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Opgaver til hver elevbog
Opgaverne til hver af de 18 elevbøger 
er velegnede til faglig læsning i 5.-6. 
klasse i fagene natur/teknik og dansk 
og beskæftiger sig hovedsageligt med 
det geografi ske indhold. Opgaverne 
fi nder du på www.geografforlaget.dk 
under de enkelte bøgers titler (se over-
sigten i til højre). 

Til opgaverne skal I ud over elevbøger-
ne bruge atlas, og kan også inddrage 
andre materiale om de enkelte lande. 
Næsten alle svar på opgaverne kan 
hentes i bøgerne og i et atlas. 

Det er tanken, at læreren starter emnet 
med at forklare og gennemgå svære 
ord for at sikre, at elevernes forforstå-
else er i orden. Sidst i vejledningen 
fi ndes en ordliste med nogle af de 
centrale begreber forklaret i et enkelt 
sprog.

Det er vigtigt, at eleverne lærer at 
orientere sig i indholdsfortegnelse og 

stikordsregister, samt at de læser over-
skrifter og billedtekster. 
Når en elev har løst opgaverne til fx tre 
bøger, kan eleven lave en sammenlig-
ning mellem landene. Hvilket land er 
det største, har fl est indbyggere og den 
længste middellevetid? På den måde 
kan eleverne sætte oplysningerne ind 
i en sammenhæng. Læreren kan som 
et mål sætte, at den enkelte elev skal 
arbejde med mindst tre lande.

Elevens første fagbog
For mange elever vil bøgerne i serien 
Jeg læser om lande være deres første 
fagbøger. Derfor er der medtaget alle 
de ting, der gør en bog til en fagbog. 
Der er således indholdsfortegnelse, 
stikord, litteraturliste, fakta om det 
enkelte land m.m.

Bøgerne er opbygget på samme enkle 
måde, er rigt illustrerede og indeholder 
overskuelige informationer om landet 
som geografi , biologi, historie, hverdag 
og traditioner. I serien er udkommet: 

Jeg læser om lande er en serie elevbøger, som introducerer 8-12-årige til 18 udvalgte lande 
i  verden. Bøgerne er velegnede i 2.-6. klasse til selvstændig faglig læsning, læsekurser og 
 supplerende læsning ved klassearbejde med geografi ske emner. Til hver bog fi ndes aktivitetsark 
med opgaver, som frit må printes og kopieres.

Jeg læser om lande: Til læreren

Jeg læser om: 
– Brasilien
– Danmark
– Grækenland
– Island
– Italien
– Kina
– Norge
– Polen
– Rusland
– Schweiz
– Spanien
– Storbritannien
– Sverige
– Sydafrika
– Tyrkiet
– Tyskland
– Ungarn
– USA
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Ordliste til Jeg læser om lande
Begynd arbejdet med at forklare og gennemgå svære 
ord, som optræder i den eller de elevbøger, I skal 
arbejde med. På den måde sikrer du, at elevernes for-
forståelse er i orden. Herunder er nogle af de centrale 
ord, som optræder i elevbøgerne.

Atol: En ø, hvor kun det øverste af vulkan-krateret 
stikker op over havets overfl ade.
Befolkningstæthed: Antal mennesker, som bor på 
en km², hvis befolkningen fordeles over hele landet.
Bjerg-kæde: En lang række af bjerge.
Evakuering: Rednings-arbejde, nærmere bestemt 
fjernelse af beboere fra et område, som er truet af fx 
en naturkatastrofe.
Fastlandsklima: Når forskellen på sommer og 
 vinterklima er over 18 grader °C.
Forhøjning: En bakke eller et bjerg.
Forsker: En videnskabsmand, der laver under-
søgelser.
Frugtbar: Når der er meget næring i jorden, er den 
god at dyrke planter i.
Geolog: En person, der arbejder med at undersøge 
jorden, for eksempel vulkansk jord.
Havbunds-plade: En plade i Jordens skorpe, hvor 
der er hav ovenpå.
Hovedstad: Den by, hvor landets regering holder til.
Indre kerne: Jordens inderste del. Den er hård og 
består af jern.
Jordskælv: En bevægelse eller rystelse af Jordens 
skorpe.

Klima: Gennem-snit af temperatur og nedbør målt i 
30 år.
Middellevetid: Gennem-snitligt antal år, som et 
 nyfødt barn har at leve i.
Monarki: Et land, som har en konge/dronning.
Republik: Et land, som har en præsident.
Råstoffer: Materialer fra naturen, som kan bruges til 
fremstilling af fødemidler, bygge-materialer, maskiner, 
brændsel osv.
Vejr: Temperatur og nedbør de næste dage.

Kontakt redaktionen
Har du spørgsmål til materialerne, ris eller ros, så 
skriv til: redaktionen@geografforlaget.dk 

JEG LÆSER OM LANDE: TIL LÆREREN
og 18 aktivitetsark med opgaver til hver 
elevbog i serien 
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