Welcome to ASIA!
Marco Polo var där, Columbus trodde han var där,
Linnés lärjungar var där och nu färdas vi i tankarna
till denna stora, vackra, s pännande, myllrande kontinent.
Introduktion:
Börja med att orientera dig i kartboken.
Var finns ekvatorn, polerna, de olika klimatzonerna
(tropiskt klimat, varmtempererat, kalltempererat,
kustklimat, inlandsklimat)?
Vilka biomer (vegetationst yper) finner du? Var finns
tropisk regnskog, savann, stäpp, öken, lövskog, taiga och
tundra. Var finns och vad heter de höga bergen, öknarna,
de stora floderna och sjöarna, regnskogarna och tundran?
Vilka länder vet du redan en del om? Vilka är okända?
Finns det några länder du aldrig ens hört namnet på?
Hitta 3 länder vardera med Tropiskt klimat
Varmtempererat klimat Kalltempererat klimat
Kustklimat Inlandsklimat
Se om du kan hitta följande huvudstäder:
Ankara Bagdad Hanoi Kabul Teheran Moskva New Delhi
Jerusalem Jerusalem Peking/Beijing Tokyo
Media:
Håll utkik efter information om Asien! Se på nyheterna , läs tidningar
(papperstidningar eller på internet), ta med dig eller berätta om det
du hittar! Detta gör vi under hela perioden.
Eget arbete:
Läs om minst
2 länder eller regioner
2 städer
och 1 religion.
Gör tankekartor! Använd underlaget när du skriver dina
olika texter (reportage, intervju, jämförande och
anal yserande, argumenterande) T a reda på hur
länderna/regionerna och städerna präglas av klimat, natur,
näringsliv, historia, religion och kultur.
I detta arbete fokuserar vi särskilt på:
- Befolkning och statsskick: HDI (livslängd,
utbildningsnivå, BNP). Förändringar de senaste 20 åren
(jämför, anal ysera …). Sårbarhets faktorer. Demografisk
transition; befolkningsp yramider . www. globalis.se
Statsskick. Konflikter. Demokratiska processer.
www.amnest y.se www.un.org
https://www.redcross.se/karta/

- Follow the money – globalisering, världshandel och
hållbar utveckling: Naturresurser, förädling.
Näringsliv. Export och import . Ny och gammal teknik.
Varifrån kommer våra kläder, dat orer och leksaker? Hur
produceras de?
FNs globala mål 6 Rent vatten och sanitet,
7 Hållbar energi för alla,
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och infra struktur,
12 Hållbar konsumtion och pro duktion och
13 Bekämpa klimatförändringen,
http://www.globalamalen.se/om -globala-malen/
Fairtrade https://fairtrade.se/lara-mig-mer/
Fairtrade Asia http://www.fairtradenapp.org/
Ekologisk bomull
http://www.sverigeskonsumenter.se/Stilmedveten/Kateg
orier/Fakta/Ekologisk-bomull---hur-funkar-det/
Världsbanken http://www.worldbank.org/
Global Alliance for Banking http://www.gabv.org/
- Livsåskådning: filosofi, religion och traditioner. Skriv
minst en text om en religion som är viktig i de områden
du läser om.
Du kan arbeta med bilder och faktarutor för att fånga in
sådant du t ycker är intressa nt.
Du ska även skriva olika typer av texter. Först tar du
reda på fakta och antecknar t ex med hjälp av en
tankekarta.
Sedan bestämmer du vilken sorts text du ska skriva. I ditt
häfte skall du ha med minst 3 olika sorters texter. Gärna
text-genrer du inte arbetat så m ycket med förut :
Reportage med beskrivande text (som ett resereportage
med bakgrundsfakta).
Intervju (påhittad eller verklig). Intervjun kan ingå som
en del i ett reportage.
Jämförande och analyserande text (om likheter och
skillnader; om olika s yn på gemensam historia; om olika
statsskick och t ype r av samhällsutveckling , om förr och nu
och i framtiden). Dina jämförelser skall ligga till grund
för en egen anal ys , där du dra r egna s lutsatser .
Argumenterande text (där du för fram en åsikt, ger
argument och bemöter motargument). Den argumenterande
texten kan t ex utgå från hur vi kan arbeta för att uppf ylla
FNs Globala mål.
Du kan skriva texterna för hand eller i Word. Du kan äv en
använda de skrivna texterna som underlag för

redovisningar: muntligt på olika vis (berätta, intervjuer,
”pod”), power point, film…
Gör mycket research på engelska! Skriv även texter på
engelska. Då gäller som vanligt att du antingen skriver
egna texter, eller skriver in texter som är säker på att du
förstår själv. Använd även andra av dina språk vid
research och övning av begrepp!
Källor: Biblioteket, internet, resebrosch yrer, lexikon och
böcker i skolan, personer som varit där... information
samlar du var du vill!
Ange alltid källa: skriv upp
- vilka böcker eller internetsidor du hämtat information
ifrån
- varifrån bilderna kommer, och du laddat ner dem från
internet
- vem som författat texter du citerar
Var källkritisk. Tänk på avsändare-budskap-mottagare;
närhet/avstånd i tid och rum; objektivitet -subjektivitettendens; artefakter, skriftliga och muntliga källor, första eller andrahandskälla, trovärdighet, relevans, aktualitet,
urval. Vilka källor passar bra till vad? Se pappret
Källkritik.
Dessutom ska du skriva en
Dikt. (Kanske en haiku.)
Du kan även skriva in andras dikter om Asien (glöm inte
att skriva författarens namn).

Kartan:
Vi kommer även att ha pro v på kartan och på
naturgeografi.
Öva länder och städer med hjälp av Seterra
Asien länder https://online.seterra.com/sv/vgp/3167
Asien huvudstäder https://online.seterra.com/sv/vgp/3203
Asiens flaggor https://online.seterra.com/sv/fl/2016
Öva naturgeografi med hjälp av kar tor. Se pappret Asien
Natur.

Andra bra länkar
FNs Barnkonvention
https://unicef.se/vad -vi-gor
https://unicef.se/barnkonventionen/las -texten#short
https://unicef.se/fakta
Världsnaturfonden, Asien
http://www.wwf.se/wwf/1216219 sokresultat?module_search_words=asien
Arbetsrätt
https://arbetet.se/2013/06/27/asiens -varsta-arbetsplatser/
Barnarbete https://unicef.se/fakta/barnarbete
SIDA
https://www.sida.se/Svenska/
NGOs, Ideella organisationer
Individuell Människohjälp
https://manniskohjalp.se/region/mellanos tern
Oasis of Peace, Palestina Israel http://wasns.org/
SOS Barnb yar https://sos -barnb yar.se/varfor -finns-vi/
Rädda barnen i Asien
https://www.raddabarnen.se/sok/? quer y=asien
Användbara webb -appar från Liber:
https://webbapp.liber.se/so -s-geografi/#
https://webbapp.liber.se/so -s-religion/#
https://webbapp.liber.se/so -s-samhalle/#
https://webbapp.liber.se/hem -och-konsumentkunskap/#/7hela-varlden/tr-na-begrepp

