

med hälsning från ordföranden
Ny kursplan i geografi i grundskolan!

Regeringen har den 22 januari 2009 fattat
beslut om att ge Skolverket i uppdrag att
revidera nuvarande läroplan för den obligatoriska skolan (Lpo94), både den allmänna
delen och kursplanerna för grund-, specialskolan, sameskolan samt den obligatoriska
särskolan. Hela uppdraget ska redovisas till
utbildningsdepartementet i april 2010.
Kursplanerna kommer även att kompletteras med särskilda föreskrifter om kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9. I årskurs 3
kommer det att finnas gemensamma kunskapskrav för de samhällsorienterande ämnena medan det i årskurs 6 och 9 ska finnas
kunskapskrav i respektive ämne. Möjligheten att sätta betyg i ämnesblock i natur- och
samhällsorienterande ämnen kommer också att avskaffas. Vidare ska kunskapskrav
anges för tre betygssteg (A, C och E) i års-

kurs 9. De två målnivåerna, mål att sträva
mot samt mål att uppnå, ersätts av en målnivå. Dessutom ska kursplanerna ange ett
centralt innehåll för respektive ämne.
Nu äger ett antal samråd rum, både generella och ämnesspecifika. Till de generella
samråden inbjuds till exempel fackföreningar, myndigheter, läromedelsföretag och
branschorganisationer. Till de ämnesspecifika samråden bjuds till exempel lärarföreningar, ämnesföreningar och lärarutbildningar in.
En webbplattform kommer att öppnas på
Skolverkets hemsida där allmänheten kan
följa arbetet samt ge kommentarer och synpunkter. En länk till webbplattformen finns
på vår hemsida www.geografitorget.se
Annica Grundström ordförande
Geografilärarnas Riksförening

geografilärarnas riksförening kallar till årsmöte
Tid: fredagen den 13 mars. Kl 15.15–16.30.
Lokal: Malmö högskola, Lärarutbildningen, sal D331.
Årsmötet föregås av en temadag i samarbete med Södra kretsen om Afrika.
11.00–12.30

Livsmedelsförsörjning, möjligheter och problem Östafrika (doktorand
Johanna Bergman Lodin, Lund)
12.30–13.30 Lunch
13.30–15.00 Hiv/aids i ett samhälls-/utvecklingsperspektiv (professor Franz-Michael
Rundquist, Lund)
15.00–15.15 Kaffe
15.15–16.30 Geografilärarnas Riksförenings Årsmöte

Välkomna!

För vidare information och uppgift om anmälning och kostnader, se www.geografitorget.se
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nytt på geografitorget.se
Geografiska Notiser (GN) har berikat medlemmarna sedan 1943 med 273 nummer
(fyra dubbelnummer). Då de flesta av föreningens medlemmar med stor sannolikhet
inte har tillgång till alla dessa nummer, har
webbredaktören skannat innehållsförteckningarna, samt lagt in dem på sajten. På
samma sätt har även GN-registren för tiden
1943–1980 skannats och fått en plats på
samma sajt.
Föreningen har under åren haft ett nära
samarbete med Sydsvenska Geografiska
Sällskapet. Föreningen publicerade åren
före tillkomsten av GN, sina årsberättelser
i sällskapets skrift Svensk Geografisk Årsbok (SGÅ). Det har därför känts naturligt
att skanna de tre tryckta registren för SGÅ,
som omfattar åren 1925–1984, och göra
dem tillgängliga på sajten.
Alla dessa innehållsförteckningar och register, totalt 516 sidor, är endast bilder. Om
de i stället hade innehållit digitala tecken,

skulle de ha blivit indexerade och sökbara
på sökmotorer (exempelvis Google). För
medlemmar som gillar utmaningar finns
här en uppgift: omvandla bilderna till sökbara pdf-filer, i likhet med de senaste årens
innehållsförteckningar för GN och SGÅ.
I förra numret av GN fanns en artikel
av Gunnar Eriksson om projektionsdistortioner i undervisningen. Artikeln exemplifierades med en intressant bild, vilket fick
webbredaktören att skapa en ny avdelning
på sajten, »Bildbank». Tanken är att det i
denna bank skall finnas illustrationer för
undervisningen inom geografin, och att
medlemmarna där både kan sätta in och ta
ut bilder. Bildbanken är öppen för alla, och
med material som får användas fritt, om
källan anges. Om banken kommer att fungera, beror på om medlemmarna tycker att
det är en bra tanke, annars stängs den.
Eber Ohlsson webbredaktör
Geografitorget.se

kretsarna kallar
Västra kretsen – Årsmöte och om
Bohuslän!

