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med hälsning från ordföranden

Med stort intresse har vi följt de otaliga debattinlägg och synpunkter som publicerats
på Skolverkets hemsida avseende Gy 2011.
Geografi kurs 1 omfattar hundra poäng
och kommer in i Gy 2011 och ska läsas av
elever som kommer att gå på två av SVprogrammets inriktningar, nämligen Miljöoch samhällsbyggnad respektive Samhällsvetenskapligt program.
När det gäller NV-programmet planeras
endast Geografi kurs 1 att förekomma på inriktningen »Hållbart samhälle». Det innebär
att Geografi saknas på NV-programmens
övriga inriktningar! Även de är i stort behov av geografiämnet, som ger en helhetssyn på omvärlden och svar på de centrala
kunskapsfrågorna kring begrepp som internationalisering, globalisering, platser och
regioner med flera. Med ett nu ökat behov
av internationellt samarbete har det moderna geografiämnet idag en avgörande betydelse vid analys av komplicerade rumsliga
samband och av väsentliga framtidsfrågor
för vår samhällsutveckling.
Geografilärarnas Riksförening anser att
Geografi bör läggas in som fördjupningsalternativ på ett flertal av inriktningarna!
Geografi kurs 2, motsvarigheten till nuvarande B-kurs kommer även den att omfatta 100 poäng, vilket vi ser som tillfredställande.
I stort kommer det att finnas en tydlig
progression för Geografi då det är delvis
samma experter som skriver för grundskolan respektive gymnasieskolan.
Ett viktigt datum är den 2 februari när Ni har
möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets
hemsida på förslag kring struktur, texter till
ämnesplan med mera gällande Gy 2011.

För grundskolans del arbetar geografigruppen med att förtydliga det centrala
innehållet samt kunskapskraven. I det arbetet har synpunkter inkommit att språket är
för avancerat, ambitionsnivån för hög och
att det centrala innehållet är alldeles för omfattande. Visserligen är detta inte specifikt
för geografi utan vanliga synpunkter för
nästan samtliga kursplaner.
I den avslutande arbetsfasen görs de sista
justeringarna inför kursplanernas remissbehandling.
Under februari görs en sista genomgång
av kursplanerna utifrån inkomna remissynpunkter för att i mars presenteras i sin slutliga
form för Skolverkets generaldirektör. Skolverkets förslag till kursplaner ska redovisas
för regeringen senast den 1 april 2010.
Skolverket genomför även en enkätundersökning som går ut till ca 1000 skolor
om hur lång utbildning lärare har som undervisar i ämnet.
OBS! Remissperioden beräknas från
mitten av december fram till slutet av januari. – Bidra till utformningen genom att
lämna era synpunkter på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se).
För särskolans del startade arbetet med
att ta fram kursplaner i mitten av oktober.
De bygger på grundskolans kursplaner, men
där finns inte geografi som enskilt ämne,
utan som en del av ämnet samhällsorientering. Mycket av det som tas fram i geografikursplanen kommer därmed även att återfinnas i särskolans samhällsorientering.
Jag önskar Er en trevlig julledighet och ett
Gott Nytt År!
Annica Grundström ordförande
Geografilärarnas Riksförening
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Rapport från Vänerkretsen

