
 

 

 

Geografi 1 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 31494  



 

 

 

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 levereras tillsammans med en bilaga med tre svällpappersbilder/kartor över 
Norden, Europa och Världen. 

 Baksidestexten har flyttats till bokens början. 

 Två bilder: en världskarta med världens länder och en tidsskala i två delar från 
insidorna på förlagans omslag ligger som bildbeskrivningar i en separat mapp 
rubricerad  "Omslagsbilder"  före registret. 

 Några bilder med lågt informationsvärde har strukits. 

 Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts som bildbeskrivningar 
och/eller svällpappersbilder.  

 Bilder och brödtext har flyttats på, och mellan, sidorna för att underlätta läsning. 
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 Boken innehåller många textrutor. Dessas textinnehåll återges för det mesta som 
brödtext. 

 Felstavningar och liknande i förlagan har i vissa fall rättats. 

 Onödiga versaler i rubriker och bildtexter har ändrats till gemener. 

 En tabell har gjorts om till lista. 
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Sidspecifika förändringar 

52-53 

Brödtext från sidan 53 har flyttats till sidan 52. 

96-97 

Rubriken "3 Plattorna förflyttas längs med varandra" med tillhörande brödtext och bild har 
flyttats från sidan 97 till sidan 96. 
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Till läsaren 

Det finns bildbeskrivningar och svällpappersbilder till nästan alla bilder i boken. 

Många bildbeskrivningar och svällpappersbilder kompletterar varandra. Du behöver då 
använda dem tillsammans. 

Stavfel och några andra fel i förlagan har rättats. 

Bilder och text har flyttats mellan sidor. 

Baksidestexten är flyttad till bokens början.  
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Pedagogiska tips 

 Det är viktigt att eleven har god ordning på sin dokumentation av svar och liknande  
genom att exempelvis ha en särskild fil på datorn med just denna bok och 
antecknar kapitel/avsnitt och när man svarar. 

 Eleven med synnedsättning behöver mer tid till vissa uppgifter och det har eleven 
rätt till även vid prov. 

 Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom text eller bildbeskrivningar. 

 Berätta mer om bilderna som förekommer i boken. Bildbeskrivningar och 
svällpappersbilder täcker ofta inte in helt vad bilden visar. Bildbeskrivningar kan 
aldrig ge exakt samma information som de seende eleverna får. Samtala om 
bilderna och ge den extra information som eleven med synnedsättning kan ha nytta 
av för att få samma förståelse som de seende eleverna. 

 Några bildbeskrivningar är väldigt detaljerade. Du kan som pedagog välja ut det 
som är viktigt för undervisningssituationen och läsa bildbeskrivningen tillsammans 
med eleven. 

 Många bildbeskrivningar och svällpappersbilder kompletterar varandra. Eleven 
behöver då använda dem tillsammans. 

 Komplettera bildbeskrivningarna med hjälp av svällpapperskartorna i bilagan 
(Norden, Europa och Världen) genom att använda vaxsnören och häftmassa. 

 Ritmuff kan med fördel användas för att komplettera bildbeskrivningar och 
svällpappersbilder. 
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Bildbeskrivningar 

i 

Världskarta. Världens länder. 

Nord- och Sydamerikas länder: 

 Nordamerika: Alaska (USA), Canada, Grönland, USA, Mexico. 

 Centralamerika: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panama. 

 Karibien: Bahamas, Cuba, Jamaica, Dominikanska republiken, St. Kitts och Nevis, St 
Vincent, Grenada, Antigua och Barbuda, Dominica, St Lucia, Barbados, Trinidad och 
Tobago. 

 Sydamerika: Guyana, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Brasilien, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina. 

Afrikas länder:  

 Nordafrika: Västsahara, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen Egypten. 

 Länder kring östra Sahelområdet: Sudan, Sydsudan. 

 Västafrika: Mauretanien, Kap Verde (öar), Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, 
Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Ekvatorial Guinea, Mali, 
Burkina Faso, Nigeria, Niger, Tchad, Kamerun, Gabon. 

 Centrala Afrika (kring ekvatorn): Centralafrikanska Republiken, Kongo, Demokratisk 
Republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi.  

 Södra Afrika: Namibia, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Madagaskar med öarna 
Seychellerna, Comorerna och Mauritius, Moçambique, Botswana, Sydafrika, 
Swaziland, Lesotho. 

 Östafrika: Eritrea, Djibouti, Etiopien, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania. 
Asiens länder: 

 Västra Asien: Israel, Jordanien, Irak, Saudiarabien, Yemen, Oman, Förenade 
Arabemiraten, Qatar, Kuwait, Iran. 

 Södra Asien: Pakistan, Indien, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Maldiverna 
(öar), Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesien, Östtimor. 

 Indokina: Burma, Thailand, Kambodja, Vietnam, Laos. 

 Sydöstra Asien: Filippinerna, Palau (ö). 

 Centralasien: Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgisistan, Tadzjikistan, 
Kazakstan, Mongoliet, (västra Kina). 

 Östasien: Kina, Taiwan, Nordkorea, Sydkorea, Japan. 
Oceaniens länder:  

 Papua Nya Guinea, Australien, Nya Zeeland, Mikronesiska Federationen, 
Salomonöarna, Vanuatu, Fiji, Tuvalu, Kiribatu, Marshallöarna. 

Europas länder: 

 Norden: Island, Färöarna, Danmark, Norge, Sverige, Finland. 
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 Baltikum: Estland, Lettland, Litauen. 

 Sydeuropa: Portugal, Spanien, Andorra, Monaco, San Marin, Italien, Malta, Cypern. 

 Balkanområdet: Kroatien, Bosnien Hercegovina, Serbien, Kosovo, Montenegro, 
Albanien, Makedonien, Bulgarien, Moldavien. 

 Västeuropa: Frankrike, Irland, Storbritannien, Luxemburg, Belgien, Nederländerna. 

 Centraleuropa: Tyskland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Ungern, 
Liechtenstein, Schweiz, Slovenien. 

 Östra Europa: Vitryssland, Ukraina, Rumänien, Ryssland. 

 Kaukasus (mellan Svarta havet och Kaspiska havet): Georgien, Armenien, 
Azerbajdzjan. 

 Angränsande länder (återgivna från väster till öster): Marocko, Algeriet Tunisien, 
Libanon, Syrien, Irak, Iran, Turkiet, Kazakstan. 

iii 

Schematisk bild med infogade teckningar. 

Den geologiska och den biologiska tidsskalan (graderade i miljoner år). 

Den första (geologiska) tidsskalan återges: 

4600-2500 miljoner år sedan: Arkeikum (Inleds med att jordklotet bildas) 

2500-570 miljoner år sedan: Proterozoikum som är indelad i: 

 2500-1600: Paleoproterozoikum 

 1600-1000: Mesoproterozoikum 

 1000-570: Neoproterozoikum 
570 miljoner år sedan till nutid: Fanerozeikum som är indelad i: 

570-245: Paleozoikum - som omfattar: 

 Kambrium 

 Ordovicium 

 Silur 

 Devon 

 Karbon 

 Perm 

245-65: Mesozoikum - som omfattar: 

 Trias 

 Jura 

 Krita 

65 miljoner år sedan till nutid: Kenozoikum - som omfattar: 

 Tertiär 



 

8 

 

 Kvartär 

Den andra (biologiska) tidsskalan återges: 

Fanerozeikum är indelad i: 

570-245: Paleozoikum - som omfattar följande perioder: 

570-510: Kambrium 

 Geologisk utveckling i Sverige: Vulkaner i Alnötrakten, Medelpad 

 Utveckling på land: Ingen utveckling än 

 Utveckling i vatten: Nässeldjur som maneter och tidiga leddjur (trilobiter) 
510-440: Ordovicium 

 Geologisk utveckling i Sverige: Skandinaviska bergskedjan börjar bildas 

 Utveckling på land: Ingen utveckling än 

 Utveckling i vatten: Skalförsedda bläckfiskar (ortoceratiter), snäckor 
440-400: Silur 

 Geologisk utveckling i Sverige: Korallrev på Gotland 

 Utveckling på land: De första landväxterna 

 Utveckling i vatten: Kammusslor, käklösa fiskar, havsskorpioner 
400-360: Devon 

 Geologisk utveckling i Sverige: Meteoritnedslag vid Siljan 

 Utveckling på land: Fler landväxter, fiskar tar sig upp på land 

 Utveckling i vatten: Tidiga hajar 
360-290: Karbon 

 Geologisk utveckling i Sverige: Meteoritnedslag vid Siljan 

 Utveckling på land: Landväxter med blad, trollsländor, amfibier (groddjur) 

 Utveckling i vatten: Pansarhajar, kammusslor 
290-245: Perm 

 Geologisk utveckling i Sverige: Västgötadiabasen brer ut sig, vulkanism i 
Osloområdet 

 Utveckling på land: Palmer, kräldjur (Dimetrodon, kräldjur med hög ryggkam) 

 Utveckling i vatten: Hajar, tidiga fiskar 
245-65: Mesozoikum - som omfattar följande perioder: 

245-210: Trias 

 Geologisk utveckling i Sverige: Västgötadiabasen brer ut sig, vulkanism i 
Osloområdet 

 Utveckling på land: Barrträd, tidiga dinosaurier 

 Utveckling i vatten: Rörmaskar, olika fiskar 
210-145: Jura 

 Geologisk utveckling i Sverige: Vulkaner i Skåne 

 Utveckling på land: Stora växtätande dinosaurier, arter av palmer, urfåglar 
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 Utveckling i vatten: Musslor, ichthyosaurier (delfinliknande havsreptiler), rockor  
145-65: Krita 

 Geologisk utveckling i Sverige: Meteoritnedslaget vid Dellensjöarna 

 Utveckling på land: Blommande växter, Triceratops (behornad dinosaurie), stor 
flygödla, fågel (Dinosaurierna dör ut vid periodens slut) 

 Utveckling i vatten: Kvastfening (fiskart), mosasaurie (havslevande reptil) 
65 miljoner år sedan till nutid: Kenozoikum - som omfattar följande perioder: 

65-2,4: Tertiär 

 Geologisk utveckling i Europa/Sverige: Alperna bildas, Skandinaviska fjällkedjan höjs 

 Utveckling på land: Urhästar, apor, tidiga människor 

 Utveckling i vatten: Valar. 
2,4 miljoner år sedan till nutid: Kvartär 

 Geologisk utveckling i Sverige: Istider 

 Utveckling på land: Människans tidsålder - Människan börjar använda elden 

v 

Foto. En bergsbestigare tar sig upp genom en trång bergsspricka. 

Det omgivande skrovliga berget är orangefärgat med "räfflade" mönster. 

3 

Foto. Vatten har eroderat marken så att en djup ravin med branta kanter sträcker sig tvärs 
över ett fält som en jättespricka. 

I förgrunden arbetar tre personer på en odling som gränsar till ravinen. 

5 

Cirkelrunt sattelitfoto. Kontinenterna/världsdelarna Afrika och Asien avtecknar sig som 
stora svarta fläckar mot världshavens blågrå grund. 

Även Europa och Oceanien finns med i "utkanterna". 

Stadsbebyggelse (vitt ljus) dominerar i följande områden: 

 Europa (med störst koncentrationer i Väst- och Centraleuropa) 

 Östasien (med störst koncentrationer i Japan, Sydkorea och nordöstra Kina). 

 Ett område som omfattar nordöstra Pakistan och nordvästra Indien, samt (i mindre 
utsträckning) Indiens kustnära områden. 

I övriga delar av det aktuella området är de tätbebyggda (vita) områden små och glest 
utspridda. 

Förbränning av naturgas (gult ljus) dominerar i: 

 Området kring Persiska viken. 

 Områden i Nordafrika och (i mindre utsträckning) Västafrika. 

 Ett område i nordvästra Ryssland. 
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 Ett område i östra Indonesien. 
Svedjebruksodling (rött ljus) dominerar i: 

 Ett bälte tvärs över centrala Afrika. 

 Ett mindre område i Burma. 

 Ett område mitt på Madagaskar. 

7 

Två teckningar som föreställer en vy över ett och samma landskap i Sverige - dels från 
tiden före industrialiseringen, dels i nutid. 

Förgrunden omfattar några åkrar med en bondgård, en vik där en bäck mynnar ut, ett 
samhälle, stora skogsområden och (längst bort) fjällområden. 

Före industrialiseringen: 

En smal väg löper utmed viken och över en liten bro vid bäcken för att fortsätta till en 
kyrkby där små hus omgivna av tegar ligger vid en kyrka med kyrkogård. 

Längs denna väg färdas några människor med häst och vagn eller till fots. 

Hitom vägen (och mycket närmare) ligger en mindre by med små hus och en brunn på en 
"bytomt". Byn är omgiven av ängar, smala åkrar (varav en ligger i träda) som avgränsas 
från varandra av åkergärden och en gemensam betesmark. 

Åkrarna plöjs med oxar och besås för hand. 

Nutid: 

Bäcken är borta och vägen har ersatts av en motorväg. Den lilla bron har ersatts med en 
stor planskild vägkorsning. 

Där byn och en del av skogen låg, ligger nu två bondgårdar omgivna av stora 
sammanhängande åkrar som brukas med traktor och jordbruksmaskiner. 

Kyrkbyn har vuxit ut till en tätort med industri och villaförorter. 

Skogarna har fått ge plats för en kraftnätsgata, en flygplats och skogsbruk med stora 
kalhyggen. 

Vid viken ligger en anlagd badstrand med hopptorn och andra fritidsanläggningar. 
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Karta. Södra Sydamerika. Argentina omfattar större delen av området. Landet gränsar i 
väster och söder till Chile och i norr till Bolivia, Paraguay, Brasilien och Uruguay. 

Ett inringat område i nordöstra delen av landet omfattar städerna Córdoba, Rosario och 
Buenos Aires. 
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Fyra schematiska kartor (endast vägar och byggnader är utmärkta). 

 Radby: Husen ligger i långa rader på ömse sidor av en väg. 
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 Klungby: Husen ligger i klungor längs korsande vägar eller i slutet av små 
vägstumpar som ansluter till det större vägnätet. 

 Platsby: Husen bildar en cirkel som på utsidan omges av en ringväg. 

 Spridd bebyggelse: Husen ligger glest utspridda längs ett vägnät med flera vägar 
eller i änden på mer eller mindre långa vägstumpar. 

8 

Karta. Södra Skandinavien. Kartan återger hur fyra centra i området - Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Köpenhamn - är knutna till en rad närliggande mindre städer. 

Göteborg är dessutom knutet till Stockholm medan Malmö är knutet till både Stockholm 
och Köpenhamn. 
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Världskarta. Kunskaper om jordbruk spreds från följande områden (världsdel för världsdel): 

 Nord- och Sydamerika: Norrut från nuvarande södra Mexico och norra 
Centralamerika, norrut, österut och söderut från ett område väster om Anderna 
(ungefär nuvarande Colombia). 

 Södra Afrika: Väster- och österut från ett område i Västafrika som omfattar delar av 
nuvarande Mali och Niger. 

 Norra Afrika: Västerut och söderut från Egypten. 

 Europa: Norrut, västerut och söderut från Kreta. 

 Västasien: Norrut och västerut från Syrien. Västerut och österut från 
Mesopotamien (nutidens Irak). 

 Sydasien: Västerut och österut från Indusdalen (nutidens Pakistan). Söderut från 
södra Indokina (södra delarna av nutidens Vietnam, Kambodja och Thailand). 

 Östasien: Söderut och norrut från norra Kina. 
Dessa områden har också influerat varandra (där avstånden inte har varit för stora). 
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Två kartor. Den ena kartan utgör en förstorad detalj från den andra, översiktliga, kartan. 

Kartorna återges: 

Småskalig karta. Skala 1:1000000: 

Sydvästra Skåne med städerna Malmö och Lund. På kartan är vägnät och tätorter 
utmärkta. 

Storskalig karta. Skala 1:40000: 

Nordvästra Malmö med kvarter, gator och grönområden. I norr ligger Inre hamnen. I den 
centrala delen av området ligger bl.a. Möllevången och södra och norra Sofielund. 
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Karta. Norra och nordvästra Europa. 
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På kartan är befolkningstätheten/tätorter utmärkt med röda prickar. De större städerna är 
markerade med större prickar och siffror som anger invånarantal i miljoner. 

Av kartan framgör att de befolkningstätaste områdena i det aktuella området utgörs av 
södra Storbritannien (England), Belgien, Nederländerna och västra Tyskland. 

De minst befolkade områdena utgörs av norra och västligaste Storbritannien (Skottland 
och Wales) och Norden med Norge, Sverige, Finland och Baltikum. 

De största städerna i området är Paris (9 miljoner), London (8 miljoner), St Petersburg (5 
miljoner) och Berlin (4 miljoner). 

10 

Karta över Sala med omnejd. På kartan är olika geologiska områden utmärkta som 
oregelbundna fläckar och spridda fläckar i grönt, gult rött och blågrått. 
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Världskarta. Pilar av varierande storlek förenar producenter av järnmalm med 
konsumenter. 

 De största flödena: Från Sydamerika (Brasilien) till Europa. Från Australien till Japan 
och Sydkorea. 

 Stora flödena: Från Sydamerika till Japan och Sydkorea. Fån Västafrika till Europa. 

 (Relativt) mindre flöden: Från norra Skandinavien (Malmfälten) till Europa 
(Tyskland). Från Sydamerika till Japan. Från östra Kanada till Europa. Från södra 
Indien till Japan, Sydkorea och Europa. 

10 

Karta. Kommuner i Stor-Göteborg. De olika kommunerna är färglagda med rött, orange, 
ljusbrunt, beige och gulvitt. 

11 

Handritad karta med infogade teckningar. 

Överst återges kartan över Stora Åby med en infogad kompassros. 

Därefter följer en tabell med rubriken "Notarium F. Replicatio.". 

Två teckningar nederst föreställer dels en man i allongeperuk som sitter i en stor länsstol, 
dels två svenska örlogsskepp som fyrar av sina kanoner. 
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Schematisk teckning.  

Översta delen av teckningen demonstrerar hur varje höjdnivå på en bergstopp motsvarar 
en av de koncentriska "ringarna" på en höjdkurva. 

Därunder följer en infogad "nyckel" som visar hur var och ett av de färglagda områdena 
mellan de ovan nämnda koncentriska ringarna/kurvorna motsvarar en specifik höjdnivå 
(t.ex. gult = 20 meter, persikofärgat = 40 meter o.s.v.). 
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12 

Karta. Kopparbergs län. På kartan återges olika topografiska förhållanden med hjälp av 
skuggningar och streck (höjder är skuggade, våtmarker streckade). 

13 

Exempel på beräkning av latitud (bredd) och longitud (längd) med hjälp av det 
internationella gradnätet. 

Platsen här utgörs av en punkt på jordytan vars läge anges till latitud 50 grader N och 
longitud 60 grader O. 

Man utgår från de tänkta plan genom jorden som bildas av ekvatorn respektive 0-
meridianen. Latitud utgörs av vinkeln mot ekvatorsplanet (här 50 grader). Longitud är 
motsvarande vinkel mot det plan 0-meridianen bildar (här 60 grader). 
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Foto. Skylt med Afrikakarta vid en väg. 

Kartan korsas av ett rött band med texten "Equator". 

Den övriga texten på skylten lyder: 

"Kenya. This sign is on the Equator" 

"Nanyuki, altitude 6385 ft.". 

En blånande bergstopp med delvis snöklädda sluttningar skymtar på avstånd.  

14 

Schematiska teckningar. Olika projektioner. 

Överst återges följande tre typer av projektionsytor på "jordglober" som bara består av 
gradnät. 

 plan projektionsyta: En plan ("genomskinlig") projektionsyta ligger ovanför 
jordglobens nordpol. 

 cylindrisk projektionsyta: Jordgloben omges av en tättslutande cylinderformad 
projektionsyta. 

 konisk projektionsyta: Jordglobens övre hälft är täckt av en konformad 
projektionsyta. 

Nedan följer tre typer av projektioner där varje projektion till vänster återges som ljus 
(streckade röda linjer över en cirkel som representerar jorden) 

Till höger sammanfaller dessa "ljusstrålar" med breddgraderna (latituderna) på en "karta" 
som endast består av ett gradnät. 

 Ljuskälla långt bort (Orthografisk projektion): Strålarna bildar horisontella linjer 
över "jordklotet". 

 Ljuskälla i jordens centrum (Gnomonisk projektion): Ljuset strålar ut 
solfjäderformigt åt höger från jordens mitt. 
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 Ljuskälla på motsatta sidan (Stereografisk projektion): Ljuset strålar ut 
solfjäderformigt åt höger från jordens vänstra sida (periferi). 

16 

Världskarta. "Rutorna" i kartans gradnät antar alltmer utseendet av stående rektanglar ju 
längre söder- resp. norrut de befinner sig. Projektionen medför att områden i söder eller 
norr framstår som betydligt större än de verkligen är (Grönland framstår t.ex. som större 
än Afrika i denna projektion). 

16 

Världskarta. "Rutorna" närmast ekvatorn utgör stående rektanglar medan deras 
motsvarighet i norr och söder är mer "kvadratiska" till formen. Kontinenternas inbördes 
storlek blir därmed mer korrekt återgiven än i Mercators projektion, men - landkonturerna 
(vid ekvatorn och vändkretsarna) blir dessutom "utdraget smala" och därmed missvisande. 

16 

Världskarta. I denna projektion får kartan formen av en något "tillplattad" glob som till 
formen påminner om en clementin. 

17 

Mental karta från ett skånskt perspektiv. 

Skåne omfattar nästan halva Sverige. Samtliga större skånska städer (och en 
"Marknadsplats" vid skånska Östersjökusten är utmärkta. 

Av övriga Sverige återges landområdet upp till (och emellan) Göteborg och Stockholm. 

Sverige norr om Stockholm utgörs endas av en liten "snutt" med texten "Troligen bebyggt 
område". Norge, Finland och Ryssland består bara av små landremsor längst upp i norr. 

17 

Tre världskartor. 

 Världen sedd från Europa: Västeuropa upptar kartans centrum. 

 Världen sedd från USA: USA upptar kartans centrum. 

 Världen sedd från Kina: Kina upptar kartans centrum. 

18 

Tidig världskarta. 

På kartan är i första hand Medelhavet ("Nostrum Mare") med omgivande områden fullt 
igenkännbara. 

Även Västeuropa upp till Skandinaviska halvöns nordvästra kust går att urskilja även om 
ländernas proportioner och inbördes storlek inte stämmer med hur de återges på en 
nutida karta. 
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Även Nilen, Röda havet och Tvåflodslandet (mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande 
Irak) är igenkännbara. Persiska viken är något sånär korrekt placerad men stämmer inte till 
formen. 

Däremot saknas Östersjön helt - på dess plats ligger istället ett landområde benämnt 
"Scythae". 

Kaspisk havet står i förbindelse med Norra Ishavet ("Scythicus Oceanus"). Centrala och 
södra Afrika, liksom Östasien med Kina saknas helt (Indien och floden Ganges ligger längst 
bort i öst). 

En del namn på kartan överensstämmer (mer eller mindre) med nutida benämningar så 
som t.ex. "Hispania", "Britannia", "Germania", "Syria", "Armenia" och "Arabia". 

Andra överensstämmer inte alls så som t.ex. "Numidia" (nordvästra Afrika), "Gallia" 
(Frankrike), "Sarmatia" (södra Skandinavien) (och så vidare). 

19 

Kartan har formen av en blå cirkel benämnd "Mare Oceanus" utanför vars marginaler de 
fyra väderstrecken är utsatta med öst uppåt på kartan. 

Landmassorna utgörs dels av en övre gul halvcirkel som representerar "Paradisus", "Asia" 
och "Hierusalem", dels av två jämnstora kvartscirklar som representerar "Europa" och 
"Africa". 

20 

Karta. Norden med Nordsjön och Östersjön. 

Proportionerna på kartan överensstämmer inte med de hos en nutida karta, men 
Skandinaviska halvön med Nordsjön samt Danmark och Östersön med Finska viken är 
igenkännliga. 

Massor av små bilder av bl.a. ryttare till häst, segelfartyg och sjöodjur är infogade i kartan. 

21 

Satellitbild. Östra Svealand med Stockholm och Uppsala. 

