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Kender du Norden?
Af Leif Schack-Nielsen
Om kapitlet
Dette kapitel præsenterer Norden som geografisk område og bruger Danmark og Sverige som
eksempler på forskellige nordiske lande.
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Første del af kapitlet handler om Danmarks overordnede geografi. Her er det vigtigt at slå fast,
at Danmark er et meget lille land sammenlignet med de fleste andre lande. Samtidig slås fast,
at landet med sine mange øer og lange kystlinje er meget præget af havet. Eleverne skal
arbejde med GPS, kort og Google Earth for at få en forståelse og erfaring med nogle af
geografiens vigtige arbejdsredskaber. Desuden arbejdes der med at placere Danmarks største
byer på kortet for at skabe en paratviden, som kan være nyttig at have, når man skal fortælle,
hvor noget befinder sig.
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Herefter sættes der fokus på landskabets dannelse, især den sidste istids indvirkning på
hvordan landskabet er blevet udformet. Herfra går man naturligt over til nogle af de vigtige
nutidige landskabstyper.
Kapitlet afsluttes med et eksempel på et andet nordisk land. Her er det vigtigt, at eleverne
lærer at skelne mellem Norden og Skandinavien.
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Sverige er valgt som et eksempel på et nordisk land. Grundbogens tekst giver et kortfattet
indtryk af, hvordan der ser ud i Sverige, og hvordan mennesker lever i landet. Sverige er et af
danskernes foretrukne ferielande, og derfor er det relevant at lade eleverne arbejde med
opgaven om at planlægge en ferie i landet. Opgaverne lægger i høj grad op til at erkende
forskelle og ligheder mellem Danmark og Sverige
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Materialer
 Håndholdte GPS’er
 Kort over Danmark
 Atlas
 Papir og blyanter
 Farver

Mål
• redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet, herunder opdeling i land, by og
trafikårer
• kunne anvende enkle kort, faglige signaturer og verdenshjørnerne.
• kende eksempler på menneskers levevilkår i forskellige klimazoner
• kende udvalgte stednavne på regioner og lande i vores egen del af verden, herunder Norden
og Europa
• kende geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og lande i vores egen
verdensdel, herunder kunne aflæse vigtige oplysninger om landets natur
• give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift,
landbrug og fredning
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• give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik, herunder hvordan vi
producerer elektricitet, varme og papir
• arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og
udendørs samt anvende faglig læsning
• formidle – mundtligt og skriftligt – data fra egne undersøgelser og eksperimenter med
relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier.
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Grundbog s. 66 og 67
Hensigten med opslaget er motivere eleverne til at gå i gang med kapitlet. Tegningen på
opslaget viser nogle karakteristiske forskelle på Danmark og Sverige. Snak om tegningen og
den lille historie om et barn på ferie i de to lande.
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Diskutér hvordan landskabet, husene og flagene ser ud i de forskellige lande. I Danmark er fx
kun klipper på Bornholm, mens der er klipper i det meste af Sverige. Det danske landskab er
heller ikke præget af nær så store højdeforskelle som det svenske. Svenske huse bliver ofte
bygget af træ, fordi træ er et let tilgængeligt og forholdsvis billigt byggemateriale. Men
selvfølgelig bygges der også huse af andre materialer i Sverige.
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De to landes flag ligner hinanden, men har forskellige farver. Det danske flag er det ældste, og
man regner med, at svenskerne lod sig inspirere af det danske flag, da de fik deres flag i 1500tallet.

g

Husk også at tage en snak om, at svenskerne og danskerne har sprog, der ligner hinanden,
men alligevel er forskellige.
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Samtalen afdækker elevernes forforståelse og sikrer, at de bliver klar over, hvad de skal
arbejde med.
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Kopiark 64
Lær at bruge GPS
Klasseopgave
Denne opgaves formål er at gøre eleverne fortrolige med begrebet position, og at fortælle at
alle punkter på Jorden kan beskrives ved hjælp af en position. Desuden skal eleverne træne
brugen af en GPS.
Det er vigtigt, at læreren på forhånd er helt fortrolig med skolens GPS’er, så tekniske eller
brugsmæssige problemer ikke står i vejen for aktivitetens afvikling.

