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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 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 eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften,i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

 Bildbeskrivningar/Bildtexter, Ordförklaringar och Register finns i under separat flik.  

 Alla tabeller är beskrivna i ord och införda i bokens brödtext. Tabellens bildtext står 
skriven före aktuell tabell. Ibland står vilken typ av tabell som är anpassad. 

 De ord i texten som har fått en separat förklaring i ”Ordförklaringar” har en 
markering i direkt anslutning till ordet. 

 Bildförteckningen utgår. 

 Feta eller kursivt markerade ord i svartskriften återges med brun färg i Textview. 

 Rutmarkering runt textavsnitt utgår. 

 Bildtexterna finns tillsammans med bildbeskrivningen eller inkluderad i 
bildbeskrivningen. I vissa fall har bildtexten styckats upp och en bildbeskrivande del 
har tillförts. Detta för att eleven ska få bättre förförståelse. 
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Till läsaren 

Bildbeskrivningar, ordförklaringar och register finns under egen flik.  

De ord i texten som har fått en separat förklaring i ”Ordförklaringar” har en markering i 
direkt anslutning till aktuellt ord. 

Det finns bildbeskrivningar till bokens bilder. 

Bildtexterna finns tillsammans med bildbeskrivningen eller inkluderad i bildbeskrivningen. 
Om inget annat anges är bilden ett fotografi. 

Alla tabeller är beskrivna i ord och införda i brödtexten. Inför varje tabell finns en förklaring 
som berättar vad tabellen visar. Ibland anges också tabelltyp.  

Ikonen ”www” innebär att det finns mera information på ”nätet”. 

Trevlig läsning! 
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Pedagogiska tips 

 Eleven skriver sina svar på datorn. Se till att boken har en egen mapp och att 
eleven sedan är noga med att skriva uppgifternas nummer. Det är mycket viktigt 
med ordning och reda, så att eleven lätt kan hitta rätt uppgift och snabbt skriva 
sina svar. 

 Bildbeskrivningar finns till de flesta bilder. Bildbeskrivningarna kan dock aldrig ge 
exakt samma information som de seende eleverna får genom att se på bilderna, 
samtala därför om bilderna och ge den extra information som eleven med 
synnedsättning kan ha nytta av för att få samma förståelse för bilderna/texterna 
som de seende eleverna. 
Berätta lite mera utförligt om vad som är kännetecknande för olika världsdelar, 
klimat, växtlighet etc.  

 I boken används bilder som underlag för bildanalys. Det här är uppgifter som en 
elev med svårt synnedsättning inte kan delta i på samma villkor som sina seende 
klasskamrater. Det kan man lösa genom en gemensam diskussion med hela klassen 
om vad bilden ger för information till läsare.  

 Vissa uppgifter är svåra och tidskrävande för en elev med synnedsättning. I flera 
kapitel finns det uppgifter som bygger på att eleven kan se på en bild i grundboken 
för att sedan göra egna tolkningar. Att utifrån en beskrivning av en tecknad bild 
eller ett fotografi göra motsvarande tolkningar är mycket svårt.  Exempel sid 10/11 
och 32/33. 
Ibland kan man lösa detta med en gemensam genomgång med hela klassen men 
många av dessa uppgifter kräver att man gör en individuell genomgång. Allra bäst 
är ju om man kan hitta taktila saker, exempelvis en modell så att eleven kan få en 
”egen” bild.  
Exempel sid: 23, 26, 28, 75-77. 
Om eleven får förhandsinformation om bilderna kan de kanske ändå känna sig 
delaktiga. Därför finns de flesta uppgifter med så att eleven vet vad de seende 
eleverna har för uppgifter. Det är alltså upp till dig som pedagog att avgöra om en 
uppgift är relevant eller ej. 

 När det gäller kartor, diagram och tabeller så behöver eleven en individuell 
genomgång. Då är det lättare för eleven att hänga med i diskussionerna under 
lektionerna. De tabelluppgifter och/eller siffror som eleven får är ungefärliga och 
ger ingen information om vad som eventuellt har hänt mellan exempelvis två årtals 
avläsningar. Vid en individuell genomgång kan man få med även dessa eventuella 
avvikelser.  Även kartor behöver eleven gå igenom individuellt, då en taktil karta 
inte rymmer lika mycket information som de svartskriftskartor. 

 Man kan beställa svällpappersbilder från SPSM Läromedels Basbilder 
https://webbshop.spsm.se/ 
Kontakt: order@spsm.se 
Följande kartor finns att beställa: 

 Världskarta best.nr 6677 

https://webbshop.spsm.se/
mailto:order@spsm.se
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 Nordamerika best.nr. 6627 

 Sydamerika best.nr 6621 

 Afrika best.nr. 6619 

 Europa best.nr. 6674 

 Asien best.nr. 6622 

 Oceanien best.nr 6625 

 Antarktis best.nr. 6659 

 Israel best.nr 6634 

 Vegetations zoner best.nr. 60170 

 Klimatzoner best.nr. 60171 

 Med hjälp av makraménålar, häftmassa och vaxsnören kan man tydliggöra bokens 
information på kartorna och kartorna kan då även återanvändas.  
Exempel sid 12/13, 51, 59, 61, 93, 129, 168, 175, 179. 

 Om man är i tidsnöd och inte har en taktil karta, diagram så kan man även göra en 
sådan själv på ritmuffen.  

 Ritmuffen är ett bra hjälpmedel då det saknas taktila bilder exempelvis diagram, 
kartor och flaggor. Rita en enkel skiss. Skala bort all onödig information. Man kan 
även göra det enkelt för sig genom att göra en kopia av den bild man vill rita genom 
att kopiera den i skolans kopiator. Sedan är det bara att stoppa in den kopierade 
bilden i ritmuffen. Fyll i de konturer som Du anser behövs för förståelsen och skriv 
sedan den text som eleven behöver genom att sätta in ritmuffen i elevens 
Perkinsmaskin. Gör gärna en ”Nyckel med förkortningar” så kan man få med lite 
mera information på ritmuffsbilden.  

 Det finns många ”bilder” i boken som man med fördel kan illustrera på en ritmuff: 

 sid 25 Lundabons Skånekarta 

 sid 26 kompassros 

 sid 28 längd- och breddgrader 

 sid 31 karttecken 

 sid 45 hållbar utveckling 

 sid 47 stadskarta 

 sid 58 Peak Oil 

 sid 75 atmosfärens skikt 

 sid 77 årstider 

 sid 78 hög- och lågtryck 

 sid 79 sjöbris och landbris 

 sid 80 vindsystem 

 sid 84 Vattnets kretslopp 

 sid 85 konvektiv nederbörd 
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 sid 86 orografisk nederbörd 

 sid 86 frontnederbörd 

 sid 92 Rom, linje- och stapeldiagram 

 sid 94 Vancouver, Winnipeg linje- och stapeldiagram 

 sid 96-97 linje och stapeldiagram 

 sid 101 global medeltemperatur 

 sid 110 jordens befolkning  

 sid 113 Kina/Japan/Indien befolkningspyramider 

 sid 122 diagram, födda resp. döda av totalbefolkningen 

 sid 123 Bangladesh, befolkningspyramid 

 sid 129 Sverige, befolkningspyramid 

 sid 135 Sverige befolkningssektorer 

 sid 138 karta 

 sid 152 Sveriges varu- och tjänsteexport 

 sid 154 Världshandelns utveckling 

 sid 156 handel i-land/u-land 

 sid 189 karta 

 Även bokens cirkeldiagram kan med fördel, åtminstone ibland, ritas på ritmuff. På 
så sätt kan eleven få lite omväxling och träning på att avläsa cirkeldiagram. Att 
prata om varför en viss diagramtyp valts för att illustrera en viss typ av fakta är 
också bra att förklara för eleven. 

 En elev med synnedsättning behöver få tillgång till de möjligheter som finns 
tillgängliga för att taktilt befästa och fördjupa sina kunskaper, men även använda 
andra sinnen som smak eller ljudillustrationer.  Varför inte låta eleverna bygga 
befolkningspyramiderna i lego eller skala en apelsin, platta ut den och på så sätt 
förklara den ”platta” världskartan. De seende eleverna får så mycket gratis genom 
synen som icke seende behöver få tillgång till på annat sätt. En pedagogisk 
utmaning som också uppskattas mycket av seende elever. 

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

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

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

7 

Central Park i New York City, en grön oas bland alla skyskrapor på Manhattan. Central Park 
är kanske en av världens mest kända parker? 

Vilken betydelse kan den tänkas ha för stadens invånare? 