 Tätorter: Stockholmsområdet med Södertälje, samt Uppsala med omnejd och (i 
betydligt mindre utsträckning) Norrtälje med angränsande områden). 

 Åkermark (och liknande): Områden kring Uppsala och vidare österut mot Norrtälje, 
samt söder och sydost om Södertälje. 

 Barrskog: Större delen av det aktuella området. 

 Lövskog: Vitt spridda mindre områden med viss koncentration till områden norr 
och öster om Stockholm och österut från Uppsala. 

21 

Flygfoto. Några åkrar omgivna av skogsklädda områden och gröna fält. 
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På åkrarna kan rader med parallella ljusa "ränder" urskiljas (ungefär som "tänderna" på en 
kam). 

22 

Satellitfoto. Östersjön med Öland och Gottland. På kartan återges vattentemperatur på en 
färgskala från blått/grönt (kallt) till gult/orange (varmt). 

Av bilden framgår att vattnet mellan svenska fastlandet och Gottland (liksom vattnen kring 
Öland) vid fototillfället är kallt medan vattnet utanför Baltikums kust håller betydligt högre 
temperatur. 

23 

Schematisk modell över GIS sätt att fungera. 

Bilden visar en cyklisk sekvens som omfattar teckningar och text. 

 Verkligheten ... att ställa frågor (En tätort med industri som är omgiven av åkrar och 
skogsområden). 

 Datainsamling (Befolkning, Vägar, Jordarter, Markägare m m) (En rad kartor/foton 
läggs till varandra). 

 Bearbetning (med GIS-program) 

 Analys ... att tolka resultatet (Ett förstoringsglas läggs över en detalj på en karta). 

 Beslut (En klubba slås i bordet) 

 Åtgärder (Ett bygge startas). 

24 

Teckning och schematisk framställning som omfattar tre nivåer. 

1:a nivån: Tecknat landskap där fyra hus ligger vid en vägkorsning. 

På andra sidan vägen ligger en grandunge. 

2:a nivån:  

 Punkter (t.ex. hus) (Här återgivna som fyra kors). 

 Linjer (t.ex. vägar). (Här ett kryss för vägkorsningen). 

 Ytor (t.ex. skogsområden) ("Inringat" område. 
3:e nivån: 

 Vektormodell. Husen återges som en grupp om fyra fristående punkter, de 
korsande vägarna som punkter genomdragna av linjer medan grandungen återges 
som en ring av punkter genomdragna av en cirkel. 

 Rastermodell. Rutmönster eller nät där husen återges som en symmetrisk grupp 
om fyra svarta "rutor", vägkorsningen som två korsande rader av svarta rutor och 
skogsdungen som en tät "anhopning" av svarta rutor. 

26  

Tre kartor över ett område nordväst om centrala Stockholm som omfattar kommunerna 
Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Järfälla. 
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1:a kartan (Fyra brandstationer idag): Området i sin helhet hyser brandstationer i Upplands 
Bro, Järfälla, Upplands-Väsby och Sollentuna. 

Insatstider:  

 Områdena med längst insatstid (>20 minuter) utgörs av "perifera" områden norr 
och öster om Upplands-Bro. 

 Områden med en insatstid på 10-20 minuter omfattar stora områden kring 
Upplands-Bro, Kungsängen och öster om Upplands Väsby, samt områden öster om 
Sollentuna. 

 Områden med <10 minuters insatstid ligger kring, och i anslutning till, områdets 
större tätorter. 

2:a kartan (Två brandstationer i framtiden?): Området har nu endast brandstationer i 
Stäket (norr om Jakobsberg) och i Rotebro (öster om Kungsängen). 

Insatstider: 

 Områdena med >20 minters insatstid i norr och väster har vuxit och omfattar nu 
även stora områden väst och sydväst om Bro och mindre områden norr om 
Upplands-Väsby. Däremot har det minskat i stora områden väster om Upplands-
Väsby. 

 Området med 10-20 minuters insatstid har vuxit ut över områden som tidigare 
hade kortare insatstid och gränsar nu direkt till tätorter som Bro och Jakobsberg. 

3:e kartan (Så här blir förändringen): 

 Områden som det går snabbare att nå omfattar ett brett bälte med nord- sydlig 
utbredning väster om Upplands-Väsby och norr om Sollentuna. 

 Områden som det tar längre tid att nå omfattar dels hela det aktuella områdets 
nordvästra och västra del kring tätorterna Håbo-Tibble kyrkby och Bro ned till 
landet söder om Kungsängen, dels stora områden kring tätorterna Jakobsberg och 
Sollentuna i söder och Upplands-Väsby i norr. 

 Områden med marginell eller ingen förändring omfattar mindre områden nordost 
om Bro, söder om Upplands-Väsby och norr om Sollentuna. 

 Tätorterna omfattas inte av några större förändringar. 

28 

Tre kartor (varav de första två omfattar tätorten Mjölby med omnejd). 

 Geologisk karta: Jordarter är utmärkta med brunt, gult och grönt och vissa typer av 
bergrund med spridda röda fläckar. På kartan är även vattendrag, bebyggelse, 
järnvägar och vägar utmärkta. 

 Topografisk karta: Nivåskillnader är detaljerat angivna med höjdkurvor och färger. 
Vattendrag och järnvägslinjer är utmärkta medan vägnätet är mycket tydligt 
markerat. 

 Ekonomisk karta (detaljbild av ett område nordost om tätorten Mjölby): Åkrar och 
skogsområden är uppdelade och numrerade så att det tydligt framgår vilka ägor 
som hör till vem. Vattendrag, vägar och järnväg är också utmärkta. 
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28 

Foto. Trave med böcker. Den översta boken bär en bild av jorden på omslaget under titeln 
"Sverige i världen". 

30 

Satellitfoto. På fotot framträder den afrikanska kontinenten och den Arabiska halvön 
tydligt. Västeuropa är till stor del dolt av moln medan Norden med Östersjön och 
Skandinaviska halvön framträder tydligt som en liten "obetydlighet" på globens översta 
del. 

31 

Två teckningar som visar hur ljuset från solen träffar jorden under vintersolstånd resp. 
sommarsolstånd. 

Vintersolstånd 21 december: 

 Vid nordpolen råder sex månaders natt. 

 Vid kräftans vändkrets träffar solstrålarna jordytan i en vinkel av 43 grader. 

 Vid ekvatorn träffar solstrålarna jordytan i en vinkel av 66,5 grader. 

 Vid stenbockens vändkrets träffar solstrålarna jordytan i en vinkel av 90 grader. 

 Vid sydpolen råder sex månaders dag. 
Sommarsolstånd 21 juni: 

 Vid sydpolen råder sex månaders natt. 

 Vid stenbockens vändkrets träffar solstrålarna jordytan i en vinkel av 43 grader. 

 Vid ekvatorn träffar solstrålarna jordytan i en vinkel av 66,5 grader. 

 Vid kräftans vändkrets träffar solstrålarna jordytan i en vinkel av 90 grader. 

 Vid nordpolen råder sex månaders dag. 

32 

Diagram som anger överskott resp. underskott av solenergi angivet i watt/m2. 

Diagrammet visar hur det råder ett underskott av solenergi inom den tempererade zonen - 
från syd- resp. nordpolen (-100 resp. -125 watt/m2) till 40:e breddgraden (0- watt/m2). 

I området som sträcker sig från den tempererade zonen och norrut resp. söderut till 
ekvatorn råder däremot ett överskott av solenergi med ett maximum om 75 watt/m2 vid 
ekvatorn. 

32 

Gruppfoto. En familj med 8 barn i olika åldrar står framför ett boningshus med halmtak och 
väggar av torkad lera. 

Skuggorna som familjemedlemmarna kastar på marken bildar bara små "pölar" av skugga 
vid deras fötter. 

Bredvid dem ligger två kalvar på marken. 
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33 

Foto. Arbete vid järnvägsräls under en mulen himmel. Fullt dagsljus råder trots det nattliga 
klockslaget. 

34 

Världskarta där standardtiden och datumgränsen är utmärkta tillsammans med 5 
världsstäder. 

Standartiden/0-meridianen går genom Greenwich i England. 

Datumgränsen går genom Stilla havet öster om Nya Zeeland längs den meridian som har 
180 grader, men beskriver en östlig "krök" genom Berings sund (sundet mellan Asien och 
Nordamerika). 

Av kartan framgår tiderna i de fem städerna (tidsangivelserna nedan är ungefärliga): 

 New York: 12:30 

 London: 17:30 

 Moskva: 20:00 

 Singapore: 00:30 

 Tokyo: 03:00 

34 

Foto. Väggklockor ovanför en stor sal där många personer rör sig. 

Klockorna visar följande tider för olika platser: 

 Israel 12:56 

 Bryssel 11:56 

 New York 17:56 

 Los Angeles 14:56 

 Tokyo 18:56 

 London 10:56 

 Hong Kong 18:56 

35 

Karta som omfattar Europa, Afrika och den västligaste delen av Asien. 

Kartan visar vilka länder som ligger i vilken tidszon i det aktuella området. 

Kartan återges: 

 0 = 12:00 - Irland, Storbritannien, Marocko, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, 
Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin. 

 +1 = 13:00 - Norge, Sverige, Danmark, Polen, Tyskland, Nederländerna, Belgien, 
Frankrike, Spanien, Portugal, Schweiz, Italien, Tjeckien, Slovakien, Österrike, 
Ungern, Albanien, Makedonien, Serbien, Kosovo, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, 
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Slovenien, Algeriet, Tunisien, Libyen, Niger, Tchad, Nigeria, Kamerun, 
Centralafrikanska republiken, Gabon, Kongo, Angola. 

 +2 = 14:00 - Finland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, 
Rumänien, Bulgarien, Grekland, Cypern, Turkiet, länderna i Kaukasus, Syrien, 
Libanon, Israel, Palestina, Jordanien, Egypten, Nordsudan, Sydsudan, Demokratiska 
republiken Kongo, Zambia, Malawi, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Moçambique, 
Sydafrika. 

 +3 = 15:00 Nordvästligaste Ryssland, Irak, Arabiska halvön, Eritrea, Somalia, 
Etiopien, Kenya, Tanzania, Madagaskar. 

 +3.30 - Iran. 

 +4 = 16:00 - Områden längs Uralbergen i Ryssland. 

 +4.30 - Afghanistan. 

 +5 = 17:00 - Områden i nordvästra Sibirien i Ryssland, västra Kazachstan, 
Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan. 

 +5.30 - Indien. 

 +6 - Östra Kazachstan, Kirgisistan, Tadzjikistan. 

36 

Teckning. Jordglob där den eurasiska landmassan med norra Afrika och den nordligaste 
delen av Nordamerika är vända mot betraktaren. 

36 

Teckning. Jordglob där Stilla havssidan är vänd mot betraktaren. Detta innebär att nästan 
hela "globen" är täckt av en väldig vattenyta med några glest kringspridda ögrupper. 

Nordamerikas västkust bildar en perifer "frans" av land längs globens nordöstra periferi. 
Oceanien med Nya Guinea, Australien och Nya Zeeland skymtar på samma sätt i sydväst. 

38 

Foto. En gråhårig och varmt klädd kvinna sitter i ett rum med omålade brädväggar. 

Bredvid henne står en slags hembyggd spis bestående av fyrkantiga stenblock som är lagda 
över en järnrörsstol. 

Eldslågor flammar upp mellan spisens stenar intill en stor kaffe- eller tekanna. 

39 

Schematisk teckning och foto. En bred pil som pekar mot ett satellitfoto av jorden 
innehåller följande cykel om fem led som är länkade till varandra med dubbelriktade pilar: 
Litosfären; Hydrosfären; Homosfären; Biosfären; Atmosfären; Litosfären (osv). 

41 

Schematisk modell med infogade foton. 

Modellen återges: 
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Naturresurser (icke-förnybara, förnybara eller betingat förnybara naturresurser, attraktiva 
naturmiljöer). 

och 

Mänskliga resurser (arbetskraft, kunskap, teknik, kapital, efterfrågan (marknad), attraktiva 
kulturmiljöer). 

bildar tillsammans livsmiljöer som omfattar följande: 

Försörjning (en kvinna säljer frukt i ett torgstånd). 

Bosättning (modern bebyggelse med skyskrapor). 

Landskap (utsikt över en tättrafikerad väg som, vilande på höga betongpelare, slingrar sig 
fram över en grön dalgång). 

Miljö (utsikt över en icke-exploaterad kuststräcka med långa sandstränder). 

42 

Foto av fullständigt ödelagd bebyggelse (det hela liknar mest en stor hög med bråte). En 
flicka i tonåren som står i förgrunden tittar in i kameran. 

På en infälld karta återges Haitis läge vid det Karibiska havet (sydost om Cuba och nordost 
om Jamaica och med östlig landgräns mot Dominikanska republiken). 

43 

Foto. Silhuetten av en kvinna som sitter i en slags "hydda" bestående av filtar lagda över 
några busksnår. 

Lågor stiger från en liten eldstad utanför "hyddan". 

I bakgrunden står en man utanför ett annat liknande "bygge". 

44 

Världskarta. Hur människors livsvillkor varierar enligt "Human Development Index": 

 40 mest utvecklade stater (index 0,956–0,843): USA, Canada, Chile, Argentina, 
Uruguay, Island, Norge, Sverige, Finland, Estland, Spanien, Irland, Storbritannien, 
Spanien, Portugal, Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, Schweiz, Italien, Slovenien, 
Österrike, Tjeckien, Polen, Grekland, Cypern, Israel, Sydkorea, Japan, Australien och 
Nya Zeeland. 

 40 minst utvecklade stater (index 0,519–0,292): Större delen av södra Afrika, 
Jemen, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Butan, Bangladesh, Laos, Kambodja. 

 Övriga: Grönland, Hela Latinamerika förutom, Chile, Argentina och Uruguay, 
länderna i Nordafrika, Ghana, Gabon, Somalia, Namibia, Botswana, Zimbabwe, 
Sydafrika, samt alla övriga länder i världen. 

45 

Foto. Aktern på ett mycket stort fartyg lastat med lager efter lager av containrar. 

Längst ned på aktern står det "OOCL Shenzhen". 
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En liten öppen båt med aktersnurra passerar bakom fartyget. 

47 

Världskarta. Länder med vänstertrafik. 

Dessa är: 

 Sydamerika: Trinidad-Tobago, Guyana, Surinam. 

 Europa: Storbritannien, Malta. 

 Afrika: Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, Moçambique, Zimbabwe, 
Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho, Sydafrika. 

 Asien: Japan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Indien, Thailand, Sri Lanka, 
Malaysia, Indonesien, Papua Nya Guinea, Australien, Nya Zeeland. 

47 

Foto. Övergångsställe med stora vitmålade högerpilar följda av uppmaningen: "Look right". 

48 

Världskarta. 

På kartan är ett antal större städer och grupper av städer utmärkta som noder av 
varierande storlek (beroende på hur viktiga/inflytelserika de är). 

Kartan återges: 

 Nordamerika: Den största ansamlingen av "tunga" städer ligger mellan de stora 
sjöarna och östkusten och omfattar bl.a. städerna Toronto, Montreal, Minneapolis, 
Chicago, Boston, New York och Washington. Ett annan ansamling omfattar Los 
Angeles och San Fransisco. Andra större städer i sydost och söder är Dallas, Atlanta, 
Miami, Houston och Mexico City. 

 Sydamerika: Förutom Caracas i Venezuela ligger de "tyngre" städerna i söder med 
Sao Paolo (Brasilien), Buenos Aires (Brasilien) och Santiago (Chile).  

 Europa (infälld detaljkarta): Den största ansamlingen av "tunga" städer ligger 
samlade i ett område som omfattar västra och centrala Europa med städerna 
London, Paris, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Amsterdam, Köpenhamn, Hamburg, 
Berlin, Zürich, Milano, München, Prag, Warszawa och Budapest. Tunga städer som 
ligger utanför denna ansamling omfattar Madrid och Barcelona, Stockholm, Rom, 
Moskva och Istanbul. 

 Afrika: Johannesburg i Sydafrika. 

 Östasien: Två områden med Tokyo, Osaka, Seoul och Beijing i norr och Shanghai, 
Hong Kong, Taipei, Manilla och Bankok längre söderut. 

 Södra Asien: Singapore, Kuala Lumpur och Jakarta. 

 Oceanien: Sydney och Melbourne i södra Australien. 

50 

Foto. En flicka bär två hopknutna påsar med avföring i ena handen och en mobiltelefon i 
den andra. 
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51 

Schematisk modell där tre cirklar som representerar de tre dimensionerna "Social", 
"Ekonomisk" och "Miljömässig" är sammanlänkade med dubbelriktade pilar. 

53 

Diagram som återger sambandet mellan ekonomiska/sociala hörhållanden (Human 
Development Index (HDI) på en skala  från 0 till 1) och miljömässiga dito (Ekologiska 
fotavtryck (ha/inv) på en skala från 0 till 10). 

Diagrammet består av ett antal olikfärgade punkter som representerar ej namngivna 
länder i sex olika områden. 

Diagrammet återges: 

 Afrika: De flesta av länderna i området ligger på låg eller mediumnivå vad beträffar 
sociala och ekonomiska förhållanden och mycket lågt när det gäller "ekologiskt 
fotavtryck" (under 2 ha/inv). 

 Asien-Oceanien: Länderna i området är ytterst utspridda i diagrammet och 
omfattar såväl länder som ligger mycket lågt beträffande både utvecklingsnivå och 
ekologiskt fotavtryck och länder som ligger "högst upp" i båda dessa avseenden. 

 Europa: Bara ett land ligger kring den övre mediumnivån beträffande social och 
ekonomisk utvecklingsnivå och på den genomsnittliga nivån för det ekologiska 
fotavtrycket. Alla de övriga länderna i området "placerar sig" (om än i varierande 
grad) högt i båda dessa avseenden. 

 Latinamerika: De flesta av länderna i området ligger kring mediumnivån för 
ekonomisk och social utveckling och genomsnittet för ekologiskt fotavtryck (2,7 
ha/inv)  Ett land ligger dock på en hög nivå i båda dessa avseenden. 

 Mellanöstern och Asien: Länderna i området återfinns på samma sätt som länderna 
i Oceanien längs "hela skalan" vad beträffar såväl social och ekonomisk utveckling 
som ekologiskt avtryck. 

 Nordamerika: Som i det föregående området återfinns dessa länder längs större 
delen av skalan - från mediumnivån för mänsklig utveckling kombinerat med "litet" 
fotavtryck till "målnivån" för mänsklig utveckling och mycket högt fotavtryck (ca 9 
ha/inv) 

 Diagrammet rymmer även ett särskilt område benämnt "Mål". Sistnämnda område 
innebär en kombination av hög utveckling (0.8 till 10) och lågt ekologiskt fotavtryck 
(0 till 2 ha/inv). Inget land ligger inom sistnämnda område. 
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Satellitfoton. Rader av stora nyodlade områden där de ljusgröna öppna områdena som 
strålar ut i alla riktningar från var sitt centrum påminner om ljusgröna "blommor" i den 
omgivande mörkgröna regnskogsvegetationen. 

En detaljbild av ett av dessa centra återger bebyggelse grupperad i, och kring, en fyrkantig 
"stadsplan" som i sin tur är indelad i fyra lika stora rutor. 
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Undervattensfoto. En skara dykare sitter och står kring ett konferensbord som befinner sig 
under vattenytan. 

På en skylt framför den konferensdeltagare som sitter i förgrunden står det: "Dr Ibrahim 
Didi Minister of Fisheries and Agriculture". 
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Foto. Långa rader av genomskinliga plastflaskor är utlagda på ett slags stort "bord" av 
silverglänsande korrugerad plåt. I bakgrunden skymtar långa envåningshus med rostiga 
plåttak. 

En pojke leker utanför husen. 
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Karta. Södra Sydamerika. Kartan visar Falklandsöarnas läge i södra Atlanten öster om den 
allra sydligaste delen av Argentina. 

Av en infogad uppförstoring över Falklandsöarna framgår att öarna är delade i en västlig 
och en östlig del av ett sund. 

Staden Stanley ligger på östra Falkland. 

En infogad skala anger öarnas längd till ca 25 mil (inklusive det mellanliggande sundet). 
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Foto. Ett demonstrationståg. I förgrunden tänder en ung man eld på den brittiska flaggan. 
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Foto. Möte där bl.a. USA:s dåvarande president Barack Obama, Tysklands förbundskansler 
Angela Merkel, Sveriges dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och Frankrikes 
dåvarande president Nicolas Sarkozy deltar. 

Deltagarna sitter utspridda intill ett bord där snacks, godis och mineralvatten är 
framdukade. 
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Foto. Ett stort antal tranor går och äter på en öppen åker. Ett flygande tranpar passerar på 
låg höjd. 

I bakgrunden skymtar en vattenyta. 
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Foto. Vy över dal med låglänta grunda sjöstränder och torra, gula, trädfattiga marker som 
på avstånd övergår i bruna branta kullar. 

Längs horisonten tornar väldiga snöklädda bergskedjor upp sig. 

I förgrunden ligger några små stenhus. 
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Världskarta där följande sex extra folktäta regioner är utmärkta: 

 Östasien med Kina, Japan, Koreanska halvön och Filippinerna - ca 1 745 milj, 24,9%. 

 Sydasien med Thailand, Burma, Bangladesh, Indien, Pakistan och Afghanistan - ca 1 
690 milj, 24,1%. 

 Europa - ca 830 milj, 11,8%. 

 Södra Västafrika med länder som Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin och södra 
Nigeria - ca 255 milj, 3,6% 

 Nordöstra Nordamerika (östra USA och sydöstra Canada) söder och öster om de 
stora sjöarna - ca 145 milj, 2,0%. 

 Sydöstra Sydamerika (sydöstra Brasilien, Uruguay och nordöstra Argentina) - ca 135 
milj, 1,9%. 
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Foto. Bred trädkantad stadsgata som är helt fylld av en stor folkmassa. 
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Diagram. Förhållandet mellan resurstillgångar och folkmängd över tid. 

Diagrammet återger hur folkmängden snabbt ökar tills den "slår i taket" när den når upp 
till de totala resurstillgångarna. Därefter följer den i stort sett resurstillgångarnas 
utveckling. 
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Diagram. Förhållandet mellan resurstillgångar och folkmängd över tid. 

Diagrammet återger hur folkmängden snabbt ökar tills den når upp till de totala 
resurstillgångarna. När detta inträffar stiger de totala resurstillgångarna parallellt med 
folkmängdens ökning. 
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Foto. Ett mycket stort antal kyl- och frysskåp står staplade på varandra på en öppen plats. 
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Diagram med två kurvor. Diagrammet återger Europas respektive Afrikas 
befolkningsutveckling från 1950 till 2050. 

Europa: Från en befolkning kring >0,5 miljarder år 1950 stiger befolkningen allt 
långsammare under 1900-talets andra hälft för att plana ut vid millennieskiftet med en 
befolkningstal kring 0,8 miljarder. Under de återstående 50 åren sjunker befolkningen 
gradvis för att år 2050 komma ned till ca 0,7 miljarder. 

En särskild markering för år 2010 visar att Europas befolkning vid denna tidpunkt uppgick 
till 0,75 miljarder. 
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Afrika: Från en befolkning kring 0,25 miljarder år 1950 vänder befolkningsökningen uppåt 
under 1900-talets andra hälft så att den når 1,0 miljarder i början av 2000-talet. 
Befolkningsökningen fortsätter därefter i oförminskad takt för att år 2050 nå 2,0 miljarder. 

En särskild markering för år 2010 visar att Afrikas befolkning vid denna tidpunkt uppgick till 
1,0 miljarder. 
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Världskarta. Antal födda barn per kvinna i olika delar av världen: 

 6,0 eller fler: Guinea Bissau, Sierra Leone, Liberia, Burkina Faso, Niger, Tchad, 
Demokratiska republiken Kongo, Uganda, Somalia, Afghanistan. 

 2,1– 3,9: Guatemala, Haiti, Alla de återstående länderna i Afrika söder om Sahara 
(med undantag för Namibia, Botswana, Zimbabwe, Sydafrika och Lesotho), Alla 
länderna på den Arabiska halvön (med undantag för Förenade Arabemiraten och 
Bahrain) samt Irak, Pakistan, Nepal, Bhutan, Laos och Papua Nya Guinea. 