For at opgaven kan gennemføres, er det nødvendigt at gå ud til de tre steder, som eleverne
skal finde og skrive deres positioner ned. Herefter anbringes de tre sedler, som de skal finde,
på de tre steder. På
seddel 1 skal der stå Global
seddel 2 skal der stå Positioning
seddel 3 skal der stå System
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Når eleverne kommer tilbage til skolen, skrives de tre ord op på tavlen, og læreren forklarer,
hvad de tre engelske ord betyder, og at det er det første bogstav i hvert ord, der danner
betegnelsen GPS, som vi bruger i dagligdagen.

n

Kopiark 65
Læs et kort
Individuel opgave
I denne opgave er formålet, at gøre eleverne fortrolige med kort. Måske har de tidligere set på
kort og ved noget om signaturer. I forbindelse med, at de har gennemgået kapitlet ”Hvor bor
du” i Puls 1. klasse. Ellers er det vigtigt at forklare, hvad en signatur vil sige. En signatur kan
forklares som et symbol eller et tegn for noget. Eleverne arbejder også med signaturer i
kapitlet ”Hvorfor har Danmark broer?” i Puls 3. klasse.
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For nogle elever kan det være svært at tegne signaturerne pænt, men det betyder mindre. Det
vigtigste er, at de bliver klar over idéen med de forskellige signaturer – fx at skov er grøn som
træernes blade og hede lyslilla som lyng.
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Hvis nogle elever er hurtigere til at tegne signaturerne end de øvrige, kan man sætte dem til at
gå på jagt efter fx heder og bagefter forklare, hvor i Danmark de fandt flest.
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Faglig baggrundsviden
GPS henter informationer fra 24 satellitter, der kredser omkring Jorden. For at kunne
bestemme en position skal en GPS kunne modtage signal fra mindst 3 satellitter. Hvis den
tillige skal bestemme højde, skal den modtage signaler fra 4 satellitter. Positionens
nøjagtighed kan svinge noget fra få meter til maksimalt 20 meter.
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Alle steder på Jorden kan beskrives med position, der består af bredde- og længdegrader. Hvis
man ser på et kort eller en globus, er breddegraderne de vandrette streger og
længdegraderne de lodrette streger, der gennemkrydser globussen eller kortet. En position
kan angives på flere måder fx i grader, minutter og sekunder ( fx 56o 42´ 54´´) eller som
decimaltal (fx 59.01232). Breddegrader angives som nordlige (N) eller sydlige (S), mens
længdegrader angives som østlige (Ø) eller vestlige (V). En position kan derfor skrives som fx
56o 42´54´´N og 10o 43´ 20´´Ø.

Fo

Før i tiden lavede man kort ved, at man gik ud i landskabet og målte op. I dag laver man kort
ud fra flyfotos og kan derfor hurtigere opdatere kortene. Hvis man vil se en lokalitet på
forskellige typer af kort, kan man gå ind på Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside.
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Her er Danmark

n

Materialer
 Kort over Danmark
 Blyanter
 Computer med adgang til Google Earth
 Noget fint strandsand
 Noget grovere grus
 En bakke til sand
 Isterninger
 Hårtørrer
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Grundbog s. 68
Denne side giver en kort præsentation af Danmark som kystland med mange øer. Det er
vigtigt at tage en snak med eleverne om, at det at kunne navne på landsdele, havområder og
byer ikke bare er tom udenadslære, men et praktisk arbejdsredskab i mange menneskers
hverdag – akkurat ligesom det er praktisk at kunne sætte navn på en computers dele fx
skærm, tastatur, mus, skrivebord, markør, ikoner osv. Hvis vi fx hører eller ser en vejrudsigt,
bliver det kommende vejr for forskellige landsdele beskrevet, og hvis man ikke véd, hvor fx
Lolland-Falster ligger, får man intet ud af vejrudsigten. Tilsvarende er det praktisk at kende
forskellige byers placering, hvis men skal på familiebesøg eller ferie andre steder i landet. så
bliver det meget lettere at finde vej.

lø
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Kopiark 66 giver eleverne mulighed for at lære nogle danske byers placering at kende.
Kopiark 67 har et noget bredere perspektiv, idet Google Earth dækker hele verden, og endda
også himmelrummet! Arbejdet med kopiark 67 kan betragtes som en ekstra information, som
ikke er nødvendig for forståelsen af kapitlets indhold.