Årsmötet äger rum tisdagen den 24 mars i
Mimers hus Kungälv. Vi börjar mötet klockan
17:30 med en stunds samvaro, dvs ätandet av
en indonesisk maträtt (som du betalar själv, ca
70 kr) och som vi beställer från en restaurang
i Kungälv. Vi behöver därför en bindande
anmälan för deltagande i denna del av mötet
till Kristina Ahlsén tel 031-778 84 19 eller
e-post kristina.ahlsen@kungalv.se. Samling inne i biblioteket vid Mimers hus. Om
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du kommer senare får du ringa på Kristina
Ahlséns mobil 0702-71 55 89.
Årsmötesförhandlingar omkring klockan 18.30 i miniaulan C461. Efter årsmötet
följer kvällens programpunkt – filmer från
Bohuslän av Kjell Andersson. Filmer för
undervisningsbruk kommer att finnas till
försäljning. Diskussion med Kjell om hans
tidigare och kommande filmer.
Hjärtligt välkomna!
Lennart Malmborg

ordförande Västra kretsen
lennart.malmborg@telia.com



Södra kretsen – Årsmöte

Södra kretsen håller årsmöte fredagen den
13 mars på Malmö högskola lokal D331.
Mötet inleder temadagen om Afrika (se
nedan) och börjar klockan 10:00. För mer
information, se www.geografitorget.se

Södra kretsen – Temadag om Afrika!

Vi inbjuder till en temadag om livsmedelssituationen i Östafrika och om hiv/aids,
fredagen den 13 mars på Malmö högskola
lokal D331, klockan 11.00–15.00, med
medverkan av doktorand Johanna Bergman Lodin och professor Franz Michael
Rundquist, Kulturgeografiska institutionen
i Lund. Se programmet ovan under kallelse
till Riksföreningens årsmöte. Mer uppgifter om anmälan, de medverkande och kostnader finns på www.geografitorget.se
Välkomna!
Styrelsen

Kronobergskretsen – Årsmöte med
föreläsning!

Tisdagen den 3 februari kl 19.00 håller vi
årsmöte med traditionell föreläsning av
vår förre ordförande professor emeritus
Tommy Book. Plats: Sal K2054 på Växjö
universitet. Alla medlemmar och övriga
intresserade är välkomna!

Östra kretsen – Årsmöte

Östra kretsens medlemmar kallas till årsmöte onsdagen den 18 mars kl. 18:30 på
Folkungaskolan, Linköping. I anslutning
till föredraget ordnas eftersits med enklare
förtäring för en mindre summa. Anmälan
om deltagande senast lördagen den 14 mars
till Christina Andersson, tel. 013-14 10 59,
e-post: christina.andersn@gmail.com. Se
också Riksföreningens hemsida för ev mer
information.
Styrelsen vill också rikta en vädjan till
alla medlemmar i Östra kretsen. Det är
en fördel om alla som har en e-postadress
delger oss den. Föreningen har som bekant ingen inkomst och använda e-post
besparar oss portokostnaden för kallelseutskick. Andra fördelar med detta är att det
underlättar informationsspridningen om
föreningens verksamhet såsom aktiviteter,
intressanta händelser, tips och nyheter. (Ni
behöver inte söka informationen utan får
den serverad lättillgängligt.)
Välkomna!

Christina Andersson

ordförande Östra kretsen
christina.andersn@gmail.com

Peter Bengtsson

ordförande Kronobergskretsen
peter.bengtsson@personal.tingsryd.se
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Holland – ett land med flyt eller...?
Kronobergskretsen inbjuder till
exkursion i Nederländerna 2009

Preliminärt program
Sö 14/6: Resdag med ankomst till Kampen
på kvällen. Kort stadsrundvandring
Må 15/6: Besök på New Land/Polder museum, lunch i Batavia stad (outletby i medeltida stil), Noordoostpoldern (Emmeloord, Urk, Schokland mm).
Ti 16/6: Flevoland och de nya städerna Lelystad och Almere (cykelexkursion), sen
eftermiddag vidare transport till Amsterdam.

To 18/6: Hemresa via Afsluitsdijk (inkl
kortare stopp).
Exkursionsledare:
Universitetslektor Lena Eskilsson och
Gymnasielärare Magnus Grahn.
Kostnad? Ja, den är i skrivande stund ännu
ej fastställd. Frågor besvaras av Magnus
Grahn (magnusgrahnlund@hotmail.com,
0702-48 96 78) eller Bo Hansson, som
också tar upp preliminära anmälningar
(bosse.hansson@vxu.se). Mer information
på www.geografitorget.se
Välkomna!