 4,0– 5,9: Alla länderna i Nord- och Mellanamerika (med undantag för Canada och 
Guatemala), Alla länderna i Sydamerika (med undantag för Brasilien och Chile), Alla 
länderna i Nordafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Sydafrika, Lesotho, Israel, 
Jordanien, Syrien, Libanon, Turkiet, Albanien, Iran, Azerbajdzjan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgisistan, Kazachstan, Mongoliet, Indien, Bangladesh 
Burma, Vietnam, Malaysia, Indonesien, samt Filippinerna. 

 1,6– 2,0: Cuba, Chile, Brasilien, Irland, Storbritannien, Frankrike, Belgien, 
Nederländerna, de nordiska länderna och Estland, Kroatien, Makedonien, Kina, 
Thailand, Australien och Nya Zeeland. 

 1,5 eller färre: Canada, Portugal, Spanien, De flesta av länderna i Syd- Central- och 
Östeuropa, Ryssland, Nord- och Sydkorea, samt Japan. 

 ingen uppgift (Grönland och Franska Guyana). 
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Foto. En grupp kvinnor sitter eller står medan de lyssnar till en ung kvinna som håller ett 
föredrag och visar upp bilder. 

Några av de deltagande kvinnorna har med sig barn. Alla är iförda saris (den traditionella 
indiska kvinnodräkten). Alla utom föredragshållaren bär tunna slöjor över hjässan. 
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Befolkningspyramider och kurvdiagram som återger befolkningsutvecklingens fyra stadier. 

"Pyramiderna" återges: 

 stadium 1 (åren 1800-1850): Pyramiden har närmast formen av en inte allt för 
vacker julgran med hög smal topp och mycket breda, men ojämna, grenar nedtill. 
Antal män och kvinnor är i stort sett lika stort förutom i de yngre (och talrikare) 
åldrarna från ca 10 till 40 år. Här förekommer betydligt fler män än kvinnor i vissa 
åldersgrupper och fler kvinnor än män i andra åldersgrupper. 
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 stadium 2 (från 1850 till 1900-talets första decennier): Pyramiden har kvar samma 
grundläggande form som i det föregående stadiet - men utan de ovan nämnda 
"hackigheterna" bland de yngre årgångarna. Antalet män är större än antalet 
kvinnor i årgångarna 5-50 år. Från 50+ är kvinnorna fler än männen.  

 stadium 3 (från ca 1925-1960-talet): Pyramiden kan nu beskrivas som "konformad" 
med färre individer av båda könen i de yngre årgångarna och en betydligt mer 
"gradvis" minskning av antalet individer bland de äldre. Antalet kvinnor är (förutom 
i den allra yngsta årgången) genomgående större än antalet män.  

 stadium 4 (från slutet av 1900-talet till början av 2000-talet): "Utjämningen" mellan 
årgångarna har fortskridit så att antalet individer nu endast skiftar i mindre 
utsträckning från de yngre årgångarna till årgångarna kring 60+. Pyramiden får 
därmed närmast formen av en gevärskula med jämna sidor som avlutas med en 
trubbig "spets". Antalet män och kvinnor är i stort sett lika stort i alla åldersgrupper 
utom de översta/äldsta där antalet män är större. 

Kurvdiagrammet. Befolkningsökning med födelsetal och dödstal under perioden år 1800 till 
början på 2000-talet. 

 befolkningsökning: Ökningen ligger kring 11-13% under 1800-talets första hälft. 
Därefter tilltar befolkningstillväxten snabbt för att till sist plana ut strax under 40% i 
mitten på 1900-talet. Befolkningsökningen ligger kvar på denna nivå under resten 
av perioden. 

 födelsetal: Nativiteten beskriver en "berg och dalbana" mellan >30% och <40% 
under 1800-talets första hälft. Under 1800-talets andra hälft stabiliseras 
födelsetalen så att de ligger kring >35% fram till 1900. Under 1900-talets första 
hälft sjunker sedan födelsetalen brant, för att under seklets andra hälft fluktuera 
mellan ca 15% och <20%. Kring millennieskiftet sker dock en stabilisering kring 17%. 

 dödstal: Under större delen av 1800-talets första hälft ligger dödstalen kring >35%. 
Från 1840-talet och fram till 1800-talets andra hälft sjunker de sedan till under 20%. 
Därefter fortsätter de att långsamt sjunka - från ca 16% kring år 1900 till ca 14% vid 
2000 talets början. 

76 

Diagram. Födelsetal och dödstal på Mauritius under perioden 1910 till 2020 (angivna i %). 

 födelsetal: Fram till 1940 fluktuerar nativiteten i spannet mellan >40% och >25%. 
Från 1940 till 1950 stiger därefter födelsetalen till 50% (1950). Under resten av den 
aktuella perioden sjunker födelsetalen stadigt för att 2010 ligga kring 10%. 

 dödstal: Fram till mitten på 1940-talet fluktuerar dödstalen mellan 40% och 25% 
(med undantag för en mycket hög "pik" på ca 65% år 1920). Från mitten av 1940-
talet sjunker de brant ned till ca 15% år 1950. Därefter fortsätter de att sjunka, om 
än i allt långsammare takt, för att år 2010 nå ned till ca 6%. 

78 

Foto. Iförda regnkläder och utrustade med ryggsäckar och långa vandringsstavar tar sig 
gruppen upp för en synnerligen "knagglig" slänt av mörk sten. 



 

28 

 

En gråhårig man i förgrunden tar en vilopaus. 
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Två befolkningspyramider för Sverige och Indien år 2008. 

Sverige (0-300): Pyramidens form påminner om en "burk" med kort hals, bred fot och ännu 
bredare "midja". 

Upp till medelåldern är männen något fler än kvinnorna. Efter 70 är kvinnorna fler än 
männen. Denna disproportion stärks så att kvinnorna i den översta åldersgruppen (90-94) 
är ungefär dubbelt så många som männen. 

De största grupperna utgörs av åldrarna 15-24 år, 35-49 år samt 60-64 år. Efter 64 år 
smalnar pyramiden snabbt av från >3000 för såväl män som kvinnor till 25 för män och 50 
för kvinnor i åldergruppen 90-94 år. 

Indien (0-60 miljoner): Pyramiden är konformad med en lätt antydan till konkava sidor. De 
största åldersgrupperna utgörs av de yngsta åldrarna 0-4 år (60 miljoner för män och 
knappt 60 miljoner för kvinnor). 

De största grupperna utgörs av åldrarna 0-19 år. Därefter sker en kontinuerlig minskning 
från åldrarna 20-24 (ca 53 miljoner för män och ca 49 miljoner för kvinnor) via åldrarna 45-
49 (ca 30 miljoner för män och 28 miljoner för kvinnor) till åldrarna 85-89 med ca 2 
miljoner för både män och kvinnor (männen är fler än kvinnorna fram till åldrarna 75-79 
år). 
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Fyra olika befolkningspyramider: 

 Befolkning som varken ökar eller minskar, dvs lika många föds som dör - 
Symmetrisk befolkningspyramid med bred bas, nästan lodräta sidor som upptill 
rundar av en kort "spets" (påminner till formen om en gevärskula). 

 Befolkningen ökar snabbt, främst därför att det föds många barn - Symmetrisk 
pyramid med bred bas och konkava sidor som gradvis smalnar av till en hög och 
"vass" spets. 

 Befolkningen minskar därför att det föds få barn - Symmetrisk pyramid som från en 
bred bas "väller ut" i två konvexa sidor som upptill rundar av till en kort spets. 

 Befolkning med stor invandring av yngre män - Asymmetrisk pyramid där den 
högra, "kvinnliga" sidan är avsmalnande och konkav (som pyramiden för en snabbt 
växande befolkning) medan den vänstra, "manliga" sidan först buktar in vid 
åldersgruppen 10-19 år, för att sedan bukta ut som en stor "näsa" med "nästippen" 
vid åldersgrupperna 30-39 år, innan den smalnar i de övre åldersgrupperna på 
samma sätt som sin "kvinnliga" motsvarighet. 
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Världskarta. Andel (%) kvinnor i staters parlament (riksdag) 2008: 

 Inga kvinnor: Saudiarabien, Kuwait, Förenade arabemiraten. 
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 1–10%: Guatemala, Belize, Honduras, Panama, Haiti, Venezuela, Brasilien, 
Paraguay, Chile, de flesta av länderna i Västafrika, Egypten, Sudan, Etiopien, Kenya, 
Rwanda, Burundi, Zimbabwe, Madagaskar, Syrien, Jemen, Italien, Albanien, 
Grekland, Ungern, Rumänien, Ukraina, Ryssland, Turkiet, Georgien, Armenien, 
Kazachstan, Uzbekistan, Kirgisistan, Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Nord- och 
Sydkorea, Japan, Thailand, Indonesien, Papua Nya Guinea 

 10–20%: USA, Surinam, Guyana, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Tunisien, 
Senegal, Gambia, Guinea, Sierra Leone, Burkina Faso, Gabon, Kongo, Angola, 
Zambia, Botswana, Djibouti, Portugal, Frankrike, Irland, Storbritannien, Tjeckien, 
Slovakien, Estland, Litauen, Moldavien, Cypern, Israel, Syrien, Azerbajdzjan, 
Tadzjikistan, Kina, Filippinerna, Malaysia 

 21–30%: Canada, Mexico, Nicaragua, Namibia, Sydafrika, Eritrea, Uganda, Tanzania, 
Malawi, Moçambique, Spanien, Schweiz, Polen, Lettland, Bulgarien, Turkmenistan, 
Pakistan, Laos, Vietnam, Australien, Nya Zeeland 

 31–50%: Costa Rica, Argentina, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Norge, Sverige, 
Finland 

 inget parlament: Centralafrikanska republiken, Burma 

 ingen uppgift: Grönland, Västsahara, Marocko, Algeriet, Libyen, Liberia, 
Demokratiska Republiken Kongo, Somalia, Oman, Afghanistan, Nepal, Taiwan 
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Karta över Sveriges län och kommuner. 

Befolkningsförändring 1990–2009 i %: 

 över 50: Stockholm med kranskommuner 

 25-50: Umeå, Uppsala, Uddevalla, Göteborg med kranskommuner, Malmö. 

 10-25: Östra Svealand och Mälardalen, Örebro, Karlstad, Norrköping och Linköping, 
Kalmar, Växjö, Jönköping, området mellan Uddevalla och Göteborg och söder om 
Göteborg, Varberg, Halmstad, Hela västra och södra Skåne. 

 0-10: Området kring Luleå och Piteå, västra Jämtland med Östersund, område i 
södra Dalarna kring Falun och Borlänge, områden kring Hudiksvall och Gävle, 
områden väster och öster om Örebro, områden öster och väster om Norrköping 
och Linköping, Gotland, södra Öland, Karlskrona, områden söder och norr om 
Jönköping, områden kring Uddevalla, Göteborg, Varberg och Halmstad, Områden 
kring Vänersborg och Mariestad. 

 -10 till -25: Resten av landet. 

 under -25: Inga områden på kartan. 
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Diagram. Födelse- och dödstalens utveckling i Sverige under en period från 1700-talets slut 
till åren efter millennieskiftet. Av diagrammen framgår att såväl dödstal som födelsetal 
ligger på relativt höga nivåer fram till 1830-talet. 
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Under resten av den aktuella perioden sjunker såväl döds- som födelsetal fram till 1900-
talets andra hälft då de planar ut. 

Diagrammet återges: 

 födelsetal: Fram till 1800-talets andra hälft fluktuerar antalet födda i intervallet 
<30% till >35%. Därefter sjunker födelsetalen allt snabbare för att nå <15% vid 30-
talets slut. Under 1940-talets slut stiger födelsetalen tillfälligt till ca 18% varefter de 
från 1950-talets början och vidare sjunker (om än i långsam takt) för att komma 
ned till <13% efter millennieskiftet. 

 dödstal: Dödligheten fluktuerar fram till 1830-talet mellan >33% och 22%. Därefter 
sjunker den stadigt och når vid 1950-talets början <10%. Därefter ligger den kvar 
kring denna nivå under återstoden av den aktuella perioden.  
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Två befolkningspyramider. Sveriges befolkning åren 1750 och 2008. 

 1750: En mycket hög och smal pyramid som till formen påminner om ett spetsigt 
kyrktak. Den största åldersgruppen utgörs av de allra yngsta, 0-4 år (125 för såväl 
män som kvinnor). Redan i åldersgruppen 5-9 år är kvinnorna färre än männen. 
Denna obalans fortsätter sedan upp till åldersgruppen 90-94 år (som omfattar 
ytterst få individer).  

 2008: Pyramiden har samma form och fördelning mellan könen som pyramiden 
som redan finns beskriven på sidan 79. Skillnaden är att skalan här endast omfattar 
0-60. 
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Svart-vitt foto. Ett stort fartyg ligger vid kaj. Från kajen tittar en stor skara människor i olika 
åldrar upp mot fartyget. Högt ovanför dem trängs passagerarna längs fartygets reling för 
att ta farväl. 
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Diagram. In- och utvandring under perioden 1850 till 2000-talets början (1000-tal 
personer). 

Utvandring: Fram till 1860-talet ligger utvandringen på en låg nivå. Därefter ökar den 
snabbt för att fram till 1800-talets slut fluktuera mellan höga och låga nivåer. Under 1900-
talets första hälft uppvisar utvandringen en sjunkande trend - om än med några tillfälliga 
pikar (i början av seklet och 30 under 20-talets första hälft). Från andra hälften av 1940-
talet inleds sedan en trend med ökande utvandring. 

Invandring: Fram till 1870-talets mitt är invandringen så gott som obefintlig. Därefter 
inträder en långsam ökning som planar ut och övergår i en långsam minskning under 1900-
talets första decennier. Från mitten av 1940-talet inleds sedan en trend med snabbt 
ökande invandring som har fortsatt efter millennieskiftet. Under den sistnämnda perioden 
har invandringen dessutom "pikat"  i början på 1970-talet, vid mitten av 1990-talet och 
under 2010-talet. 
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Svart-vitt foto. Armando Alberghetti tillsammans med tre arbetskramrater. Armando 
arbetar just med att svetsa en detalj på en anordning. 
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Foto. En grupp som omfattar barn, vuxna och åldringar i ett rum med våningssängar. I 
förgrunden står en liten flicka och håller upp ett foto av en död man. En ung kvinna står 
bakom henne och håller henne om axlarna. 
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Karta över Sverige. Andel personer som är 65 och äldre i % 

 under 10: - 

 10-15: Området kring Umeå, området kring (och mellan) Uppsala och Stockholm, 
Eskilstuna, Nordöstra Västergötland, området kring Göteborg och Borås, området 
kring Malmö och Lund. 

 15-20: Området kring (och mellan) Abisko, Kiruna och Gällivare i nordligaste 
Sverige, området kring, och mellan, Piteå och Luleå, ett område i nordöstra 
Ångermanland, Jämtland med Åre och Östersund, Gästrikland med Sandviken och 
Gävle, södra Dalarna kring Falun och Borlänge, Mälardalen, södra Värmland med 
Karlstad, Örebro med omnejd, området omkring (och mellan) Motala, Linköping 
och Norrköping, område söder om Vänern (norra Västergötland) med städerna 
Mariestad och Skövde, område vid västkusten som omfattar städerna Uddevalla, 
Göteborg och Varberg, Halmstad med omnejd, Norra och västra Småland, med 
Jönköping, östra Småland med Växjö, Kalmar med omnejd, Blekinge med 
Karlskrona, större delen av Skåne 

 20-25: Stora områden i Norrlands inland, Bottenvikskusten från området norr om 
Umeå till Skellefteå, Övervägande delen av de återstående områdena i södra 
Sverige (några undantag nämns nedan). 

 25-30: Stora delar av Norrlands inland, områden i nordvästra och västra Svealand 
med t.ex. norra Värmland och Västmanland, södra Närke m.m., andra (begränsade) 
områden i södra Sverige som bland annat omfattar nordvästligaste och 
sydostligaste Skåne och norra Öland. 

 över 30: Nordöstra Norrbotten. 
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Karta över Sverige. Andel födda med utländsk bakgrund i % 

 >40: Området kring Haparanda, Området mellan Stockholm och Södertälje. 

 30-40: Områden söder om Stockholm, Landskrona, Malmö. 

 20-30: Östra Norrbotten, nordvästra Värmland, område som omfattar västra 
Mälardalen med södra Västmanland och Närke, område söder om Uppsala, 
Strömstad, Vänersborg, Göteborg, Borås med omnejd, stort område kring Växjö, 
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västra Blekinge, Helsingborg med omnejd, område i nordvästra Skåne (kring 
Perstorp), område öster om Lund. 

 10-20: Nordligaste Norrlands inland ned till Gällivare, område utmed Bottenviken 
som omfattar Luleå, område mellan Umeå och Örnsköldsvik, större delen av södra 
Sverige (med undantag för nedanstående områden). 

 5-10: Större delen av Norrland, nordöstra delen av östra Svealand, ett (nästan) 
sammanhängande bälte av områden som sträcker sig från Dalsland och västra 
Värmland österut genom Väster- och Östergötland till Öland och Gotland, områden 
i östra Småland, västra Blekinge, sydvästra och sydöstra Skåne, Uddevalla, 
Göteborg, Borås. 

 <5: Stora områden nordväst om Umeå och väster om Vilhelmina, södra Jämtland, 
västra Hälsingland, södra Dalarna, västra Västmanland. 
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Världskarta. 

På kartan är ett antal länder utmärkta och kommenterade på följande sätt: 

Invandrare i Sverige registreras inte efter etnisk tillhörighet utan efter statstillhörighet. 
Vilka som är t ex kurder, palestinier, syrianer syns därför sällan i statistiken. 

Assyrier/syrianer beräknas till ca 25000. 

Följande länder/grupper är utmärkta: 

 35000 balter som kom under och efter andra världskriget. 

 120000 nordiska flyktingar, finska krigsbarn, danskar och norrmän som fanns i 
Sverige vid andra världskrigets slut. 

 45000 flyktingar från koncentrationsläger i Tyskland. 

 15000 ungrare som kom i samband med revolten 1956 och politiska förföljelser 
under 1970- och 1980-talen. 

 7000 jugoslaver som immigrerade under 1950- och 1960-talen och 130 000 som 
kom som flyktingar under 1990-talet. 

 5000 greker som kom under juntatiden 1967–74. 

 12000 polacker som sökte skydd i samband med revolter och förföljelser från slutet 
av 1960-talet. 

 36500 turkar. 

 6000 tjecker som kom efter Praginvasionen 1968. 

 11000 eritreaner som sökt skydd undan krig i Eritrea sedan slutet av 1960-talet. 

 26000 chilenare som kommit efter militärkuppen 1973. 

 25000 övriga latinamerikaner som flytt undan politiska förföljelser i Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Uruguay m fl länder under 1970-talet. 

 9000 vietnamkineser (båtflyktingar) som flytt undan förföljelser. 

 50000 iranier som flytt undan den iranska revolutionen 1979 och kriget mellan Iran 
och Irak under 1980-talet. 

 43000 irakiska medborgare som flytt undan krig och förföljelse. 
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 ca 12500 somalier som flytt undan krig. 

88 

Foto. Några beslöjade kvinnor står vid ett bord där en prinsesstårta dekorerad med 
svenska flaggor är framdukad. 
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Foto taget på avstånd. Ena halvan av ett berg omfattas av en gigantisk explosion som 
slungar sten, rök och aska högt upp i luften. I förgrunden växer täta granskogar. 
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Satellitfoto/karta. På en karta där delstatsgränserna är utmärkta täcker ett stort 
halvcirkelformat moln delar av delstaterna Wyoming, Nebraska och Colorado i centrala 
USA. 
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Satellitfoto/karta. Molnet täcker nu istället en stor del av delstaterna Indiana och Illinois 
söder om de stora sjöarna. 
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Teckning. Jorden i genomskärning. Serie om tre teckningar där andra och tredje delen 
utgörs av en förstorad detalj från sin föregångare. 

Teckning 1: Ett spetsigt segment lyfts ut ur jordgloben (från norra Nordamerika) 

Teckning 2: Segmentets olika skikt återges (nerifrån och upp): 

 Jordmanteln (som är stel och i litosfären fast) omfattar de närmast följande skikten 
från jordskorpan och ned till 2900 km (gränsen till den yttre kärnan). 

 Jordskorpan - som är fast. 

 Ned till 100 km: Litosfären - som är fast. 

 Från 100 till 300 km: Astenosfären - som är plastisk, delvis nedsmält. Astenosfären 
inhyser konvektionsströmmar. 

 Yttre kärnan, som är flytande, omfattar området från 2900 km (ca 1700 grader 
varmt) till 5140 km (ca 6000-7000 grader varmt). 

 Från 5140 km till 6370 km, inre kärnan (som är fast). 

 6370 km Jordens medelpunkt. 
Teckning 3: Jordskorpan och Litosfären (ned till 100 km djup). 

Jordskorpan omfattar följande skikt: 

 Sediment 

 Kontinentskorpa (sial). 

 Oceanskorpa (sima) 5 till 8 km. 

 Mohoskiktet (skiktet mellan oceanskorpan och litosfären). 



 

34 

 

94 

Teckning. Tre världskartor som återger kontinentaldriften under 200 miljoner år. 

 Jorden för 200 miljoner år sedan: Alla jordens nuvarande kontinenter bildar en 
sammanhängande landmassa - Pangea. Havet som omger Pangea benämns 
Panthalassa. 

 Jorden för 65 miljoner år sedan: Nuvarande Nord- och Sydamerika (som inte sitter 
ihop) rör sig västerut. Nordamerika och Eurasien (som vrider sig medurs) sitter ihop 
vid nutidens Skandinaviska halvö. Afrika rör sig norrut och sitter ihop med Eurasien, 
dels på flera ställen vid nuvarande Medelhavet, dels där Röda havet nu ligger. 
Indien utgör en egen kontinent som rör sig norrut mot södra Eurasien. Antarktis 
skiljs endast från Sydamerikas sydspets av ett smalt sund. Antarktis och Australien 
sitter ihop men Australien rör sig i nordostlig riktning. 

 Idag – rörelsen fortsätter. Karta där gränserna mellan litosfärplattorna är utmärkta. 
Kartan visar hur Nord- och Sydamerika rör sig västerut medan Eurasien rör sig 
österut. Afrika fortsätter norrut. Indien pressas fortfarande norrut mot södra 
Eurasien. 
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Världskarta där 14 kontinentalplattor och deras respektive rörelsehastighet är utmärkta. 

 Stilla havsplattan: Stilla havet från Nordamerikas västkust bort till havsområdena 
utanför Östasien. 

 Juan de Fuca-plattan: Mellan Stillahavsplattan och Nordamerikanska plattan. 

 Nordamerikanska plattan: Västra Nordatlanten med Nordamerika och Grönland. 

 Cocosplattan: Omgiven av Stillahavsplattan, Nordamerikanska p., Sydamerikanska 
p., Nasca-p. och Karibiska p.. 

 Karibiska plattan: Omgiven av samma plattor som Cocosplattan förutom att den 
inte gränsar till Nasca-p.. 

 Nasca-plattan: Stilla havet utanför Sydamerikas västkust. 

 Sydamerikanska plattan: Området från Sydamerikas västkust till och med västra 
halvan av Atlanten. 

 Afrikanska plattan: Afrika med östra halvan av Atlanten, södra halvan av 
Medelhavet och östra delen av Röda havet och Indiska Oceanen. 

 Arabiska plattan: Omfattar Arabiska halvön, sydvästra Iran och Persiska viken. 

 Mittatlantiska ryggen: Gränsen mitt i södra Atlanten mellan den Sydamerikanska 
och den Afrikanska plattan. 

 Eurasiska plattan: Europa och Asien med norra Medelhavet, östra Atlanten och 
västra Stilla havet. 

 Indisk-australiska plattan: Östra Indiska Oceanen med Oceanien och Indien (Nya 
Zeeland ligger på gränsen till Stilla havsplattan). 

 Filippinska plattan: Havet mellan Filippinerna, Kina, Japan och Stilla havsplattan (i 
öster). 

 Antarktiska plattan: Antarktis med omgivande hav. 
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Exempel på plattor som glider isär (cm/år): 

 Stilla havsplattan och Nasca-plattan, 18. 

 Stilla havsplattan och Antarktiska plattan, 8. 

