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Naturfaglig progression i hele 1.-6. klasse
Til hvert klassetrin findes fagligt indhold tilpasset
målgruppen. Læremidlets nøje planlagte progression
sikrer, at dine elever kommer igennem det
samme fagstofområde flere gange med en gradvis
højere kompleksitet i de naturfaglige begreber.
Det faglige indhold er desuden opbygget med progres-
sion til overbygningssystemerne Xplore Biologi, Fysik/kemi 
og Geografi.

Skab samarbejde med matematik
Xplore Natur/teknologi indeholder fællesemner med 
Xplore Matematik og gør det dermed nemt at skabe 
samarbejde i undervisningen fagene imellem. 

Opgaver, undersøgelser og test 
Systemet indeholder et bredt udvalg af opgaver, fx 
praktiske og undersøgende opgaver, evalueringsopgaver,
perspektiveringsopgaver og små test. Mange af opgaverne 
lægger op til aktiviteter væk fra skærmen. Til alle forløb og 
opgaver findes en omfattende lærervejledning.

Casemateriale til mellemtrinnet
Til 4.-6. klasse er hvert forløb opbygget omkring en
undersøgende case og opgave, som eleverne skal løse
ved hjælp af egne erfaringer, ideer og hypoteser. Sidst i 
forløbet kan eleverne arbejde med en perspektiverings-
opgave, som samler op på deres nyerhvervede faglige 
viden. Opgaven træner dem i at arbejde problemorien-
teret med naturfaglige metoder som forberedelse til den 
fællesfaglige naturfagsundervisning i overbygningen.  

Nem integration til læringsplatforme
Du finder alle Xplore-forløb direkte på MinUddannelse, 
Meebook, EasyIQ og MoMo. I MinUddannelse og EasyIQ 
har du også adgang til Xplore-årsplaner.

Fuldt dækkende system
Med Xplore Natur/teknologi 1-6 får du et fuldt dækkende
læremiddel, som opfylder kravene i Fælles mål og læse-
planen. Alt fagligt indhold er struktureret ud fra faglig 
læsning-principper, og teksten er indtalt, så eleverne kan få 
den læst op.  

Udgangspunkt i elevernes virkelighed
De naturfaglige temaer er tilrettelagt ud fra stofområderne 
i Fælles mål og behandles med afsæt i elevernes egen 
virkelighed og erfaringsverden. Tilgangen til systemet er 
praktisk-undersøgende ud fra ideen om, at elevernes 
motivation fremmes, når de arbejder undersøgende med 
løsning af overskuelige og relevante problemstillinger. 
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Alt samlet i ét system til  
din natur/teknologi-undervisning 
Xplore Natur/teknologi 1-6 

Dine elever bliver klædt på til natur/teknologi ved at arbejde 
praktisk-undersøgende og med progression i læringen igennem 
hele indskolingen og mellemtrinnet. Xplore Natur/teknologi 1-6 
fås som digitale systemportaler og trykte bogsystemer. 

Vælg mellem systemportaler  
eller bogsystemer:

Xplore           Natur· teknologi 3

Xplore

Xplore   Natur/teknologi 3 - 2. udgave indeholder seks kapitler 

Landet set fra oven 

Landbrug i Danmark 

Sten og fossiler 

Grønland – Kalaallit Nunaat 

Utrolige krybdyr 

Hjul og vægt-stang 
  

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

– en motiverende indledning, der åbner op for elevernes forforståelse 

– en fordybelsesdel med det faglige stof 

– en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

Xplore   Natur/teknologi 3 – 2. udgave består af en elevbog og en lærerhåndbog med vejledning,  

forslag til opgaver og kopiark.  

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi og  

fysik/kemi samt fællesfaglige fokusområder.

ISBN 978-87-7702-975-2

Natur·teknologi 3Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

2. udgave

19Sten og fossiler

Der er sten overalt

Jorden består af klipper, sten og jord. På Bornholm består 

overfladen mange steder af fast klippe. I resten af Danmark er 

klipperne begravet under tykke jord-lag. Hvis man borer langt 

nok ned, kommer man ned til den faste klippe.

