blir tisdag. 
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228 

Topografisk världskarta med jordens sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Europa, 
Asien, Afrika, Oceanien, Antarktis). 

• De högsta och största bergsområdena ligger i det inre av Asien och västra 
Sydamerika. 

• De största lågglänta områdena (0-200 meter över havet) ligger i norra och sydöstra 
Nordamerika, norra och södra Sydamerika, norra Europa och Ryssland, södra och 
östligaste Asien och i Australiens inre. 

• Land som ligger under havets nivå finns i Egypten, Nederländerna och runt Kaspiska 
havet. 

228 

Sydamerikas höjdprofil från söder (tvärsnitt genom kontinenten som är 3 900 kilometer 
långt). 

• Ecuador: Djuphavsgrav utanför kusten, Staden Guayaquil vid kusten, Bergskedjan 
Anderna (4000-6000 m ö.h.) 

Amazonas regnskogsområde (La Selva) som omfattar: 

• Peru med staden Iquitos 

• Colombia 

• Brasilien med städerna Manaus, Bélem, och São Luis (den senare vid kusten) 

229 

Världskarta. 

• Städer med mer än 10 miljoner invånare: New York, Los Angeles, Mexico City, Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Kairo, Lagos, Mumbai, Calcutta, Tokyo, Shanghai, 
Manilla, Jakarta. 

• Städer med 5-10 miljoner invånare: Städer i USA, norra Sydamerika, Västeuropa, 
Ryssland, västra Afrika, Mellanöstern, Indien, Östasien. 

• Städer med 2-5 miljoner invånare: Nordamerika, Sydamerikas kustområden, 
Västeuropa, Mellanöstern, Indien, Östasien. 

• Tättbebyggda områden: Östra Nordamerika och södra Nordamerika (mindre delar av 
västra Nordamerika) nordvästra och sydöstra Sydamerika (utmed kusterna), 
Västeuropa, Mellanöstern, västra och östra Afrika, Sydafrika, södra Asien med Indien 
och delar av Centralasien, Östasien. 

• Glesbefolkade områden: Större delen av jordens landområden. 

230 

Karta över Afrika. 
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• Området kring ekvatorn är bevuxet med regnskog. 

• Områdena vid vändkretsarna är mycket torra (Sahara i norr och Kalahariöknen i 
söder). 

• I östra delen av kontinenten ligger en jättelik sötvattensjö, Victoriasjön. Där ligger 
också Afrikas högsta berg, Kilimanjaro. 

• De flesta och största städerna ligger vid kusten i norr, väster, öster och längst i söder. 

• Utanför den sydöstra kusten ligger en mycket stor ö, Madagaskar. 

231 

Karta som visar att Afrika är 67 gånger så stort som Sverige (Sverige är mindre än ön 
Madagaskar som ligger utanför Afrikas sydöstra kust). 

231 

Foto. Några turister fotograferar en gepard som sitter på motorhuven till deras bil. 

232 

Åtta foton av människor i olika åldrar från olika delar av Afrika. 

233 

Foto. Skylt utanför en affär för telefoner i Marocko. Texten är skriven på både arabiska och 
franska. 

234 

Två foton. 

• En modern storstad med många skyskrapor. 

• En kåkstad med skjul som är hopsatta av korrugerad plåt och brädor.(På andra sidan 
ett grönt fält ligger ett område med villor). 

235 

Foto. Malariamygga som suger blod på en människa. 

235 

Foto. Småbarn sitter på golvet och äter välling eller soppa. 

236 

Foto. En traditionellt klädd massaj håller upp en modern kamera. 

236 

Flagga med en gul karta över Afrika mellan två vågräta gröna fält med gula kanter. 
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237 

Inristade hieroglyfer. Tecknen består av sicksack-formade linjer och stiliserade (förenklade) 
bilder av fåglar och människor. 

237 

Foto. En man rider på en dromedar längs kanalen. Därute ligger en oljetanker. 

238 

Foto. En kyrka med platt tak och två våningar är uthuggen ur det omgivande berget. 

238 

Foto. Skolklass med små barn. 

239 

Foto. Två gorillor som är omgivna av tät grönska. Den ena gorillan är en stor hane. 

240 

Foto. Turisternas bil står mycket nära några lejon som äter. 

240 

Foto. Några kvinnliga massajer. De är klädda i färgstarka kläder med vackra mönster och 
stora halskragar med många färger. Flera av dem bär också stor örhängen. Deras huvuden 
är slätrakade. 

241 

Foto. En skara kvinnor som är klädda i grönt och svart och som bär svarta baskrar. En av 
dem håller upp ett tyg med en bild av Nelson Mandela. 

242 

Foto. Isbjörn bland isflak. 

243 

Foto. Två kejsarpingviner tittar ned på sin lilla unge. 