9 

Så här kan det se ut efter en jordbävning. Bilden visar effekterna av jordbävningen i Kobe, 
Japan, 1995. Bebyggelsen är helt raserad. Det ser ut som om en ångvält kört fram och 
tillbaka över marken och krossat allt i dess väg. 

10 

En konsekvens av jordbävningsrisken i Japan är att man måste anstränga sig för att bygga 
riktigt bra hus. De flesta människor som dör eller skadas i en jordbävning gör det på grund 
av husras. Fotot visar en träkonstruktion som bättre ska klara en jordbävning. Träet 
kommer från Medelpad! 

10 

Ett område i södra Pakistan har drabbats av översvämningar. Allt är dränkt i vatten. 
Människor letar efter förnödenheter som släppts av helikoptrar i det vattentäckta 
området. 

11 

1 Ett industriområde som lagts ner och inte sanerats. Själva industribyggnaden har 
sönderslagna fönsterrutor och området utanför är täckt av kvarglömda rostiga föremål. 

2 Ett flervåningshus där det funnits en Pizza och Pub. Huset verkar ganska öde och 
buskarna är vildvuxna. En del buskgrenar hänger ner framför entrédörren. 

12 

Två kartor över Sydamerika. 

1 Kartan nr 1 visar Amazonflodens regnskogsområde, betesmarker och 
nationsgränser. Huvudorten Manaus är utmärkt en bit in i Amazonas området. 

2 Av den andra kartan, en befolkningskarta, framgår att regnskogsområdet i 
Amazonas är mycket glest befolkat. Var i regnskogen bor det flest människor? 
Flest personer bor det längst Brasiliens kust, vid storstäderna Rio de Janeiro och 
Sãn Paulo samt i ett område vid Recife. Där bor mer än 200 inv//km^2. 
I själva regnskogsområdet bor folk längst själva floden, med det rör sig då om 1-50 
inv//km^2. 

13 

Två Indienkartor. 
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1 Den första kartan visar att i Gangesdalen bor det över 200 inv//km^2 alltså flera 
hundra miljoner människor. Även Indiens kuster är tätbefolkade. Endast på ett fåtal 
mindre områden högst upp mot Himalaya är glest befolkat. 

2 Den andra kartan visar risodlingar och veteodlingar i Indien. Ris och vete är viktiga 
grödor i Gangesdalen. 
Runt kusterna förekommer också odling av ris samt i större områden i nordöst där 
Gangesfloden rinner ut mot Bengaliska viken. Veteodlingen är koncentrerade runt 
New Delhi och Gangesdalen. 

14 

Tre kvinnor insvepta i färgglada tygstycken. De står barbenta och planterar en risplanta i 
taget i vattnet. 

I nedre delen av Gangesdalen är ris den vanligaste grödan. Här planteras små plantor av 
sumpris. 

15 

Eftersom vattenståndet i Amazonfloden och dess biflöden varierar, byggs husen på pålar. 
Här har man byggt ett enkelt trähus alldeles vid vattenkanten. Intill huset ligger en båt med 
tak. Ute i floden paddlar ett barn i en kanot. 

Vilket färdsätt används mest av befolkningen? 

16 

Här anlägger ett oljebolag en bred väg genom Amazonas och ytterligare en bit värdefull 
regnskog försvinner. Man har lagt ut en matta av armeringsjärn som grund i det sandiga 
området. 

17 

Här kan man se hur grönt och frodigt det är längs med floden Nilen och hur torrt det är 
längre in i landet. 

19 

En satellitbild tagen snett ner mot Afrikas nordöstra kust där man kan urskilja Nilen, Röda 
havet, en triangelformad halvö och så ser man delar av Irak, Pakistan och Indien. 

22 

1 Ett fotografi taget från mycket hög höjd över London. Man ser Themsen som flyter 
fram i ett mönster av vägar och hus. Ett och annat grönområde kan man även se. 

2 En karta över ovanstående område. Här har man skrivet namnen på floden 
Themsen, olika stadsdelar exv. Westminster, Soho, Holborn, Lambeth, City och 
Southwark. Grönområdena Hyde Park, Green Park och St James Park är också 
markerade. 
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23 

En apelsin och hur apelsinskalet ser ut när man skalat apelsinen i ett helt stycke och lagt 
det mot en platt yta. Det bildas tomrum mellan olika delar. Ett sätt att förklara skillnaden 
mellan jordens utseende på jordgloben och en platt karta. 

24 

Här finns tre bilder som illustrerar olika sätt att rita en världskarta. 

1 Alla världskartor konstrueras på liknande sätt som Mercators projektion. 
På bilden ser man hur man placerats en jordglob med gradnät inuti en 
papperscylinder med motsvarande gradnät. 

2 Peters projektion. Här får Afrika rätt storlek men fel vinklar. När man kollar på 
kartan så blir Sydamerika, Afrika och Australien mycket mera långsmala än vad man 
är van vid. 

3 Van der Grintens projektion är en mycket använd världskarta. Den visar både ytor, 
avstånd och former och är naturligtvis inte helt korrekt den heller men inget fel 
dominerande. 

25 

En lundabos karta över Norden? 

På Lundabons karta dominerar Skåne. Skåne är minst lika stort som resterande del av 
Sverige, Norge och Finland. Störst stad är Lund sedan Malmö som för tankarna till bron 
över sundet till Tivoli i Köpenhamn. Från Trelleborg kan man ta sig till Mallorca och på 
Skånes sydspets finns en badplats och i östra Skåne finns en marknadsplats. Blekinge har 
krympt och Öland ligger utanför Blekinge. Stockholm och Göteborg är pyttesmå städer och 
allt ovanför Vänern är Lappland. 

26 

Väderstrecken på en kompassros 

Norr (N) ligger på noll grader, O (öster) på 90 grader, S (söder) på 180 grader samt V 
(väster) på 270 grader. 

26 

En kompass som visar olika väderstreck. Kompassen är en platt, rektangulär skiva, inte 
större än 10 gånger 5 cm. Materialet är oftast plast. På skivan sitter ett vridbart 
kompasshus och i finns en nål med en röd och en vit ände. Det finns också markeringar på 
plastskivan, pilar och streck.  

27 

En GPS. Den ser ut som en TV i miniatyr. Med hjälp av GPS (Global Positioning System) kan 
man beräkna positionen (bredd- och längdgrad) för vilken plats som helst på jorden. 
Systemet består av omkring 30 satelliter som ligger i omloppsbana runt jorden på cirka 20 
000 km höjd. De rör sig två varv runt jorden under ett dygn. Varje satellit sänder ut exakt 
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information om var den befinner sig och vilken den exakta tiden är. GPS-mottagaren på 
marken kan då räkna ut sitt läge genom att "lyssna" samtidigt på minst tre satelliter. 

28 

Fyra bilder 

1 Jordglob i genomskärning som visar hur breddgrad konstruerats. Jordgloben har 
delats i fyra lika stora bitar med utgångspunkt mitt på ekvatorns diameter. 

2 Här ser man Uppsalas breddgrad (parallellcirkel, latitud). 

3 En jord i genomskärning som visar begreppet parallellcirkel i samband med 
ekvatorn samt bredden hos Uppsala och Anchorage, 60 grader n.b. (nordlig bredd). 
Ekvatorn markeras med 0 grader. Breddgrader en parallellcirkel till ekvatorn. 

4 Jord i genomskärning (med nollmeridianen och ett par vinklar) som visar hur 
längdgrad konstrueras. Nollmeridianen går genom Greenwich i London. 
Meridianerna är halvcirklar som går närmaste vägen från pol till pol i västlig 
respektive östlig riktning. 

5 Jord med Beijings läge med vinklar vid jordens medelpunkt. Beijings läge är 40 
grader nordlig bredd, 117 grader östlig längd. 

29 

Fem fotografier. 

1 Här ser vi den pampiga ingången till nöjesfältet Tivoli i Köpenhamn. Den danska 
flaggan, röd med vitt kors, vajar över entrén. 

2 Jesusstatyn i Rio de Janeiro. Statyn står högt upp på ett berg och är väldigt stor. 
Människorna ser ut som myror bredvid. Statyn är nästan vit, och Jesusfiguren 
sträcker ut sina händer åt sidorna. Den är verkligen imponerande.     3 
Frihetsgudinnan i New York. Statyn är väldigt stor, 47 meter hög och förställer en 
kvinna med krona, fotsida dräkt och slaveriets kedjor runt fötterna. Hon håller upp 
en fackla med sin högra hand och i vänster hand en bok eller tavla med en 
inskription. 

