
Introduktionsövning 
– Världens länder i 
Gapminder     majs@lidingo.se      Fri kopiering

 Välj x-axeln log-skala och bruttoinkomst per capita (Income per person)

  Välj y-axeln lin-skala och medellivslängd (Life expectancy at birth)

  

1. Spela/dra i handtaget för att se ländernas förändring från år 1800 till 2007…

    a. Har världens länder blivit mer utspridda eller samlade från år 1800 till 2007?
    
    b. Vilken eller vilka världsdel/ar saktar efter? 

    c. Vilken eller vilka världsdel/ar drar ifrån?

2. a. Ange medellivlängden i Sverige för år 2007 samt ditt födelseår. 
        (Välj årtal. Markera därefter Sverige i tabellen till höger, håll muspilen över Sverige, se y-skalan…) 
    
     b. Ange medellivlängden i Indien för år 2007 samt ditt födelseår. 
        (Välj årtal. Markera därefter India i tabellen till höger, håll muspilen över India, se y-skalan…) 

     c. Vilket av de två länderna har haft störst procentuell ökning av medellivlängden dessa år?

3. a. Vilket land är fattigast i Asien (röd och ljusblå färg) år 2007?   

    b. Vilket land är fattigast i Amerika (gul färg) år 2007? 

 4. a. Ange ett land i Europa med lägre medelinkomst per capita än Sydafrika (år 2007).  
         (Markera först Sydafrika i tabellen till höger…) 

     b. Ange ett land i Europa med lägre medellivslängd per capita än Sri Lanka (år 2007).  

5. Vilka tre länder hade högst medellivslängd år 1900?

                                                                                                                                           Vänd
6.  a. Ange några länder med högre medellivslängd än Sverige (år 2007).  

mailto:majs@lidingo.se
mailto:majs@lidingo.se


 
     b. Ange några länder med högre medelinkomst per capita än Sverige (år 2007).  

7. Se Sverige år 1918 och åren i närheten. (Välj Trail för Sverige, spela sedan och zooma…)

    a. Vad händer?    *b. Vilken är förklaringen?    

          För att ta bort  zoomningen: Klicka på ”100% i minirutan nere till höger

                                                                              
8. Se USA år 1933 och åren i närheten. (Välj Trail för USA, spela och sedan zooma…)

     a. Vad händer?    *b. Vilken är förklaringen?

9. a. Vilken plötslig förändring kan man se i Kina runt år 1957?     *b. Vilken är förklaringen?

10. Jämför Indien och Kina med USA åren 1950-2007. Vilka likheter finns mellan de tre kurvorna?

11. a. Ställ årtalet på 1945. Välj Sverige och Taiwan. Spela 1945-2007. Vem kör nästan ikapp vem?

    *b. Kan du finna något mer land som nästan kör ikapp Sverige åren 1945-2007?

12. a. Vilket land har lägst bruttoinkomst per capita år 2007?
 
      b. Spela detta land år 1970-2007. Anser du att landet var framgångsrikt? 
          Medtag uppgifter på inkomst och medellivslängd år 1970 samt 2007 i ditt svar. 

    *c. Vilka förklaringar finns?

                                                                                                        
13.  a. Ställ årtalet på 1980. Välj Botswana och Sydafrika. Spela. Vad händer?

     *b. Vilken är förklaringen?

14. Kan man utskilja folkmorden Cambodja och Rwanda? Isåfall hur?

15. a. Jämför utvecklingen i Nord- och Sydkorea åren 1960-2007. Vem kör ikapp?

     *b. Vilken är förklaringen? 

16. Anteckna Thailands inkomst per capita samt medellivslängd år 2007. Ungefär vilket år
      låg Sverige på samma nivå som Thailand befann sig år 2007?
     

17. Gör några egna jämförelser…Anteckna dina resultat. Testa även att byta enheter på x- och y-axlarna