notiser

Den låter som en riktig rövarhistoria – historien om Stora Strand koppargruva i Dalsland.
Vänerkretsen fick höra den vid vår exkursion sista lördagen i september i år.
Det var Sture Tolgfors som förmedlade
den fantastiska historien om en koppargruva som kanske inte var någon gruva. Alltnog, i början på förra seklet startades, med
finansiering av köpman Keiller från Göteborg och den förmögne engelsmannen Isidor Wyler, brytning i stor skala av en kopparfyndighet vid Stora Strand i Dalsland.
Stora investeringar gjordes, Isidor Wyler
reste jorden runt och sålde aktier, en tysk
geolog och en disponent anställdes, byggnader uppfördes, elva stora schakt togs
upp, orterna kunde ha ett djup på 140 m.
År 1905 var 108 personer anställda. Detta betydde ju ett betydande uppsving för
bygden men innebar även bråk, superi och
missnöje. Verksamheten utökades snabbt
och snart fanns 300 anställda. Arbetare
ovan jord tjänade 25 öre per timme och
under jord var förtjänsten 35 öre/timme.
Så värst mycket kopparmalm kom dock
inte fram och från 1907 så utfördes i huvudsak endast underhållsarbete med vissa
uppsving under perioder när nytt kapital
tillfördes från England. Isidor Wyler sålde
nämligen aktier med stor framgång. Men
eftersom det aldrig blev någon utdelning
så tröttnade ägarna och då köpte Wyler tillbaka aktierna för en spottstyver och sålde
dem till nya hugade spekulanter. På så sätt
hölls verksamheten igång fram till Wylers
död 1946. När ingenjör Thomas Hallgren,
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som in i det sista försökt hålla verksamheten vid liv, gav upp 1948 avslutades det
hela. En handlare som tog över kontorslokalerna körde några traktorlass med bland
annat bokföringen och tippade i schakten
och man tror att efter att motsvarande
130 miljoner kronor i 1920 års penningvärde investerats så såldes kopparslig för
7 000 kr, men helt säkert är det inte. (!)
Under förmiddagen fick vi också en
orientering om den berömda Dalslandsseriens bergarter och eftermiddagen ägnades år kvartsit – Dalslands landskapssten.
Kvartsit används som infodring i ugnar,
som isoleringsmaterial, inom elektronikindustrin, som inblandning i asfalt etc. Conny
Deubler visade oss runt i det månlandskap
som brytningen lämnar efter sig men visade även hur fort naturen tar sig tillbaka när
brytningen avslutats. Som Sören Anderö
påpekade – brytningen är Dalslands största
miljöproblem, man vill rädda den vackra,
vilda naturen men samtidigt är kvartsiten
efterfrågad i dagens samhälle.
Vid lunchen på Dalslands Gästgiveri
vid Ånimmen hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar där styrelsen omvaldes i sin
helhet. Dagen avslutades med att ordförande Gunnar Odencrants tackade Sture och
Kajsa Tolgfors för den arbetsinsats de gjort
med både planeringen och genomförandet
av dagen. 2010 kommer Örebro att vara
exkursionsort och 2011 kommer årsmöte
och exkursion att hållas i östra Värmland
med Filipstad som utgångsort. Sista lördagen i september som vanligt!
Ann Engström-Åberg
Sekreterare och kassör
Vänerkretsen
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kretsarna kallar
Kronobergskretsen – årsmöte och
föredrag!

Kronobergskretsen avhåller årsmöte tisdagen den 2 februari kl 19.00 i sal K2054
på Växjö Universitet. Sedvanliga korta årsmötesförhandlingar som enligt traditionen
följs av föredrag. Föredraget hålls av vår
förre ordförande professor emeritus Tommy Book om områden »österut».

Västra kretsen – årsmöte och föredrag!

Västra kretsen planerar att ha föredrag
kombinerat med årsmöte under mars
månad (senast i början av april) 2010. För
närmare information läs på föreningens
hemsida (www.geografitorget.se).
Välkomna!
Lennart Malmborg
Ordförande

Alla medlemmar och andra intresserade är
välkomna.
Styrelsen Kronobergskretsen

Södra kretsen

Ordförande: Bengt Nilvén, Prästvägen 4,
247 45 Torna Hällestad, e-post: bengtnilven@hotmail.com

Stockholmskretsen

Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvägen
12, 18143 Lidingö, tel: 08-765 53 07, e-post:
gula@enskildagymnasiet.se

Östra kretsen

Ordförande: Pia Anderson, Kungsbro Grindtorp 2, 590 75 Ljungsbro, tel 013-663 89, epost: piaan613@gmail.com

Kronobergskretsen

Vänerkretsen

Ordförande: Gunnar Odenkrants, Smedjegatan 10 A, 695 32 Laxå, tel: 0584-106 48;
vice ordf: Anders Tidström, Kilsgatan
6A, 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.com

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

Ordförande: Peter Bengtsson, Västerportsvägen 22, 352 62 Växjö, e-post: peter.
bengtsson@personal.tingsryd.se
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