On 17/6: Amsterdam (kanalbåtstur, stadsvandring), sen eftermiddag transport
norrut till Den Oever på poldern Wieringermeer.

kretsarnas styrelser
Norra kretsen

Ordförande: Erland Jonsson, Generalsgatan 12B, 903 36 Umeå, e-post: erland.
jonsson@umea.se; sekr: Lisbeth Engman,
Snipgränd 108, 906 24 Umeå, e-post: lisbeth.engman@umea.se; kassör: Kerstin
Öström, Träsnidaregatan 6 B, 903 32
Umeå, e-post: kerstin.ostrom@hotmail.
com; ledamöter: Mauno Lassila, Björnvägen 28, 906 43 Umeå, e-post: mauno.
lassila@geologist.com; Anita Gustafson, Rödhakevägen 62 B, 906 51 Umeå,
e-post: anita.gustafsson@tuppkammen.se;
inlandsombud: Annica Grundström, Tallåsvägen 21, 912 31 Vilhelmina, e-post:
annica.gr@vilhelmina.com.
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Södra kretsen

Ordförande: Bengt Nilvén, Prästvägen 4,
247 45 Torna Hällestad, e-post; bengtnilven@
hotmail.com; vice ordf: Lena-Maria Petersson, Markörvägen 24, 226 49 Lund, e-post:
lenamaria.katedralskolan@gmail.com; sekreterare: Mette Thorsen-Trondman, Regementsgatan 33 A, 217 53 Malmö, e-post:
mette.thorsen@pub.malmo.se; kassör Ulf
Erlandsson, Kaprifolgatan 5, 244 60 Furulund, e-post: ulf.erlandsson@glocalnet.net
eller ulf.erlandsson@keg.lu.se; ordinarie
ledamot: Rickard Runnerstedt, Alnarpsvägen 11 B, 232 53 Åkarp, e-post: rickard.
runnerstedt@malmo.se; suppleant Linda
Borg-Arnell, Spårögatan 3, 257 32 Rydebäck, e-post: linda.borg@malmo.se



Stockholmskretsen

Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvägen 12, 18143 Lidingö, tel: 08-765 53 07, epost: gula@enskildagymnasiet.se; vice ordf:
Kristina Hansson; sekr: Ewonne Ekmyr-Göranssson; kassör: Gunilla Wahlberg Åberg;
ledamot: Sickan Karlsson-Björkman.

Östra kretsen

Ordförande: Christina Andersson, Mörnersgatan 4, 582 25 Linköping, tel: 013-1410 59,
e-post: christina.andersn@gmail.com; sekreterare: Pia Anderson, Kungsbro Grindtorp
2, 590 75 Ljungsbro, tel 013-663 89; kassör: Karin Sandén, Bygdegatan 407, 583 31
Linköping, tel: 013-2128 79, e-post: karin.
sanden@bredband.net; ledamot: Björn Segrell,
Fasangatan 52, 582 37 Linköping, tel: 01328 28 20, e-post: bjose@tema.liu.se; suppleant: Camilla Prütz.

Kronobergskretsen

Ordförande: Peter Bengtsson, Västerportsvägen
22, 352 62 Växjö, e-post: peter.bengtsson@personal.tingsryd.se; vice ordf: Patrik Bengtsson, Golfrundan 18, 352 49 Växjö; sekr:
Johan Kåberg, Stockvedsvägen 2, 352 44
Växjö, e-post: johan.kaberg@procivitas.se;
kassör: Bosse Hansson, Löparevägen 16,
352 51 Växjö, e-post: bosse.hansson@vxu.
se; ledamöter: Ulf Nilsson, Ingemar Svensson och Britt Söderling.

Vänerkretsen

Ordförande: Gunnar Odenkrants, Smedjegatan 10 A, 695 32 Laxå, tel: 0584-106 48;
vice ordf: Anders Tidström, Kilsgatan
6 A, 703 54 Örebro; sekr och kassör: Ann
Engström-Åberg, Hjortronstigen 2, 695 30
Laxå, tel: 0584-124 23, 070-550 16 02, epost: ann.engstrom-aberg@telia.se

Västra kretsen

Ordförande och kassör: Lennart Malmborg
(Djupedalsskolan), Tjäderstigen 13, 435 43
Pixbo, tel: 031-88 09 67, 0706-66 09 67, epost: lennart.malmborg@telia.com; vice
ordf: Kristina Ahlsén (Mimers Hus Gymnasium), Göteborg, tel: 031-778 84 19, epost: kristina.ahlsen@kungalv.se; sekr: Olis
Oljelund, tel: 031-24 95 87, 0733-86 07 86,
e-post: olis.oljelund@utb.harryda.se; ledamöter Ulf Atlestam (Sandeklevsskolan),
e-post: ulf.atlestam@home.se och Anneli
Andersson-Berg (Frölundagymnasiet), epost: anneli.berg.583@gbgsd.se; suppleant
Arne Beldau, e-post: beldau@gmail.com
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