Sådan blev landskabet dannet

Fo

re

Grundbog s. 69
Denne side fortæller om, hvordan det danske landskab er blevet udformet, især under den
sidste istid. Et væsentligt begreb her er erosion. Men man skal også huske, at
landskabsdannelsen ikke blot skyldes erosion, men også aflejring. Hvis der er tid, kan læreren
fortælle om forskellige former for erosion (se Faglig baggrundsviden).

Det kan være svært for eleverne at forestille sig de enorme ismasser, som engang dækkede
Danmark. Men måske kan det hjælpe, at klassen i fællesskab ser på nogle billeder af store
ismasser fra fx Grønland, gerne med mennesker eller andet kendt på billedet.
Siden knytter sig direkte til kapitlet Hvad kan en sten fortælle? og forudsætter, at man har
arbejdet med dette. Hvis det ikke er tilfældet, er det nødvendigt for læreren at gennemgå,
hvad en gletsjer er, og hvordan den påvirker landskabet.
Kopiark 66
Sæt Danmarks byer på kortet
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Individuel opgave
Denne opgaves formål er ganske enkelt, at eleverne skal få en fornemmelse af, hvor de største
danske byer ligger og eventuelt lære nogle nye byer at kende. Mange børn, og for den sags
skyld også voksne, ved ikke, hvor de danske byer ligger og heller ikke hvilken landsdel de
ligger i. Men hvorfor er det vigtigt med en sådan paratviden? Fordi det sætter os i stand til at
forklare mange forskellige ting. Det kan fx være rart at vide, at man passerer Ålborg, hvis man
kører fra Frederikshavn til Skanderborg. Også hvis man fx skal placere en sø eller en skov, kan
det være rart at kunne sige, at den fx ligger nordøst for en by for at give andre en idé om
lokalitetens placering.
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Geografisk viden af denne art er en hjælp, når vi taler med andre i dagligdagen. Man kan jo
ikke hele tiden slå alt op, når man fører en samtale, og derfor er en vis mængde paratviden en
nødvendighed i kommunikationen med andre.

rs

Begynd eventuelt med aktiviteten som er nævnt under Flere aktiviteter. Her afprøves
elevernes forhåndsviden.
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Kopiark 67
Lær Google Earth at kende
Klasseopgave
Google Earth er et gratis program. Det er en helt fantastisk kilde til information og
visualisering af steder rundt om i verden. Hvis man som lærer ikke kender programmet i
forvejen, er det helt nødvendigt at sætte sig grundigt ind i alle programmets vigtigste
funktioner, så man kan følge med i, hvad der sker, hvis en elev kommer til at trykke på andre
valgmuligheder end dem, der lægges op til i opgaven.

lø

Brug eventuelt bogen Clive Gifford: Verden rundt med Google Earth til at lære programmet at
kende.
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Kopiark 68
Vind og is i naturen
Klasseopgave
Formålet med denne opgave er at vise, hvordan naturkræfter i form af vind og is kan forme
landskabet. Selvfølgelig er forsøget meget forskelligt fra virkeligheden, fordi eleverne kun kan
arbejde med små mængder af materialer, men meningen er, at de skal få en principiel
forståelse for de kræfter, der arbejder i naturen.
Forsøget lægger også op til en nøjere iagttagelse af, hvor store og små sandkorn lægger sig,
fordi de har forskellig vægt. Denne iagttagelse kan føre til en snak om, at nøjagtig det samme
gør sig gældende i et vandløb, hvor der også sker en sortering, alt efter hvor kraftig strømmen
er.
Flere aktiviteter
Hvilken landsdel?
Denne aktivitet knytter sig til kopiark 66. Sæt sedler med ordene ”Jylland”, ”Fyn” og ”Lolland”
op forskellige steder i klasselokalet. Nu læser læreren navnet på en by op, og eleverne skal gå
hen til den ”landsdel”, hvor de mener, at byen ligger. Skriv op på tavlen, hvor mange bud der
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er på byens placering. Efter øvelsen diskuterer man i klassen, hvad der var rigtigt og ser på,
hvor de største geografiske huller findes.

n

Faglig baggrundsviden
Erosion
Erosion er det naturlige slid på landskabet. Erosion kan skyldes
1) Is. Isen i gletsjere slider direkte på landskabet, når gletsjeren glider hen over det.
2) Vind. Vinden fører sand med sig, som slider på landskabet.
3) Vand. Rindende vand slider på landskabet, ikke mindst fordi vandet fører sand og grus med
sig.
4) Syre. Syre i luften kan falde ned med regnvandet og opløse især kalk i jorden.
5) Slibning. Vand kan skubbe sten frem og tilbage, så de efterhånden sliber i deres underlag.