3 En badstrand i Thailand. Det är massor av människor på den vita sandstranden. 
Många ligger under parasoller. I vattnet ligger en smal träbåt med liten båtsnurra. 

4 En bild på Operahuset i Sydney. Det känns igen på sina segelliknande väggar och är 
placerad längst ut på en pir. Den är vit.  

30 

En karta med nordöstra USA, alltså endast en del av USA och är ett exempel på en 
småskalig karta. Här kan man se var olika städer är belägna. 

31 

Bild av en karta. Den visar ett förhållandevis litet område där byggnader, stigar, större 
stenar, asfaltsområde osv är utmärkta. Området ligger invid ett vattenområde. Till kartan 
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hör en fyllig lista med teckenförklaringar som man använder tillsammans med kartan för 
att kunna orientera sig. Bokstäverna a-g finns utmärkta och markerar alla varsitt inringat 
område. 

 

32 

Fyra fotografier. 

1 En skogsdunge nära en sjö. 

2 Två stigar som går parallellt med en lite större elledning. 

3 Foto är taget troligen på en stensättning som kan ha tillhört ett gammalt hus som 
ligger ganska nära en sjö. 

4 En gräsglänta omgiven av några träd nära en sjö. 

33 

Tre fotografier. 

 5 Två grusvägar och gröna åkrar. 

 6 En stig som korsar en lite bäck med en lite träbro. Stigen ligger nära en kraftledning. 

 7 En stig som går uppåt förbi ett stort flyttblock. 

34 

Fyra olika sorters kartor, de tre första visa samma område: norra Götaland och södra 
Svealand. 

1 Topografisk karta. Färgerna på kartan visar höjdskillnader. 

2 En tematisk karta. Färgerna visar växtlighet och markanvändning. 

3 Tematisk karta som visar befolkningstäthet. 

4 Terrängkartan över ett mindre område runt Ljungsbro. Denna karta är lämplig om 
man vill ut och plocka bär eller svamp i hemtrakten. Den visar bland annat stora 
och små skogsvägar, kraftledningar och höjder tydligt. Terrängkartan är en 
topografisk karta ritad i 1:50 000. 

36 

En tecknad bild på en principuppbyggnad av ett GIS-system. Ett GIS består av dator och 
programvara. Data samlas i databaser. Alla data kopplas till en punkt på kartan. 

Dator (hårdvara) med program (mjukvara) för bearbetning och sammanställning av GIS-
material. 

Exempel på innehåll i olika databaser: Geografiska grunddata, Administrativa gränser, 
Statistiska uppgifter samlas i databaser och dessa ingår i datorns nätverk. 
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37 

Tre kartor där man lagt in olika fakta. 

1 Kartan visar centrala Malmö. 

2 På denna karta är alla gång- och cykelvägar i centrala Malmö inlagd med rött. 

3 På den här kartan finns också information om var alla offentliga toaletter i Malmö 
är belägna. 

40 

Vattnet försvinner i Döda havet. Jordanfloden mynnar i Döda havet, men eftersom mycket 
vatten avleds från floden når inte lika mycket vatten sjön som det gjorde tidigare. Därför 
sjunker Döda havets yta. Detta syns som olika nivåer på strandkanten ner mot vattnet. 

41 

En karta med Israel och angränsande länder: Egypten i sydväst, Jordanien och Syrien i öster 
samt Libanon i norr. I väster gränsar Israel till Medelhavet. På kartan kan man se 
bevattningskanaler som utgår från Genesarets sjö. Landet har dessutom gott om pipelines. 

I Israel och Palestina är vattenbristen stor. Vatten leds långa sträckor i kanaler och 
pipelines till städer och jordbruksområden. 

42 

En cykelbana och några cyklister. På en stolpe sitter en mätare som visar tiden 18.57 och 
hur många cyklister som har passerat mätaren under dagen. 

43 

En stads siluetter med ett högt kyrktorn samt i bakgrunden delvist skymt ett kolkraftverk 
med flera höga skorstenar som släpper ut luftföroreningar som sura gaser och sotpartiklar. 
Är det den här framtiden vi vill se? Knappast. Genom att arbeta för en hållbar utveckling 
kan vi minska hoten mot människan och miljön. 

44 

I det geotermiska kraftverket i Nesjavellir på Island utnyttjas värmen i berggrunden. 
Kraftverket producerar el och levererar hett vatten till uppvärmning av hus. Till skillnad 
från röken på föregående sida består den här röken av vatten! Kraftverket ligger i en dal 
mellan några berg. 

45 

Tre cirklar som delvis täcker varandra: ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och 
social hållbarhet. 

Den riktigt hållbara utvecklingen sker i området där de tre cirklarna möts. Där har vi såväl 
ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. 
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45 

Den här är gammelskog som är mycket ekologiskt hållbar. Men skogsbolagen förlorar 
pengar på att inte avverka. I en gammelskog får träd och grenar som dött ligga kvar på 
marken. 

46 

Ett dagbrott. När man har brutit järnmalm har man gjort det på olika nivåer med bilvägar 
för transport och detta bildar en stor kontrast till bergen runt omkring. Järnmalm är en 
viktig naturresurs. I Eisenerz i de österrikiska alperna har man brutit järnmalm i flera 
hundra år och förändrat naturen för all framtid. Även skönhetsvärde är en resurs. 

47 

En karta som visar en tänkt kommun "Hököping". På kartan har man markerat bostads- och 
industriområden samt centrum, det område som ev. ska bli förbjudet för biltrafik. 

48 

Aralsjön på 2000-talet. Ett rostigt, stort skepp ligger på en uttorkad sjöbotten. Hamnarna 
ligger nu flera mil från den nutida Aralsjön. Där ligger fiskeflottans båtar och rostar. 

48 

På Sveriges bästa åkermark utanför Lund i Skåne byggs European Spallation Source, en 
planerad multivetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla 
neutronkälla. Detta är ett exempel på hur olika intressen konkurrerar om resurserna - i det 
här fallet jordbruksproduktion med forskningsintressen. 

Det pågående bygget ligger mellan en motorväg och en landsväg med jordbruksmark på 
andra sidan. 

50 

En flytande oljeplattform, byggd i flera våningar. En eldslåga stiger upp ur ett rör på 
oljeplattformen. I vattnet framför oljeplattformen ligger två fartyg. 

Olja är en icke förnybar - eller ändlig - energikälla. Mycket av oljan pumpas upp via 
oljeplattformar från havets botten. 

51 

En världskarta som visar vårt ekologiska fotavtryck. 

Det är nästan bara i världens fattigaste länder (gröna på kartan) som det ekologiska 
fotavtrycket, dvs. förbrukningen av jordens resurser per person, är hållbart. 

Förklaring/Nyckel: 

 Grön < 1 jordklot 

 Gulbrun 1-2 jordklot 

 Rosa 2-4 jordklot 
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 Röd > 4 jordklot 

 

< 1 jordklot: 

Central- och Sydamerika: Västindien, Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panama, Colombia, Peru 

Afrika: Marocko, Algeriet, Mauretanien, Senegal, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ghana, 
Benin, Nigeria, Niger, Tchad, Egypten, Kamerun, Central Afrikanska Republiken, 
Demokratiska Republiken Kongo, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe, Moçambique, Malawi, 
Tanzania, Kenya, Uganda, Somalia, Etiopien 

Asien: Jemen, Jordanien, Syrien, Irak, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, 
Pakistan, Indien, Bangladesh, Burma, Kambodja, Vietnam, Indonesien, Filipinerna 

1-2 jordklot: 

Nordamerika: Mexiko 

Sydamerika: Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, Fr. Guiana, Brasilien, Chile, Bolivia, 
Paraguay, Argentina. 

Afrika: Angola, Namibia, Sudan 

Asien: Saudiarabien, Turkiet, Iran, Thailand och resten av Asiens länder (utom Japan) 

Europa: länderna i Östeuropa 

2-4 jordklot: 

Kanada, Västeuropas länder, Australien 

> 4 jordklot 

USA, Uruguay, Storbritannien, Island, Japan och Nya Zeeland 

52 

Insamling av avfall i Kinas huvudstad Beijing. En man har packat och surrat fast ett enormt 
berg av underst pappkartonger och sedan frigolitförpackning på sin trehjuliga cykels 
pakethållare. 

Genom återvinning av material sparar man på jordens resurser så att det ekologiska 
fotavtrycket inte ökar. 

53 

Betande vita Belgian Blue tjurar. Belgian Blue är en framavlad ras för köttproduktion. 
Typiskt för djuren är att de har välutvecklade muskler. Vid intensiv köttproduktion behövs 
mycket djurfoder och stora arealer, vilket ökar det ekologiska fotavtrycket. 

