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havis, oprindelige folk, rensdyr, storslået natur og et af de koldeste steder i verden. Rusland, Canada, USA,

Grønland, Island, Norge, Sverige og Finland har områder, der ligger i det barske, polare klima. Lande
omkring Nordpolen – natur, miljø og mennesker i Arktis giver dig et indblik i en anderledes, arktisk verden.
Med Google Earth kan du komme endnu tættere på de steder, der beskrives i bogen. Arktis er som en global

vejviser, der fortæller resten af kloden, at klimaet for alvor er ved at ændre sig.

Serien ”Geografiske brændpunkter” er velegnet til undervisning i grundskolens ældste klasser – især i
geografi, men også i samfundsfag. Titlerne kan anvendes til emnearbejder og faglig læsning, men naturligvis

kan hver titel stå alene og læses af lyst.
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