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Vår planet gör världen begriplig
Vår planet är ett läromedel som satsar på att ge läsarna en helhetsförståelse för de
förlopp som styr och påverkar jorden och vårt livsutrymme.
Nu har vi kompletterat serien med Vår planet Plus, ett e-läromedel där eleverna
kan arbeta med fördjupningar och interaktiva övningar.
Nyfiken? Testa en demo av e-läromedlet och beställ ett utvärderingsexemplar
av böckerna på www.liber.se/gy/geografi.
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Geografi i en föränderlig omvärld
Kan vi ändra vår livsstil för att uppnå en hållbar utveckling? Samspelet mellan
människan, resurserna och miljön är ett grundtema i Peter Östmans Geografi.
Geopolitik, globalisering och resursfördelning är några exempel som visar på
ett ökat behov av kunskap i geografi. Läroböckerna strävar efter att spegla den
föränderliga omvärld vi lever i.
Serien består av tre kursböcker kompletterade av ett fylligt lärarmaterial som
hjälper dig att presentera, problematisera och diskutera geografi.
Beställ ett utvärderingsexemplar på www.liber.se/gy/geografi.
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