Du kan undersøge, hvad der sker med jorden, når du graver 

et hul. Måske kan du se, at jorden skifter farve, jo dybere du 

graver. Der er mørk jord øverst og lysere jord længere nede. 

Det mørke lag er muld. Jorden længere nede er rå-jord.

Muld
Det øverste jord-lag er muld. Mulden farves mørk af rester af døde 
planter og dyr. I mulden lever mange små-dyr. Du kan se nogle dyr, 
men de fleste dyr kan du kun se i mikroskop. Kender du dyrene på 
tegningen?

Rå-jord
Rå-jorden er jord, hvor der ikke er dyr og planter. Rå-jorden består 
kun af ler, sand, grus og større sten.
 De mindste sten er så små, at du ikke kan se hvert enkelt korn. 
Det er ler. Når ler bliver vådt, kan du forme det med dine hænder. 
Når det tørrer, bliver det hårdt. 
 Sand-korn kender du fra sand-kasser og fra stranden. Du kan se 
de enkelte sand-korn. Kornene har forskellig farve og form. Sten kan 
have forskellige størrelser. Grus består af små sten. Hver sten består 
af flere mineraler.
 Grus har større korn end sand. Hver sten kan bestå af flere 
mineraler.
 De største sten hedder kampe-sten. De kan være kæmpe-store 
og meget tunge.

    Aktivitet 
Sand og jord
Du skal undersøge sand-korn med lup.
Du skal dele jord ved hjælp af vand.

I en lup kan du se, at sand er mineraler med 
forskellig farve.

Kampe-sten

Bornholm er 
en klippe-ø. 

 Systemportaler til 
1.-6. klasse.

 Bogsystemer 
til 1.-6. klasse 
med elevbøger, 
elevhæfter og 
lærerhåndbøger.

 E-bøger til 
1.-6. klasse er en 
overskuelig bladre-
version af den 
trykte elevbog. 
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Xplore Natur/teknologi 1-3 Systemportal

Giv dine elever et stærkt  
naturfagligt fundament 
Xplore Natur/teknologi 1-3 Systemportal

Systemportalen til indskolingen indeholder 
hele 103 emner fordelt på 18 forløb, der 
alle er specifikt målrettet 1., 2. eller 3. 
klassetrin. Eleverne introduceres for faget 
gennem mange praktisk-undersøgende 
øvelser.

Læremidlet til indskolingen er fuldt dækkende og intro-
ducerer de små elever for faget ved at tage udgangspunkt 
i deres nysgerrighed overfor den nære omverden. Alt 
indhold er struktureret efter faglig læsning-principper, og 
teksten suppleres af mange fotos, tegninger og anima-
tioner, som understøtter elevens forståelse. I læremidlet 
findes fælles emner med Xplore Matematik 1-3, hvilket 
giver en oplagt mulighed for at arbejde sammen på tværs 
af fagene.

Oplæsning af tekst
Alle tekster er indtalt i lydstudie, så eleven kan få dem 
læst op. Oplæsningen er en stor støtte til målgruppen,
som endnu ikke helt har lært at læse. 

Undersøgende opgaver
Til hvert emne finder du undersøgende opgaver og enkle 
eksperimentelle øvelser, der lader eleverne arbej de praktisk 
med det faglige stof. Desuden findes større evaluerings-
opgaver, ekstraopgaver, Prøv selv-test og fagligt leksikon. 
Mange opgaver findes både i digital form og som kopiark.
En stor del af opgaverne indeholder hands-on aktiviteter, 
som eleverne skal udføre væk fra skærmen.

Ressourcer til læreren
I portalen finder du grundige lærervejledninger til hvert 
forløb, emne og opgave. Med årsplanlæggeren får du for 
hvert klassetrin forslag til årsplaner, som du kan tilpasse 
til din undervisning. I Opgavebanken kan du let søge og 
sortere på opgavetype og -kategori samt finde kopiark,  
som du kan dele ud til eleverne. 

Forløb og opgaver til 1.-3. klasse

  103 emner fordelt på 18 forløb
   127 centrale opgaver med  

276 opgavespørgsmål
   54 evalueringsopgaver med  

90 opgavespørgsmål
   54 ekstraopgaver med  

164 opgavespørgsmål
   102 selvrettende Prøv selv-test med  

302 opgavespørgsmål 

Se portalen på: natur-teknologi.xplore.dk

Xplore Natur/teknologi 1-3 Systemportal

Pris: 31 kr. pr. elev i 1.-3. klasse pr. år.

