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NORSK 

Denne uken bruker vi samfunnsfag-tekster i norsk-leksene 



2 
 

EUROPA 

Europa er jordens nest minste verdensdel  

Europa   utgjør 6,8 prosent av jordens 

landareal. 

Europa inndeles ofte i regionene;  

Vest-Europa  

Nord-Europa  

Mellom-Europa  

Sentral-Europa  

Øst-Europa  

Sør-Europa 

Europa er inndelt i 48 stater og 1 territorium 

(Gibraltar).  

12 stater er monarkier, de andre er republikker.  

Det største landet i Europa er Russland, det 

minste er Vatikanstaten. 

 

Det høyeste fjellet er Elbrus, 5633 meter over havet.  

Det laveste punktet er Det kaspiske havs strand, 28 meter under havets 

overflate.  

Den lengste elven er Volga med 3685 kilometer, og største innsjø er Ladoga på 

18 180 kvadratkilometer.  

Lekse til tirsdag. 

Øveord: landareal 

Les fem ganger. Les 

minst 2 ganger høyt. 

Gjør oppgavene 1-3 
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1. Svar på spørsmålene (Svar med full setning) 

Hva heter det høyeste fjellet i Europa? 

Det høyeste fjellet i Europa heter  

Hvor mange regioner deles Europa ofte inn i? 

 

Er Europa den minste verdensdelen? 

 

Hva tror du menes med «landareal»?  

 

 

2. Skriv ned minst 6 nøkkelord fra teksten  
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3. Sett ordene i boksen inn i riktige silhuetter. 

 

 

Europa  minste  verdensdel  

landareal stater  største  

overflate  monarkier 

republikker laveste 

territorium   inndelt  havets  

høyeste  stater   

Europa  verdensdel  landareal inndelt  stater  territorium  monarkier 

republikker største  minste  høyeste  laveste  havets  overflate 
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EUROPA 2 

Europas største utstrekning øst-vest er cirka 

5000 kilometer. 

Og største utstrekning nord-sør er cirka 

4250 kilometer.  

Arealet er cirka 31 ganger større enn Norges 

areal. 

Europas nordligste 

punkt er nordspissen 

av Frans Josef 

land i Russland.  

Det nordligste punktet 

på fastlandet er Kinnarodden  i Finnmark. (Norge) 

Det sørligste punktet er øya Gavdos sør for Kreta. 

Det sørligste punktet på fastlandet er Punta de Tarifa i Spania.  

Det vestligste punktet er Fajã Grande på øya Flores i Asorene. (øygruppe) 

På fastlandet er det vestligste punktet Cabo da Roca i Portugal.  

Europas østligste punkt er Mys Flissinski på Novaja Zemlja i Russland. 

 

Lekse til onsdag. 

Øveord: utstrekning 

Les fem ganger. Les 

minst 2 ganger høyt. 

Gjør oppgavene 4-6. 
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4. Svar på spørsmålene (Svar med full setning) 
 

 

5. Skriv ned minst 6 nøkkelord fra teksten  

 

 

 

 

 

 

  

Hva er Europas nordligste punktet på fastlandet? 

 

Hva heter den sørligste øya i Europa? 

 

Hva betyr ordet arve? 

 

Hva heter øygruppen der øya Flores  ligger? 
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6. Lag et tankekart om Europa. Lag dine egne bobler, og bruk gjerne 

nøkkelordene du har skrevet ned.       

  

EUROPA

Nest 
minste 

kontinent
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EUROPA 3 

Vi kan si at Europa  er en veldig stor halvøy på det eurasiske kontinentet.  

En halvøy er når land stikker ut i havet, men bare har hav på 3 sider. 

Faktisk har Europa mange store 

halvøyer: 

 Den skandinaviske halvøy (Se bildet) 

Pyreneerhalvøya (Iberiske halvøy),  

Balkanhalvøya og Kolahalvøya som de 

største.  

Omkring en fjerdedel av Europas 

areal er halvøyer.  

Halvøyene og innskjæringene betyr at de fleste 

europeiske land har kort avstand til hav.  

Mot sør ligger innhavene 

Middelhavet, Svartehavet og Det kaspiske hav. 

Innhav betyr at de har land på flere kanter. 

Mange store øyer hører til Europa. 

Vi kan nevne Spitsbergen, Island, De britiske 

øyer, Korsika, Sardinia, Sicilia og Kreta.  

Men øya Kypros er i leksikonet oppført under Asia. 

Lekse til torsdag. 

Øveord: halvøy 

Les fem ganger. Les 

minst 2 ganger høyt. 

Gjør oppgave. 7-9 
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7. Hva betyr ordene/uttrykkene? 

halvøy  

hører til  

innskjæring  

avstand  

kontinent  

8. Svar på spørsmålene  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva heter de 3 innhavene? 

 

Nevn 3 store halvøyer i Europa? 

 

Hva er en halvøy? 

 

Nevn 3 store øyer i Europa?? 
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9. Sett navn på de europeiske landene.. 
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Klima 

Europas klima er for det 

meste temperert.  

Temperert klima er et klima som 

er har forskjeller i temperatur 

og nedbør.  

Temperert klima har årstider  

I sørøst har et lite område steppeklima.  

Områder i høye fjell og lengst i nord har tundraklima.  

Tundraklima er en områder der temperaturen for varmeste måned ligger mellom 

0 og 10 °C. 

Subtropisk klima finnes langs 

middelhavskysten og på 

mesteparten av den iberiske 

halvøy. 

Et subtropiske klima er varmt og 

tørt. 

Det har lite skyer og lite nedbør.  

  

Lekse til fredag. 

Øveord: Klima 

Les fem ganger. Les minst 2 ganger 

høyt. 

. Gjør oppgave. 10-13 
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10. Svar på spørsmålene  

Hva er temperert klima? 

 

Hva er subtropisk klima? 

 

Hva er tundra- klima? 

 

Hva slags klima har vi i Norge?  

 

 

11. Skriv ned minst 6 nøkkelord fra teksten  
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12. Bruk nøkkelordene og skriv 5 setninger fra teksten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Vanskelige ord, skriv hva de betyr.. 

Du kan google bokmålsordbok UIO, da kan du skrive inn ord du ikke 

skjønner og få forklaring. 

 

  

  

  

  

 


