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 Xplore Geografi 8 Elevbog er struktureret omkring geografiske emner, der motiverer eleverne og gør
geografi spændende. Bogen præsenterer kernestof af høj faglighed for at forberede eleverne til

afgangsprøverne. Teksterne er skrevet, så de er letforståelige og understøttes af et unikt visuelt design, der
inkluderer et væld af illustrationer.

Emner i Xplore Geografi 8:
Et æble om dagen - om fødevarer, landbrug og levevilkår

Sundhed for alle - Befolkning og sundhed
Den skæve verden - om fattigdom, ulighed og udvikling

Hvad er meningen? - kommunikation
Plader og puslespil - Jordskælv og vulkanudbrud

Ingenting forsvinder - om råstoffer, forbrug, affald og genbrug

Fællesemner og tværfagligt samarbejde:
I Xplore systemernes elevbøger findes altid tre emner, der er fælles for fagene geografi, biologi og fysik/kemi.
I Xplore Geografi 8 er disse emner ´Æblet´, ´Kommunikation´ og ´Cyklus´. Fællesemnerne giver mulighed for

naturfagligt samarbejde og temaorienterede undervisningsforløb som beskrevet i Fælles Mål 2009.
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