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Anmeldt af Sandra Koch Halskov, folkeskolelærer, Højmeskolen.
“Bæredygtig turisme - i en global verden,” er en god tværfaglig bog, som henvender sig til
samfundsfag, geografi og på visse måder også historie. Bogens hovedfokus er bæredygtig turisme,
og hvordan man som turist kan rejse og leve bæredygtigt, når man besøger et fremmede land.
Den er bygget op med mange flotte billeder til de enkelte kapitler, og er meget nem at gå til.
Billederne er også god støtte i læsningen af teksten. Teksterne er skrevet på et nemt og forståeligt
sprog, så alle elever vil kunne tilgodeses. Hver enkelt kapitel er bygget op med faktabokse, og
bokse med begrebsforklaringer, på den måde holdes der også fokus på, hvilken begreber, der er
vigtige for eleverne at lære, samt hjælper læreren med at holde styr på de vigtigste begreber.
Kapitlerne kan bruges uafhængigt af hinanden, således at man kan springe fra et til et andet, uden
at noget går tabt. Det giver også bogen en stor fordel, når der skal arbejdes med den. Sidst i bogen
gives der eksempler på, hvor man kan læse og lære mere, hvilket letter en del af lærerens
forberedelse.
Efter min mening kommer bogen dog ikke til sin fulde ret, medmindre læreren også anvender
forfatternes hjemmeside www.renturisme.dk . På hjemmesiden findes der elevopgaver, hvor
sværhedsgraden af opgaverne viser, at forfatterne også her har tænkt over elevernes
forskelligheder for eksempel ved at inddrage filmklip og rollespil, som en del af opgaverne. En
meget udførlig lærervejledning, er også at finde på hjemmesiden med eksempler på mål, gode
ideer til arbejdet og faglig læsning. Igen er det meget nemt at gå til - dog kunne der måske have
været et kapitel, der handler om elevernes egen del af verden, og bæredygtig turisme i Norden.
En god bog med fine begrebsforklaringer og letforståelig tekster suppleret med gode billeder. Man
fornemmer forfatternes engagement og lyst til at formidle deres viden og formulere opgaver på
en let måde, hvor alle elever bliver tilgodeset, det er virkelig en styrke.
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