 Nordamerikanska plattan och Eurasiska plattan, 2. 

 Sydamerikanska plattan och Afrikanska plattan, 3 (i norra Atlanten) och 4 (i södra 
Atlanten). 

 Afrikanska och Antarktiska plattan, 2. 
Exempel på plattor som kolliderar: 

 Nasca-plattan och Sydamerikanska plattan, 11. 

 Indo-australiska och Eurasiska plattan, 5. 

 Indoaustraliska och Filippinska plattan, 10. 
Exempel på plattor som glider förbi varandra: 

 Stillahavsplattan och Nordamerikanska plattan, 4. 
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Teckning. Jordskorpan längs Stenbockens vändkrets i "genomskärning". 

Följande processer återges: 

Öbågar och djuphavsgravar uppkommer där havsbottendelar av plattor kolliderar. När en 
platta pressas in under en annan uppstår en subduktionszon. 

Oceanplattan på 3 000-6 000 meters djup är kuperad och sprickbildningar är vanliga. Det är 
den vanligaste typen av landskap på havsbottnen. 

Oceanryggar är bergskedjor som bildas när plattorna glider isär och magma strömmar upp. 
På vissa platser når de ovanför vattenytan som vulkaner. 

Mitt i oceanryggarna går en spricka där ny botten bildas. 

En del av kontinentplattans berggrund omvandlas, veckas och lyfts upp. Det blir en stark 
oro i jordskorpan. Bergskedjor och djuphavsgravar bildas. 
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Världskarta. Registrerade jordbävningar. Kartan visar hur de registrerade jordbävningarna 
sammanfaller med "skarvarna" mellan litosfärplattorna. 

Flest jordbävningar inträffar mellan den Afrikanska och den Eurasiska plattan, mellan den 
Indisk-australiska och den Eurasiska plattan, mellan den Filippinska plattan och den 
Eurasiska plattan, mellan stillahavsplattan och den Nordamerikanska plattan, mellan 
Cocosplattan och den Karibiska plattan samt mellan Nazcaplattan och den Sydamerikanska 
plattan. 
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Flygfoto. Hela insidan av vulkankratern är en enda glödande och rykande massa. 
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Teckning. Vulkan under utbrott i genomskärning. 

Magma pressas upp genom ett antal kanaler som förgrenar sig genom de underliggande 
skifferskikten och de varvade lagren av aska och lava i "vulkanberget". 

Magman pressas slutligen upp i luften som lava dels genom vulkanens krater, dels genom 
mindre sidokratrar utmed bergets sidor. Aska och "bomber" (stora block) slungas högt upp 
i luften samtidigt som stora strömmar av trögflytande lava rinner nedför vulkanens sidor. 
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Teckning och karta. 

Teckningen: Hur en s.k. "hot spot" på oceanens botten leder till bildandet av en lång 
"sträng" av vulkanöar som gradvis omvandlas till korallöar. 

Följande återges/kommenteras: 

"Hot Spot" stillaliggande område i astenosfären från vilken magma tränger upp i 
förgrenade kanaler så att en aktiv vulkan bildas. 

Den vulkaniska aktiviteten medför att plattan rör sig "bortåt" (på bilden). 

Kartan: Hawaiiöarna i norra Stilla havet (söder om Berings sund och ögruppen Aleuterna). 

En infogad pil anger plattans rörelse i nordvästlig riktning. 

Av kartan framgår vidare hur en aktiv vulkan bildar en lång ökedja som sträcker sig i 
nordvästlig riktning och som närmare Asien ligger under havsytan (Emperor 
undervattensrygg). 
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Teckning. Två "utskurna" sektioner av jordskorpan (med berg, skogar, floder och 
samhällen) "krockar" vilket leder till en jordbävning. 

Följande är utmärkt på bilden: 

 Jordbävningens fokus, den punkt där den största rörelsen äger rum - En punkt där 
de två sektionerna kolliderar (och som befinner sig långt under markytan). 
Jordbävningens fokus är omgivet av koncentriska cirklar som sprider sig ut över 
hela landområdet. 

 Jordbävningens epicentrum, platsen på jordytan ovanför fokus. 
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Foto. Barn som kryper ihop under sina skolbänkar. En pojke till vänster håller sin skolväska 
över huvudet medan flickan bredvid nöjer sig med att hålla händerna om hjässan. 
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Karta. Kuststräcka som omfattar sydvästra Canada och nordvästra USA. 
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Av kartan framgår hur San Andreasförkastningen löper mellan Stillahavsplattan och den 
Nordamerikanska plattan (här passerar den mycket nära, eller genom, städerna San 
Francisco och Los Angeles). 

I ovan nämnda område glider plattorna förbi varandra: Stillahavsplattan mot norr, den 
Nordamerikanska plattan mot söder. 

Norr om San Francisco fortsätter förkastningen på havsbotten där den utgör en 
subduktionszon mellan Gordaplattan/Juan-de-Fucaplattan och den Nordamerikanska 
plattan (4 cm per år). 

Gordaplattan/Juan-de-Fucaplattan och Stillahavsplattan glider däremot isär. 
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Flygfoto. Kuperat ökenlandskap. San Andreasförkastningen sträcker sig som en klart 
urskiljbar jättespricka rakt genom det torra landskapet. 
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Teckning. Förloppet under en tsunami skildras i följande bildsekvens (som är numrerad i 
bildbeskrivningen). 

1. Ovanför jordbävningens fokus bildas två vågor då en del av havsbottnen pressas 
uppåt. 

2. Tsunamivågen rör sig över ett område som är 3 km djupt. Vågen som rör sig i en 
hastighet av 600 km/tim är 100 meter lång och 1 meter hög. 

3. Vågen når grundare områden med ett djup av 100 meter. Vågen, vars hastighet har 
gått ned till 100 km/tim är nu betydligt kortare och högre. 

4. Vågen närmar sig stranden på ett djup av 10 meter. Den har nu en hastighet av 50 
km/tim och bildar i framkant en hög vägg av vatten när den träffar stranden. 
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Foton. En serie om fyra foton skildrar förloppet när tsunamin träffade den thailändska 
kusten. 

 1: Ett strandhotell med en balkong skuggad av markiser som löper runt hela 
byggnaden. 

 Bredvid (och kant i kant med hotellet) ligger en liten damm. 
Mellan hotellet och sandstranden utbreder sig en grön gräsmatta med bord och 
parasoller där några personer passerar på sin väg till hotellet. 

 2: Tsunamin har svämmat över gräsmatta så att endast några av parasollernas 
överdelar når över vattenytan. Vattnet bildar ett vattenfall ned i dammen och 
börjar forsa in på hotellets balkong. Dammen är fylld av kringflytande stolar och 
bord. 

 3: Vattnet har stigit ytterligare. Balkongen har förvandlats till ett vattenfall. 
Hotellets möblemang bildar en "bröte" i lokalens bortre del. 
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 4: Hela området (inklusive hotellets inre) står nu under vatten. Hotellbalkongens 
räcke ligger i höjd med vattenytan. Rester av inredningen flyter omkring bland 
strömvirvlarna utanför byggnaden. 
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Teckning. Varningsboj för tsunamis. 

Bojen, som är 4,3 meter hög, består av en skålformad nederdel som är fäst vid botten med 
två ankare och en hög överbyggnad med kontrollenhet, modem och antenner (en infälld 
bild visar att den skålformade nederdelen är lika hög som en människa). 

Bojen fungerar på följande sätt: 

1. Vattentrycket mäts när tsunamivågen passerar. 
2. Data sänds till bojen i form av akustisk signal. 
3. Data sänds från bojen till en vädersatellit. 
4. Satelliten reläar informationen till varningsstationer. 

105 

Två satellitfoton. 

Till vänster: Stadsbebyggelse omfluten av vatten. Nordsidan/kanten domineras av en lång 
sandstrand. Sydsidan vetter däremot mot ett smalt sund. 

Området är delvis tättbebyggt, men där ligger även större hus omgivna av grönområden 
med lövträd. 

Längst i söder växer en liten skog. 

Området står på sydsidan i förbindelse med angränsande bebyggda områden via två broar. 

Till höger: Stranden och nordsidan (nästan halva området) är borta (ligger under vatten). 
Av sandstranden i norr återstår bara några små öar. Bebyggelse, grönområden samt 
skogspartier är alla fullständigt ödelagda. Endast den ena av de två broarna är kvar. 
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Foto. Bred palmkantad stadsgata där förstörda bilar, möbler, delar av hustak, trädgrendar 
och uppslitna växter ligger i högar så att gatan mest liknar en soptipp. 

Människor går förbi längs trottoarerna eller sitter och betraktar förödelsen. 
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Världskarta. Bergrundens ålder. 

 Urbergssköldar: Nordöstra Nordamerika med större delen av Grönland, större 
delen av nordöstra och östra Sydamerika, östra och sydligaste delen av 
Skandinaviska halvön med Finland, Baltikum och den europeiska delen av Ryssland, 
ett stort område i Sibirien mellan Ishavet, Bajkalsjön och Stilla Havet, större delen 
av Afrika, Indien och Australien, samt områden i östra Kina och södra Vietnam. 
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 Sedimentär berggrund: Mississippis delta i Nordamerika, stora delar av Sydamerika 
öster om Anderna, ett bälte som sträcker sig från Belgien och norrut i Västeuropa 
till områdena kring Svarta havet och Kaspiska havet i öster. Ett område öster om 
Uralbergen i Ryssland, Gobiöknen, Pakistan, områden norr om Himalaya och 
områden i östra Kina och sydöstra Australien. 

 Gamla bergskedjebildningar (kaledoniska och variskiska): Sydvästra och sydöstra 
Nordamerika, västra Anderna i västra Sydamerika, östligaste Grönland, västra sidan 
av Skandinaviska halvön, norra Skottland och västra Irland, norra Spanien/södra 
Frankrike, östra Polen, ön Novaja Zemlja i Ishavet och Uralbergen, östra 
Centralasien, Indokina, östra Australien, Nya Zeeland. 

 Unga bergskedjebildningar (alpina): Västra Nord- och Sydamerika, Spaniens inland, 
Alperna, Italien, Balkanområdet, Turkiet, Iran, stora områden i Centralasien, 
östligaste delen av Asien, stora delar av Centralasien och Sydasien (Indonesien). 

107 

Tidsaxel som omfattar mer än 545 miljoner år. 

Urtid (Prekambrium) (fram till 545 milj. år sedan). 

Forntid (Paleozoikum) 545 till 245 milj. år sedan. 

Under Paleozoikum inträffar två bergveckningar: Den Kaledoniska veckningen (ca 400 
miljoner år sedan) och den Variskiska veckningen (ca 290 miljoner år sedan). 

Paleozoikum omfattar: 

 545-510 - Kambrium 

 510-440 - Ordovicium 

 440-400 - Silur 

 400-360 - Devon 

 360-290 - Karbon 

 290-245 - Perm 
Medeltid (Mesozoikum) (245-65 miljoner år sedan). 

Mesozoikum omfattar: 

 245-210 - Trias 

 210-145 - Jura 

 145-65 - Krita 
Nutid (Kenozoikum) (65 miljoner år sedan till vår samtid). 

Vid övergången mellan Krita och Tertiär (ca 65 miljoner år sedan) inträffar den Alpina 
veckningen. 

Kenozoikum omfattar: 

 65-2 milj år sedan - Tertiär 

 2 milj år sedan till nutid - Kvartär 
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Foto. Mineral med halvgenomskinligt vita och skrovlig ytor. 
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Foto. Mineral med ljusa, lätt "rödtonade", plana ytor 
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Foto. Sten var yta är spräcklig i svart, halvgenomskinligt vitt, blekblått och rosa. 
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Foto. Berghällar i havsbandet vars grå sten har huggits upp i "kuber" av varierande storlek 
och utformning. 
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Foto. En blottad bergssida där stenen uppvisar en böljande ådring av tunna olikfärgade 
parallella linjer som påminner om ådringen i träytor. 

På den övre delen av berget är denna ådring "överkryssad" av en rad ljusa lodräta streck. 

Upptill på berget växer skog. 
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Teckning och schematisk modell. 

Teckningen: Berg (t.ex. magmatiska bergarter) bryts ned av yttre krafter (vittring, erosion). 

Materialet från erosionen transporteras till havet där det sjunker till botten och bildar 
avlagringar. Dessa avlagringar ombildas sedan genom tryck till sedimentära bergarter. 

Plattan med dessa sedimentära bergarter pressas in under en annan litosfärplatta 
(subduktion). 

I subduktionszonen uppstår bergveckning varvid metamorfa bergarter bildas genom tryck 
och temperatur. 

Den del av berget som pressas längre ner och utsätts för inre krafter smälts ned till 
magmatiska bergarter. 

Dessa magmatiska bergarter kommer sedan upp till markytan som lava i samband med 
vulkanutbrott. 

Modellen: Cykel om 5 faser som är sammanlänkade medelst pilar (Dess pilar återges i 
bildbeskrivningen med/inom parenteser) 

Cykeln återges:  

Sediment 

 sand 

 lera 
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 kalkslam 

(tryck) 

Sedimentära bergarter 

 sandsten 

 lerskiffer 

 kalksten 

(tryck + värme) 

Metamorfa bergarter 

 kvartsit 

 gnejs 

 marmor 

(tryck + värme) 

Magma 

(avsvalning + stelning) 

Magmatiska bergarter 

 granit 

 porfyr 

 lava 

(vittring + erosion) 

Sediment 

 sand 

 lera 

 kalkslam 

(och så vidare) 

Modellen/cykeln kompliceras dock något genom att några faserna är "direktlänkade" till 
varandra av "tvärgående" pilar på följande sätt: 

 Sedimentära bergarter och metamorfa bergarter bryts ned till sediment genom 
vittring + erosion. 

 Magmatiska bergarter ombildas till Metamorfa bergarter genom tryck + värme. 
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Världskarta. Pilar av varierande storlek förenar producenter av järnmalm med 
konsumenter. 
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 De största flödena: Från Sydamerika (Brasilien) till Europa. Från Australien till Japan 
och Sydkorea. 

 Stora flödena: Från Sydamerika till Japan och Sydkorea. Fån Västafrika till Europa. 

 (Relativt) mindre flöden: Från norra Skandinavien (Malmfälten) till Europa 
(Tyskland). Från Sydamerika till Japan. Från östra Kanada till Europa. Från södra 
Indien till Japan, Sydkorea och Europa. 
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Foto. Gruva där bergssidan har gröpts ut i höga "trappstegsformade" terrasser. 

I förgrunden lastar en grävskopa en gruvtruck med malm. 
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Karta. Nordligaste delen av Sverige med angränsande länder. 

Järnvägslinjen som förbinder Malmberget utanför Gällivare med Kiruna och med 
hamnarna i Narvik (Norge) och Luleå vid Bottenviken. 
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Svart-vitt foto. Gruvarbetare som har ställt upp inför fotografen. 

De står på rad framför en bergssida där brytning pågår. Några av dem står uppe på den 
branta bergssidan där en stege har rests på ett ställe. 

Förutom att några av arbetarna bär förkläden saknar de särskilda arbetskläder. 

Allihop bär bredbrättad hatt eller skärmmössor med kort skärm. 
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Flygfoto. Dagbrottet framträder som ett djupt "sår" i utkanten av tätorten. 
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Teckning. Skog där vegetationen bland annat består av höga fräkenväxter, lummerträd och 
ormbunkar. Bland träden flyger jättelika trollsländor. 
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Teckning. Havsbotten i genomskärning som är skiktad på följande sätt (uppifrån och ned): 

1. hav 
2. sediment 
3. växtmaterial (döda trädstammar och blad från fräkenväxter, lummerträd och 

ormbunkar) 

115 

Schematisk teckning. Hur torv och kol bildas genom tryck uppifrån och värme underifrån. 

Växtmaterial som ligger "varvat" mellan andra sediment omvandlas gradvis till allt tätare 
och tunnare skikt på följande sätt: 
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1. torv från kvartärtiden 
2. brunkol från tertiärtiden 
3. kol 
4. antracit 
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Teckning. En hinnkräfta, två sorters kiselalger och ett hjuldjur (flercelligt klockformat djur) 
blir alla en del av bottensedimenten när de dör. 
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Teckning. Ett sedimentskikt utsätts för tryck uppifrån och värme nedifrån. 
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Teckning. En porös bergart som innehåller gas, olja och (längst ned) vatten stängs in mellan 
täta bergarter när det "förseglas" genom att markskikten har glidit mot varandra i en 
förkastning. 
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Schematisk teckning. De olika skikten som ingår i ett platåberg och tiden för deras 
tillkomst. 

Teckningen återges (nerifrån och upp): 

 diabas (bergets topp) - Perm 

 lerskiffer - Ordovicium och Silur 

 kalksten - Ordovicium 

 alunskiffer - Kambrium 

 sandsten - Kambrium 

 urberg (gnejs) 
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Foto. Kalksten som är full av rörformade fossil. 

En infogad linjal visar att stenen är cirka 11 cm hög och 8 cm bred. 
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Serie om fem teckningar (A-E) som illustrerar texten om vår fjällkedjas utveckling/tillkomst. 
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Karta. Berggrunden i de nordiska länderna (utom Grönland). 

 Urberg: Södra och sydvästra Norge, större delen av Sverige, hela Finland. 

 Sedimentär berggrund: Hela Danmark, större delen av Skåne, Smålandskusten, 
Öland och Gotland, områden vid Vänern och Vättern, västra Hjälmaren, 
Siljansringen, begränsade områden i sydvästra Norge. 
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 Fjällberggrund: Större delen av Norge, större delen av den svenska fjällkedjan från 
Härjedalen upp till Torne träsk. 

 Yngre vulkanisk eller magmatisk berggrund: Hela Island, ett begränsat område 
väster om Oslofjorden. 

121 

Foto. Brant bergssida som är relativt plan på ovansidan. 

Bergsbranten nedanför är djupt fårad upptill för att sedan övergå i "timglasformade" 
rasbranter av grå sten. 

122 

Foto. Lång sandstrand där några badgäster promenerar i vattenbrynet. Havet utanför ligger 
nästan stilla. 

123 

Foto. Grotta där långa istappsliknande stalaktiter växer tätt från taket. Andra kalkbilningar 
har byggt upp former som istället växer uppåt från golvet och som till formen påminner 
om prydligt ansade enbuskar. 

I förgrunden står en man med pannlampa. 

124 

Foto. Sadeltaken på raserad villor som lutar åt alla håll. Den leriga, till synes "uppgrävda" 
marken kring dem är täckt med allsköns bråte och en bil som står på kant. 

Förödelsen sträcker sig över ett stort område. 

125 

Flygfoto. En bred och lugnflytande älv slingrar sig fram med rundade meanderbågar genom 
en bred dalgång med gröna fält och gårdar. 

Dalgången kantas på ömse sidor av höjder med skogsmark. 
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Teckning. En flods väg från källflödena uppe i bergen ned till havet. 

Teckningen återges: 

Övre delen:  

I flodens övre lopp är strömhastigheten stor och vattnet transporterar snabbt bort stenar 
och grus som vittrat och fallit ned från sidorna. Materialet nöter mot bottnen och 
dalgången blir V-formad. 

Mellersta delen:  

Längre ned i ett flackare landskap blir strömhastigheten lägre och floden kan inte längre 
transportera så grovt material. Där dalen är bred börjar floden slingra sig fram (meandra). 
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I meanderbågarnas ytterdel eroderas älvbrinken medan deras insida "växer ut" till näs 
genom pålagringar tills meanderbågarna snörs av från älvfåran så att det bildas 
bågformade korvsjöar. 

Nedre delen:  

Närmare mynningen flyter floden långsamt. En del av sedimenten avlagras på bottnen. 
Flodbotten höjs därvid och vid högvatten kan floden svämma över. Den avlagrar då 
sediment längs stränderna i form av vallar (levéer). Om floden för med sig stora mängder 
sediment kommer den vid mynningen att dela upp sig i ett flertal armar och bilda ett delta. 
Flodslätter byggs upp av flodsediment som bildar bördig alluvialjord. Slätterna är ofta 
tätbefolkade jordbruksbygder. 

(Från havsstranden löper dessutom en smal strandsporre av sten och sand ut i havet som 
en sorts naturlig pir eller vågbrytare). 

127 

Teckning. Stiliserad havsstrandsprofil i "genomskärning". 

Strandprofilen påverkas av havet på följande sätt: 

Under havsytan: 

ackumulationsplan (sedimenterat material som avsätts bildar ett slags grunda "hyllor" 
ovanpå den ursprungliga strandprofilen. Dessa hyllor avslutas med "stup" längre ut från 
stranden. 

Ovanför havsytan: 

Strömmar och vågor har nött ned den ursprungliga strandprofilen till ett lägre 
abrasionsplan. Hårdare bergrund har blivit kvar som abrasionsrester i form av raukar och 
höga strandklintar. 

127 

Flygfoto. Lång bågformad strandsporre som sträcker sig långt ut i havet. 

128 

Teckning. Profil av inlandsisens kant och närmaste omgivning. 

Över isen råder högtryck. Kall fallvind som blåser från isen för med sig sediment som sedan 
avsätts på stäppen som lössjord (Över stäppen råder lågtryck). 
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Teckning. Dalgång med glaciär i genomskärning (återgiven snett uppifrån). 

Glaciärer från två dalgångar som skiljs åt av en hög klippklack "sammanströmmar" på sin 
väg nedåt. 

I glaciärens övre del (ovanför snögränsen) pågår nybildning av is. Denna del omfattar 
följande skikt: 

Överst ligger ett tjockt täcke av snö. 
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Under snön ligger ett skikt av kornsnö - firn. 

Längst ned ligger det skikt av is i rörelse som utgör större delen av glaciären och som når 
ända ned till berget och den bottenmorän som isskiktet drar med sig. 

Nedanför snögränsen består glaciären endast av is. Här löper ett band av djupa 
glaciärsprickor tvärs över isen. 

I den nedre delen av glaciären pågår avsmältning. 

Glaciärtungan utgör glaciärens allra nedersta, sluttande del. Här öppnar sig en isälvstunnel 
genom vilken en isälv strömmar ned för bergssidan. 

Runt glaciären avsätts "strängar" av sten som mittmorän (utanför bergklacken som delar 
glaciärens övre del), samt som sidomorän utmed iskanterna och som moränryggar 
(ändmorän) i form av tvärgående åsar nedanför glaciärtungan. 
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Teckning. Jordglob där norra halvklotet är vänt mot betraktaren. 

De nedisade områdena omfattar: 

Nästan hela norra halvan av Nordamerika (med undantag för det nordöstligaste hörnet av 
Alaska och spridda områden i väster), Grönland och Island, norra och nordvästra Europa 
ned till södra England och södra Tyskland (Skandinavien med Nordsjön och Östersjön är 
helt istäckta). Isen omfattar även nordvästra Sibirien med västra och centrala ishavskusten. 

I övriga delar av Eurasien omfattar isen höglänta områden som t.ex. Pyrenéerna, Alperna 
och Himalaya (i Afrika är endast Atlasbergen i nordväst nedisade). 
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Karta. Högsta kustlinjen i Norden. 

Halland, Västergötland och Östergötland utgör ett skärgårdshav som förbinder Nordsjön 
med Östersjön (Småland och Skåne är en ö). 

Östra Svealand, Uppland och Norrlandskusten ligger under vatten. Nästan hela Finland 
(med undantag för de nordligaste delarna) är vattentäckt, men med stora skärgårdar i den 
södra delen. Västra Baltikum utgör även det havsbotten. 

Stor issjöar ligger i nuvarande Norge och svenska fjällvärlden, i Småland, och i stora 
områden söder om Finska viken. 

Landhöjningen är utmärkt med ett antal koncentriska ringer på följande sätt: 

 0: Sydvästligaste Norge, norra Jylland, Själland, Skåne, Baltikum. 

 50: Södra Norge, Halland, Västergötland, Småland, Öland och Gotland, Stockholm, 
sydligaste Finland.  

 150: Västra och södra Norge, Bohuslän, Vänern, Uppsala och Åbo (Finland). 

 200: Centrala och östra Norrland, västra Finland. 

 250-284: Östra Norrland mellan Hudiksvall och Umeå. 
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131 

Foto. Vintrigt landskap där horisonten domineras av en bergrygg där sidorna är 
glesbevuxna medan toppen är skogtäckt. 

132 

Sverigekarta. 