243 

Foto. En man som bär stora skyddsglasögon. Hela nedre delen av hans ansikte med näsa 
och mun är täckt med en skorpa av is. 

244 

Karta över Nordamerika. I kartan ingår Grönland och Centralamerika. Kontinenten sträcker 
sig från Arktis till tropikerna. 

• Tre stora bergskedjor löper längs västra sidan av kontinenten: Klippiga bergen (i norr) 
och Sierra Nevada och Sierra Madre Occidental (i söder). 
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• I nordost ligger en väldig havsvik som heter Hudson Bay. 

• I östra delen av kontinenten ligger flera jättelika sötvattensjöar mellan USA och 
Kanada: Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Erie och Lake Ontario (Lake 
betyder sjö på engelska). 

• Längst upp i norr består vegetationen av tundra, sedan följer ett barrskogsbälte som 
sträcker sig ned till de stora sjöarna. Längre söder ut finns lövskogsområden och 
stora grässlätter (prärie). Längst i söder och väster om de klippiga bergen (kring 
kräftans vändkrets) finns öknar. I Centralamerika längst i söder växer regnskog. 

• De flesta städerna ligger utmed östkusten, kring de stora sjöarna, längs Stilla havs-
kusten, och längst i söder. 

246 

Foto. En pojke som är utklädd till ”Uncle Sam” stor framför en USA:s flagga. Uncle Sam är 
en lång och gänglig äldre man med pipskägg som är klädd i röd- och vitrandiga byxor, blå 
jacka och röd- och vitrandig cylinderhatt som nedtill har en rad vita stjärnor på blå botten. 

246 

Foto. Ett fält med mogna majsplantor. I bakgrunden höjder med höstfärgad lövskog. 

247 

Foto. Villakvarter där rader med likadana villor ligger på båda sidor om en rak väg. Villorna 
har mycket små trädgårdar med likadana uppfarter. På de flesta av uppfarterna står 
personbilar parkerade. 

247 

Foto. En soldat ligger i skydd och siktar med sitt vapen mot en bakgrund av höga, delvis 
snötäckta fjäll. 

247 

Foto. En bred gata där många människor sitter på olika uteserveringar. 

248 

Foto. Turister står vid ett räcke och ser på de mäktiga fallen. 

248 

Foto. Enslig väg kantad av granskog. Längre fram tornar väldiga bergstoppar upp sig. 

249 

Foto. Utsikt över ett monument som står mitt i en rondell inne i Mexico City. Det är kväll 
och det lyser ur otaliga fönster i de höga husen. 

249 

Foto. Två kvinnor står och tittar på en kaktus som är många gånger högre än dem själva. 
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250 

Karta. 

• Västindiens öar börjar öster om Florida med ögruppen Bahamas (som till stor del 
ligger norr om kräftans vändkrets). Den västligaste ön är Kuba. Området sträcker sig 
sedan i en båge bort till området öster om Venezuela. Den sydligaste ögruppen i 
denna ”båge” är Trinidad och Tobago. Havet mellan Västindiens öar och 
Centralamerika kallas Karibiska havet. 

• Centralamerika utgörs av det smala näset mellan Nord- och Sydamerika. Området 
gränsar till Mexiko i nordväst och till Colombia i sydost. Genom Panama som ligger 
närmast Sydamerika går en stor grävd kanal Panamakanalen. 

251 

Foto. En stad med vita hus ligger mellan skogklädda höjder och en vindstilla hamn. I 
förgrunden ligger två smala småbåtar förtöjda. 

251 

Foto. Restaurang med stor veranda som vetter mot en strand med azurblått vatten. 

251 

En fiskebåt ligger bland bråten uppe på land. Båten ligger framför ett hus. 

252 

Karta över Sydamerika. 

• I norr ligger det väldiga området Amazonas kring Amazonfloden. 

• Längs kontinentens västra sida löper den mäktiga bergskedjan Anderna. 

253 

Fyra foton. 

• Gauchos är Sydamerikas cowboys. På bilden ser man två gauchos som driver en kalv 
med sina hästar. 

• En öken med sand och sten i förgrunden och höga berg där det ligger snöfläckar på 
topparna i bakgrunden. 

• Flodbåten är smal och har en mycket hög överbyggnad. (den liknar de flodbåtar som 
trafikerar floden Mississippi i USA). 

• Utsikt över en jättestor stad som är mycket tätt bebyggd med skyskrapor. 

254 

Foto. Ruinerna av en stad som är byggd som en trappa utmed bergssluttningar hög upp i 
ett bergsområde. Två branta toppar höjer sig över staden. 
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254 

Foto. En bergssluttning som är tätt bebyggd med små ”kåkar” (små torftiga hus som 
människor har byggt själva). 

