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med hälsning från ordföranden
En god vår!
Det nya året har börjat bra för föreningen.
Vi har varit synliga och aktiva i debatten
kring geografiämnet i media. Det finns
som bekant många intressenter i skolans
värld, alla med sina tankar och idéer kring
vad som är viktig kunskap för dagens
och framtidens medborgare. Som företrädare för geografiämnet anser vi -naturligtvis – att geografiämnet är Världens och
framtidens ämne, och därmed ett ämne
som bör vara obligatoriskt även på gymnasieskolan.
Att tala för ämnets betydelse här är inte
nödvändigt, men det kan vara på sin plats
att uppmana er medlemmar att vara uppmärksamma på debattartiklar, program etc
som talar för eller emot geografiämnets
existens i skola och/eller på universitet och
högskola. Tag kontakt med Notiserna
eller styrelsen om du tar del av intressanta
insändare eller artiklar.
Didaktiska hörnet kopplar denna gång
till den debatt som företrädare för geologiämnet har fört i både riksdag och media.
David Örbring och Elisabeth Einarsson
nämner i artikeln en undersökning som
kommer att genomföras i syfte att undersöka behovet av fortbildning inom geologi
med utgångspunkt i det centrala innehållet för geografi för årskurs 4–6. Geografins tvärvetenskapliga karaktär ställer
stora krav på undervisande lärare. En god
brett utbud av fortbildning är angeläget.
Detta gäller både innehåll och tillgång. För
många är virtuella möten och kurser den
bästa lösningen, för andra passar det bättre
med korta fokuserade fysiska tillfällen.

Måhända är Geografdagarna i höst ett
tillfälle till fortbildning för många medlemmar. Dagarna äger rum 31 oktober – 1
november 2016. Konferensen är en nationell mötesplats för geografilärare på alla
nivåer. Geografdagarna 2016 fokuserar på
hur vi kan överbrygga avstånd mellan olika
utbildningsnivåer, mellan skola och högre
utbildning, mellan ämnet och samhället,
mellan skolans styrdokument och praktiker, mellan tillämpad geografi och teoretisk geografi. Konferensens huvudtema
är ”Mind the Gap”. På Geografdagarnas
hemsida http://www.humangeo.su.se/geografdagarna-2016 finner du mer information hur du går tillväga om du vill ansvara
för en session eller anmäla dig som deltagare.
I detta nummer av Notiserna finner du
artiklar som visar på ämnets spännande
bredd och som med all säkerhet kan tjäna
som inspiration i geografiundervisning.
Våra författare tar oss med på resor som
sträcker sig från Småland i Sverige till
Nordkorea. Vi får ta del av en tragisk händelse som påverkade en geografisk plats
förändring, men vi kan också läsa om vikten av globala urban studier. Geografen
Erik Huss tar oss med på ett besök i Nordkorea, en plats som få av har besökt.
Med önskan om god läsning, ett skön
vår 2016 och ert deltagande vid Geografdagarna i Stockholm i höst!
Karin Wakeham
(Du har väl betalt medlemsavgiften för
2016?)

Geografiska Notiser • Årgång 74 (2016) • Nummer 2

— 58 —

kretsar kallar
Mycket av kretsarnas verksamhet annonseras först och ibland endast på G
 eografilärarnas
riksförenings sajt www.geografitorget.se. Via sajten går det också att prenumerera (gratis)
på Geografitorgets Nyhetsbrev och på det sättet få information om de senaste upp
dateringarna, kallelser till möten, föredrag, exkursioner och annat.

Vänerkretsens exkursion och
årsmöte 2016

Vänerkretsen inbjuder till exkursion och
årsmöte lördag 17 september 2016.
Program med ungefärliga tider:

09.30 Samling Mattila, (4 mil NV Torsby)
–16.30 Tema Finnskogen och Skogsfinnarna.

Exkursionsdagen kommer att ge en översikt över Skogsfinnarnas och Finnskogens
kultur och historia, och vi kommer att göra
en tidsresa genom Finnskogens landskap
under fyra sekler med besök på finngårdar
och kultur- och naturmiljöer i Mattilas närhet.
Vi äter lunch i Mattila, Kostnad för
lunch 90 kr.

Under dagen kommer också Vänerkretsens årsmöte att hållas.
För er som har en lång resa finns möjlighet att boka övernattning: http://www.mattila.se/default.htm .
Anmäl att Du deltar senast 28 augusti till
Gabriel Bladh: Gabriel.Bladh@kau.se tfn
070-6781840

Södra kretsen

Till hösten planeras en exkursion till Berlin
så håll ögonen öppna för mer information.
Inget är klart men eventuella datum är den
2–6 november.
Magnus Grahn, ordf. Södra kretsen

notiser
Geografdagarna

Geografdagarna anordnas i Stockholm 31
oktober – 1 november 2016. Konferensen
är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer. Geografdagarna 2016
fokuserar på hur vi kan överbrygga avstånd
mellan olika utbildningsnivåer, mellan
skola och högre utbildning, mellan ämnet
och samhället, mellan skolans styrdokument och praktiker, mellan mer tillämpad
geografi och mer teoretisk geografi. Konferensens huvudtema är ”Mind the Gap”.