Följande områden är utmärkta på kartan: 

 Isälvssediment: Södra Skåne, Halland, norra Småland, nordöstra Västergötland 
(utmed Vättern) Jämtland och Norrlands inland upp till området utmed Torneälv 
där de är särskilt frekventa. 

 Område över högsta kustlinjen: Större delen av Skåne, Sydsvenska höglandet, 
Dalsland, ett sammanhängande område som omfattar större delen av västra och 
centrala Sverige från norra Värmland upp till Torneälv. 

 Område under högsta kustlinjen: Trakterna kring Vänern, Blekinge, Öland, Gotland, 
Smålandskusten, Östergötland, Bergslagen, Mälardalen och hela östra Svealand, 
samt ett brett "bälte" upp längs norrlandskusten till Torneälv. 

 Högsta kustlinjen: Mångflikig gräns mellan områdena över och under högsta 
kustlinjen. 
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Sverigekarta. Kartan är indelad i koncentriska områden (lite som årsringarna i en 
trädstam). Dessa linjer anger landhöjningen i olika delar av Sverige (linjerna i inlandet är till 
stor del baserade på antaganden). 

Kartan återges på följande sätt (mm/år): 

 Södra Skåne -0,5 

 Norra Skåne 0 

 Oskarshamn 1,0 

 Norrköping 3,0 

 Stockholm 4,0 

 Gävle 6,0 

 Härnösand 8,0 

 Kusträcken från området norr om Umeå till strax norr om Luleå 8,5 

 Haparanda (Torneälvs mynning) 8,0 

 Längre upp längs Torneälv 7,0 

 Längst upp i norr 4,0  

134 

Foto. Uppgrävt område med stora högar av grus mellan provisoriska vägar. Material 
transporteras upp till truckar och lastbilar med hjälp av långa transportband. 

Alla fordonen på bilden är omgivna av stora moln av damm. 
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I bakgrunden växer tät granskog. 

136 

Teckning. Issjö som gränsar till den avsmältande inlandsisen återgiven i genomskärning. 

Teckningen omfattar följande detaljer: 

 Flyttblock lossnar från kringflytande isberg och sjunker till issjöns botten. 

 Moränryggar med "strängar" av sten blir kvar där kanten till inlandsisen låg innan 
den drog sig tillbaka. 

 Isälvsmynning i kanten på inlandsisen (ligger under vattenytan). 

 Rundade stenar och sediment som har förts med isälven bildar en åsrygg på issjöns 
botten. 

136 

Teckning med tre tillhörande foton. 

Teckningen föreställer det landskap som i den föregående bilden utgjorde issjöns botten. 

Teckningen omfattar följande detaljer: 

 Flyttblocket som lossnade från isberget ligger nu vid foten av en skogklädd ås. 

 Åsryggen som avsattes av isälven är nu en skogsbevuxen rullstensås. 

 Moränryggarna som inlandsisen lämnade efter sig är nu långsträckta skogbevuxna 
områden med blockrik moränmark. 

 De stora områdena mellan moränryggarna utgörs nu av lerslätter och grunda 
insjöar. 

 Bredvid rullstensåsen ligger en rundhäll med isräfflor vars rundade sida är vänd mot 
den forna iskanten. 

Tre tillhörande foton återger ett flyttblock omgivet av skog, en rundhäll med längsgående 
isräfflor och ett snitt i marken som visar den varviga lerans olika skikt. 

139 

Teckning. Jordtäcke med exempel på jordarter. Jordtäckets olika skikt i genomskärning 
(uppifrån och ned): 

 jordmån - skikt närmast markytan (nås av trädens rötter) 

 lera 

 sand 

 morän - skikt med sten, grus och sand. 

 berggrund 

139 

Teckning. Kilformad "tårtbit" ur en kuststräcka. 

Bilden återges: 

Ovanpå den kilformade bergrunden som sluttar ned mot vattnet ligger följande markskikt. 
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Vid havet utbreder sig en kustslätt med åkerlera som vilar på skikt av varvig lera. Denna 
varviga lera vilar i sin tur på ett skikt av finfördelad morän som når ned till bergrunden. 

Längre inåt/uppåt land ligger ett skogbevuxet område med svallad morän. 

Ovanför det sistnämnda området ligger klapperstensfält vid den forntida högsta kustlinjen. 

Ovanför/innanför klapperstensfälten ligger i sin tur skogbevuxna marker med osvallad 
morän som gränsar till områden där bergrunden går upp i dagen (markytan). 

140 

Foto. Landskap med låg grön vegetation och rödaktig jord. 

Två gröna kullar med skålformade fördjupningar i toppen tornar upp sig på avstånd. 
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Teckning. Podsol (Bevuxen med barrskog). pH 4-5. 

Jordmånen, som är 30 till 50 cm djup, omfattar följande skikt: 

 förna (t ex barr) 

 råhumus 

 blekjord (urlakning) 

 rostjord (anrikning) 

 opåverkad mineraljord med sten 
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Teckning. Brunjord (Bevuxen med lövskog) pH 6-7. 

Jordmånen, som är 30 till 50 cm djup, omfattar följande skikt: 

 förna (t ex löv) 

 mull (djupt skikt) 

 opåverkad mineraljord utan sten 

142 

Flygfoto med numret 1. Platt landskap som är helt uppodlat och indelat i rektangulära fält. 

Träd växer endast runt de utspridda gårdarna och boningshusen. 

143 

Foto med numret 2. Vy med böljande grönt landskap där stora gröna fält omväxlar med 
täta lövskogsområden. 

143 

Flygfoto med numret 3. Område där flikiga grunda vikar omger låga uddar och öar av fårat 
grått berg. 

Längre inåt land blir vattnet gradvis avlöst av låglänta gröna fält och ängar. 
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144 

Foto med numret 4. Öppet slättlandskap som är indelat med låga stengärdsgårdar. 

I förgrunden växer olika sorters vilda ängsblommor. Längre bort betar en flock hästar. 

144 

Foto med numret 5. Utsikt över en stor insjö med flera barrskogsklädda öar. 

Stränderna och de låglänta markerna runt sjön är även de täckta med barrskog så långt 
ögat når. 

144 

Foto med numret 6. Utsikt över en stor sjö omgiven av skogklädda bergsområden. 

145 

Foto med numret 7. Utsikt över U-formad dalgång med trädlös, delvis snötäckt mark som 
på ömse sidor kantas av höga snöklädda fjäll. 

145 

Sverigekarta. Sveriges landformer. 

 Slätt med lägre relativ höjd än 20 m: Större delen av Skåne, södra och östra 
Småland, områdena kring Vänern och öster om Vättern, Mälardalen och norra 
Uppland till östra Gästrikland, Öland och Gotland, områden mellan Umeå och Luleå 
och vid Haparanda. 

 Sprickdalslandskap: Dalsland, Bohuslän, norra Halland, Blekinge, ett 
sammanhängande område som sträcker sig från nordöstra Småland till området 
kring Norrtälje och omfattar östra delen av Mälardalen och Bergslagen. 

 Kullig terräng med relativ höjd 20–50 m: norra Skåne och Småland, södra Värmland, 
ett smalt bälte som sträcker sig från västra Västmanland till kusten norr om 
Dalälven och vidare upp till Hudiksvall, samt kuststräckan från Örnsköldsvik upp till 
Haparanda. 

 Kullig terräng med relativ höjd 50 –100 m: Områden i Dalsland, Bohuslän, 
Västergötland, Halland, norra Skåne, norra Småland, södra Värmland och Dalarna, 
Västmanland och kusten upp till Sundsvall, kustnära områden från Umeå till 
Haparandatrakten. 

 Vågig bergkullterräng med relativ höjd >100 m: Områden i norra Skåne, Bohuslän 
och ett till stor del sammanhängande stort område som sträcker sig från Värmland 
över Västmanland och södra Dalarna och vidare upp längs östra Norrland till 
Torneälv. 

 Bergkullslätt: Norra Småland, ett smalt delvis sammanhängande bälte som löper 
väster om det ovan nämnda bältet med vågig berkullterräng och som gradvis ökar i 
brädd norrut så att den dominerar området öster om fjällen i Västerbotten, 
Norrbotten, och östra Lappland. 
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 Förfjäll: Till stor del sammanhängande område som sträcker sig från västra 
Värmland och norrut genom västra Sverige upp till trakterna vid Jokkmokk, samt 
områden kring Kiruna. 

 Fjäll: Västligaste delen av landet från norra Dalarna till Treriksröset (längst upp i 
norr). 

 Fjäll med platåer: Mindre områden i fjällvärlden. 

 Högfjäll: Mindre områden i fjällvärlden (t.ex. kring sjön Akkajaure i nordväst). 

 Platåberg: Västergötland, nordvästra Lappland (kring sjön Akkajaure). 

 Terrängformer i lösa jordlagren: Södra Skåne. 

147 

Flygfoto. Nilen omges av ett brett bälte av gröna fält som på ömse sidor tvärt gränsar till 
ren öken med sand och klippor. 

148 

Topografisk karta. Egypten med omgivande länder. Kartan visar Nilens lopp med 
Assuandammen och Nassersjön. 

På kartan är den egyptiska huvudstaden Kairo och Nordsudans huvudstad Khartoum (som 
båda ligger vid Nilen) utmärkta. 

De övre (södra) delarna av Nilen omfattar två grenar: En västlig med upprinnelse i Sudd-
träsken i Sydsudan (Vita Nilen) och en östlig som kommer från högländerna i Etiopien (Blå 
Nilen). 

149 

Foto. En grupp kvinnor i traditionell dräkt står vid flodstranden. Med sig har de ett antal 
amforor (stora lerkärl med smal hals och handtag). 

På andra sidan en liten vik är vattenbrynet helt täckt av tät vegetation. Lite längre inåt land 
växer stora dadelpalmer. 

Himlen är klar men det blåser så att palmernas stora blad rör sig och vattenytan krusas. 

En pojke iförd badbyxor vadar genom vattnet. 

150 

Teckning/modell. Vattnets kretslopp i ett stiliserat landskap med land och hav. 

Bilden återges: 

Solenergi leder till att sötvatten avdunstar (evaporerar) från det salta havets yta. Detta 
sötvatten bildar moln och faller sedan som nederbörd, dels tillbaka till havet, dels på land. 

Vattnet som fallit på landbacken strömmar sedan mot havet som ytvatten, markvatten, 
ytligt grundvatten och djupt grundvatten via sjöar och floder. 
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151 

Stapeldiagram som omfattar tre staplar där varje stapel återger sammansättningen av en 
mycket liten del av den föregående stapeln 

Diagrammet återges: 

 Allt vatten: saltvatten 97,5%, sötvatten 2,5% 

 Sötvatten: is och snö 69%, grundvatten 30%, ytvatten 1,2% 

 Ytvatten m.m.: våtmarksvatten, permafrost samt organismernas vatten 50%, 
ytvatten som omfattar sötvattensjöar 26% och floder 0,5%, markvatten 20%, 
luftfuktighet 3% 
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Foto. En översvämmad stad med flerfamiljshus och träd. 

I förgrunden står ett antal kvinnor med vatten över midjan och fyller medhavda kärl av 
metall och lera med dricksvatten från en kran. 

154 

Två kartor: En översiktskarta över södra Kina, samt en detaljkarta över dammen. 

På översiktskartan är dammen/kraftverket Tre Raviners läge i en krök av Yangtzefloden i 
sydöstra Kina utmärkt. 

Detaljkartan över flodkröken/dammen omfattar den uppdämda flodkröken. 

Av kartan framgår att hela området utmed flodsträckan är bebott samt att antalet "nya 
städer" är lika stort som antalet "nuvarande städer". 

154 

Foto. Utsikt över kraftverket och dammen som är omgiven av höga berg. 

155 

Foto. Torrt landskap med låg gråaktig markvegetation och glesa bestånd av träd. 

I förgrunden bär en man ut två stora hinkar med vatten till sina får. 

156 

Teckning i två delar. Båda delarna återger ett och samma stiliserade landskap med ett träd 
och en brunn med handpump i genomskärning. 

Till vänster: 

Grundvattenzonen (längst ned) är så pass hög att den nedre delen av brunnen ligger under 
vatten. 

Ovanför grundvattenzonen ligger en kapillärzon där vatten från grundvattenzonen stiger 
uppåt genom markskikten. Uppe på markytan faller nederbörd som från markvattenzonen 
infiltrerar nedåt genom markskikten. 
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Till höger: 

Solen lyser och orsakar avdunstning från markvattenzonen (evaporation), och från trädet 
(transpiration). Grundvattenzonen, och med den kapillärstigningszonen, ligger nu betydligt 
djupare vilket får till följd att brunnen sinar. 

158 

Foto. Bevattningsslang som ligger på marken intill en planta. 

Slangen rättas just till av någons hand. 

158 

Världskarta som använder sig av Bertins projektion. 

Tillgång till rent vatten (%): 

 under 30%: Tchad, Malawi, Nordkorea, Laos, Indonesien. 

 30 - 49: De flesta av länderna i Västafrika, Demokratiska republiken Kongo, Angola, 
Eritrea, Etiopien, Rwanda, Burundi, Tanzania, Madagaskar, Oman, Förenade 
Arabemiraten, Afghanistan, Burma, Laos. 

 50 - 79: Honduras, Nicaragua, Haiti, Surinam, Paraguay, Rumänien, Västsahara, 
Senegal, Guinea, Ghana, Togo, Nigeria, Niger, Libyen, Kamerun, Kongo, 
Centralafrikanska Republiken, Namibia, Sydafrika, Moçambique, Zambia, Kenya, 
Somalia, Syd- och Nordsudan, Jemen, Jordanien, Syrien, Irak, Georgien, 
Azerbajdzjan, Sri Lanka, Kirgisistan, Tadzjikistan, Mongoliet, Kina, Sydkorea, Papua 
Nya Guinea. 

 80 - 99: Mexico, Cuba, Guatemala, Belize, Dominikanska Republiken, Costa Rica, 
Panama, nästan hela Sydamerika, Gabon, Botswana, Zimbabwe, Marocko, Algeriet, 
Egypten, Israel, Libanon, Saudiarabien, Cypern, Turkiet, Iran, Ukraina, Ryssland, 
Uzbekistan, Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Thailand, Filippinerna. 

 100 procent: Canada, USA, hela Europa med undantag för Rumänien, Ukraina och 
Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland. 

 ingen uppgift: Lesotho, Malaysia, Kambodja. 

160 

Teckning. Utsikt över en flodsträcka kantad av två städer med industrier och ett jordbruk. 

1. Vatten från floden leds via ett vattenverk till hushåll och industrier i stad A. Vattnet 
renas därefter i ett reningsverk innan det återförs till floden. 

2. Vatten från floden används sedan av människor och djur i jordbruket och till 
bevattning av åkrar. Förorenat vatten återvänder sedan till floden från 
byggnaderna och från åkrarna genom åkerläckage. 

3. Vatten från floden leds via ett vattenverk till hushåll och industrier i stad X. Vattnet 
renas därefter i ett reningsverk innan det återförs till floden. 
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161 

Foto. Utsikt över ett reningsverk där fyra rektangulära områden var och ett är indelade i ett 
stort antal rektangulära bassänger. 

Anläggningarna med tillhörande byggnader är omgivna av gröna gräsmattor. 

I bakgrunden (bortom en tallskogsridå) ligger en insjö. 
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Teckning med gradnät. Land och hav på olika latituder och fördelningen av land och hav 
inom områden. 

Breddgraderna/koordinaterna återges med ett gradnät vars latituder (breddgrader) (till 
vänster) återges på två jordglobar (till höger) som är orienterade så att nord- respektive 
sydpolen är vända mot betraktaren. 

Bilden återges: 

 90 grader (norr om ekvatorn): nästan 100% vatten (Nordpolen). 

 60 grader: ca 70% land och 30% vatten (Västeuropa, norra Sibirien, norra 
Nordamerika) 

 30 grader: ca 40% land och 60% vatten (Nordafrika, Arabiska halvön, norra Indien, 
södra Kina, södra Nordamerika) 

 Ekvatorn: ca 25% land och 75% vatten (norra Sydamerika, Centralafrika, 
Indonesien) 

 30 grader (syd): 20% land och 80% vatten (Norra Argentina, Sydafrika, södra 
Australien) 

 60 grader: 100% vatten (havet runt Antarktis) 

 90 grader: nästan 100% land (Sydpolen) 
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Diagram och stiliserad teckning. Hypsografiska kurvan. 

Diagram där x-axeln återger fördelningen mellan land (29,2%) och hav (70,8%). 

Två y-axlar anger höjd (över havsytan) respektive djup (under havsytan) i km. 

"Kurvan" i diagrammet utgörs av en landsilhuett som sträcker sig från den högsta 
bergstoppen till det största havsdjupet. 

Diagrammet återges: 

Höjd över havet: 

 största höjd: 8,85 km 

 högland: allt land ovanför kontinenternas medelhöjd (omfattar omkring 15% av 
kontinenterna) 

 kontinenternas medelhöjd: ca 0,9 km 

 lågland: ca 0,9 km till havets nivå (omfattar ca 14% av kontinenterna) 

 havsytan 0 km 
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Djup under havsytan: 

 shelf: ca 0,2 km 

 kontinentalbrant: ned till omkring 2,3 km 

 jordytans medelhöjd: 2,5 km (under havsytan) 

 oceanernas medeldjup: ca 3,8 km 

 djuphavsslätt: ca 4 till 8 km 

 största djup: 11034 m 
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Topografisk världskarta över havsbottnen. 

Spridningszonerna mellan litosfärplattorna (t.ex. den Mittatlantiska ryggen) framträder 
tydligt. 

Flera djupgravar framträder som fåror i Atlanten öster om Nord- och Sydamerika och i 
Stilla Havet öster om Japan och Kurilerna och söder om Aleuterna vid Alaska. 
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Världskarta som använder sig av Bertins projektion. Strömmar och fiskeområden. 

Viktigare fiskeområde:  

 Stilla havet: Farvattnen kring stora delar av västra Indonesien och södra 
Filippinerna, vattnen kring norra och mellerst Nya Zeeland, Asiens stillahavskust 
från Vietnam till Berings sund, Nordamerikas kust från Alaska till och med Golfo de 
California, kusten utmed Ecuador och Peru, mellersta och södra Chile. 

 Atlanten: Nordamerikas kust från Newfoundland till Mississippis delta, Karibien, 
Argentinas kust, Europas norra och västra kust och kustnära vatten från 
ishavskusten mittemot Novaja Zemlja till Västsahara (inklusive Nordsjön och 
Östersjön), Namibias och Sydafrikas västkust. 

 Medelhavet och Svarta havet i sin helhet. 

 Röda havet i sin helhet. 

 Indiska oceanen: Persiska viken, Pakistans och Indiens kuster, kusten utanför 
Bangladesh och Burma. 

Havsströmmar: 

Varma strömmar. I Indiska oceanen förändras havsströmmarnas riktning med monsunerna 
(årstidsvindarna):  

Stilla havet: 

 Norra ekvatorialströmmen (västlig r.) 

 Ekvatoriella motströmmen (östlig r. - viker av mot nordväst och mot syd utanför 
Centralamerikas kust) 

 Södra ekvatorialströmmen (västlig r.) 
Atlanten: 

 Golfströmmen (nordöstlig r. utmed Nordamerikas kust). Fortsätter som 
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 Nordatlantiska strömmen (nordöstlig r. väster och norr om Europa) 

 Norra ekvatorialströmmen (väslig r. från Västafrika till Karibien) 

 Guineaströmmen (sydostlig r. utmed Västafrika, viker sedan av mot väster) 

 Brasilianska strömmen (förgrenar sig i en västlig och en sydlig r.) 
Indiska Oceanen: 

 Södra ekvatorialströmmen (först sydvästlig r. från Indonesien till farvattnen norr 
om Madagaskar där den viker av mot nordost för att sedan följa kusten runt Indien 
och bort till Burma. 

 Monsundrift (går parallellt med södra ekvatorialströmmen men i motsatt r.) 
Kalla strömmar: 

 Californiaströmmen  (sydlig r. utmed Nordamerikas västkust) 

 Peruströmmen (Humboldt) (nodlig r. utmed Sydamerikas västkust) 

 Västvindsdriften (östlig r. förbi Sydamerikas sydspets och utmed Antarktis) 

 Strömmar (ej namngivna)  utmed Newfoundland och kring Grönland 

 Kanarieströmmen (sydlig r. utmed Nordafrikas västkust) 

 Benguelaströmmen (nordlig r. utmed Sydafrikas västkust och Namibia) 

 Strömmar (ej namngivna) utanför Australiens sydkust, samt söderut längs med 
Sibiriens stillahavskust 
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Tecknad modell. Tidvatten. 

Modellen omfattar två cirklar som representerar månen respektive jorden:  

Månen påverkar havet som omger den betydligt större jorden med sin dragningskraft. 

Samtidigt påverkas havet av centrifugalkraften från jordens rotation i motsatt riktning. 

Detta får till följd att vattenståndet blir högst (flod) där jorden/havet är närmast månen 
(där dragningskraften är störst) och på den motsatta sidan av jorden (där 
centrifugalkraften är störst). 

Vid de områden som ligger mittemellan tar däremot dragningskraften och 
centrifugalkraften ut varandra så att vattenståndet blir lågt (ebb). 
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Foto. Havsvik med sandstrand vid ebb. Ett stort antal småbåtar ligger uppe på den delvis 
torrlagda sandbottnen. 
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Foto. Omfattande hotellkomplex som till stor del når ned till vattenbrynet. 
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Teckningar. Bildning av korallrev. 

Serie om tre bilder som återger en ö med omgivande hav i genomskärning. 
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1. Vulkanö där vulkanens "fot" omges av en krans av kustrev som består av levande 
koraller. En textkommentar lyder: Revbildande koralldjur lever på mindre djup än 
75 m i varma hav. Kring branta stränder bygger de upp kustrev. 

2. Om havsytan stiger eller om vulkanön med kustrev sjunker övergår kustrevet så 
småningom till ett barriärrev. 

3. Vulkanön omges av en lagun med havsvatten. 

4. När hela vulkanen sjunkit återstår ett ringformigt korallrev kring en lagun. 
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Flygfoto. Atoll. Bara en mindre, skogtäckt, del av det ringformade revet som omger atollen 
befinner sig ovanför vattenytan. 

Mittemot denna ö ligger en smal kanal med djupt vatten som leder in till atollen. 
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Foto. Mangroveträdens rötter bildar ett slags höga stränder av täta rötter kring en liten 
kanal med uppslammat vatten. 
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Foto. Relingen på en fiskebåt sedd uppifrån. Två män arbetar med att bärga fisken från en 
välfylld trål med hjälp av en sänkhåv som hissas ned. 
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Undervattensfoto. Mangannodulerna som täcker hela havsbottnen kan liknas vid något 
ojämna blågrå "kulor" av varierande storlek. 

På nedre delen av bilden har de sällskap av en runt föremål med gröna, röda och blå cirklar 
som delvis har grävt ned sig i sanden. 
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Karta. Territorialzon och ekonomisk zon. 

Kust med ö där territorialzonen omfattar vattnet mellan ön och kusten (ca 2 mil) 

En ekonomisk zon når ut ca 37 mil från kusten. 

Området utanför den ekonomiska zonen utgör internationellt vatten. 
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Foto med infogad teckning. 

Fotot: Cirkelformad och platt boj som upptill är försedd med en slags "spetsig" ställning 
bestående av tre metallstag. 

Teckningen: Sprängskiss av en vågenergigenerator. 

En platt och rund boj som rör sig på vågorna är nedtill fäst i ett rep. 
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Detta rep leder ned till, och genom, en instyrning som sitter i den konformade toppen på 
en cylinder som i sin tur är fäst i ett tungt fundament som ligger på havsbotten. 

Inne i cylindern är repet fäst vid en axel som nedtill är försedd med ett ändstopp med en 
spiralfjäder. 

Under ändstoppet är axeln nedtill fäst i en generator som består av en translator och en 
stator. 
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Foto. Stenig havsstrand. I förgrunden ligger en stor hög med skräp som till största delen 
består av olika sorters plastflaskor. 
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Flygfoto och karta. 

Fotot. Ett sjunkande fartyg där bara aktern med överbyggnaden sticker upp ovanför 
vattnet och rodret pekar rätt upp i luften. 