Forløbene i Xplore rammer bredt indenfor fagområderne i 

natur/teknologi. Med en indledende illustration lægges op 

til dialog om forløbet, hvor samtalen er med til at afdække 

elevernes forforståelse. Det undersøgende arbejde under-

støtter udviklingen af naturfaglig kompetence, og samspillet 

med de øvrige kompetenceområder er nøje udvalgt efter 

elevernes niveau. Forløbene lægger op til differentiering, 

både i forhold til variation i undervisningen og i forhold til 

elevgruppen. Vi har haft øje for den samlede progression i 

naturfag i 1.-9.klasse således, at Xplore 1.-3. klasse lægger 

et solidt fundament for den samlede naturfaglige dannelse. 

Med opgavebank, lærervejledning og værktøj til årsplanlæg-

ning er man som lærer hjulpet godt på vej til at varetage en 

kompetencebaseret undervisning i natur/teknologi.

Ulla Hjøllund Linderoth, naturfagskonsulent og  
forfatter på Xplore Natur/teknologi.

“



Naturfaglige begreber i øjenhøjde
Faglige begreber er tilpasset målgruppen og præsen-
teres og forklares med både tekst og illustrationer. Fag-
begreberne konkretiserer og eksemplificerer med udgangs-
punkt i elevens virkelighed. Afslutningsvis i hvert kapitel 
forklares de faglige begreber samlet under afsnittet Viden 
om, som er et leksikon, der samtidig kan bruges som et 
evalueringsredskab til kapitlet.

Figurer og tekster supplerer hinanden
Elevbøgerne til indskolingen indeholder mange illustration-
er og få tekster af hensyn til eleverne, som er ved at lære 
at læse. Der er et tydeligt samspil mellem tekster og figurer, 
så de supplerer hinanden og giver eleven flere indgange til 
fagstoffet.  

Xplore Natur/teknologi 1-3  Bogsystem
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2. udgaver med opdateret stof
Xplore Natur/teknologi-bøgerne findes i 2. udgave med 
nye kapitler og opdateret fagligt indhold og tilhørende 
aktivi teter. Med systemet får du derfor et fuldt opdateret 
lære middel til din natur/teknologi-undervisning i 1.-3. 
klasse. I de tilhørende lærerhåndbøger findes grundig vej-
ledning til hvert kapitel i elevbøgerne samt et stort udvalg af 
kopiark med aktiviteter og opgaver.

Faglig læsning styrker indlæringen
Elevbøgerne er opbygget med fokus på faglig læsning, som 
styrker elevernes indlæring af de naturfaglige begreber og 
stofområder. Det betyder fx, at der på alle sider og opslag 
i elevbogen er en tydelig læseretning, som giver eleven ro 
og overblik over stoffet. 

På opdagelse i  
naturfagene
Xplore Natur/teknologi 1-3 Bogsystem

Xplore  
Natur/teknologi 3
2. udgave

   Landet set fra oven
   Landbrug i Danmark
   Sten og fossiler
    Grønland  
– Kalaallit Nunaat

   Utrolige krybdyr
    Hjul og vægt-stang

Elevbog 
Pris pr. stk.: 161 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.

Xplore  
Natur/teknologi 1
2. udgave

      På opdagelse i 
skoven

     Dine sanser 
    Din krop
    Patte-dyr i Afrika
    Genbrug af affald

Elevbog 
Pris pr. stk.: 161 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.

Xplore  
Natur/teknologi 2
2. udgave

   Sund mad
   Mennesker og maskiner
   Kom med til Færøerne
   Fantastiske fugle
   Sol-lys og årstider
   Ud i vejret

Elevbog 
Pris pr. stk.: 161 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.