55 

En man svetsar. Svetslågorna runt mannen ser ut som ett fyrverkeri. 



14 

 

57 

Ett stort oljeutsläpp i Mississippi-deltat, USA. Röda och gula oljelänsar har lagts ut för att 
stoppa spridningen av oljan. 

58 

En man skyfflar in kol i en spis. 

Kina står för en stor del av världens kolanvändning. En del används för uppvärmning av 
bostäder, spisar och ugnar. Detta sätt att bränna kol är enormt nedsmutsande. 

59 

En världskarta 

Kartan visar var i världen de fossila bränslena kommer ifrån. Är det på samma platser som 
de konsumeras? 

 Olja: Texas/USA, Venezuela, Ecuador, Argentina, Nordsjön, sprida ställen i Ryssland, 
runt Kaspiska havet, Kina/bl.a. vid Gula havet, några ställen vid Australiens kust, 
norra Afrika, kring Guineabukten, vid Persiska viken. 

 Naturgas: USA, Nordsjön, utanför Norges kust, Algeriet, norra Ryssland, Kina, 
Australien 

 Kol: USA, Centraleuropa, Ryssland, Kina, Australien 

 Uran: Kanada, USA, Kazakstan, Ryssland, Australien 

60 

Inne i ett kärnkraftverk. 

Strålningen från kärnkraftsreaktorn stoppas av metall, vatten (det blå i bilden) och betong. 
På bilden laddas reaktorn med bränslestavar som innehåller uran. 

61 

Här saneras den förgiftade (kontaminerade) marken efter kärnkraftsolyckan i Fukushima, 
Japan. Människorna är klädda i vita skyddsdräkter med munskydd och handskar. På bilden 
plockas olika växter bort. 

61 

En karta över Tjernobyl och resten av Europa. 

Kartan visar spridningen av radioaktiva ämnen från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. 

Spridning olycksdagen: Ett stråk norr ut in mot Uppland, Gästrikland, Hälsingland, 
Ångermanland, Väster- och Norrbotten, sedan svängde vinden österut och in över södra 
Finland och tillbaka in i Ryssland. 

Spridning förmiddagen nästa dag: väster ut in mot Litauen, norra Polen och Tyskland. 
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Spridning eftermiddag nästa dag: södra Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Schweiz, 
Beneluxländerna, nordöstra Frankrike, östra kusten på Storbritannien ut över Nordsjön. 

62 

Vitvaror, som tvättmaskiner kylar och frysar, måste ha en energideklaration som visar 
energiåtgången när varan används. 

På deklarationen för en tvättmaskin kan man bl.a. läsa följande: 

Energy Manufacturer Model, Washing machine 

More efficient: B (A/B/C/D/E/F/G) 

Less efficient 

Energy consumption: kWh/cycle 1.75 

Less efficient (based on standard test results for 60 degrees C cotton cycle). 

Actual energy consumption will depend on how the appliance is use: 1.75 

Washing performance: A (higher, G: lower) (A/B/C/D/E/F/G) 

Spin drying performance: B 

(A: higher G: lower, Spin speed (rpm) 1400, A/B/C/D/E/F/G) 

Capacity (cotton) kg Water consumption: 5.0, 5.5 

Noise: (dB(A) re 1 pW) Washing Spinning 

Further Information contained in product brochure 

62 

Nämforsens kraftverk i Ångermanälven. Här ser man hur vattenmassorna forsar ut genom 
dammens luckor. Kraftverket påverkar både natur och kulturintressen. 

63 

Vindkraftsparken vid Lillgrund i Öresund. Här ser man sju vindkraftverk ute i sundet. Det är 
vanligt att vindkraftverk placeras till havs eftersom det ofta blåser där. Då påverkas 
naturmiljön och ibland också fisket. 

64 

En maskin skördar energiskog som blir flis till värmekraftverk. Energiskog är här i Sverige 
oftast en sorts buskliknande pil som kan skördas efter 3-5 år då den blivit ca 5-7 meter hög. 

65 

Två afrikanska flickor har samlat ihop ved som de bär på sina huvuden. De här flickorna bor 
på landsbygden i Kenya, Östafrika. Att samla ved kan ta flera timmar om dagen. Det är risk 
att skogar skövlas så att marken blir obrukbar på grund av vedinsamling. 
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66 

Solfångare på hustak i Kina. Solfångare är vanliga jorden runt och ger ett miljövänligt 
tillskott till uppvärmning och varmvatten. Här kan man se flera solfångare på varje hustak. 

67 

Ett fotografi på utomhusanläggningen Blå Lagunen på Island. I länder med vulkanism finns 
mycket geotermisk energi att utnyttja. Blå lagunen är en känd utomhusanläggning på 
Island och ett populärt turistmål. Här kan man bada i 40-gradigt spillvatten från det 
geotermiska kraftverket. 

72 

En karta som visar södra Indien med Sri Lanka och ögruppen Maldiverna sydväst om Indien 
ute i Indiska Oceanen. 

73 

Regeringsmötet under havets yta. Maldivernas president sammankallade till detta möte 
2009. Deltagarna har våtdräkter och syrgasutrustningar. På fotografiet ser man hur Dr. 
Ibrahim Didi skriver på ett plakat. Tanken med mötet var förstås att väcka debatt, men 
mötet visar tyvärr också på en möjlig framtid. 

74 

En mopedist är ute och kör i hällregn. För att skydda sig håller han samtidigt, som han kör, 
ett paraply i ena handen. 

75 

En tecknad bild som visar atmosfärens olika skikt (från jordytan och uppåt): 

- Troposfären: 8-15 km (temp sjunker med 0,7 grader/100 m ner till -50 grader) 

- Ozonskikt 

- Stratosfären 30-50 km (temp från -50 grader till vid 50 km höjd 0 grader) 

- Jonosfären 50 km - 

76 

En jordglob 

Långt från ekvatorn, till exempel i Sverige, fördelas en viss mängd solenergi över en mycket 
större yta än vid ekvatorn. Därför värms jordytan vid ekvatorn mycket mer än i områden 
långt från ekvatorn. 

På jordgloben kan man även se 

Hur jorden indelas i (från norr): 

Norra polarzonen 

Polcirkel 
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Norra tempererade zonen 

Kräftans vändkrets (norra vändkretsen) 

Tropikerna 

Ekvatorn 

Stenbockens vändkrets (södra vändkretsen) 

77 

På en tecknad bild ser man solen placerad i mitten på bilden med jorden som roterar runt 
solen. 

Under vårt sommarhalvår lutar norra halvklotet mot solen och under vinterhalvåret lutar 
norra halvklotet från solen. Det är jordaxelns lutning som gör att det blir fyra årstider. I 
verkligheten är solen åtskilliga gånger större än jorden. 

78 

En tecknad bild som illustrerar högtryck och lågtryck. Vid högtrycket lyser solen över en 
markbit och vid lågtrycket ser man ett mörkt moln på himlen. 

Luftens rörelse visas med olikfärgade band. 

I högtrycket rör sig luften nedåt och i lågtrycket uppåt. Vid jordytan blåser det från 
högtrycket mot lågtrycket. 

79 

Två tecknade bilder som med pilar illustrerar sjöbris och landbris. 

Sjöbrisen blåser från högtrycket över vattnet mot land, medan landbrisen blåser från ett 
högtryck över land mot havet. 

80 

Ett tecknat jordklot med pilar som visar jordens vindsystem. 

Här ser man hur de olika vindarna blåser. - Västvindar blåser norröver från högtrycken (H) 
vid Kräftans vändkrets. 

- Nordostpassagen, sydväst från högtrycket (H) vid Kräftans vändkrets ner mot ekvatorn 
(L). 

- Sydvästpassagen, blåser nordväst mot ekvatorn (L) från Stenbockens vändkrets (H). 

Från Stenbockens vändkrets (H) blåser sydöstliga vindar. 

81 

En gråsvart tornado drar fram i delstaten Illinois i den amerikanska Mellanvästern. En 
tornado är en virvlande vindspiral som sträcker sig från ett åskmoln ner till marken och 
som drar fram över marken och sopar med sig allt i dess väg. 
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83 

En tecknad illustration av normalt läge och inverkan av el Niño. 

84 

Vattnets kretslopp - en tecknad bild 

- Solen är motorn i vattnets kretslopp. 

- Vatten finns som ytvatten i sjöar och andra vattendrag. 

- Vatten finns bundet som snö och is. 

- Vatten finns bundet i växter och djur. 