Ett stort oljetäckt område på den kringliggande vattenytan kan urskiljas. 

En mindre räddningsbåt ligger i närheten av fartyget. 

På kartan är olycksplatsen mellan ön Bornholm och Skånes östkust utmärkt med ett kryss. 
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Satellitbild. Större städer runt Östersjön med omgivningar. 

 De största städerna i området utgörs av Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, St 
Petersburg, Riga och Gdansk. 

 De något mindre städerna utgörs av Göteborg, Malmö, Kiel, Kaliningrad, Klaipèda, 
Tallin och Turku (Åbo). 

 De minsta utmärkta städerna omfattar Helsingborg, Karskrona, Gävle, Sundsvall, 
Umeå, Oulu (Uleåborg), Vaasa (Vasa), Pori (Björneborg), Kotka, Viborg, Narva, 
Pärnu, Ventspils, Liepaja, Elblag, Rostock samt Lübeck. 
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Flygfoto. Orkanskadat samhälle. Område med låg bebyggelse där huvuddelen av husen har 
reducerats till kringspridda högar av bråte. Två mindre båtar ligger omgivna av förödelsen. 
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Karta. Orkanen Andrews beskriver en halvcirkelformad bana på sin väg in över USA:s södra 
Atlantkust. 

Längs denna bana (som är utmärkt med en lång röd pil) är vindhastigheten vid olika 
platser/tidpunkter angiven på följande sätt: 

 Bahamas 23/8 kl 17.00: 240 km/t 

 Floridas sydspets 24/8 kl 08.00: 200 km/t  
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 Mexikanska golfen (väster om Florida) 24/8 kl 20.00: 210 km/t 

 Mexikanska golfen (närmare land) 25/8 kl 07.00: 210 km/t  

 Louisianas kust 26/8 kl 03.30: 190 km/t 

 Louisianas inland 26/8 kl 13.00: 95 km/t 

 norra Mississippi 27/8 kl 01.00: 55 km/t 
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Teckning och satellitbild 

Teckningen. Orkanen framställs som en gigantisk rund virvel av tjocka moln. 

Den uppstår ur kraftiga motursvindar över en varm ocean som bildar spiraluppvindar kring 
en "central axel" benämnd "stormens öga". 

När spiralvindarna för upp vattenångan från havsytan till högre höjd kondenseras vattnet 
så att den tjocka molnvirveln bildas. 

Orkanen på bilden rör sig i motsatt riktning mot de motursvindar som bildar den. 

Satellitbilden. Orkanen Gilbert framträder som en stor blå molnvirvel som har sitt centrum 
över havet mellan Yucatánhalvön i sydöstra Mexico och västra Cuba. 

182 

Världskarta. Tropiska orkanbanor. 

Av kartan framgår att orkanerna bildas över havet kring ekvatorn och vändkretsarna där 
vattentemperaturen är högst (27-28 grader C) och att de norr om ekvatorn rör sig medurs 
norrut medan de söder om ekvatorn rör sig på en moturs bana söderut. 

Vidare framgår det att det mest orkandrabbade området utgörs av Sydasiens kust mot 
Indiska oceanen. Andra drabbade områden utgörs framförallt av Mexikanska golfen, 
farvattnen kring Madagaskar, sydöstra Asien och Oceanien. 
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Två diagram med infogade teckningar. Atmosfären och Troposfären. 

Diagrammen återges: 

Atmosfären (nerifrån): 

 Under havets nivå - Havets största djup i form av en silhuett. 

 0-10 km - Troposfären (innehåller världens högsta berg i form av en silhuett) 

 >10 km - tropopausen som utgör gränsen mellan troposfären och stratosfären. 

 >10 km - 50 km - Stratosfären med ett lufttryck om 100 hPa (hectopascal). 
Ozonskiktet ligger i stratosfärens övre del. 

 >50 km - stratopausen som utgör gränsen mellan stratosfären och mesosfären. 

 >50-80 km - Mesosfären med ett lufttryck om 1 hPa. 

 >80 km och uppåt - Jonosfären i vars nedre del (över 100 km) lufttrycket uppmäts 
till 0,001 hPa. (En infogad "tårtbit" i form av en sektion av jorden anger att 
avståndet från havsytan till jordens medelpunkt är 6370 km). 
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Troposfären: 

 Vid havsytan uppgår lufttrycket till 1000 hPa och temperaturen till 15 grader C. 

 På höjd av mellan 1 km och 3 km tornar cumulusmoln upp sig som "berg". 

 Över 5 km är lufttrycket 500 hpa. Cumulunimbusmoln tornar upp sig från 1 km till 8 
km (där de börjar övergå i cirrusmoln). 

 I de övre delarna av troposfären  bildas cirrusmoln (tunna "fjäderlika" moln). 

 I troposfärens övre är temperaturen -50 till -80 grader C. 
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Schematisk modell. Jordens energibalans. 

Kortvågig värmestrålning från solen om 1,4 kW per kvadratmeter som fördelas på följande 
sätt: 

 Reflektion från moln 25% 

 Absorption i moln 20% 

 Reflektion från markytan 8% 

 Absorption i marken 47% (som leder till uppvärmning av densamma). 
Den således uppvärmda marken avger/strålar ut energi som långvågig strålning med 
värmespridning. 

Den långvågiga strålningen absorberas av vattenånga och bidrar till turbulens (vindar) och 
kondensation (moln dimma och nederbörd). 

En del av den långvågiga strålningen reflekteras tillbaka från molnen till marken, en annan 
del avges till atmosfären. 
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Schematisk modell. Hög- och lågtryck representeras av två par koncentriska cirklar. 

I modellen anges lufttrycket på följande sätt (mb = millibar): 

Högtrycket (vindarna blåser medurs): 

 1010 mb inne i högtrycket 

 1005 mb i högtryckets yttre del 
Lågtrycket (vindarna blåser moturs) 

 990 mb inne i lågtrycket 

 995 mb i lågtryckets yttre del 
En isobar (1000 mb) i form av en heldragen linje löper under (utanför) högtrycket och över 
(utanför) lågtrycket. 

(En nordvästlig vind blåser från högtrycket till lågtrycket). 
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Schematisk modell. Corioliskraften. 
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Stiliserad jordglob där endast ekvatorn (0 grader) och breddgraderna (30 grader norr och 
söder om ekvatorn) är utmärkta. 

På globen visas dels hur vindarna skulle blåsa om de inte påverkades av corioliskraften 
(vinkelrät vindriktning från och mot ekvatorn), dels hur de länkas av mot höger/öster norr 
om ekvatorn och mot vänster/väster söder om ekvatorn under påverkan av sistnämnda 
kraft. 
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Foto. Somrigt slättlandskap där ett mycket stort antal utspridda, vita vindkraftverk tornar 
upp sig mot en klarblå himmel. 

Förgrunden domineras helt av ett blommande gult rapsfält. 
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Världskarta. Årsmedelnederbörd i millimeter (mm): 

 Mindre än 250: Polarområdena, områden vid vändkretsarna (30 grader norr och 
söder om ekvatorn) såsom norra Afrika, Mellanöstern, Centralasien, norra och 
centrala Chile, Namibia och Australiens inland. 

 250–500: Stora landområden på norra halvklotet som gränsar till polarområdena 
och stora inlandsområden i norra och nordvästra Nordamerika och Sibirien, södra 
Grönland, områden i norra Europa som Sveriges östkust, norra Finland och 
Kolahalvön, områden vid Medelhavet som östra Spanien, Sicilien och större delen 
av Turkiet. 

 500–1000: Stora områden i västra, östra och södra Nordamerika, ett smalt bälte 
som sträcker sig från norr till söder i Sydamerika (mellan nederbördsrikare och 
torrare områden), södra Grönland, norra Island, större delen av Europa, områden i 
södra och norra Afrika (i anslutning till torrare respektive fuktigare områden), 
Pakistan, västra Indien, östra Asien, södra, norra och östra Australien. 

 1000–2000: Nordvästra och sydöstra Nordamerika, större delen av Sydamerika, 
Grönlands sydspets, de västligaste och mest höglänta delarna av Europa som 
nordvästra Spanien, större delen av Brittiska öarna, Norge och Alperna, Afrika vid 
ekvatorn, större delen av Indien, större delen av länderna i Indokina, södra Kina, 
större delen av Japan, norra och östra Australien, norra Nya Zeeland. 

 2000–3000: Karibien, norra Sydamerika med sydöstra Brasilien och södra Chile, 
Västafrika, södra Madagaskar, Indiens västra kust, Bangladesh, Thailand, norra 
Malaysia, Vietnam, sydligaste delen av Kina, Filippinerna, södra Japan, Australiens 
östkust, södra Nya Zeeland. 

 Mer än 3000: Begränsade områden vid ekvatorn i norra Sydamerika, Västafrikas 
kust, Nordligaste delen av Indien samt större delen av Indonesien. 
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Världskarta och tre diagram. 

Kartan återges: 
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Tropiska klimat 

 Regnskog: Kring ekvatorn i norra Sydamerika, centrala Afrika och Indonesien. 

 Monsun: Mellan ekvatorn och vändkretsarna i Centralamerika, norra Sydamerika, 
centrala Afrika, kustområden i Burma, Kambodja och södra Vietnam, Filippinerna. 

 Savann: Söder och norr om vändkretsarna i norra och centrala Sydamerika, Afrika, 
större delen av Indien och Indokina, norra Australien. 

Torra klimat 

 Öken: Vid vändkretsarna i Nord- och Sydamerika (begränsade områden), större 
delen av norra Afrika, västra Namibia och Sydafrika, Afrikas horn, Arabiska halvön, 
Iran, områden öster om Kaspiska havet, Mongoliet och västra Kina, centrala 
Australien. 

 Buskstäpp: Norr och söder om vändkretsarna i västra och södra Nordamerika, 
sydöstra Sydamerika, Nordafrika, Sahelområdet i Afrika, Angola, Botswana och 
sydöstra Sydafrika, södra Somalia, västra Jemen, Mellanöstern, centrala Turkiet, 
Pakistan, västra Indien, områden norr, nordost och sydost om Kaspiska havet, 
områden som gränsar till öken i Mongoliet och västra Kina, sydvästra, norra och 
östra Australien, södra Papua Nya Guinea. 

Varmtempererade klimat 

 Helårsregn, varm sommar: Norr och söder om vändkretsarna i sydöstra USA, 
sydvästra och sydöstra Sydamerika, större delen av Syd-, Väst- och Centraleuropa, 
området kring Svarta havet, Sydafrikas sydostkust, östra Kina, södra Japan, 
Sydkoreas kust, Australiens östkust med Tasmanien, Nya Zeeland. 

 Medelhavsklimat, torr sommar: Kalifornien (USA), centrala Chile, Spanien och 
större delen av Medelhavsområdet, sydvästra Sydafrika, sydvästra Australien.  

 Torr vinter: Vid, eller nära,  vändkretsarna i södra Mexico och Centralamerika, 
västra och östra Sydamerika, södra Afrika och östra Madagaskar, södra 
Centralasien, norra Indien, centrala och norra Kina, norra Sydkorea. 

Kalltempererade klimat 

 Helårsregn: Större delen av norra och centrala Nordamerika, ett brett 
sammanhängande område från Norden i norr till Ukraina och Kaukasus i söder, och 
som omfattar större delen av Sibirien, sträcker sig ända bort till stillahavskusten. 

 Torr sommar: Områden i Centralasien. 

 Torr vinter: Centrala och nordöstra Kina, Mongoliet, östligaste Ryssland (Sibirien). 
Polarklimat 

 Glaciär: Grönland, Antarktis. 

 Tundra: De arktiska områdena längs med Nordamerikas och Eurasiens ishavskuster, 
den östligaste delen av Sibirien. 

 Höglandsklimat: Västra Nord- och Sydamerika, sydöstra Kina. 
Diagrammen återges: 

Godthåb (sydvästra Grönland). 
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Denna station på Grönlands västkust har vanligen mycket kalla vintrar. 

 temperatur (grader C): Temperaturen stiger från ca -5 i januari till över +10 i juli för 
att sedan snabbt sjunka till ca -4 i december. 

 nederbörd (mm): I början på året ligger nederbörden kring 50 för att under 
vårmånaderna sjunka till omkring 20. Därefter ökar nederbörden för att kulminera 
kring 100 i augusti-september. Under hösten sjunker sedan nederbörden till 
omkring 30 i december. 

Manaus (nordöstra Brasilien). 

Amazonbäckenet har höga temperaturer och en lång regnperiod. 

 temperatur (grader C): Temperaturen ligger strax under +30 fram till början på 
sommaren för att i september kulminera kring +35 för att sedan åter sjunka ned till 
omkring +30. 

 nederbörd (mm): Under början på året ökar nederbörden från omkring 220 till 250. 
Från maj till juli avtar sedan nederbörden brant till omkring 30 i augusti. Under 
hösten ökar sedan nederbörden snabbt för att i december uppgå till 220. 

Tamenrasset (sydöstligaste hörnet av Egypten). 

En mycket torr station i Saharaöknen. I genomsnitt regnar det bara 21 dagar per år. 

 temperatur (grader C): Temperaturen stiger snabbt från omkring +18 i början på 
året till omkring +38 i juli-augusti. Under hösten sjunker sedan temperaturen ned 
till omkring +20 i december. 

 nederbörd (mm): Ligger i spannet 0,5-1 mm under hela året. 
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Foto. En kvinna som står på knä på botten av en stor sandig grop fyller en metallhink med 
vatten från en burk. 

Hålet som hon hämtar upp vattnet ur är mycket litet. 

I bakgrunden skymtar klippor och låga byggnader omgivna av torr buskskog. 
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Foto. Torrt landskap med sandig jord där vegetationen består av glest fördelade låga tuvor 
och enstaka buskar och små träd. 

I förgrunden klättrar en flicka och en pojke tillsammans i ett kalt träd för att bryta av 
grenar. 

Bakgrunden domineras av en höjd krönt med flera höga och branta "hörntandslika" berg. 
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Världskarta. Öknar och områden som riskerar att bli öken. 

 Nuvarande ökenområden: delar av Kalifornien, nordvästra Mexico, västra Peru, 
norra Chile, norra Afrikas inland, Östafrika, västra Namibia och Sydafrika, större 



 

64 

 

delen av Arabiska halvön, området norr och öster om Kaspiska havet, områden i 
västra Kina och södra Mongoliet, områden i nordöstra Australien 

 Stor risk för ökenbildning: Södra Nordamerika, norra Centralamerika, Nordafrika, 
norra Sahelområdet i Afrika (gränsar till öknen), Mellanöstern (Israel, Syrien, Irak 
och Iran), Jemen, Oman, Spanien, norra Kazachstan, sydöstra Pakistan, ett områden 
i västra Indien, västra Kina och begränsade områden i östra Kina, områden i norra 
och södra Australien.  

 Måttlig risk för ökenbildning: Områden i västra och centrala Nordamerika, norra 
Centralamerika, områden i norra, västra och östra delen av Sydamerika, 
Sahelområdet i Afrika, Östafrika, större delen av södra Afrika, Madagaskar, Spanien, 
södra Ukraina, Sydryssland och Kazachstan, södra Pakistan och Afghanistan, ett 
område i västra Indien, områden i östra Mongoliet och nordvästligaste Kina, större 
delen av Australien. 
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Foto. En grupp människor som vadar med vatten upp till midjan i lerbrunt forsande vatten. 
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Foto. Tromb över ett grönt landskap med lövskog. Tromben på fotot påminner till 
utseendet om en jättelik svamp med en hög blå fot under en väldig "hatt" av tunga moln. 

Trots att tromben befinner sig på avstånd visar trädkronor i närheten att det redan blåser 
ordentlig. 
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Foto. Stort vindfälle i en tallskog. Fällda träd täcker marken som ett enda stort 
"plockepinn". Enstaka meterhöga trädstammar står kvar efter avvridna träd. 
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Teckning. En bil kör mellan höga hus.  

Husväggarna läar området ovanför gatan så att vinden inte kommer åt att "vädra ut" 
området. 

Istället snurrar luften med avgaserna runt mellan husen. 
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Foto med infällt diagram. 

Fotot: Göteborgs hamn sedd från sjön. Ett tätt gråaktigt dis ligger som ett lock över 
hamnområdet så att det inte går att urskilja byggnader och andra detaljer som ligger något 
hundratal meter ovanför havsnivån (under diset är sikten däremot utmärkt). 

En hög fabriksskorsten sticker dock upp ovanför diset och avger sin rök där. 

Diagrammet: 

Inversionsskiktet ligger på en höjd av ca 300-500 m. 
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Temperaturen i detta skikt ligger kring 2 plusgrader. 

Under inversionsskiktet ligger ett dis som når ned till ca 170 meters höjd. 

Temperaturen i diset ligger kring 0 grader. 

Under diset snurrar luften (och luftföreningarna) runt på stället i ett slags "luftvirvlar". 

Ovanför inversionsskiktet är lufttemperaturen 0 grader på 600 meters höjd och minus 3 
grader på 1000 meters höjd. 
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Kurv- och stapeldiagram. Förändringar i den globala årsmedeltemperaturen åren 1860-
2000. 

Diagrammet återges: 

Fram till 1910-talets slut varierar temperaturen för det mesta mellan ca +0,2 och -0,2 
grader C - dock med en tydlig övervikt för de kalla perioderna som är fler/längre. 

Därefter inleds en period med stadigt stigande medeltemperatur som fortsätter till 40-
talets början. 

Fram till 1970-talets slut varierar sedan temperaturen för det mesta mellan ca +0,5 grader 
och +0,4 grader för att sedan under 80-talet uppvisa en oavbrutet stigande trend som 
leder till att medeltemperaturen under 2000-talet når upp till ca +0,8 grader! 

(Diagrammet visar även enstaka "pikar" i medeltemperaturen. Sådana infaller vid 1870-
talets slut (ca +0,3 grader C), 1940-talets början (+0,5 grader) och vid 1990-talets slut (ca 
+0,9 grader). 
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Foto. Demonstrationståg. En demonstrant i förgrunden bär ett plakat med texten: "Bla Bla 
Bla... Act now!" 
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Karta och foto. 

Rutterna för Nordvästpassagen och Nordostpassagen. 

 Nordvästpassagen: Norrut från södra USA:s stillahavskust till Berings sund och 
vidare österut genom farvattnen norr om Victoria Island och Baffin Island, förbi 
Grönlands sydspets över Nordsjön till södra Norge. 

 Nordostpassagen: Från södra Norge norrut utmed norska kusten till Archangelsk vid 
Vita havet och sedan vidare österut utmed ishavskusten till Berings sund. Därefter 
söderut längs med stillahavskusten till Vladivostok (väster om Japan) och till 
hamnar längs Kinas kust. 

Foto. Två stora fraktfartyg tar sig fram genom ett hav fullt av drivande isflak. 
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Karta. Jordens vegetationszoner. 
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 Tropisk regnskog: Centralamerika, östra Karibien, norra och östra Sydamerika, 
sydvästra och centrala Afrika (kring och nära ekvatorn), östra Madagaskar, västra 
Indien och östra Sri Lanka, Burma, östra och västra Indokina, Malaysia, Indonesien, 
Filippinerna, Papua Nya Guinea, ett litet område i nordöstra Australien och ett 
annat litet område i sydöstligaste Kina. 

 Savann: Florida och områdena runt Mexikanska golfen, Cuba och Haiti, 
Nordöstligaste Sydamerika, västra Peru, södra Brasilien, Sahelområdet i Afrika, 
Östafrika, södra Afrika, västra Madagaskar, större delen av Indien, Indokinas inland, 
sydöstra Kina och Taiwan, norra och östra Australien. 

 Stäpp: Centrala och södra Nordamerika, södra Sydamerika, norra Sahelområdet i 
Afrika, större delen av Nordafrika, sydvästra Afrika, östra Eritrea och Somalia, större 
delen av Mellanöstern med norra och centrala delarna av Arabiska halvön, 
Bulgarien, Rumänien, Moldavien, södra Ukraina, södra Ryssland, Centralasien, 
Pakistan, nordvästra Indien, Nepal, Bhutan, västra Kina, sydöstra och östra 
Mongoliet, västra och centrala Australien. 

 Öken: Sydvästra Nordamerika, västra Sydamerika, norra Afrika (Sahara), sydvästra, 
södra och sydöstra delarna av Arabiska halvön, östra Turkmenistan, västra Kina, 
Australiens inre. 

 Ständigt grön skog, macchia: Sydvästra USA, centrala Chile, Sydafrika, västra 
Nordafrika, Spaniens kustområden, Portugal, södra Frankrike, Italien, Grekland, 
västra Turkiet, Cypern, Libanon och västra Syrien, södra Australien. 

 Lövskog: Östra USA och sydöstra Canada, sydvästra, sydligaste och sydöstra 
Sydamerika, västra Etiopien, Spaniens inland och större delen av Väst- och 
Centraleuropa, Danmark, den sydligaste delen av Sverige, ett bälte som omfattar 
Lettland i norr och norra Ukraina i söder och som sträcker sig bort till södra Sibirien 
och norra Kazachstan, Rysslands södra stillahavskust, Japan, östra och nordöstra 
Kina, Koreanska halvön, Tasmanien, Nya Zeeland. 

 Barrskog: Norra Nordamerika, ett brett bälte som sträcker sig från Skandinaviska 
halvön i väster till Stilla havet i öster och som omfattar större delen av Sibirien, 
samt nordvästra Mongoliet och Kina. 

 Tundra: Den nordligaste delen av Nordamerika, Grönlands kustområden, 
Spetsbergen, nordvästra Skandinavien, samt norra Ryssland (med ishavskusten) 
från Kolahalvön till Berings sund. 
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Foto. Stort plant område täckt av tät och låg buskvegetation som börjar få höstfärger 
(brunt, gult och rött). 

I bakgrunden avgränsas tundran av höga berg vars övre delar saknar vegetation. 
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Foto. Utsikt från en brant barrskogsklädd slänt över en bred flodkrök med sandrevlar. 

Floden därnere är kantad av höga skogklädda berg. 
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208 

Foto. Utsikt över lövskogsklätt bergslandskap. 
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Foto. Torrt och trädläst bergslandskap. 

I förgrunden betar en fårflock vid en vägkrök. 
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Foto. Ökenlandskap med märkligt formade sanddynor. 

Bakgrunden domineras av en dyn med ett stort platt (och mycket slätt) "tak" av rödgul 
sand. 

I förgrunden är den sandiga marken "räfflad" som om någon dragit en stor kratta över den. 
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Foto. "Sterilt" stenlandskap med höga vassa bergkammar i bakgrunden. 

I förgrunden leder två människor en rad klövjade (lastade) kameler över den 
stenbeströdda marken. 
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Foto. Böljande trädläst landskap med höga kullar där marken såväl uppe i branterna som 
nere i dalgångarna är helt täckt av grönt gräs. 

En samling vita jurtor vid kullarnas fot ser små ut i det omgivande landskapet. 
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Foto. I förgrunden betar en flock bufflar på mark som är bevuxen med högt gult gräs. 

Bortom bufflarna växer en gles skog av stora akacieträd. 

I bakgrunden tornar höga blånande bergsryggar upp sig. 

213 

Flygfoto. Rader av långa parallella "gator" av avverkad mark utgår vinkelrätt mot ömse 
sidor av vägar som har dragits genom regnskogen (ungefär som tänderna på en kam). 

Större delen av regnskogen på fotot är mer eller mindre påverkad av avverkningarna. 
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Serie om tre kartor. 

1960: Mer än halva landet är täckt av regnskog. 

1980: Mindre än halva landet är nu täckt av regnskog. Regnskogen i norr har på många 
ställen splittrats upp i många små "öar" utan förbindelse med varandra. Större 
sammanhängande regnskogsområden finns kvar i nordväst, utmed gränsen till Nicaragua, i 
sydost, vid gränsen  till Panama, och på en halvö vid stillahavskusten. 
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1990: Större delen av landet saknar regnskog. Större regnskogsområden finns endast kvar i 
sydost och på halvön vid stillahavskusten (men även här har stora områden avverkats). 
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Foto. En liten grund flod med klart vatten och steniga stränder flyter fram mellan höga 
stränder bevuxna med tät och frodig regnskog. 
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Diagram och schematisk modell. 