Xplore           Natur· teknologi 3

Xplore

Xplore   Natur/teknologi 3 - 2. udgave indeholder seks kapitler 

Landet set fra oven 

Landbrug i Danmark 

Sten og fossiler 

Grønland – Kalaallit Nunaat 

Utrolige krybdyr 

Hjul og vægt-stang 
  

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

– en motiverende indledning, der åbner op for elevernes forforståelse 

– en fordybelsesdel med det faglige stof 

– en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

Xplore   Natur/teknologi 3 – 2. udgave består af en elevbog og en lærerhåndbog med vejledning,  

forslag til opgaver og kopiark.  

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi og  

fysik/kemi samt fællesfaglige fokusområder.

ISBN 978-87-7702-975-2

Natur·teknologi 3Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

2. udgave

Xplore          Natur· teknologi 1
2.udgave

Xplore

Xplore   Natur/teknologi 1 – 2. udgave indeholder fem kapitler 

På opdagelse i skoven 

Dine sanser 

Din krop 

Pattedyr i Afrika 

Genbrug affald 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

– en motiverende indledning, der åbner op for elevernes forforståelse

– en fordybelsesdel med det faglige stof

– en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

Xplore   Natur/teknologi 1 – 2. udgave består af en elevbog og en lærerhåndbog med vejledning, 

forslag til opgaver og kopiark. 

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi og 

fysik/kemi samt til de fællesfaglige fokusområder. 

ISBN 978-87-7702-966-0

Natur·teknologi 1Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

NT1_2.udg.Elevbog_Omslag.indd   1 15/12/18   11.43

Xplore          Natur· teknologi 2

Xplore

Xplore   Natur/teknologi 2 – 2. udgave indeholder seks kapitler 

Sund mad 

Mennesker og maskiner 

Kom med til Færøerne 

Fantastiske fugle 

Sollys og årstider 

Ud i vejret 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

– en motiverende indledning, der åbner op for elevernes forforståelse

– en fordybelsesdel med det faglige stof

– en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

Xplore   Natur/teknologi 2 – 2. udgave består af en elevbog og en lærerhåndbog med vejledning, 

forslag til opgaver og kopiark. 

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi og 

fysik/kemi samt til de fællesfaglige fokusområder.

ISBN 978-87-7702-967-7

Natur·teknologi 2Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

2.udgave

NT 2.Elevbog Omslag_2.udg.indd   1 15/12/18   11.42

14 Mennesker og maskiner

Robot
Hvordan ser en robot ud? 
Hvad kan en robot? 

En robot-støv-suger kan 
støv-suge gulvet helt af 
sig selv. 

Den kører uden om 
møbler og ting på gulvet. 

Den vender om, når den 
støder ind i en væg. 

Robot-plæne-
klipperen kører og 
klipper græs af sig 
selv.

15Mennesker og maskiner

Flytte, løfte og køre
En robot kan flytte ting, løfte ting eller køre. 
Robotter kan hjælpe os mennesker med forskellige 
opgaver.

En robot kan løfte meget tunge ting. 
Så skal vi mennesker ikke selv løfte på tunge ting. Robotten hjælper med at løfte tunge bil-dele på bil-fabrikken.

Aktivitet
Du skal lave en robot-hånd.

Her er robotter kodet til at samle biler. 

Jens har en sygdom, som gør, at han ikke kan gå.
Han bor i Spanien med sin danske mor og spanske far.
På hospitalet får han et exo-skelet på.
Det hjælper ham med at gå.
Når han ikke har exo-skelettet på, sidder han i køre-stol.

Exo-skelet
En robot kan også hjælpe mennesker med at gå.   
Robotten kaldes et exo-skelet. 
Exo-skelet betyder, at skelettet sidder uden på kroppen. 

Indsæt hires

Store illustrationer lægger op til mange faglige samtaler. Fra Xplore Natur/teknologi 2. 
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Xplore Natur/teknologi 4-6 Systemportal

Lad dine elever arbejde under-
søgende og problembaseret 
Xplore Natur/teknologi 4-6 Systemportal

I systemportalen til mellemtrinnnet 
kan I arbejde med undersøgende 
forløb og aktiviteter tilpasset de 
enkelte klassetrin. Eleverne intro-
duceres før hvert forløb for en  
undersøgende case og opgave, som 
træner deres evner inden for natur-
faglig problemløsning.