- 97,5 procent av jordens vatten är saltvatten i haven. 

- Vatten avdunstar och stiger upp i atmosfären som vattenånga. 

- Vattenångan i atmosfären kondenserar och når jordytan som nederbörd. 

- Ytvatten rinner ner i marken som s.k. grundvatten vilket så småningom når till 
haven. 

85 

Klimatet i den norska staden Bergen påverkas av närheten till Atlanten. De höga bergen får 
den fuktiga luften att stiga och kylas av. Vilken typ av nederbörd uppstår? Regntunga moln 
stryker över bergkammarna som omger staden. Det ligger några fartyg vid kajen. En hel del 
av husen är byggda med gaveln ut mot hamnen. 

85 

En tecknad bild som illustrerar konvektiv nederbörd. Pilar visar att varm, fuktig luft stiger 
och avkyls och det kan bildas åskmoln. Regn faller ner från molnen. 

86 

Orografisk nederbörd. En pil får symboliserar en vind som kommer med varm, fuktig luft 
och tvingas stiga då det möter ett högt berg. Luften avkylts och det börjar regna. På andra 
sidan berget råder regnskugga. 

86 

Frontnederbörd. 

En pil visar hur vindar med varm och kall luft möts. Den varma luftmassan möter den kalla 
luftmassan och stiger uppåt eftersom varm, fuktig luft är lättare än den kall luft. Den varma 
luftmassan avkyls. Gränsen mellan varm och kall luft kallas för en front. Stora mörka moln 
med nederbörd syns på bilden och kalluftspilen är under varmluftspilen. 

87 

En världskarta som visar olika klimatzoner. 

- Tropisk zon: på båda sidor om ekvatorn 
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- Subtropisk zon: runt Kräftans och Stenbockens vändkrets 

- Tempererade zoner: Kanada, Chile, Europa ovanför Alperna, Ryssland, Asien norr 
om Himalaya 

- Polarzonen kring polerna 

88 

En tropisk regnskog i Amazonas där växtligheten är mycket grön och frodig. 

90 

Savannen i det östafrikanska landet Tanzania med vulkanen Kilimanjaro i bakgrunden. På 
savannen betar en flock zebror. Lite buskar och träd växer vid foten av Kilimanjaro, som på 
fotot till stora delar skyms av moln så man ser endast toppen som är snötäckt. 

91 

Mitt i öknen, omgiven av sand, sten och klippor, kan det ligga en oas med tusentals 
invånare. Där grundvattnet går upp till markytan finns det tillräckligt med vatten för både 
växter, djur och människor. 

Man ser en tydlig gräns mellan öken och oasen. En person väl invirad i vita tygstycken rider 
i öknen på en kamel. 

92 

Ett hus byggt alldeles intill vattnet någon stans vid Medelhavet. En kille dyker ner i det 
kristallklara vattnet. I fjärran ser man vita hus även de byggda nära vattnet. 

93 

Två kartor över Australien. 

Karta 1 - Vegetationszoner 

Större delen av inre Australien är antingen öken eller stäpp. I sydväst och längst östkusten 
upp till Stenbockensvändkrets finns lövskogsområde. 

Norr om vändkretsen vid kusten är det regnskog och norra Australien är mestadels savann. 

Karta 2 - Årsmedelnederbörd i mm. 

1000-2000 mm, - längst kusten i norr, öster och längst nere i sydväst. 

500-1000 mm, i ett stråk innanför ovanstående områden. 

200-500 mm, i en oval runt det allra innersta av Australien där det regnar endast 100-200 
mm och på ett område inne i Australien regnar det ännu mindre mellan 0-100 mm. 

94 

Vinter i Sibirien nära staden Irkutsk, som har ett typiskt inlandsklimat. Landskapet är täckt 
av snö. 
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95 

Sommar i den grönländska staden Angmagssalik. Här råder polarklimat med en lång, 
mycket kall och mörk vinter. Färgglada hus ligger utspridda på de kala berghällarna. Uppe i 
bergen som syns i bakgrunden ligger det snö i bergsskrevorna. 

99 

Athabascaglaciären är ett populärt turistmål i Klippiga bergen, Kanada. Enligt 
glaciärforskare krymper den 6 km långa glaciären snabbare än någon gång under de 
senaste 50 åren. Glaciären syns mellan två berg och sluttar ner mot ett vattendrag. Här 
ligger ett stort hus och som skulle kunna vara en turiststation. 

100 

En kvinna och två tonåringar som står i ett rum med vatten långt upp på vaderna. 

Hösten 2011 drabbades Thailand av stora översvämningar. Eftersom Thailand är ett av 
svenskarnas populäraste turistmål följde många i Sverige utvecklingen. Orsaken till 
översvämningarna var främst häftiga monsunregn. Mer än 500 människor omkom genom 
drunkning och jordskred och de materiella skadorna blev omfattande. I norra Thailand 
översvämmades stora arealer jordbruksmark - en yta motsvarande mer än halva Småland. 
Det innebar att risskörden gick förlorad. Dessutom saknades mer än 13 miljoner 
boskapsdjur efter översvämningarna. Även i huvudstaden Bangkok steg vattnet från floden 
och orsakade stora skador på hem, egendom och fabriker. 

102 

Laddning av elbil. Bilen står vid en stolpe där man via en kabel kan ladda bilen. 

105 

En topografisk karta som visar norra delen av Sverige. 

106 

En smal, lång kanot där det sitter fyra mindre barn i fören och en kvinna som paddlar 
kanoten. Paddeln ser ut som en gammaldags trästekspade. I bakgrunden ser man enkla 
trähus på pålar. Kanoter är det enda sättet att färdas i Makoko, ett slumområde utanför 
Lagos. 

107 

Ett sätt att möta Makokos behov av skolor och samtidigt ta hänsyn till den fysiska miljön är 
att bygga skolorna på vattnet. Denna flytande skola är ett första pilotprojekt. 

Man har byggt en triangelliknande byggnad ovanpå en flotte. Den har endast ribbor som 
väggar och ett mindre tak som kan fungera som regn- och solskydd. På ena sidan har man 
satt upp en målning på två lekande barn. 

108 

En glad och stolt pappa som bär sin lille son på axlarna. 
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109 

Vart tolfte år firas den hinduiska festen Kumbha Mela i den indiska staden Allahabad. 
Under en månads tid kommer mer än 30 miljoner indiska pilgrimer för att bada i den heliga 
floden Ganges. 

Massor av människor går på provisoriska, smala broar byggda på flytande pontoner över 
floden. På bilden ser man många sådana små broar. 

111 

Rika och fattiga människor bor nära varandra i miljonstaden São Paulo i Brasilien. Omkring 
1 miljard människor beräknas bo i kåkstäder som den favela där barnen på bilden leker. 

Man ser enkla ihoplappade små hus och i bakgrunden nybyggda skyskrapor. 

112 

En affisch som propagerar för ettbarnspolitiken. Man ser en lycklig familj där mannen har 
en liten tjej på axeln. Texten lyder: För att genomföra de fyra moderniseringarna - varje par 
föder bara ett barn. 

114 

En världskarta som visar befolkningstätheten i världen. 

Var finns de största tätbygderna? 

100 eller mer/agglomeration med mer än 10 miljoner invånare: Los Angeles, New York, 
Mexico City, Paris, Kairo, Lagos, Karachi, Mumba, Dehli, Dhaka, Kolkata Bangkok Jakarta, 
Manilla, Hongkong, Guanghou, Shanghai, Beijing, Tokyo 

50-100/agglomeration med mer än 10 miljoner invånare: Buenos Aires, Moskva, Seoul 

Områden med 100 eller mer: Runt New York, Storbritannien och delar i Europa, Indien, 
Kina 

50-100: Stora delar i USA, Mellanamerika, Europa europeiskadelen av Ryssland, Turkiet, 
Burma, Thailand etc. 

Mindre än 1: Norra Kanada, Inre Sydamerika, regnskogs områden och ökenområden i 
Afrika och Australien, Saudiarabiska halvön, Inre delarna av Kina, norra Ryssland. 

115 

Jordanfloden rinner fram i norra Israel. Här finns tillgång till bördig jord och vatten. I detta 
område i Mellanöstern finns jordens äldsta jordbruksbygder. På fotot ser man uppodlad 
mark runt floden. 

116 

Ett bostadsområde i Las Vegas. Man ser skarpa gränser mellan bostadsområdet och den 
omgivande öknen. 
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Trots vattenbrist växer staden Las Vegas i Nevada, USA, med nya bostadsområden. Vatten 
transporteras i kanaler och pipelines från Coloradofloden. 