Bilden återges: 

Polarzonen: 

 Vegetation: tundra och barrskog 

 Marktyp: berg och morän 

 Temperatur (grader C): -1 till +1 

 Nederbörd (mm): 0-500 
Tempererade zonen:  

 Vegetation: lövskog 

 Marktyp: vittrad berggrund 

 Temperatur (grader C): 5-10 

 Nederbörd (mm): 500-700 
Subropiska zonen: 

 Vegetation: öken, savann 

 Marktyp: vittrad berggrund 

 Temperatur (grader C): 10-20 

 Nederbörd (mm): 500-0 mm 
Tropiska zonen:  

 Vegetation: savann, tropisk regnskog 

 Marktyp: vittrad berggrund 

 Temperatur (grader C): 20-25 

 Nederbörd (mm): 3-2500 
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Karta. Sveriges årsmedeltemperatur. 

De varmaste områdena (+8 grader C) utgörs av Västkusten och västra och södra Skåne. 

Mycket varma områden (+7 grader C) omfattar västra, södra och östra Götaland upp till 
Norrköping, samt Öland och Gotland. 

Längre norrut följer ett något kallare område (+6 grader C) som omfattar södra Värmland, 
småländska höglandet, Bergslagen, Sörmland, Mälardalen och östra Uppland. 

Norrut följer ett område (+5 grader C) som sträcker sig från norra Värmland till Gästrikland 
och sedan följer Norrlandskusten upp till Hudiksvall. 
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Längre norrut följer områden (+4 till +2 grader C) som omfattar Dalarna, östra Jämtland 
och Norrlandskusten upp till Skellefteå. 

Ett nordligare och västligare område (+1 till 0 grader C) omfattar västra Härjedalen och 
Jämtland och östra Norrland upp till nedre delen av Torneälv. 

Området (-1 till -2 grader C) omfattar de östra delarna av Lappland medan de kallaste 
områdena (-3 till -6 grader C) ligger i västra Lappland (med de allra kallaste områdena i 
anslutning till höglänt terräng längst upp i nordväst). 

217 

Karta. Sveriges årsmedelnederbörd. 

De största nederbördsmängderna (2000-1000 mm) faller i nordvästra Lappland och längs 
fjällkedjan ned till och med Härjedalen. 

Ett annat område med stora nederbördsmängder (1400-1000 mm) ligger längs med 
Västkusten med "centrum" i Halland. 

De minsta nederbördsmängderna (400-500 mm) har nordostligaste Lappland och 
Norrbotten. Ett sådant område ligger även kring sjön Vättern i södra Sverige. 

Områden med låg nederbörd (800-600 mm) omfattar området kring Vänern, östra 
Småland, Östergötland, Öland, Gotland och Svealand, samt större delen av Norrlands 
inland. 
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Foto. Modern skogsmaskin som "processar" en trädstam. Maskinen manövreras av en 
förare som sitter i en hög sluten hytt. 
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Två kartor. Området öster om Jokkmokk. 

1935: Endast ett fåtal vägar leder genom några delar av området. 

1990: Nästan hela området täcks nu av ett finmaskigt nätverk av skogsvägar. 
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Gruppfoto. Familjen har ställt upp sig för fotografering utanför sin bostad. 

I förgrunden har fem män i olika åldrar radat upp sig. Tre kvinnor (varav två är skymda) står 
bakom männen. Kvinnan som står synlig bär ett litet barn på armen. 

Bostaden - som är omgiven av flera höga träd - har tegelväggar och består av ett 
våningsplan. 
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Världskarta. Antal frostfria dygn. 
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 100 eller färre: De arktiska områden på norra och södra halvklotet, norra 
Nordamerika (norra Alaska och Canada), Sydamerikas sydspets och delar av 
Anderna, norra Skandinavien, större delen av Sibirien. 

 101-200: Större delen av USA, södra Sydamerika, större delen av Väst-, Central- och 
Östeuropa, större delen av Norden, västra och södra Ryssland, Kazachstan, 
Mongoliet, nordvästligaste Kina, den nordligaste delen av Japan. 

 201-300: Södra USA, norra Mexico, Spanien, Portugal, Brittiska öarna, västra och 
södra Frankrike, Italien, länderna utmed Adriatiska havet och på Balkan, södra 
Ukraina, södra Ryssland, Turkiet, Kaukasus, södra Centralasien, större delen av Iran, 
Pakistan och Kina, Koreanska halvön, Japan, södra Australien, Nya Zeeland. 

 301-364: Längs USA: och Mexicos stillahavskust, sydöstra Mexico, centrala och 
södra Sydamerika, Norra Afrika, södra Afrika, större delen av Mellanöstern och 
Arabiska halvön, södra Iran och Pakistan, norra Indien med Nepal och Bhutan, norra 
Burma, Laos och Vietnam, sydöstra Kina, Taiwan, sydvästra och centrala Australien. 

 Alla: Följande områden mellan vändkretsarna/vid ekvatorn - södra Mexico, 
Karibien, Centralamerika, större delen av Sydamerika (utom de sydligaste 
områdena), större delen av Afrika, norra Libyen och Egypten, västra och sydöstra 
delarna av Arabiska halvön, södra Indien och Sri Lanka, Bangladesh, större delen av 
Indokina, Malaysia, Filippinerna, Indonesien, Papua Nya Guinea, norra Australien. 
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Världskarta. Andel odlad mark 

 Mindre än 5 procent: Hela norra och större delen av västra Nordamerika, Karibien, 
ett stort område i nordöstra Sydamerika och kontinentens sydligast del, större 
delen av Afrika, större delen av Arabiska halvön, Irland, Skottland, hela Norden 
utom södra Sverige, större delen av Ryssland och Centralasien, delar av Indonesien, 
nordligaste Australien och ön Tasmanien, södra Nya Zeeland. 

 5 – 20: Södra Mexico, hela Centralamerika, större delen av Sydamerika (väster och 
söder om Amazonas), Västafrika, ett sammanhängande område som omfattar 
Mellanöstern, sydvästra Centralasien, Turkiet, Grekland, områden mellan och norr 
om Svarta havet och Kaspiska havet, södra Sverige, ett sammanhängande område 
som sträcker sig från Baltikum och västra Ryssland österut förbi Bajkalsjöns 
sydspets och bort till ryska stillahavskusten norr om Japan, östra och centrala Kina, 
östra Thailand och Kambodja, Filippinerna, nästan hela Indonesien, Papua Nya 
Guinea, nästan hela Australien (nordligaste kusten undantagen), norra Nya 
Zeeland. 

 21 – 40: Centrala USA och norra Mexico, västligaste Sydamerika från Brasilien till 
Argentina, Spanien, norra delarna av Marocko, Algeriet och Tunisien, Östra Afrika, 
Spanien, England och Wales, sydligaste Indonesien, Japan. 

 Mer än 40: Kalifornien och hela östra USA, Ett bälte som sträcker sig från hela Väst- 
och Centraleuropa och bort till områdena norr om Svarta havet och Kaspiska havet, 
Egypten (Nilens delta och floddal), Madagaskar, östra Pakistan, Indien, Bangladesh, 
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Burma, västra Thailand, Vietnam och östra Kina, områden i sydvästra och sydöstra 
Australien. 

223 

Diagram. Tillgång till  markvatten, mineralnäring och odlingspotential mellan ekvatorn och 
vändkretsarna. 

Diagrammet återges: 

regnskog (vid ekvatorn)  

 markvatten: hög nivå 

 mineralnäring: låg nivå 

 odlingspotential: låg i större delen av området (men högre/bättre nära området 
med torrskog) 

torrskog 

 markvatten: sjunker brant från området nära regnskogen till området nära 
savannen. 

 mineralnäring: stiger från området med regnskog till området med savann. 

 odlingspotential: medelgod. 
savann 

 markvatten: låg nivå och sjunkande nära stäppen. 

 mineralnäring: medelhög nivå som ökar nära stäppen 

 odlingspotential: sjunker från medelhög nivå nära torrskogen till mycket låg nära 
stäppen. 

stäpp, öken (vid vändkretsen) 

 markvatten: mycket lågt till obefintligt. 

 mineralnäring: hög nivå. 

 odlingspotential: sjunker från låg nära savannen till obefintlig. 
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Två kartor över Indien och Bangladesh. 

Kartorna återges: 

Jordar. 

 öken och sandjord: Nordvästra Indien. 

 tunna bergsjordarter: De nordligaste och nordostligaste delarna av Indien. 

 alluviala jordarter: Ett brett bälte som löper i sydostlig riktning från nordvästra 
Indien till och med Bangladesh med en nordostlig "utlöpare" mot områden som 
gränsar till Burma. 

 röda jordmåner: Norra, södra och östra Indien (öster och väster om Bangladesh). 

 svarta jordmåner: Ett stort sammanhängande område som omfattar västra halvan 
av Indien. 

Bosättning. 
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 mer än 200 inv/km2: Ett bälte som i stort sett sammanfaller med de alluviala 
jordarternas utbredning på den förra kartan (norra Indien och hela Bangladesh), 
Områden norr, öster och söder om staden Bombay i västra Indien, sydligaste Indien 
(söder om staden Madras). 

 50–200 inv/km2: Större delen av Indien. 

 mindre än 50 inv/km2: De nordvästligaste, nordligaste och nordostligaste delarna 
av Indien, samt ett område sydväst om Calcutta. 
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Flygfoto. Ökenlandskap där en milsvid sandslätt gränsar till avlägsna kala bergsområden. 

I förgrunden ligger två stora cirkelrunda gröna fält som är indelade i koncentriska cirklar. 
Intill det närmaste fältet ligger ett par låga byggnader. 
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Foto. Några kvinnor bearbetar en liten åkerplätt med hjälp av hackor och bara händerna. 
Alla utom en av dem skyddar huvudet mot solen med hjälp av olika sorters hattar och 
skärmmössor. 
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Världskarta. Sysselsatta inom jordbruk (%). 

Kartan återges: 

 Mindre än 10 procent: Canada, USA, Uruguay, hela Norden, alla länder i Västeuropa 
utom Irland, Lettland och Estland, alla länder i Centraleuropa utom Polen, Ungern 
och Slovenien, Italien, Kroatien, Bosnien Hercegovina, Serbien och Makedonien, 
Israel, Australien, Nya Zeeland, Japan. 

 10–20: Colombia, Venezuela, El Salvador, Surinam, Chile, Argentina, Sydafrika, 
Portugal, Spanien, Irland, Bulgarien, Ungern, Litauen, Vitryssland, Ukraina, 
Moldavien, Ryssland, Georgien, Azerbajdzjan, Jordanien, Irak, Kazachstan, 
Uzbekistan, Kirgisistan, Tadzjikistan, Malaysia, Filippinerna, Sydkorea. 

 21–50: Mexico, nästan hela Centralamerika och Karibien, större delen av 
Sydamerika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Nigeria, alla länderna i 
Nordafrika, Saudiarabien, Oman, Albanien, Rumänien, Polen, Grekland, Turkiet, 
Armenien, Iran, Turkmenistan, Pakistan, Mongoliet, Nordkorea, Sri Lanka, 
Filippinerna, Malaysia. 

 Mer än 50: Större delen av Afrika, Syrien, Jemen, Afghanistan, Indien, Bangladesh, 
hela Indokina, Indonesien, Papua Nya Guinea, Kina. 
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Schematisk modell. Modellen består av tre zoner i form av koncentriska cirklar där den 
minsta/centrala zonen representerar området närmast marknaden (här en stad), och de 
två andra zonerna olika avstånd från marknaden. 
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Enligt modellen lönar sig grönsaksodling närmast marknaden, mejeriprodukter lönar sig 
längre ut medan spannmålsodling lönar sig i den (stora ) zonen längst ut. 

Ett diagram med x- och y-axel som utgår från modellens/marknadens centrum anger 
följande brytpunkter för tre olika varor: potatis: innersta zonens utkant 

mjölk: andra zonens utkant 

vete: yttersta zonens utkant. 

Tre andra cirklar demonstrerar hur vägar dragna genom området påverkar zonernas form 
då transporttiderna av varor ändras och vilken form ett nytt centra/ny marknad inom en 
annan (större marknads) ytterzon kan ta sig. 
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Foto. Kvinnorna har ställt upp sina korgar, säckar och lådor med varor på marken vid en 
jordig slänt. 

I bakgrunden ligger två envåningsbyggnader uppförda i sten. På den vänstra byggnadens 
rappade vägg står det "Othaya bakery". 
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Foto med infälld världskarta. 

Fotot. Människor tänder eld på ett område där skogen har huggits ned. 

I bakgrunden skymtar några små hus med sadeltak (tak som sluttar åt två sidor) och ett hus 
under uppbyggnad. 

Världskartan. Svedjebruk förekommer i delar av Centralamerika, norra Sydamerika, Väst-, 
Central- och Östafrika med Madagaskar, Burma, Thailand och Laos, samt i Indonesien och 
Papua Nya Guinea. 
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Tre foton och en karta. 

Första fotot: Två diagram. Enligt diagrammet till vänster (R.A.R.S. Kumarakom Average 
Monthly Rainfall 1965-82) kulminerar nederbörden i sydvästra Indien under månaderna 
juni, juli och augusti. 

Enligt diagrammet till höger kulminerar temperaturen i samma område under månaderna 
mars, april och maj, för att sedan nå upp till en andra, lägre, "puckel" i oktober. 

Kartan. Södra och östra Asien. Av kartan framgår att ris odlas i kustnära områden i Indien, i 
Banglades, Burma, Thailand, Kambodja, södra Vietnam, Indonesien, sydöstra Kina, Taiwan, 
Sydkorea och södra Japan. 

Fotot. Risodling på terrasser i ett bergslandskap med lövskogsklädda sluttningar. I 
förgrunden arbetar tre kvinnor med att sätta risplantor på en terrassodling som står under 
vatten. 
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Foto med infälld karta. 

Fotot. Kvinnor arbetar med att skörda teblad i en sluttning. De tätväxande gröna 
teplantorna når högt upp på deras ben. 

De bär ett slags stora korgar på ryggen. 

Kartan. Plantagegrödor odlas i västra Mexico, västra Centralamerika, norra och sydvästra 
Sydamerika, Väst- och Östafrika, sydligaste delen av Indien, Malaysia, Indonesien och 
Filippinerna. 
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Foto med infälld karta. 

Fotot. Slättlandskap som är helt uppodlat. I förgrunden skördas mogen säd på ett stort fält. 

Kartan. Omfattande spannmålsodling sker i Nordamerika, södra Sydamerika, västra och 
östra Europa, områden kring Svarta havet och i norra Kazachstan, norra Indien, östra Kina. 
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Foto. Bondgård med många byggnader och lador som är omgiven av inhägnader och 
staplar med höbalar. 

Intill ett litet "plåttorn" står några svart-vita kor och dricker ur en ho. 

Vid horisonten tornar rader av skogklädda berg upp sig. 

238 

Foto med infälld karta. 

Kartan. 

 Kommersiell uppfödning: Västra Nordamerika, norra och södra Sydamerika, 
Sydafrika, områden öster om Kaspiska havet, Australien, södra Nya Zeeland. 

 Nomadkulturer: De nordligaste delarna av Nordamerika, västra Nordafrika, 
Sahelområdet i Afrika, Namibia och Angola, Östafrika, Arabiska halvön, Iran, 
Afghanistan, Centralasien, ett sammanhängande område från Kolahalvön till 
ishavskusten med kustnära områden bort till Berings sund och norra 
stillahavskusten. 

Fotot. Herdar som går till fots driver en flock med långhornig boskap i ett torrt 
savannlandskap. 
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Foto. Två barfota män (den ene iförd trasig byxor) samtalar med tungt beväpnade 
polismän. 

242 

Två flygfoton där en och samma plats har fotograferats med ett års mellanrum. 
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16 augusti 2002 (infälld bild): En större gård vars byggnader (bostäder, stallar, lador m.m.) 
ligger runt en rektangulär innergård. Gården är omgiven av åkrar och ligger nära en 
flodstrand. 

13 augusti 2003: Innergården har förvandlats till en "lagun" när åkrarna runt gården är helt 
översvämmade (endast enstaka "kobbar" sticker upp ovanför vattenytan). 
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Världskarta. Förändring av skördar fram till 2050. 

Procentuell skillnad i avkastning 

mellan nuläget och 2050 i % återges med olika färger på följande sätt: 

 över 25: Canada, Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Litauen, Lettland, Vitryssland, 
Kirgisistan, Nya Zeeland. 

 10 till 25: Chile, Uruguay, Polen, Tjeckien, Nederländerna, Danmark, Ryssland. 

 0 till 10: Peru, Island, Irland, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Österrike, Slovakien, 
Georgien, Mauretanien, Eritrea, Etiopien, Kenya, Zambia, Afghanistan, Kazachstan, 
Kina, Taiwan, Japan. 

 0 till -10: USA, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, större delen av länderna i Afrika, Portugal, Spanien, Italien, 
hela Balkanområdet, Rumänien, Moldavien, Ukraina, Turkiet, Syrien, Libanon, 
Israel, Jordanien, Armenien, Azerbajdzjan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Oman, 
Bhutan, Laos, samt Nordkorea. 

 -10 till -25: Guyana, Brasilien, Bolivia, Paraguay, Argentina, Ungern, Senegal, 
Gambia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, 
Tunisien, Jemen, Irak, Tadzjikistan, Indien, Nepal, större delen av Indokina, 
Indonesien, Australien, Papua Nya Guinea, Filippinerna, samt Sydkorea. 

 under -25: Honduras, Nicaragua, Panama, Surinam, Marocko, Libyen, Egypten, 
Namibia, Saudiarabien, Pakistan, Mongoliet, samt Malaysia. 

 ingen data: Grönland, Franska Guyana, Västsahara. 
Följande uppgifter är infogade i kartan: 

 Canada och USA 1% 

 Central- och Sydamerika 6% 

 Västra Europa 2% 

 Mellanöstern och norra Afrika 11% 

 Afrika söder om Sahara 15% 

 Östeuropa och Centralasien 7% 

 Södra Asien 18% 

 Australien och Nya Zeeland 2,7% 

 Östra Asien och Stillahavet 12% 

244 

Karta och foto. 
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Kartan: Aralsjöns strandlinje 1960 till 2008. 

Av kartan framgår det (med ett antal infogade strandlinjer för olika år) hur Aralsjöns östra 
och södra strandlinje har dragit sig tillbaka med mellan ca 10 och 20 mil under den aktuella 
perioden! 

I norr är förändringarna inte alls lika drastiska. 

I väster (där sjön är djupare) har egentligen ingen förändring av strandlinjen inträffat. 

Fotot: Platt ökenlandskap. Två dromedarer går förbi ett mindre fiskefartyg som står på 
marken. I bakgrunden skymtar två andra fartyg som är "strandsatta" på samma sätt. 
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Foto. Sluttning där ett skred har rivit upp ett stort jordigt "sår" med branta raskanter. 

En kvinna står och betraktar förödelsen. 
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Två kartor (A och B): 

A: Två byar där husen ligger tätt intill varandra. De två byarna är länkade till varandra och 
till omvärlden av ett glest vägnät. 

Markerna runt byarna består av åkrar som är uppblandade med en mycket stor andel 
ängsmark. 

B: En del av den gamla bybebyggelsen är kvar men huvuddelen av bebyggelsen är nu 
utspridd över hela området. 

Eftersom vägar har dragits fram till de nya gårdarna är vägnätet nu betydligt mer 
"finmaskigt" än tidigare. 

Åkermarken har nästan tagit över helt. Av ängsmarken återstår bara några "fläckar" varav 
de största ligger i anknytning till de gamla byarna. 
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Tre foton. Traditionella bondgårdar i tre olika länder. 

Sverige: Gården omfattar fyra rödmålade byggnader med "vita knutar": ett tvåvåningars 
boningshus, en lada och två mindre uthus. Husen är omgivna av ett vårligt landskap med 
kala lövträd och plöjda åkrar. I bakgrunden växer tät granskog. 

Bretagne: Gården omfattar en grupp grå stenhus som trängs kring ett vitrappat 
boningshus. De större husen har nästan platta sadeltak och små fönster. 

Framför gården brer en grön åker ut sig.  

I bakgrunden tornar en bergig ås bevuxen med buskvegetation upp sig. 

Kenya: Gården ligger i en sluttning med fält, mindre odlingar och låg buskvegetation och 
omfattar ett litet envånings boningshus, fyra hyddor med toppiga halmtak (en femte hydda 
är under uppbyggnad), samt en liten inhägnad eller stapel av virke. 
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Byggnaderna är omgivna av rödaktig barmark. 

249 

Foto. Vy över ett försomrigt landskap där gröna ängar omväxlar med löv- och barrskog. 

Ett par bondgårdar med faluröda hus ligger inbäddade bland frodiga lövträd. 

I förgrunden förgrenar sig en stor insjös spegelblanka vatten mellan skogklädda stränder. 
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Foto. En bonde arbetar med att "klä" runda rullar av nyskördat hö i vit plast. 
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Sverigekarta. Åkermarkens bördighet (olika grader). 

 De bördigaste områdena ligger i västra och södra Skåne. 

 Något mindre bördiga marker ligger i följande områden (alla söder om Dalälven): 
Utmed Västkusten, de inre delarna av Skåne, Blekinge, områden kring Kalmar, 
söder om Vänern, öster om Vättern, trakterna kring Norrköping, kring Hjälmaren 
och Mälaren, samt delar av Öland och Gotland. 

 En lägre grad av bördighet föreligger i större delen av Sverige söder om Dalälven 
och Vänern samt i de kustnära delarna av älvdalar längs norrlandskusten. Ett 
undantag här utgör trakterna kring Storsjön i Jämtland som också har denna grad 
av bördighet. 

 Område med relativt låg bördighet som omfattar de återstående delarna av Sverige 
söder om Dalälven och östra Norrland upp till Torneälven. 

 Område med låg bördighet som omfattar större delen av nordvästra Sveriges 
inland. 

 Kalfjäll: Fjällkedjan från Härjedalen och norrut. 
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Foto. I förgrunden ligger ett markområde som har utseendet av en rödbrun "smet" (inga 
spår av levande växtlighet kan urskiljas). 

Området gränsar till något slags damm med oljig yta. 

På avstånd tornar väldiga askhögar upp sig mot himlen. 
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Två cirkeldiagram. Global energianvändning 1973 och 2008. 

1973: 

Råolja står för nästan hälften av energianvändningen medan kolet står för en knapp 
fjärdedel. 

Naturgas, förnybara bränslen och avfall står tillsammans för en knapp fjärdedel (där 
naturgasen utgör den största andelen). 
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Vattenkraften står för ungefär 6% och kärnkraften för mindre än 2%. 

Övrigt (geotermisk energi, sol- och vindkraft) står för mindre än 0,5 av 
energianvändningen. 

2008: 

Användningen av råolja har minskat medan användningen av naturgas har ökat så till den 
grad att den nu är nästan lika stor som användningen av kol. 

Användningen av vattenkraft är i stort sett oförändrad medan kärnkraften nu har en mer 
än dubbelt så stor andel av energianvändningen. 

Förnybara bränslen och avfall används i stort sett i samma utsträckning som 1973 medan 
"övrigt" (geotermisk energi, sol- och vindkraft) har flerdubblat sin alltjämt blygsamma 
andel. 
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Världskarta. Tillgångar av fossilt bränsle och export av olja. 

 Stenkol: De största tillgångarna ligger i nordöstra Ryssland. Stora tillgångar 
förekommer även i östra USA, västra Canada, Ukraina, östra Kina och östra 
Australien. Mindre tillgångar har norra och södra Sydamerika, Västeuropa, västra 
Nordafrika, södra Afrika, Indien och Nya Zeeland. 

 Brunkol: De största tillgångarna ligger i nordöstra Ryssland. Stora tillgångar 
förekommer även i västra Ryssland och västra Canada. Mindre tillgångar 
förekommer i Tyskland, Balkanområdet och i Centralasien. 

 Olja: De största tillgångarna ligger i sydöstra Nordamerika, Nordafrika, området 
kring Persiska viken, Ryssland norr om Kapsiska havet och i västra Sibirien. Mindre 
tillgångar förekommer i västra och norra Nordamerika, norra, östra och 
sydvästligaste Sydamerika, Nordsjön, Västafrika, områden mellan Svarta havet och 
Kaspiska havet, Centralasien, Östasien, samt i Indonesien. 