Xplore Natur/teknologi til mellemtrinnet er et fuldt dæk-
kende digitalt læremiddel, der lever op til Fælles mål og er 
opbygget med progression til naturfagene i overbygningen. 
I systemet findes fællesemner med Xplore Matematik, 
hvilket giver en unik mulighed for tværfagligt samarbejde. 
Alle tekster er indtalt, så eleven kan få dem læst op.  
I læremidlet findes mange animationer med speak, som 
gør komplicerede processer mere forståelige for eleverne.

Praksisnære cases og perspektivering
I 4.-6. klasse er forløbene opbygget omkring en praksisnær 
case med en undersøgende og problemløsende opgave. 
Hvert forløb afsluttes desuden med en perspektiverings-
opgave, der samler op på den indledende undersøgende 
opgave og arbejdet med forløbet.

Forbered eleverne til det fællesfaglige arbejde
Til hvert af de tre klassetrin på mellemtrinnet findes to 
større fællesfaglige projektopgaver, der omhandler gen-
nemgående stofområder på hver årgang. Målet er at træne 
eleverne i at arbejde problemorienteret med naturfaglige 
metoder som forberedelse til den fællesfaglige naturfags-
undervisning i overbygningen.

Ressourcer til læreren
I portalen findes grundige lærervejledninger til hvert
forløb, emne og opgave. Med opgavemodulet kan du nemt
se elevernes opgave- og testbesvarelser. Den interaktive
årsplanlægger giver dig forslag til årsplaner, som du kan til-
passe til din undervisning. I Opgavebanken kan du let søge 
og sortere på opgavetype, færdigheds- og vidensmål samt 
på kategorierne Eksperimenter og undersøgelser, Problem-
løsning samt Færdighedstræning.

Forløb og opgaver til 4.-6. klasse

   186 emner fordelt på 24 forløb
    209 centrale opgaver med  

501 opgavespørgsmål
    63 evalueringsopgaver med  

141 opgavespørgsmål
    132 ekstraopgaver med  

436 opgavespørgsmål
    127 selvrettende Prøv selv-test med  

426 opgavespørgsmål

Se portalen på: natur-teknologi.xplore.dk

Xplore Natur/teknologi 4-6 Systemportal

Pris: 31 kr. pr. elev i 4.-6. klasse pr. år.

Xplore Natur/teknologi til 4.-6. klasse er opbygget med pro-

gression ift. tekst, billeder og arbejdsformer, der forbereder 

eleverne på kravene om projektarbejde i 7.-9. klasse.

Indledningen til hvert forløb er et stort billede, der favner 

forløbets indhold. Dernæst følger tekst og billeder, der 

spørger ind til elevernes forforståelse, og et fællesprojekt 

i klassen som alle elever bidrager til i grupper eller alene. 

I forløbet Energi og råstoffer i 6. klasse er det fx at lave en 

vejledning til at sortere affald.  Til det efterfølgende faglige 

stof er det knyttet opgaver til hvert emne. Endelig afsluttes 

forløbet med evalueringsopgaver og en perspektiverings-

opgave. Det er ofte praktiske og undersøgende opgaver, 

hvor eleverne skal argumentere og tage stilling.

Poul Kristensen, lektor i geografi og natur/teknologi på læreruddannelsen 
og forfatter på Xplore Natur/teknologi.

“



om, at eleverne skal gå på opdagelse og selv prøve at løse 
pro blemer. Gennem den problemløsende proces vil der 
opstå en masse spørgsmål, som vækker elevernes nysger-
righed og lyst til at få udbygget den faglige viden. Gennem 
arbejdet trænes eleverne i at arbejde innovativt, at designe 
modeller og argumentere for mulige løsninger.

Træning af fællesfagligt projektarbejde
Som forberedelse til det fællesfaglige samarbejde mellem 
naturfagene i overbygningen kan eleverne arbejde problem-
orienteret med tværfaglige projekter i Xplore Natur/teknolo-
gi. Sidst i de tre elevbøger til hhv. 4., 5. og 6. klasse finder 
I forslag til tvær fagligt projektarbejde ud fra tværgående 
emner i elevbogen.  