117 

Aten med Partenonklippan och templet i centrum på bilden. Över staden ser man tät, 
nedsmutsad luft. 

Liksom i många andra storstäder är luften i Aten, Grekland, ofta nedsmutsad. Trafiken står 
för en stor del av luftföroreningarna, som främst drabbar sjuka och äldre. 

118 

Shanghai ligger i det bördiga Yangtsedeltat i ett av Kinas mest tätbefolkade områden. Höga 
skyskrapor reser mot skyn. 

119 

En familj som har två barn. Mamman sitter vid köksbordet och läser reklam från Ica Maxis. 
Barnen busar med mamman och pappan diskar i bakgrunden. 

I rika länder skaffar man sig allt färre barn - i genomsnitt mindre än två barn per kvinna. 

121 

En afrikansk mamma sitter på marken omgiven av sina fem barn. 

Även i världens fattiga länder skaffar man sig färre barn än tidigare, men det är fortfarande 
vanligt med många barn i familjen. 

124 

En man från Sudan - flykting i Uganda - visar sin legitimation. 

På legitimation står bl.a. följande: 

This is to certify that 

Mr/Mrs/Miss: Gamma 

Simon Josepa 

28 yrs 

Place of birth: Litoba 

Fotografi 

Country of origin: Sudan 

Profession: Captenter 

125 

Storstaden har mycket att erbjuda. Här kopplar människor av i Nyhavn i Köpenhamn. 

De sitter och fikar på uteserveringarna som ligger utanför de färgglada husen. 
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126 

En världskarta med befolkningen i världens största städer. 

 > 15 000 000: New York, Mexico City, Rio de Janeiro/São Paulo, Kairo, Dehli, 
Calcutta, Jakarta, Beijing, Shanghai, Seoul och Tokyo 

 10-15 miljoner: Los Angeles, Buenos Aires, Rio de Janeiro, London, Paris, Istanbul, 
Moskva, Karachi, Dhaka, Bangkok, Manilla 

 5-10 miljoner: ett flertal platser i USA, Bogota, Lima, Santiago, Madrid, Lagos, 
Kinshasa, flera platser i Indien, Kina 

 3-5 000 000: USA, Brasilien, Italien, Tyskland, St. Petersburg, några orter i Afrika och 
Asien samt Sydney 

127 

Många människor trängs på pendeltåget i Indonesiens huvudstad Jakarta under 
morgonrusningen. De står tätt, tätt intill varandra. Ön Java är en av världens mest 
tätbefolkade platser. 

130 

Sömmerskor sitter på rad vid sina symaskiner på en textilfabrik i Vietnam. Samtliga har 
munskydd. 

Här sys kläder för världsmarknaden. Den låga lönenivån är den främsta orsaken till att 
mycket av världens kläder sys i Syd- och Ostasien. 

131 

Räddningsarbetet i april 2013 i huvudstaden Dhaka i Bangladesh. Då kollapsade en stor 
byggnad som bland annat innehöll fem textilfabriker som sydde kläder för stora 
internationella företag. Över tusen människor omkom i raset. Byggfusk är oftast orsaken 
till husras i fattiga länder. 

132 

Nytillverkade bilar står uppradade på en kaj. Vid kajen ligger ett stort fartyg som väntar på 
att få frakta bilarna vidare ut i världen. 

Tre fjärdedelar av världshandeln utgörs av industrivaror som maskiner och bilar. 

133 

Tjänster och varor. 

1 Här ses tjänsteproduktion på ett gym. Där tillhandahåller man olika typer av 
tjänster inom kroppsbyggnad, bland annat "pilates" som bilden visar. 

2 Scania sysslar med varuproduktion när man tillverkar lastbilar. På bilden ser man 
hur två män som kolla produktionen av en lastbil. 
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134 

En fiskare tömmer näten med dagens fiskefångst i en stor trälåda. Näringsgren fiske hör till 
första sektorn. 

134 

Ett virkesupplag utanför en fabrik. Här förädlas virket, andra sektorn. 

134 

En person håller ett stetoskop och lyssnar på en annans persons arm. Vård och omsorg hör 
till tredje sektorn. 

135 

Ett forskningslaboratorium. En kvinna kollar i en förstoringsapparat. Forskning hör till 
fjärde sektorn. 

136 

Ett arrangerat fotografi där man lagt olika sorters bröd/limpor ovanpå varandra ute på ett 
sädesfält. 

Bröd är en färskvara som snabbt måste nå kunden. Därför ligger de stora bagerierna i 
storstadsområden med många livsmedelsaffärer. 

137 

Här ser vi entrén till Ideon Science Park i Lund där har man samlat företag inom IT, 
medicinteknik, bioteknik, hälsovård m.m. 

138 

En karta där man markerat ut olika fyndigheter av järnmalm, fosforhaltig järnmalm, 
barrskog och en tätort med hamn.  

140 

Ett reklamfotografi för bilmärket Volvo. En man spelar golf, han har precis slagit iväg en 
boll. Bakom honom står en ljusblå Volvo uppställde. Bilden har följande text skriven på 
både kinesiska och engelska: Hole-in-one prize. 

141 

En nigeriansk soldat. 

De stora oljetillgångarna har orsakat mycket oroligheter i Nigeria. Bland annat förekommer 
olaglig oljeraffinering. Här har en gasledning exploderat och en soldat vaktar området. 
Svart rök stiger mot himlen i bakgrunden. 

142 

Ett kontor i Indien. Här sitter sex kvinnor framför varsin dator. En man står lutad över en 
arbetsplats och ser ut att hjälpa en av kvinnorna.  
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Många företag i rika länder köper IT-tjänster från företag i Indien. På grund av den relativt 
låga lönenivån får man tjänsterna billigt utförda. 

144 

En grön åker med några hus, lador och lövträd. På åkern ligger vita plastbalar utplacerade. 
De påminner om stora marsmallows.  

Sådana här vita, runda plastbalar är en vanlig syn på landsbygden. De lufttäta balarna 
innehåller ensilage (konserverat gräs), som är näringsrikt kraftfoder för kor. 

145 

Vid företaget Oriflames anläggning utanför Stockholm tillverkas parfym och 
hygienprodukter. Kosmetik räknas till den kemiska industrin. En kvinna med hörlurar står 
och kollar en maskin som sätter lock på några flaskor. 

146 

En spelning med Avicii. 

Svensk populärmusik är världsberömd och den svenska musikexporten stärker svensk 
ekonomi. Avicii är dj och musikproducent och bidrar till att göra svensk musik känd. 

148 

Vid kommunikation och handel har det alltid behövts transportmedel som här där 

kirgisiska nomader är under flytt. Mannen på bilden går med sina tungt lastade djur längst 
ett vattendrag. I bakgrunden ser man höga delvis snöklädda berg. 

149 

Lastning och lossning i containerhamnen i Rotterdam, Nederländerna sett från ovan. Man 
ser ett snart fullastat containerfartyg med containrar i olika färger. På kajen står massor av 
containrar i långa rader och väntar på att bli lastade och komma iväg till sin destination. 

150 

En gammal karta som visar Visby vid början av 1600-talet. Man ser att Visby omgavs av en 
mur som även innefattade delar av landsbygden utanför själva Visby stadskärna. Det fanns 
tre ingångar/portar i muren. Staden låg ute vid vattnet och där fanns en hamn med 
skyddande pirar. Man kan även se att det fanns flera stora kyrkor belägna på olika ställen i 
Visby. 

Redan på 1200-talet var Visby ett viktigt säte för den framväxande Hansan och Visby var en 
av grundarna av Hansaförbundet år 1358. 

151 

Ostindiefararen Götheborg sjönk med sin last av bland annat kinesiskt porslin utanför 
Göteborg vid sin hemkomst 1745. Den nutida Götheborg är en kopia av skeppet och 
världens största seglande träskepp. 
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151 

En kvinna säljer frukt och grönt i Samarkand, Uzbekistan. Samarkand var länge en viktig 
handelsplats vid Sidenvägen, den viktigaste handelsvägen mellan Europa och Kina under 
antiken. 

154 

ABB:s företagsflagga. Den har vit botten med bokstäverna ABB i rött. 

154 

En dekal med text i rött och blått: 

(amerikanska flaggan) Patriotism (UAW) 

"Devotion to the wellfare of one's country" Buy American. 

Dekalen säger "Köp amerikanskt". Den uttrycker en mening att man i första hand ska köpa 
det egna landets varor. Att vara patriotisk innebär att alltid sätta sitt eget land främst. 