Fo

re

lø

bi

g

ve

rs

io

Erosion vil ofte skyldes en kombination af de nævnte faktorer og kan fx hjælpes godt på vej af
frostsprængninger i klipper.
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Materialer
 Pincetter
 Sugeflasker til fangst af smådyr
 Net til fangst af smådyr
 Glas til de dyr der fanges
 Bestemmelsesduge og -bøger om dyr og planter i byen
 Kort over skolens nærmeste omegn
 Forstørrede fotokopier af kortet til elevernes eget kort
 Bagepapir
 Blyanter og papir

n

Den danske natur
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Grundbog s. 70 og 71
Dette opslags formål er at give eleverne et indblik i en række vigtige naturtyper i Danmark.
Samtidig er det en indgangsvinkel til at gå udenfor skolen og se på omgivelserne, det vil sige at
lave en feltundersøgelse. Begynd med at kigge på opslagets billeder og lad eleverne give et
bud på, hvad der karakteriserer de forskellige typer af natur, fx om der er mange træer, om
der er vand og om der er variation i plantelivet. Skriv iagttagelserne op på tavlen. Herefter kan
eleverne selv læse teksten. Efterfølgende kan man tage en snak om, hvor vidt der manglede
noget i de første beskrivelser, eller om de var forkerte.
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I forbindelse med feltundersøgelsen er det vigtigt at introducere bestemmelsesbøger
(felthåndbøger) og bestemmelsesduge. Disse hjælpemidler er helt uundværlige til
feltundersøgelser, men kan være ret forskellige. Fx er bestemmelsesduge ofte i sort/hvid,
mens bestemmelsesbøger har farvelagte billeder af dyr og planter.
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I forbindelse med gennemgangen af de forskellige naturtyper kan det være relevant at
diskutere, om vi har ”oprindelig” natur i Danmark. Mange har ikke en fornemmelse af, hvor
menneskepåvirket den danske natur er, og derfor vil et komme som en overraskelse, at vi
stort set ikke har ”oprindelig” eller upåvirket natur i Danmark.
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Kopiark 69
Er der natur på skolen?
Klasseopgave
Formålet med denne opgave er, at eleverne skal opleve, at der er dyr og planter alle vegne,
også i bebyggede områder. Samtidig lærer eleverne nogle dyr og planter at kende eller i hvert
fald nogle grupper af dyr eller planter.
Denne opgave må forventes at tage noget tid. Eleverne skal lære fangstredskaberne at kende.
Fx er det vigtigt, at læreren demonstrerer, hvordan en sugeflaske fungerer. Tag også en snak
om at man skal håndtere dyrene på en ordentlig måde, så de ikke kommer til skade.
Introducér bestemmelsesbøger og bestemmelsesduge og fortæl om, hvordan de bruges.
Læg vægt på, at eleverne tager sig god tid til at beskrive, hvor de fandt et dyr eller en plante.
Leve- eller voksested kan ofte være en god hjælp, når man skal forsøge at sætte navn på dyret
eller planten.
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Læg også vægt på at eleverne skal være med til at bevise, at der er mange dyr og planter
omkring skolen – at de kan være med til at vise andre, at der faktisk er natur i et område, som
mange mennesker betragter som ”ikke-natur”.
Afslut opgaven med, at der i klassen snakkes om, hvilke dyr og planter, der er blevet fundet.
Sørg for at alle får lejlighed til at se godt på dem.
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Kopiark 70
Naturen omkring skolen
Gruppeopgave
I denne opgave arbejdes med trinmålet ”redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet,
herunder opdeling i land, by og trafikårer”.
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Opgavens formål er at give eleverne yderligere fortrolighed med kort, idet det forudsættes, at
de har arbejdet med kort tidligere, fx i forbindelse med kopiark 65. Formålet er samtidig, at de
skal opdage, at der findes andre naturtyper, end de få, der er omtalt i grundbogens opslag.
Derfor kan der blive behov for, at læreren forklarer noget om naturtyper, som eleverne ikke
umiddelbart kender, fx overdrev, marsk og vade.
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Opgaven vil være meget forskellig fra skole til skole, alt efter hvor i landet skolen ligger.
Derfor vil det være en god idé for læreren at forberede sig på at kunne fortælle lidt ekstra om
de specielle naturtyper, der findes omkring netop den skole, man arbejder på. Men
selvfølgelig skal en lærer i København også være forberedt på at kunne fortælle lidt om marsk
og vade.
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Kopiark 71
Kender du den danske natur?
Individuel opgave
Denne opgaves formål er at se, om eleverne ud fra opslaget i grundbogen har opfattet nogle af
de karakteristiske elementer, der findes i de danske landskabstyper. Opgaven går kort sagt ud
på at betragte naturtypen ud fra en lidt anden vinkel, end man ofte gør. Eleverne skal
forestille sig et sted, hvor de kan se og høre nogle elementer, som er karakteristiske.
De rigtige svar er
1) Eng
2) Kyst
3) Mark
4) Skov
5) Sø
6) Hede
Faglig baggrundsviden
Det er vigtigt at slå fast, at man som lærer ikke behøver at kunne sætte navn på alle de dyr og
planter, som eleverne finder. Det vil ikke engang dygtige fagbiologer kunne gøre. Måske kan
man fx sætte navn på en korsedderkop, mens de øvrige edderkopper blot må henføres til
gruppen edderkopper. Det er ikke nogen falliterklæring fra en underviser!
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Læg vægt på let tilgængelige kendetegn for grupperne som fx at insekter har 6 ben og
edderkopper 8 ben, at insekter har vinger, mens edderkopper mangler dem. Træer og buskes
blade kendes på deres form, fx om de er runde, hjerteformede, ægformede eller aflange delte
eller udelte og også på, om de er takkede eller hele i kanten. Det gælder altså om at
systematisere fundene.
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Sverige Nordens største land
Materialer
• Kort over Sverige, helst et med stikord
• Bøger om Sverige, fx geografibøger og turistguider
• Internettet
• Svensk-dansk ordbog eller www.sprogbro.dk på internettet
• Blyanter
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Grundbog s. 72 og 73
Her gives en kort beskrivelse af Sverige. Sverige er valgt, fordi landet er vores nærmeste nabo
i Norden, og fordi landet er Danmarks største samhandelspartner i Norden. Mange af de
karakteristika, der gælder for Sverige, gælder også i flere af de øvrige nordiske lande, fx at der
er store nåleskove, og at man i høj grad bygger huse af træ.