Xplore Natur/teknologi 4-6 Bogsystem
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2. udgaver med opdateret stof
Xplore Natur/teknologi-bøgerne findes i 2. udgave med 
nye kapitler og opdateret fagstof samt mange nye opgaver 
og aktiviteter. Med systemet får du derfor et fuldt opdateret 
læremiddel til din natur/teknologi-undervisning i 4.-6. 
klasse. Systemet består af elevbøger med 6-7 kapitler, 
elevhæfter med opgaver og aktiviteter samt lærerhånd-
bøger med grundig vejledning samt kopiark med ekstra- og 
valgopgaver.

Problemløsning med praktisk afsæt
Hvert kapitel indledes med undersøgende case, der leder 
over i en praktisk-undersøgende opgave, som eleverne 
skal lave i grupper. Det undersøgende arbejde handler 

Lad eleverne finde  
naturfaglige løsninger
Xplore Natur/teknologi 4-6 Bogsystem

Med bogsystemet Xplore 
Natur/teknologi 4-6 får
I et fuldt opdateret sys-
tem, der er praksisnært 
og lægger vægt på den 
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Til hvert kapitel findes 
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Mennesker og robotter
I dette kapitel kan du lære om

– hvordan en mobiltelefon kan være opbygget

– hvordan en stregkode og en scanner fungerer 

– hvordan robotter i hjemmet kan hjælpe mennesker

– hvad et exo-skelet er

– hvordan man kan kode.
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Hver eneste dag bruger vi alle en masse teknologi. Teknologi er noget, vi mennesker 

bruger til blandt andet at gøre vores hverdag lettere. Vi tænker ikke så meget over, at 

vi bruger teknologien, for den er en naturlig del af vores liv. Men hvor meget teknologi 

har vi egentlig i vores hjem?

 Det lokale elselskab vil gerne vide, hvilke elektriske apparater der bedst kan undvæ-

res. Målet er, at vi alle skal spare på strømmen. 

 Du og din klasse er blevet spurgt, om I vil deltage i undersøgelsen. 

Vores tekniske apparater  
bruger for meget strøm

Du skal undersøge, hvor meget teknologi I har i dit hjem. Brug bil-

lederne på tegningen til at få ideer til, hvad der kan være af tekno-

logi. Der kan også være ting, som du har i dit hjem, som ikke er på 

tegningen – dem må du meget gerne tage med. 

 Lav en liste over de apparater, der bruger el derhjemme.

 Vælg fem elektriske apparater, som du ikke kan undvære, og vælg 

fem, som du bedst kan undvære. 

 Sammenlign dine resultater med resten af klassens, og forklar  

jeres valg. 

Hvordan kan du spare på strømmen?

108819_natur-teknologi 4_elevbog_r1_.indd   39 17/02/2019   20.01
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GO Atlas 1-6  Portal

Digitale kort, kortlære og opgaver 
tilpasset dine elevers niveau 
GO Atlas 1-6  Portal

Når I skal arbejde med kort og kortlære i 
bl.a. natur/teknologi, kan I arbejde med
de digitale kort og værktøjer i portalen
GO Atlas 1-6, som er Danmarks
eneste atlasportal til indskolingen
og mellemtrinnet. 

GO Atlas 1-6 indeholder to kortsamlinger til hhv. indsko-
lingen og mellemtrinnet med over 130 forskellige kort, 
kortlæreforløb, opgaver, test og quizzer.

Over 330 interaktive opgaver
I GO Atlas til 1.-6. findes følgende typer af opgaver:
    Kortlæreopgaver, der træner kortlæsning
    Kortøvelser, som eleven skal løse ved bl.a. at tegne 
eller skrive 

    Selvrettende quizzer, som lader eleven prøve sin viden 
om byer, lande og regioner

    Selvrettende Prøv selv-opgaver, der er evalueringsop-
gaver med direkte respons.

Eleven lærer at læse og forstå kort
Kortlæreforløbene findes i flere sværhedsgrader og træner 
grundlæggende kortlære som fx verdenshjørner, kort-
tegning, enkle signaturer og kortanvendelse. Forløbene 
indeholder oplæsning af tekst, quizzer, opgaver og lærervej-
ledning.

Kortværktøjer og kortressourcer
Med de interaktive danmarks- og verdenskort kan eleverne 
undersøge og sammenligne kortdata på søg-, mål- og 
zoombare korttyper. Med kortsammenlignerne kan elev-
erne se og sammenligne to kort ad gangen.