155 

En mobiltelefon med många appar. 

Mobiltelefoner är en industrivara som exporteras och importeras tvärs över hela världen. 
Ofta finns ägarföretaget och kanske utvecklingen på en plats, medan komponenter och 
montering sker någon helt annanstans. 

156 

Figuren visar en förenklad bild av världshandeln. Störst är handeln mellan i-länder, medan 
handeln mellan u-länder är liten. Exporten från u-länder är mest råvaror som säljs till i-
länder. Därifrån exporteras industrivaror till u-länderna. 

160 

En glad gatuförsäljare. 

Med hjälp av mikrolån på ungefär 2 000 kr har kvinnan på bilden kunnat öppna ett stånd 
för försäljning av drycker och snacks vid en busstation i Machakos, Kenya. 

162 

Att flickor går i skolan är mycket viktigt om man vill att ett land ska utvecklas. Bildens två 
flickor har fått denna möjlighet till utbildning. Båda flickorna har huvudena täcka med en 
sjal. En av flickorna håller i en lärobok. 

163 

Gatubild från Saigon i Vietnam. 

Vad säger bilden? Ett rikt eller fattigt land? Ett i-land eller ett u-land? 

Några ungdomar åker på vespor och i bakgrunden ser vi några bilar. På trottoaren går folk, 
som varit ute och shoppat. På en husvägg ser man reklam för GUCCI. 
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164 

En fullsatt uterestaurang i staden Luzern i Schweiz, ett av världens rikaste länder. Här kan 
man leva gott. Restaurangen ligger vackert vid vattnet och med utsikt mot bergen. 

165 

Ett höghus, med många lägenheter med balkonger där de inneboende förvarar massor av 
saker. I förgrunden av bilden ser man en utbränd lastbil. Även i rika länder finns fattiga 
människor. I den här förorten utanför Paris bor många invandrare från Afrika. 

166 

Tre skidåkare på väg upp för en skidbacke i fjällen. Att "gå på tur" är populärt i Norge som 
är det bästa landet i världen att bo i enligt HDI-rankingen. 

167 

En flicka bär upp djurfoder i Nepal, ett av MUL-länderna. 

Hon har ett stort lass med hö på ryggen och går på en smal stigen högt uppe i bergen. 

168 

En världskarta som visar världens minst utvecklade länder, MUL-länderna, 2013. 

På kartan finns världens fattigaste länder, MUL-länderna, markerade. I vilken världsdel 
finns de flesta MUL-länder? 

Det är lätt att se vilken världsdel som har flest MUL-länder. På kartan är ett brett stråk 
väst-östlig riktning rakt över Afrika markera och ytterligare länder längre söderut. I Asien är 
ett litet antal länder markerade. 

169 

Överflödet av varor är stort i världens rika länder. Bilden visar två tjejer på shopping i 
Seoul, Sydkorea. 

170 

Blivande mammor undersöks på en klinik i Rwanda, Östafrika. En förbättrad mödravård är 
viktig för en positiv utveckling i fattiga länder. Mammor, i färgglada kläder, sitter på rad 
och väntar på sin tur att bli undersökta. 

171 

Krig och konflikter är vanliga i fattiga länder. Här lämnar trupper från Sydsudan gränsen 
mot Sudan. Man ser en stridsvagn och soldater som går till fots. I Sudan har krig pågått i 
decennier om gränsdragningen allt sedan landet blev fritt från Storbritannien 1956. År 
2011 blev Sydsudan ett självständigt land men ännu pågår stridigheter. 

172 

Under kolonialtiden ansåg sig européer ha rätt att styra över människor i den fattiga delen 
av världen. Bilden visar två vita män (en representant för kyrkan) och afrikaner i den tidens 
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Belgiska Kongo. Afrikanerna har bar överkropp och ett tygskynke virat runt magen. De 
håller i olika vapen som spjut, pilbåge och pilar. 

172 

En tecknad bild som visar "fattigdomscirkelen". 

Så här kan man illustrera fattigdomscirkeln. Det behövs resurser för att ta sig ur den. 

fattigdom - låga inkomster - dålig tillgång på mat och rent vatten - hunger och dålig hygien 
- sjukdomar och undernäring - låg produktivitet - fattigdom 

174 

En vulkan på Galapagosöarna sett från ovan. Man ser flera runda kratrar där en är fylld 
med vatten. Samhällen som finns nära vulkaner är sårbara. Vulkanutbrott är svåra att 
förutse. 

175 

En världskarta som visar var jordbävningar och vulkanutbrott kan förekomma. 

Jordskorpan består av litosfärplattor som rör sig från eller mot varandra. Vid 
plattgränserna förekommer jordbävningar och vulkanutbrott. 

På kartan har man markerat med olika färger zoner där plattorna kolliderar eller glider isär 
samt jordbävningsområden. 

- Nordamerikas västkust: I norr krockar Stillahavsplattan och Nordamerikanska 
plattan, här finns vulkaner. Längre söderut glider samma plattor isär. Flest vulkaner 
i Centralamerika. 

- Sydamerikas västkust: Här kolliderar Nazcaplattan och Sydamerikanska plattan, 
även här finns vulkaner. 

- Atlanten: Mitt i Atlanten glider Nord- och Sydamerikanska plattan och Eurasiska- 
och Afrikanskaplattan isär. Enstaka vulkaner 

- Medelhavet: Här kolliderar Eurasiska- och Afrikanska plattan med vulkaner som 
följd. 

- Antarktisk Den Antarktiska plattan och plattorna som ligger norr därom glider isär. 

- Östra Asiens kust: I norr kolliderar Eurasiska plattan med Stillahavsplattan. Längre 
söderut kolliderar Stillahavsplattan med Indisk-australiska plattan och dessa 
områden har gott om vulkaner. 

176 

Ett hus i miniatyr, som ser ut att vara byggt enligt lager på lager-metoden med en speciell 
grund för att kunna stå emot en jordbävning. Några män kollar på hur huset är 
konstruerat. 

I rika länder har man råd att forska om hur man bygger bra vid jordbävningsrisk. 
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177 

Skadorna blev omfattande vid jordbävningen i Haiti 2010. Beväpnade soldater med 
munskydd patrullerar på en gata där husen förstörts. Räddningsmän begrundar förödelsen. 
Vissa hus är helt raserade medan ett står och väger uppe på en massa bråte. 

178 

I norra delen av Afrika finns många torra öken- och stäppområden. Marken är så uttorkad 
att den spricker sönder som en sönderbruten chokladkaka. Knappt ingen växlighet förutom 
en och annan torr buske. 

179 

En karta över Afrika. På kartan finns Sahelbältet markerat. Här bor människor i ett område 
med ständig risk för torka. Det är främst följande länder som berörs: 

Mauretanien, Mali, Niger, Sudan och Sydsudan. 

180 

Här renas dricksvatten i Tanzania, Östafrika. Man silar vattnet genom en "duk". För en bra 
utveckling behövs tillgång till rent vatten. Två flickor tittar på när vattnet renas. 

183 

En nyfödd, liten baby ligger på sin mammas bröst. 

En kvinna i Angolas huvudstad Luanda har just fött en son på en förlossningsklinik som 
drivs med hjälp av svenskt bistånd. 

184 

Unga människor som demonstrerar. De håller upp fotografier på Aung San Suu Kyi. 

Demokratiska länder utvecklas bättre än diktaturer. År 2012 hade Burma sitt första 
demokratiska val på decennier och den tidigare fängslade oppositionsledaren Aung San 
Suu Kyi fick lov att delta. 

185 

Några bönder i Rwanda lär sig kompostera för att få ökad skörd i sitt trädgårdsland - ett 
exempel på jordbruksbistånd. Männen på bilden kollar växtligheten i ett trädgårdsland. 

188 

Fyra mörkhyade jägare springer ute på savannen. Genetiska studier visar att de första 
människorna uppstod i sydöstra Afrika. De levde som samlare och jägare precis som dessa 
nutida bushmänniskor i Kalahari i Sydafrika. 

189 

Två världskartor 
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1 En världskarta visar hur människan från sitt ursprung i Afrika har befolkat alla världsdelar 
utom Antarktis. 

Det går pilar från Afrika upp norr och vidare in mot Asien. Från någonstans mellan Svarta 
havet och Kaspiskahavet delar pilarna sig åt öster och väster. 

Den vänstra pilen går mot Europa för ca 40000 år sedan. 

Den andra pilen går åt öster in mot Asien för 60000 år sedan, för att sedan dela sig med 
pilar ner mot bl.a. Indien och vidare ner mot Indonesiska övärlden för ca 50000 år sedan 
och därifrån till Australien för 40000 år sedan. 