 Transportvägar för olja: De största transportvägarna går från länderna kring 
Persiska viken till Europa, Nordamerika, Sydamerika, Indokina, Oceanien, och 
Japan. Andra stora transportvägar går från norra Sydamerika (Venezuela) till 
Nordamerika och Europa, från sydöstra USA till Europa, från Alaskas östkust (via en 
pipeline) till dess västkust och därifrån till västra Kanada. Andra transportvägar går 
från Nigeria till Nord- och Sydamerika och till Europa och från Indonesien till Japan. 
Även ett antal mindre flöden är utmärkta som bl.a. går från Ryssland till USA och 
från Indonesien till Australien. 
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Foto. En lång metallglänsande pipeline slingrar sig fram genom ett fjällandskap med 
dvärgbjörk och glesa granskogar. 
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257 

Foto. Trädgården framför en villa. En barnfamilj har lagt ut alla sina "oljebaserade" prylar 
på gräsmattan. 

Där står långa rader av träningsskor och stövlar, fotbollar, badleksaker, väskor, möbler 
m.m., m.m. 
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Foto. Flera stora fartyg sprutar vatten på det brinnande oljetornet. 

Höga flammor och tjock bolmande rök stiger mot himlen. 
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Foto. En pipeline som består av många mindre parallella rör löper genom ett frodigt 
skogslandskap. 

Några unga män och pojkar som bär på stockar använder pipelinen som en gångväg. 
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Karta. Europa, nordvästra Nordafrika och västra Asien. 

Gasledningar i Europa. Kartan återger hur större delen av det aktuella området är 
genomdraget och sammanlänkat av ett nätverk av långa gasledningar. 

Dessa ledningar är utmärkta på följande sätt: 

 Huvudgasledningar från Ryssland till Europa: Yamal, Brotherhood, Soyuz. 

 Större gasledningar (i Nordsjön): Langeled (från Norge till södra England), Europipe 
II (från Norge till nordvästra Tyskland). 

 Mindre gasledningar: Sammanlänkar de större ledningarna och sträcker sig ned 
genom Frankrike, Spanien och Italien till Tunisien, Algeriet och Marocko. 

 Planerade gasledningar: Nordstream från nordvästra Ryssland genom Finska viken 
och Östersjön till norra Tyskland. South Stream genom Svarta havet och Rumänien 
där den förgrenar sig så att en nordlig gren går genom Ungern till Österrike, medan 
en sydlig gren går genom Grekland till södra Italien. 
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Foto. En jättelik maskin bestående av en transportband på larvfötter med ett stort 
skovelhjul i ena änden tuggar sig fram över ett dagbrott som sträcker sig så långt ögat når. 
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Foto. En kvinna arbetar med rabatterna vid en altan. Bredvid henne står en påse med 
texten "Erin, Irish Moss Peat". 
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Cirkeldiagram. Globala energireserver. 
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Av diagrammet framgår att kolet står för ungefär tre fjärdedelar av jordens energireserver 
medan oljan och gasen "delar lika" på den återstående fjärdedelen.  

262 

Schematisk modell med teckningar. 

Kortvågig värmeinstrålning från solen når, och värmer upp, marken varvid den omvandlas 
till långvågig värmestrålning som strålar ut i atmosfären. 

Växthusgaser tillförs atmosfären från många källor som vulkanutbrott, skogsbränder, 
tamboskap, biltrafik industrier och tätorter. 

Växthusgaserna hindrar en stor del av den långvågiga värmestrålningen från att fortsätta 
ut i rymden. Denna instängda värmestrålning "studsar" följaktligen tillbaka ned i 
atmosfären. 
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Flygfoto. Vy med kärnkraftverket i förgrunden. Bortom kärnkraftverket brer en skärgård 
med många skogklädda öar ut sig. 
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Världskarta. Solstrålningen energiinnehåll (i ton olja per dm2 och år): 

 Mindre än 85: De arktiska och tempererade områdena på norra och södra 
halvklotet. På norra halvklotet sträcker sig denna zon ned till strax söder om 
Canadas sydgräns i Nordamerika, till Bretagne och norra Ukraina i Europa och till 
Bajkalsjön och norra Japan i Asien. På södra halvklotet omfattar området Antarktis 
med omgivande hav. 

 86 – 100: Områden/bälten längs norra och södra halvklotet som i norr omfattar 
norra USA och sydöstligaste Canada, södra Mellaneuropa (från Bretagne till norra 
Spanien och Italien genom norra Centralasien till norra Kina och Japan. I söder 
omfattar området Sydamerikas sydspets, ön Tasmanien och södra Nya Zeeland. 

 101 – 130: Större delen av Jordens yta med subtropiska och tropiska zoner vid 
ekvatorn och vändkretsarna, samt nästan hela Stilla havet. 

 131 – 160: Delar av sydvästra Nordamerika och västra och östra Sydamerika, hela 
Afrika ned till södra delen av Sahelområdet, större delen av södra Afrika, 
Mellanöstern, södra Centralasien, Pakistan, Indien, västra Kina och större delen av 
Australien. 

 mer än 160: Norra Chile, Sahara, Arabiska halvön och västra Iran. 
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Foto. Solcell som är monterad på ett hustak. I bakgrunden brer låg bebyggelse ut sig över 
ett stort låglänt område. 

Längre bort tornar höga bergsområden upp sig mot horisonten. 
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266 

Foto. Människor badar i en ångande naturlig bassäng. Omgivningarna utgörs av ett 
snöklätt landskap med branta berg. 
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Foto. Milorna ser ut som stora fönsterlösa byggnader av bränd lera som istället för fönster 
har några små hål som släpper ut rök. 

Framför milorna står en kvinna som bär ett spädbarn på ena armen och en liten flicka på 
den andra. 
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Två cirkeldiagram. Sveriges energitillförsel 1970 och 2008 

1970: 

Råolja och oljeprodukter står för ungefär två tredjedelar av energitillförseln. 

Den återstående tredjedelen delas mellan kol (som står för en mindre del) och 
biobränslen/torv och vattenkraft som har ungefär lika stora andelar vardera. 

2008: 

Användningen av råolja och oljeprodukter har mer än halverats. 

Kärnkraften har tillkommit och står för en dryg tredjedel av energitillförseln. 

Biobränsle och torv har nu fördubblat sin andel jämfört med 1973, medan kolets och 
vattenkraftens andelar är i stort sett oförändrade. 

Andra "nykomlingar" är naturgas och spillvärme m.m. i fjärrvärme som nu står för några 
procent av energitillförseln vardera. 
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Foto. Torvtäkten utgörs av ett stort uppgrävt område som gränsar till barrskogsklädda 
berg. 

I förgrunden bearbetar en traktor torven med en bred skopa. 
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Sverigekarta. Konsekvenserna av Tjernobylkatastrofen (cesium-137 på marken). 

Av kartan framgår att det drabbade området sträcker sig från östra Östergötland i söder 
genom östra Sverige via Mälardalen, Uppland och Gästrikland upp till Hudiksvall. 

Från Hudiksvall till Skellefteå brer sedan ett brett "bälte" ut sig västerut till Härjedalen i 
söder och norra Jämtland i nordväst. 

De hårdast drabbade områdena (60-120) ligger kring Gävle, kring Härnösand och i 
nordvästra Jämtland. 
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Större svårt drabbade områden (20-60) omfattar stora delar av norra Uppland, Gästrikland, 
Hälsingland, östra Dalarna, Medelpad och Jämtland. 

Dalsland, Gotland, Östergötland, västra Dalarna, sydvästra Jämtland och västra Härjedalen 
klarade sig bättre (3-10). 
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Karta. Norden, Ryssland och Ukraina. 

Tre pilar anger hur det radioaktiva avfallet från Tjernobylområdet i första hand fördes i 
nordvästlig riktning mot norra Sverige. 

Mindre andelar av avfallet fördes i västlig och nordostlig riktning. 
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Foto, två diagram och teckning. 

Fotot. En vindkraftspark med minst 16 vindmöllor (alla kommer inte med på bilden) står 
ute i havet. I bakgrunden skymtar Ölandsbron. 

Diagrammet till vänster: 

Följande text föregår ett kurvdiagram: 

Antal snurror: 7. 

Effekt: 8 000 megawattimmar/år - Elbehovet för ca 6 000 hushåll i Degerhamn. 

Diagrammet anger följande utveckling av antalet vindkraftverk i Sverige under åren 1994-
2009: 

 1994 - 81 

 1996 - 304 

 2000 - 517 

 2004 - 715 

 2009 - 1163 
Diagrammet till höger (cirkeldiagram) med följande textkommentar: 

Liten men ökande andel av elproduktionen. 

1999 stod vindkraften för 0,2 procent. 2010 står den för 0,9 procent av elproduktionen i 
Sverige 

Diagrammet återges: 

 Vattenkraft 46,6% 

 Kärnkraft 46,6% 

 Kraftvärme (t ex kol, biobränsle, naturgas) 5,9% 

 Vindkraft 0,9% 
Teckningen (Kalmarsund i "genomskärning"). 

Av teckningen framgår att Utgrunds vindpark står på ett grundflak som ligger mitt emellan 
kustsamhällena Bergkvara och Degerhamn. 
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Vindparken, som befinner sig på ett avstånd av 12,5 km från Bergkvara och 8 km från 
Degerhamn, förser Degerhamn med elektricitet via en undervattenskabel. 
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Två cirkeldiagram. Sveriges energianvändning 1970 och 2008. 

1970: 

Bostäder/service och industri står för drygt 43 procent av energianvändningen vardera. 

De återstående 16 procenten används för transporter. 

2008. 

Transporter har nu fördubblat sin "andel av kakan". 
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Foto. I förgrunden tornar ett berg av sopor upp sig. 

Bortom soporna ligger öppet vatten med flera fartyg. 

Längre bort skymtar en stadssilhuett med skyskrapor. 
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Schematisk modell. Kretslopp vars fem steg är sammanlänkade med fem pilar som 
representerar "energi, transporter". I bildbeskrivningen har de fem stegen istället 
numrerats. 

1. Naturresurser - råvaror, utvinning 
2. Förädling 
3. Produkter (Varor, energi) 
4. Förbrukning, Avfall 
5. Återvinning 
1. Naturresurser - råvaror, utvinning 

(osv.) 

Från alla steg och pilar som ingår i kretsloppet pekar pilar in mot: "Påverkan på livsmiljön". 
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Foto. Rachel Carson med kikare i händerna och uppslagen bok bredvid sig. 

Hon sitter vid stranden av ett litet vattendrag kantat av lövskog. 
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Foto. Ett stort antal deltagare bollar med en jättelik uppblåsbar jordglob. 
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Flygfoto. Utsikt över Manhattan. De två höga skyskraporna som hörde till World Trade 
Center tornar upp sig över den kringliggande bebyggelsen. 



 

84 

 

281 

Satellitbild. Belysning nattetid. Särskilt tättbefolkade områden och södra Västeuropas 
konturer är urskiljbara. 
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Karta. Östafrika. Järnvägslinjen som förbinder Ugandas huvudstad Kampala vid Victoriasjön 
med Kenyas huvudstad Nairobi och hamnstaden Mombasa vid Indiska oceanen. 
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Svart-vitt foto. Vy längs en bred gata med palmer och vackra flervåningshus med affärer på 
gatuplanet. Många bilar står parkerade längs trottoarerna där några fotgängare flanerar. 
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Flygfoto. Stad med skyskrapor i centrum och kringliggande villa- och slumområden som 
brer ut sig över väldiga områden. 
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Två foton. 

Övre fotot. I förgrunden ligger en slumbostad byggd av trälårar och plywoodbitar. 
Bostaden har ett tak av korrugerad plåt som även ger skugga åt en liten "veranda" där en 
kvinna står och diskar i en ho. 

I bakgrunden "klättrar" en tät bebyggelse av liknande hus uppför en brant sluttning. 

Längre ned tornar bebyggelse med höghus och skyskrapor upp sig. 

Nedre fotot. Utsikt över Rio de Janeiro med hamnen, havsviken och de utanförliggande 
bergiga öarna i gryningsljus. 

I förgrunden ligger branta bergskammar bevuxna med lövskog (där de inte är bebyggda 
med höghus och slumbostäder). 

De centrala delarna och områdena längs med kusten domineras helt av höghus och 
skyskrapor. 
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Världskarta. Urbanisering och större städer. 

Kartan återges: 

Urbanisering (procent) 

 >80: Nordöstra, östra och södra Sydamerika, Island, Storbritannien, Belgien, 
Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Sverige, Västsahara, Libyen, Eritrea, 
Saudiarabien, Oman, Förenade arabemiraten, Qatar, Bahrain, Kuwait, Nord- och 
Sydkorea, södra Australien med Tasmanien, Nya Zeeland. 

 60–80: Västra Alaska, västra och södra Canada, hela USA, Mexico och Karibien, 
Nicaragua, större delen av Colombia, Ecuador, Peru och Bolivia, Tunisien, Kongo, 
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Botswana, Spanien, Frankrike, Italien, Polen, Baltikum, Norge, Finland, Vitryssland, 
Ryssland, Moldavien, Ukraina, Bulgarien, Serbien, Albanien, Kosovo, Makedonien, 
Grekland, Turkiet, Jordanien, Irak, Iran, Georgien, Kazachstan, Mongoliet, Japan. 

 40–59: Större delen av Centralamerika, östra Surinam, Paraguay, större delen av 
Nord- och Västafrika, Centralafrikanska Republiken, större delen av södra Afrika, 
Irland, Centraleuropa (utom Tyskland och Schweiz), Kroatien, Bosnien Hercegovina, 
Rumänien, Egypten, Israel, Libanon, Syrien, Armenien, Azerbajdzjan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Kirgisistan, Tadzjikistan, Indonesien. 

 20–39: Guyana, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, södra Mali, Togo, Benin, södra 
Niger, södra Tchad, Sudan, Demokratiska Republiken Kongo, Angola, Tanzania, 
Kenya, Somalia, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh, 
hela Indokina, Kina. 

 <20: Portugal, Burkina Faso, Etiopien, Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Papua 
Nya Guinea. 

 Nästan ingen urbanisering: Norra Nordamerika med Grönland, norra Sydamerikas 
inland (Amazonas), norra Afrikas inland (Sahara), Spetsbergen, nordöstra Ryssland 
(norra Sibirien), större delen av Australien, Antarktis. 

Städer 

 De 15 största städerna i världen (mer än 9 miljoner invånare): De största städerna 
ligger i västra, östra och södra Nordamerika, östra Sydamerika, östra 
Medelhavsområdet (Egypten), Västra Indien, Bangladesh, södra Indonesien, östra 
och nordöstra Kina, Koreanska halvön, Japan. 

 Städer med 2–9 miljoner invånare (ca 90 st): Västra och östra Nordamerika, 
Karibien, norra och östra Sydamerika, västra Nordafrika, Västafrika, Sydafrika, 
Egypten, Väst- och Centraleuropa, västra Ryssland, Turkiet, Irak, Iran, Pakistan, 
västra och södra Indien, Bangladesh, Indokina, Indonesien, Australien, Östasien. 

288 

Karta. Kina med kringliggande länder. Städer i Kina med mer än 5 miljoner invånare. 

 Västra Kina: Ürümqi. 

 Centrala Kina (från norr till söder): Lanzhou, Xian, Cheng, Chongqing, Guiyang, 
Kunming, Nanning. 

 Nordöstra Kina: Qiqihar, Harbin, Changchun, Shenyang, Beijing, Qingdao, Jinan, 
Luoyang. 

 Sydöstra Kina: Nanjing, Shanghai, Wuhan, Nanchang, Fuzhou, Changsha, 
Guangzhou, Aomen (Macao), Xianggang (Hongkong). 

289 

Stadskarta. Större delen av bebyggelsen på klippudden består av tät stadsbebyggelse som 
är indelad i ett symmetriskt rutmönster av lika stora kvadratiska kvarter. 

I den sydvästra och södra delen av staden ligger större byggnadskomplex som en 
amfiteater och längre byggnader kring kvadratiska gårdar. 
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290 

Stadskarta. Såväl den yttre ringmuren som gatunätet är oregelbundet/asymmetriskt. 

290 

Två stadskartor. 

Till vänster: Den "ideala staden" är baserad på en oktogonal (symmetriskt åttahörnig) 
stadsplan. 

Staden skyddas/omges av en åttahörnig stadsmur med 8 symmetriskt placerade vakttorn 
(återgivna som cirklar) och fyra portar som vetter mot väst, norr, öst och syd. 

Från vart och ett av de 8 vakttornen löper gator mot ett centralt åttahörnigt torg med en 
rektangulär byggnad i mitten. 

Dessa 8 gator förbinds med varandra medelst symmetriska tvärgående gator så att hela 
stadsplanen till utseendet påminner om ett spindelnät. 

Stadsplan för Palmanova i Italien. 

Staden påminner till utseendet starkt om den ovan beskrivna "idealstaden" men dess 
stadsmur har snarare formen av en symmetrisk niouddig stjärna med åtta triangulära 
fristående vakttorn. 

"Spindelvävsstukturen" kring ett symmetriskt torg återfinns (även om den inte är lika 
konsekvent genomförd som i den ideala förlagan). Det centrala torget är här sexhörnigt. 

291 

Flygfoto. Stadslandskap som till största delen består av ett "snärj" av stora flerfiliga 
motorleder som löper över och under varandra. 

På avstånd höjer sig skyskraporna i stadskärnan mot en fond av dishöljda berg. 

292 

Tre kartor. Megalopolisområden. 

I USA: Ett inritat område sträcker sig utmed USA:s östkust från norr till söder. Området 
omfattar bland annat städerna Boston, New York och Washington. 

I Europa: Ett "bananformat" område som omfattar sydöstra England, Belgien, 
Nederländerna, Luxemburg, västra och södra Tyskland, nordvästra Frankrike, Schweiz, 
samt Norditalien. Inom sistnämnda megalopolisområde ligger städerna/områdena London, 
Amsterdam, Ruhrområdet, Strasbourg, Milano och Turin (men inte Paris). 

I Japan: Megalopolisområdet omfattar södra delen av landet med städerna Tokyo, Osaka 
och Hiroshima. 

293 

Flygfoto. Stadsdel med hamnbassänger där omfattande nya byggnadskomplex som bland 
annat omfattar skyskrapor har uppförts. 
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295 

Tre schematiska modeller där numrerade (och färglagda fält) representerar olika typer av 
områden. 

Modellen återges: 

Koncentrisk modell (Burgess): Modellen omfattar följande fyra koncentriska cirklar 
(återgivna från mitten och utåt):  

1. Cityområde (CBD) 

2. Partihandel, lätt industri 

3. Arbetarbostäder 

4 och 5. Medelklass- och överklassbostäder 

Sektormodell (Hoyt): Modellen omfattar olikformade "tårtbitar" som på olika sätt 
grupperar sig/strålar ut från/kring cityområdet (CBD). En del av arbetarbostäderna gränsar 
direkt till cityområdet. 

Överklassområdet (5) utgör här en separat sektor i stadens utkant. 

Flerkärnemodell (Harris och Ullman): De olika områdena är mer utspridda. Både arbetar- 
och medelklassområden (3 och 4) gränsar direkt till cityområdet medan överklassområdet 
(5) som ligger långt från cityområdet endast gränsar till medelklassområdet. 

En "alternativt" cityområde (7) ligger mellan medel- och överklassområdet. 

Industriområden 9) och förorter (8) ligger dessutom långt utanför stadsområdet. 

295 

Satellitfoto. Göteborg med skärgård. 

296 

Karta. Området kring Tokyo. 

Av kartan framgår att tre litosfärplattor Eurasiska plattan, Filippinska plattan och 
Stillahavsplattan möts och trycker mot varandra nära (väster om) Tokyo. 

296 

Foto. Förgrunden domineras av modern stadsbebyggelse med skyskrapor. I bakgrunden 
tornar Fujis snöklädda krater upp sig mot horisonten. 

298 

Världskarta med infälld Europakarta. Städer med tunnelbana. 

Världen (utom Europa). 

 Nordamerika: San Francisco, Los Angeles, Dallas, Pittsburg, Toronto, Montreal, 
Baltimore, New York, Philadelphia, Washington, Atlanta, Miami, Monterrey, 
Guadalajara, Mexico City. 
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 Sydamerika: Lima, Santiago, Recife, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires. 

 Afrika: Kairo. 

 Mellanöstern: Haifa. 

 Södra Asien: Delhi, Calcutta, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore. 

 Oceanien (Australien): Newcastle, Melbourne, Sydney. 

 Östasien: Hong Kong, Guangzhou (Kanton), Taipei, Shanghai, Beijing, Seoul, Kobe, 
Tokyo, Nagoya, Osaka. 

Europa. 

 Sydeuropa: Lissabon, Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona, Marseille, Milano, Rom, 
Neapel, Athen, Istanbul. 

 Västeuropa: Dublin, Glasgow, Manchester, London, Paris, Lyon, Antwerpen, Bryssel, 
Amsterdam, Rotterdam. 

 Centraleuropa: Hamburg, Berlin, Hannover, Köln, Frankfurt, München, Stuttgart, 
Wien, Prag, Warszawa, Budapest. 

 Östeuropa: Bukarest, Kiev, Moskva, St Petersburg. 

 Norden: Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Helsingfors. 

299 

Foto. Ett högt "kantarellformat" vattentorn avtecknar sig mot en klar skymningshimmel. 

300 

Karta. Området mellan Örebro och Stockholm med omgivningar. 

Väster om Stockholm ligger de fem större städerna Södertälje, Uppsala, Västerås, 
Eskilstuna och Örebro. 

Mellan dessa sex större städer (Stockholm inkluderat) ligger ett antal mindre städer och 
tätorter som i sin tur omges av ett större antal mindre tätorter. 

En schematisk modell ovanför kartan återger följande "pärlhalsband" av städer: 

stor stad, tätort, mindre stad, tätort, storstad, tätort (osv). 

300 

Symmetrisk modell uppbyggd kring en central storstadskärna. 

Modellen består av en sexhörnig ram med sex städer placerade i vart och ett av ramens 
hörn. 

Den sistnämnda sexhörningen innehåller i sin tur en mindre sexhörning som är orienterad 
så att dess städer (som även de är mindre) hamnar mitt emellan städerna i den yttre 
ramen. 

Båda de ovan nämnda sexhörningarna rymmer i sin tur mindre sexhörningar med mindre 
tätorter. 

Mönstret "finfördelar" sig vidare med allt mindre sexhörningar (lite som "ryska dockor"). 

I modellens mitt ligger dock en stor centralort (återgiven med två koncentriska cirklar). 
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302 

Svart-vitt foto. Några uniformerade män står bland en gles "skog" av skorstensstockar. 

En av dem (som står högt upp på något slags murad sockel) svingar en hacka. 

303 

Stadsplan. Staden är utformad som en rektangel kring ett symmetriskt rutnät (gatunät). 

304 

Stadsplan. Centrala Stockholm med Gamla Stan, Norrmalm, Blasieholmen, Skeppsholmen 
och södra Östermalm. 

Gamla Stans oregelbundet asymmetriska kvarter och rader med parallella smala gränder 
står i skarp kontrast mot de rutnätsindelade kvarteren i Norrmalm och Östermalm. 

305 

Stadsplan. Centrala Göteborg. 

Den ursprungliga staden med dess omgivande befästningsring är markerade. 

Kvarteren är indelade i "rutmönster" med raka gator (i likhet med de senare byggda 
omgivande stadsdelarna). 

306 

Stadsplan. Centrala Malmö. 

Den ursprungliga staden med dess omgivande befästningsring är markerade. 

De gamla kvarteren innanför befästningsringen är något "skeva" men inte så "plottriga" 
som i Gamla Stan i Stockholm. 

De omgivande kvarteren (som tillkommit senare) är organiserade som rutmönster. 

306 

Karta. Östra Småland, östra Blekinge och Öland. 

Pendlingsmönster mellan städerna och tätorterna i området. 

Av kartan framgår det att pendlingen till och från Kalmar är omfattande från i stort sett 
hela Öland, samt från städerna Torsås, Nybro, Oskarshamn och Mönsterås i östra Småland. 

Karlskrona i söder och Västervik i norr (liksom de mindre orterna i inlandet t.ex. Vimmerby 
och Hultsfred) utgör däremot egna centra för pendling från omgivande orter. 
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