Kort og opgaver til 1.-6. klasse

Over 130 kort
Over 330 opgaver
Målrettet undervisningen i natur/teknologi, 
historie og kristendomskundskab.

Se portalen på: goatlas.dk

GO Atlas 1-6 Portal  
Pris: 10 kr. pr. elev i 1.-6. klasse pr. år.
Sælges samlet til 1.-6. klasse.

ATLAS

GO Atlas 1-6 indeholder fysiske kort over verdensdelene 

og de europæiske lande, herunder Danmark. Kortene har 

tydelige signaturer og er tegnet i målestoksforhold, der gør 

dem lette at aflæse. De fysiske kort suppleres af politiske 

kort og tematiske kort over klima, befolkning og produk-

tion. Her kan eleverne gå på opdagelse og undersøge 

levevilkårene forskellige steder. De fleste kort er interaktive, 

dvs. at eleverne kan tegne, skrive og måle afstande på 

kortene. Desuden kan de sammenligne kort med forskel-

lige temaer og aldre. Da GO Atlas for nogle elever er deres 

første atlas, gives en grundig gennemgang af signaturer på 

fysiske og tematiske kort, jordklodens opdeling i længde- 

og breddegrader, kompasretning og målestoksforhold på 

topografiske kort.  Der indgår også verdenskort med klima 

og plantebælter, vejrsystemer, tidszoner og pladetektonik 

med vulkanisme og jordskælv. 

Poul Kristensen, lektor i geografi og natur/teknologi på læreruddannelsen  
og fagredaktør på GO Atlas. 

“
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GO Atlas 1-6  Trykte atlas

Giv eleverne en god  
omverdensforståelse 
GO Atlas til indskolingen og  
GO Atlas til mellemtrinnet

Elevens eget atlas tager 
udgangs punkt i den nære om-
verden med et overskueligt 
danmarkskort, efterfulgt af kort 
fra resten af verden. Kortenes 
detaljeringsgrad er tilpasset  
målgruppen.

GO Atlas til indskolingen – e-bog
Eleverne får et illustreret atlas med kort, fotos og tegninger, som 
tager hensyn til målgruppens visuelle tilgang til det faglige. 
Atlasset indledes med et fysisk danmarkskort. Derefter regio-
nale kort med fakta og fotos. Den fjernere omverden præsen-
teres overskueligt med enkle kort. Sidst findes temasider med 
grundlæggende kortlære og sider om bl.a. sol systemet og 
Jorden, og en oversigt over flag fra verdens lande. Til atlasset 
findes hæftet Atlasøvelser med opgaver og aktiviteter.

GO Atlas til mellemtrinnet – 2. udgave 
Eleverne får enkle og informative kort, som præsenterer 
dem for geografiens kernedimensioner: natur, kultur og 
samspillet mellem menneske og natur. I indledningen kan 
I arbejde med kortlære. Her forklares målestok, signaturer 
og projektioner. Eleverne kan bl.a. se forskellige typer af 
topografiske kort over Danmark med forskellig målestok 
og anvendelsesmuligheder. Atlasset findes også som en 
e-bog.

Atlasøvelser GO Atlas til  
mellemtrinnet - 2. udgave
Det nye arbejdshæfte indeholder et bredt 
udvalg af øvelser, der træner forståelsen 
og anvendelsen af kort. Til atlasøvelserne 
findes også et tilhørende løsningshæfte til 
læreren.
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ISBN ok?
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GO Atlas til indskolingen – e-bog
Pris pr. klasse pr. år: 381 kr.

Atlasøvelser til indskolingen
Pris pr. stk.: 37 kr.

GO Atlas til mellemtrinnet – 2. udgave
Pris pr. stk.: 125 kr.

Atlasøvelser til mellemtrinnet – 2. udgave
Udkommer til skolestart 2022
Pris pr. stk.: 40 kr.

Løsningshæfte til Atlasøvelser – 2. udgave
Udkommer til skolestart 2022
Pris pr. stk.: 121 kr.

GO Atlas til mellemtrinnet – e-bog
Pris pr. klasse pr. år: 381 kr.
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