ve

Det er højst sandsynligt, at nogle af eleverne har været på ferie i Sverige, fx skiferie. Lad dem
fortælle om nogle af deres oplevelser i landet. Måske er der også nogle elever, som har været
på ferie i de øvrige nordiske lande, især i Norge. Lad dem fortælle om deres oplevelser og prøv
at drage paralleller og forskelle i fortællingerne om de forskellige lande.
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Tag udgangspunkt i grundbogens illustration på side 72. Diskutér i klassen hvad den
illustrerer. Illustrationen viser overordnet, hvor befolkningstætheden er størst i Danmark og
Sverige. Det kan være et supplement til det, eleverne har fortalt om deres oplevelser i de
nordiske lande. Vær opmærksom på, at Danmark og Sverige ikke er placeret korrekt i forhold
til hinanden, og at de to lande er gengivet i forskelligt størrelsesforhold.
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Vis eleverne et kort over Norden og spørg dem om de kender Norden og Skandinavien. Bed
dem skrive ned, hvilke lande, de tror, der er med i Norden, og hvilke der er med i
Skandinavien. Når eleverne har læst teksten, diskuteres det i klassen, om elevernes opfattelse
af Norden og Skandinavien var korrekt. Forklar, at mange voksne også har svært ved at kende
forskel. Det kan munde ud i en snak om, at det ikke er ligegyldigt, hvilke ord vi bruger, når vi
skal forklare os.
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Kopiark 72
Tættere på Sverige
Individuel opgave
Denne opgaves formål er, at eleverne få en fornemmelse af navne og beliggenhed for nogle
vigtige og store byer, søer, øer og bjerge i Sverige. Hvis det kort over Sverige, der benyttes, har
et stedregister, lærer eleverne samtidig at anvende et stikordsregister. Man kan eventuelt
sætte eleverne til at måle, hvor langt Sverige er fra syd til nord, og hvor bredt landet er på det
bredeste sted. Det samme kan man gøre med den største ø Gotland og den største sø Vänern.
Diskutér i klassen, hvor store øen og søen er i forhold til en kendt afstand i Danmark. Dette
forudsætter, at eleverne har kendskab til målestoksforhold.
Kopiark 73
Planlæg en ferie i Sverige

