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Af Søren Nørgaard Meinert

Xplore Biologi 8

Bogens emner er tilpas varierede til at fange

Xplore Biologi 8, Geografforlaget. Elev-

alle. Opgaverne i elevhæftet tager udgangs-

bog: 190 kr. Elevhæfte: 36 kr

”Den nye bog er langt mere overskuelig at

punkt i at eleverne må benytte de mange

Søren Nørgaard Meinert er biologilærer og

læse, og så ser den spændende ud og giver

intelligenser og kommer vidt omkring i de-

medlem af Biologforbundets bestyrelse.

mig lyst til at at arbejde”. Således faldt or-

res udfordring af eleverne. Elevhæftet er et

dene fra Frederik, der drømmer om en na-

kæmpe plus.

turfaglig uddannelse. Han er elev i 8. klasse

Explore er et spændende bud på et nyt

og for det meste meget kritisk når det kom-

biologisystem til folkeskolen – der samti-

me til undervisningsmaterialerne.

dig indtænker tværfagligheden i naturfa-

Og han har da ret. Alene titlen giver lyst

gene. Men bedst er næsten, med elevernes

til læsning og udfordring: ”Xplore”. Mæng-

egne ord, at bogen faktisk er spændende at

den af illustrationer, de let overskuelige si-

læse.

der og emnernes forsøg på, på tværs af biologifaget, at fange elevernes nysgerrighed
for naturfagene kan være noget af det der
kan medvirke til at ”sælge” vores fag.
Bogen indeholder, som vi også så det
med bogen til 7. klasse, syv gode og relevante emner, som alle afsluttes med flere
valgopgaver. Alle emner bliver undervejs
grundigt forklaret, hvilket var noget eleverne hæftede sig særligt ved i vores arbejde
med bogens tekster. Xplore prøver at nå
vidt omkring – men spreder sig aldrig over
for meget. Forfatterne har efter min mening
mestret kunsten at begrænse sig uden at gå
på kompromis med kvalitet. Men det bedste
ved systemet er helt klart elevhæftet. Det
forener teori og praksis, og giver eleverne
reflektionsmuligheder over de netop læste
tekster. Først læses et par sider eller et kapitel i bogen for derefter at blive undersøgt
eller forsøgt i virkeligheden. Denne kombination kan være med til at kvalificere arbejdet med biologifaget, hvis man som jeg kun
har 1 time ugentligt til rådighed i 8. klasse.
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