Begreppet “Mind the Gap” finns i Londons tunnelbana som en varning för ett
rumsligt, horisontell och vertikalt avstånd
mellan plattformen och tåget. Begreppet
har senare använts bland annat i utbildningssammanhang som metafor för att
överbrygga olika horisontella och vertikala avstånd.
”Mind the Gap” är Geografdagarnas
övergripande tema för att konferensen ska
fokusera på hur vi kan överbrygga avstånd
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mellan olika utbildningsnivåer, mellan
skola och högre utbildning, mellan ämnet
och samhället, mellan skolans styrdokument och praktiker, mellan mer tillämpad
geografi och mer teoretisk geografi. ”Mind
the Gap” – att bli medveten om distanser
och om hur de kan överbryggas som ett led
i att stärka och utveckla geografiämnet!
Vi välkomnar förslag på teman för
sessioner (rundabordsamtal, seminarier, workshops med mera) som anknyter
till Geografdagarnas övergripande tema:
”Mind the Gap” senast 15 maj.
För mer information se:
http://www.humangeo.su.se/geografdagarna-2016
Ny medlem i styrelsen för GR:
Åsa Colliander Celik
Åsa Colliander Celik har studerat på
Stockholms Universitet och är legitimerad lärare i samtliga fyra SO-ämnen. Hon
undervisar, sedan många år, i SO på Mälarhöjdens skola och har under året drivit ett
utvecklingsprojekt kring digitala verktyg i geografi. Åsa är förstelärare på skolan med uppdrag att utveckla arbetet med
digitala verktyg. Hennes intresse för digitala verktyg har inneburit att hon recenserar appar för Skolappar.nu. Förutom det så
bloggar Åsa på Pedagog Stockholm under
rubriken: Gränslöst digitalt lärande. Under
hösten så deltar hon som föreläsare på SOdagarna och Framtidens läromedel. Tillsammans med sina kollegor i IKT-lärarlaget startade hon, under föregående läsår,
programmeringsklubben Girls Code för
tjejer i sexan. Det kan ha varit en bidragande orsak till att Mälarhöjdens sko-

las IKT-lärarlag utsågs till Årets lärarlag
för grundskolan i Stockholm Stad, läsåret
14–15. Åsa är född och uppvuxen i Stockholms län och bor där tillsammans med sin
man och sina två barn.
Jag ser fram emot arbetet i styrelsen och
hoppas att vi under året kan höja medlemstalen och arrangera fler möjligheter för
medlemmarna att mötas. Det finns inget
självändamål i att vi ska bli fler medlemmar, utan det är istället ett verktyg för att
höja geografiämnets status i svensk skola.
Vår röst blir starkare tillsammans. Historia och religion blev kärnämnen (numera
gymnasiegemensamma ämnen) på gymnasiet när vi hade rasistiska strömningar i
vårt land. Nu är det största hotet mot vårt
samhälle de klimatförändringar som pågår.
Geografiämnet genomsyras av undervisning och lärande kring hållbar utveckling
och är kanske ett av de viktigaste ämnena
vi har i skolan. Det är dags att höja dess
status och till att börja med göra det till ett
gymnasiegemensamt ämne.

Fortbildning – Linnéuniversitet

På Linnéuniversitetet startar följande geografikurser inom Lärarlyftet II höstterminen 2016
DD Geografi för lärare åk 7–9, 45 hp (1–45)

halvfart, distans

DD Geografi för lärare i gymnasieskolan, 90

hp (1–90) halvfart, distans

Kontakt: Bosse Hansson, bosse.hansson@
lnu.se
Mer information hittar du på Lnu.se/
lararlyftet
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Facebook / Twitter
Geografilärarnas Riksförening finns på
Facebook och Twitter

Facebookgrupp: Geografilärarnas Riksförening
Twitter: Geografilärare

kontakt med kretsarnas styrelser
Fullständiga uppgifter om kretsarna, deras styrelser och verksamhet finns på
www.geografitorget.se

Södra kretsen

Ordförande: Magnus Grahn, Ö Vallgatan 5B
22361 Lund.
mejl: magnus.grahn@uvet.lu.se

Stockholmskretsen och Östra kretsen

Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvägen
12, 181 43 Lidingö, tel: 08-765 5307,
mejl: gula@enskildagymnasiet.se

Vänerkretsen

Västra kretsen

Ordförande: Anneli Andersson-Berg (Katrine
lundsgymnasiet), Haga Nygata 29A, 413 01
Göteborg, tel: 031-13 39 96, 0704 156085,
anneli.andersson.berg@educ.goteborg.se

Kronobergskretsen
Ordförande: Lars Arvidsson
e-post: lar@utb.vaxjo.se
mobil 070-8141341

Ordförande: Henrik Sahlin
Sekreterare och kassör: Ann Engström Åberg,
Hjortronstigen 2, 695 30 Laxå,
tel: 0584-124 23, 072 214 07 16
mejl: ann.engstrom-aberg@telia.com

Årsmöte
– Geografilärarnas Riksförening

Den 10 april hade Geografilärarnas Riksförening årsmöte på Geovetarcentrum
i Göteborg. Medverkande var ordförande Karin Wakeham, sekreterare David
Örbring, ledamot Lotta Dessen Jankell
samt redaktör Bo Magnusson. På mötet
valdes Karin Wakeham till föreningens
ordförande. Till styrelsen valdes Lotta
Dessen Jankell och Lena Eskilsson samt
Åsa Colliander Celik som styrelsesuppleant. David Örbring och Johanna Joki-

nen sitter kvar i styrelsen. Punkter på dagordningen som tog stor plats på mötet var
Geografiska Notiser, sammanslagning av
Östra Kretsen och Stockholmskretsen,
Geografdagar hösten 2016 och framtida
visioner. Årsmötet beslutade även att se
över föreningens förtroenderåd. Efter årsmötet genomfördes en stadsexkursion i
Göteborg.
Mvh
David Örbring, sekr GR
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