Foreløbig lærervejledning til PULS - natur/teknik 3. klasse. Kan indeholde fejl og mangler.

www.puls.gyldendal.dk

Gruppeopgave
Denne opgave er meget åben, og formålet er, at eleverne skal få et indtryk (omend meget
forskelligt) af Sveriges natur og kultur og landets størrelse. Opgaven skal løses ved hjælp af
internettet, men det vil være en god idé, at læreren på forhånd har fremskaffet så mange
turistbrochurer som muligt fx fra Sveriges Rejse- og Turistråd i Danmark:
www.visitsweden.com
På den måde får eleverne et godt billedmateriale til deres arbejde, men det udelukker ikke, at
der skal printes en del billedet fra internettet til brug for fremlægningen.
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Det er vigtigt, at læreren inden eleverne går i gang, påpeger, at ferieplanen skal være realistisk
– at den skal kunne gennemføres indenfor den nævnte tidsramme og uden stress. Når
eleverne har valgt deres besøgsmål, er det en god idé, at læreren kort gennemgår dem
sammen med eleverne for at se, om ferieplanen er realistisk set ud fra tidsmæssige og
afstandsmæssige synspunkter. Opgaven er ment som en træning i at udforme realistiske
turplaner. Færdigheder i at kunne planlægge realistisk er også væsentlige i mange andre
sammenhænge.
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Kopiark 74
Svensk og dansk sprog
Individuel opgave
Denne opgave kan bruges som en buffer til dem, der bliver hurtigt færdige med kopiark 72 og
73. De kan tage noget tid, men er meget væsentlige for, at eleverne kan lære Sverige at kende.
Derfor bliver der måske ikke tid til, at alle laver denne opgave. Men det kunne være en idé at
tage en snak med elevernes dansklærer om at inddrage opgaven i danskundervisningen i
stedet.

lø

Opgavens formål er at give nogle eksempler på ord, som er vidt forskellige på dansk og
svensk, og som kan give anledning til misforståelser, når danskere og svenskere taler
sammen.
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De svenske ords betydning:
Gatukök: ”Gadekøkken” svarer til dansk pølsevogn eller grillbar
Tomt: Grund, byggegrund eller markområde
Korv: Pølse
Järnväg: Jernbane
Trädgård: Have
Faglig baggrundsviden
Det kan være rart at have læst lidt om Sverige, inden man begynder undervisningen. Et kort
overblik over Sverige på dansk kan bedst hentes på Wikipedia eller
www.visitsweden.com
Det mest aktuelle billede af landet med de seneste fakta kan i kort form hentes på CIA’s
hjemmeside The World Fact Book. Siden er på engelsk: www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/
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Arbejde og transport

n

Materialer
• Reklamer
• Internettet
• Billeder fra Sverige og Danmark fx fra turistbrochurer og internettet
• Sakse
• Limstifter
• Papir til at tegne på
• Blyanter og farver
• Store stykker papir til at klæbe billederne på
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Grundbog s. 74
Formålet med siden er, at eleverne skal få et indtryk af svenskernes dagligliv, her
repræsenteret ved erhverv og transport. Selvfølgelig indgår der mange flere ting i dagliglivet,
fx fritid.