Den tredje pilen går mot norra Ryssland, via Beringssund över till nuvarande Alaska för 
15000 år sedan. Härifrån fortsätter pilarna ner genom amerikanska kontinenten, ner till 
Sydamerika för att för ca 10000 år sedan nått ner till Sydamerikas sydspets. 

2 En världskarta som visar områden där jordbruksområden uppstått oberoende av 
varandra. 

Amerika: runt Stora sjöarna, Centralamerika, Amazonas, Peru 

Afrika: ett stråk tvärs över Afrika söder om nuvarande Sahara, några områden runt 
Elfenbenskusten/Nigeria, Etiopien 

Asien: vid Eufrat och Tigris, östra Kina. 

190 

Några vulkanöar omgivna av klarblått vatten. Man ser en av vulkanernas kratrar. 

191 

En topografisk Europakarta som visar världsdelens bergsområden, floder, öar etc. samt en 
liten världskarta där Europa är markerat. 

Europa är en del av den stora eurasiska kontinenten. Ingen annan världsdel har så stor 
andel lågland som Europa. 

192 

Just där tajgan övergår i björkskog har ett sibiriskt nomadfolk slagit upp sitt läger. Man ser 
några kåtor uppställda i närheten av en sjö. I Sibirien, som är en del av Ryssland, lever 
många på renskötsel, jakt och fiske. 

192 

Odlingar i det italienska landskapet Toscana. På fälten syns rader av olivträd. 

193 

I en av världens största hamnar, Rotterdam i Nederländerna är båtar ständigt på väg. 
Fotografiet är taget på kvällen men det är full fart i hamnen ändå. 

194 

En topografisk Afrikakarta samt en liten världskarta där Afrika är utmärkt. 
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Afrika sträcker sig runt båda sidor av ekvatorn. En stor del av kontinenten ligger i 
tropikerna där klimatet är mycket varmt. 

195 

Fiskare på Kongofloden i den tropiska regnskogen. Kanoten är en urhuggen trädstam. 
Längst stranden ser man små trähus med regnskogens höga träd i bakgrunden. 

196 

1 Några människor går över ett övergångsställe framför en smal, hög skyskrapa. 
Johannesburg är Afrikas viktigaste ekonomiska centrum. Här höjer sig skyskraporna som i 
vilken europeisk storstad som helst. 

2 En afrikansk bonde. Hans redskap är enkla och de små ägorna ligger intill boningshuset. 

198 

En topografisk Asienkarta. 

Asien är den största och folkrikaste världsdelen. Man brukar säga att gränsen mot Europa 
går vid Uralbergen. 

199 

Oljekälla i Saudiarabien. Landet har världens största oljetillgångar. 

På bilden går två vitklädda män i ökenlandskapet. I bakgrunden ser man oljeborrtornen 
och det brinner på några stället i sanden. 

199 

En vy över Kabul, huvudstad i Afghanistan. Man ser en tornliknande byggnad i förgrunden 
och sedan fullt med bruna byggnader. I bakgrunden syns de snöklädda Hindukush-bergen. 

200 

Före och efter monsunregnen i Indien. 

På den första bilden är allt brunt och torrt. Efter regnet grönskar samma område. 

200 

I Asien finns många av världens snabbast växande städer. Detta är en av dem - Chengdu i 
Sichuanprovinsen i västra Kina. Luftföroreningarna är ofta mycket allvarliga. På bilden syns 
en staty av den förre ledaren Mao Zedong. 

Statyn är omgiven av luftföroreningar som gör att man endast ser konturerna av stadens 
hus. 

201 

En kvinna sitter på marken framför en massa meloner tillsammans med sin balansvåg. 
Kvinnan säljer meloner på en marknad i staden Ashkabad i Turkmenistan. 
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202 

En topografisk karta över Nordamerika. 

203 

Veteskörd på den nordamerikanska prärien. Här kör nio skördetröskor bredvid varandra. 
Man använder avancerade maskiner och fälten är jättelika. 

204 

Här arbetar ett gäng unga medarbetare på Googles högkvarter i Mountain View. Två killar 
och en tjej sitter i en soffa och kollar på en laptop. På väggen har man ritat något som 
påminner om en avancerad tankekarta med olika anteckningar. 

I Silicon Valley i Kalifornien finns världens kanske största ansamling av IT-företag. 

205 

Ett fotografi från en marknad i Mexiko. Två kvinnor sitter på marken med sina grönsaker på 
tygstycken framför sig. 

Kontrasterna inom kontinenten mellan människors levnadsvillkor är stora. 

På husväggen bakom kvinnorna står följande: 

 medicamentos 

 sueros 

 vacunas 

 antibioticos 

 alimentos 

 granillo 

 sema 

 salvadillo 

206 

En karta över Centralamerika. Hit räknas länderna Belize, Guatemala, El Salavador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama och karibiska övärlden med exv. Kuba, Jamaica, 
Haiti, Dominikanska republiken, San Juan, Trinidad och Tobago. 

206 

Vulkanen Santa Ana i El Salvador höjer sig mäktigt ovanför det övriga landskapet. Man kan 
tydligt se vulkanens krater. 

207 

En topografisk karta som visar Sydamerikas olika länder. 
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208 

Amazonas regnskog och massor av vatten. 

Från november till mars regnar det extra mycket i Amazonas och stora områden 
översvämmas. Enda möjligheten att ta sig fram är med båt. 

209 

Två fotografier. 

1 Brasilien är världens viktigaste kaffeproducent med cirka 40 procent av 
världsproduktionen. På bilden skördas bären för hand. 

2 Skillnaden mellan fattiga och rika är enorm i de flesta av Sydamerikas länder. För de rika 
erbjuder stranden Copacabana i Rio de Janeiro i Brasilien sol, bad och rekreation. 

210 

I storstäderna bor de fattigaste människorna i något av stadens slumområden. 

Bilden visar hur en kåkstad, favela, i Rio de Janeiro, Brasilien har byggts på en 
bergssluttning. De små husen är byggda tätt, tätt intill varandra. 

211 

En topografisk karta över Oceaniens övärld. Här ser man Australien, Nya Zeeland och 
Indonesien. 

211 

Ännu en karta över Oceanien. Här har kartan delats in i olika områden beroende på om de 
kontrolleras av USA, Frankrike, Storbritannien eller Nya Zeeland. 

212 

En jeep kör på en sandig väg genom ett torrt ökenlandskap. 

En stor del av Australiens inre är öken. Dessa torra områden kallas "the outback". 

212 

Den här ön är en del av Stora Barriärrevet utanför Australiens östra kust. Det är världens 
längsta korallrev, 260 mil långt, och har byggts upp av små nässeldjur under miljontals år. 
Reven och öarna är ett av Australiens populäraste turistmål. På bilden ser man den gröna 
ön omgiven av en ljusare oval ring, korallrevet, och sedan det klarblå vattnet. 

213 

Representanter för maorierna, ursprungsbefolkningen på Nya Zeeland, som utför en 
traditionell krigsdans. De har bar överkropp med kroppsmålningar, en sorts svart trådkjol. 
Samma svarta trådar har de fäst på västen som de har på sig. 

214 

En topografisk karta som visar istäcket över Antarktisk. 
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På Antarktis finns omkring 90 procent av världens is och 75 procent av världens 
sötvattensreserver. Där finns också stora naturrikedomar som järn, krom, koppar och guld 
men enligt internationella överenskommelser får dessa inte brytas. 

215 

En vinterklädd person står högt uppe på en glaciärkant. 

Hela Antarktis är täckt av is och snö. Glaciärerna rör sig långsamt mot havet och släpper 
ifrån sig mängder av flytande isberg i det omgivande havet. 


	Utkik Geografi 7-9 Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	7
	9
	10
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	19
	22
	23
	24
	25
	26
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	36
	37
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	45
	46
	47
	48
	48
	50
	51
	52
	53
	55
	57
	58
	59
	60
	61
	61
	62
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	83
	84
	85
	85
	86
	86
	87
	88
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	99
	100
	102
	105
	106
	107
	108
	109
	111
	112
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	121
	124
	125
	126
	127
	130
	131
	132
	133
	134
	134
	134
	135
	136
	137
	138
	140
	141
	142
	144
	145
	146
	148
	149
	150
	151
	151
	154
	154
	155
	156
	160
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	172
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	183
	184
	185
	188
	189
	190
	191
	192
	192
	193
	194
	195
	196
	198
	199
	199
	200
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	211
	212
	212
	213
	214
	215