255 

Foto. Sandstrand som är kantad av hotell. 

255 

Foto. En ung kvinna med en jättelik huvudbonad gjord av röda fjäderplymer. Hon bär ett 
stort halssmycke och röda handskar som når upp till armbågarna. 

256 

Karta. Australien och Nya Zeeland i söder. Ett stort antal ögrupper i norrut som t. ex. 
Marshallöarna, Solomonöarna, Vanuatu, Fiji och Tonga. 

257 

Flygfoto. Den sjunkna vulkankratern syns som en stor ljus oval under vattnet som är 
omgiven av mörkblått djuphav. Några spridda öar med grönska ligger som en gles 
halvcirkel längs kraterns ena sida. 

257 

Flygfoto. Korallön är rund och bevuxen med skog. Ön är omgiven av ett grunt område som 
är betydligt större än själva ön. 

258 

Foto. En koala håller i en känguru-varningsskylt med en känguru-silhuett. Koalan är ett litet 
djur som liknar en björn och som lever uppe i träden. 

258 

Foto. Operahuset ligger vid vattnet. Taket är byggt som flera vita höga tak som liknar 
seglen på segelbåtar. 

259 

Foto. En dykare med en lampa simmar nära stora trädlika koraller. 

259 

Foto. Flera personer sitter på rad och tittar på den röda klippan från långt håll. 

260 

Karta över Asien. 

• I väst gränsar Asien till Europa vid Uralbergen i Ryssland, Kaukasus-området mellan 
Kaspiska havet och Svarta havet och sundet Bosporen i Turkiet. Längre söderut går 
gränsen i väster genom mitten på Röda havet. 
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• I söder gränsar Asien till Australien (gränsen går dessutom tvärs igenom ön Nya 
Guinea). 

• I öst går gränsen mot Nordamerika genom Berings sund. 

261 

Karta. Vindarna blåser in över Asiens fastland från syd och sydost. 

261 

Karta. Vindarna blåser från Asiens fastland och ut över havet från norr och nordväst. 

262 

Foto. Risfält i terrasser utmed en sluttning. Terrasserna är som breda ”trappsteg” som 
inrymmer risfälten. 

262 

Foto. En rad med soldater som bär svarta baskrar skyldrar gevär. 

263 

Foto. En traditionellt klädd arab pratar i en mobiltelefon. I bakgrunden öken med 
sanddynor. 

263 

Foto. Ett hav av pilgrimer omger Kaba. Kaba är en stor fyrkantig byggnad av sten som till 
större delen är täckt med svart tyg med mönstrade guldbårder. I bakgrunden arkader 
(rader av pelare och valv) som är byggda i två våningar. 

263 

Foto. Rader med jättelika tankers ligger förtöjda längs båda sidorna av en smal pir. 

264 

Teckning. Guden Ganesha som har fyra armar och elefanthuvud. 

264 

Foto. Män som badar vid stentrappor som leder ut i floden. 

264 

Foto. En gata där massor av fotgängare trängs. En överlastad lastbil försöker ta sig fram 
bland alla människor. 

265 

Foto. Långa rader med hopvikta sidentyger i olika vackra färger. 
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265 

Foto. Ett stort tempel under en rosafärgad kvällshimmel. Templet är brett nedtill och 
smalnar av uppåt till ett högt torn. Templets fasad är upplyst. Högst upp i tornet sitter en 
stor lampa. Templet är omgivet av flera mindre torn. 

266 

Teckning. En liten varanödla kryper ut ur ett ägg. Ödlan är tvärstrimmig som en zebra och 
har en lång kluven tunga. 

266 

Foto. Ett torg med många stånd där människor handlar. 

266 

Foto. En person som står utvadad i vattnet fiskar med ett stort nät eller håv. 

266 

Foto. Buddhastaty och stupor (buddhistiska heliga byggnader). 

267 

Foto. Blommande körsbärsträd vid vatten. På andra sidan vattnet ligger vulkanen Fuji med 
sin snöklädda topp. 

267 

Foto. Ett litet tempel ligger på en klippa vid vatten. En bro leder till templet. Templet och 
bron är omgivna av täta buskar och träd. 

268 

Foto. Kinesiska muren är låg och bred upptill. Den slingrar sig som en väg fram genom ett 
bergigt område. Det finns ett antal vakttorn utmed muren. 

269 

Foto. Stadsbebyggelse med mycket tätt placerade och höga skyskrapor. 

269 

Foto. En person skriver stora skrivtecken med en bred tuschpensel. 

269 

Foto. Ett stort antal statyer som föreställer soldater. Många av dem bär rustningar som 
består av hopsatta plåtar som skyddar bröst och axlar. De har alla håret uppsatt i en liten 
knut på höger sida av huvudet. 
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