ve

Første del af fortæller kort om nogle af de vigtige svenske erhverv. Den begrænsede plads
betyder, at kun nogle få erhverv har kunnet nævnes. Prøv at spørge i klassen, om der nogen
elever, der kender nogle produkter, som er lavet i Sverige. Det vil nok typisk være
friluftudstyr eller biler, der bliver nævnt.
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Anden del fortæller om en del af den svenske infrastruktur, nemlig veje, busser og jernbaner.
De store afstande i Sverige betyder, at transportforholdene er noget anderledes end i
Danmark. Det er altså vigtigt, at eleverne når frem til en erkendelse af, at afstand er noget, der
påvirker et lands forhold kraftigt.
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Kopiark 75
Kender du de store svenske firmaer, og det de laver?
Individuel opgave
Formålet med denne opgave er, at eleverne erkender, at de i hverdagen omgiver sig med
mængder af produkter, som stammer fra Sverige. Sverige er, efter Tyskland, Danmarks største
handelspartner, og derfor findes der selvfølgelig mange svenske produkter hos os.

Fo

Prøv i nogle uger at samle en stak af de reklamer, der kommer ind ad døren. Lad dem være
det første udgangspunkt for elevernes løsning af opgaven. Det kan være svært at gennemskue,
hvorfra et produkt stammer, men måske er der et eller andet i navnet, fx et svensk ö, der
afslører, hvorfra produktet kommer. Herefter kan eleverne fortsætte søgningen på
internettet.
Kopiark 76
Sammenlign Sverige og Danmark
Gruppeopgave
Denne opgaves formål er at drage sammenligninger mellem Sverige og Danmark ved at lave
en plakat. Sammenligninger på fotos vil oftest vise forskelligheder fx på husenes
byggematerialer og landskaber. Til opgaven kan man anvende resterne af de brochurer, der
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blev brugt i forbindelse med kopiark 73. Hvis der ikke er flere tilbage, må man printe ud fra
internettet.
Før eleverne går i gang med opgaven, er det vigtigt at præcisere, at billederne virkelig skal
vise de tre emner, der er angivet i kopiarket, nemlig huse, arbejdende folk og natur. Ellers
risikerer man, at plakaterne blot bliver en ligegyldig opklæbning af billeder.
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Flere aktiviteter
Find flere svenske produkter
Kig rundt i klassen. Kan I finde flere svenske produkter og mærker. Se fx på tøj og rygsække
hos eleverne. Der er stor sandsynlighed for at finde flere svenske ting.
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Faglig baggrundsviden
En væsentlig indtægtskilde for Sverige, som ikke er nævnt, er vandkraft. Danmark køber en
del elektricitet i Sverige. Men det er i modsætning til produkter som maskiner og biler noget,
man ikke umiddelbart kan se nogen steder.
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Hvad har jeg lært?

Grundbog s. 77
Denne side lægger op til en evaluering af elevernes udbytte af arbejdet med kapitlet.

bi

g

Siden består af en tegning, der sammenligner fritidsaktiviteter i Danmark og Sverige. Desuden
er der en række opsamlende sætninger om, hvad kapitlet har handlet om og en række
spørgsmål, der burde kunne besvares, når man har arbejdet med kapitlet.
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Brug spørgsmålene til en afrundende snak i klassen. Til de første spørgsmål er det en fordel at
have et stort kort over Norden til rådighed, så eleverne kan udpege lande og farvande. Brug
sidens tegning til en snak om spørgsmålet om forskelle på naturen i Danmark og Sverige. Her
kan man måske også komme ind på svenskernes større muligheder for friluftsliv i naturen –
noget som betyder meget for svenskerne, der er meget mere friluftsmennesker end
danskerne.
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Kopiark 77
Hvad har jeg lært?
Individuel opgave
Formålet med denne opgave er at opsamle og repetere en række fakta fra kapitlet gennem en
multiple choice opgave.

De rigtige svar er:
Spørgsmål
1
2
3
4
5

Svar nr.
2
3
3
3
2
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6
7
8
9

3
2
1
2

Faglig baggrundsviden
Den svenske Allemansrätt (Allemandsret) giver langt større muligheder for at dyrke friluftsliv
i naturen, end vi kan gøre i Danmark, hvor det er Naturbeskyttelsesloven, der fastsætter, hvad
vi må gøre i naturen.
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Fx må man overnatte i telt og tænde bål og færdes mere frit i Sverige. Det hænger blandt
andet sammen med, at der er betydelig mere plads i den svenske natur, end der er i den
danske.

Fo

re

lø

bi

g

ve

rs

Man kan læse mere om Allemansrätten på internettet, fx på www.sydsverige.dk
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