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Naturgeografi styrker elevernes selvstændige projektarbejde. En høj grad af visualisering benyttes til
indlæring af informationer fra grundbogens tekster og figurer. For hvert kapitel i grundbogen vil der på nettet
være en række bidrag til at visualisere temaerne fx animationer, kommenterede videoer med links, ekstra

figurer og billeder, supplerende læsning, opgaveeksempler, feltarbejdsopgaver, "mind maps" over
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Naturgeografi - jorden og mennesket tager afsæt i de naturvidenskabelige arbejdsmetoder og afspejler fagets
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