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med hälsning från ordföranden
Ämneslärarföreningarnas framtid, vilken
riktning kommer den att ta?
Nu är remissvaren inför nya kurspla
nerna klara och många engagerade med
lemmar har haft tillfälle att säga sitt och
bidra med sina ämneserfarenheter. Karin
Wakeham har sammanställt föreningens
remissvar och nu återstår att planerna sätts
i verket.
Gymnasielärarna är aktiva och väl re
presenterade inom föreningen men när det
gäller grundskollärarna är representationen
gles. Vad är orsaken? Hur kan vi som

ä mneslärarförening engagera grundskol
lärarna över hela landet just i ämnet geo
grafi? Eller är det ämneslärarföreningarna
i ett samarbete som har förmågan att nå
dithän?
Diskussionen måste upp på agendan.
Som förening är vi konkurrensutsatt gente
mot tiden. Nyrekryteringen till föreningen
är viktig för ämnet inför framtidens skola
men nyutbildade lärare har fullt upp med
sitt. Är ett samarbete mellan ämneslärar
föreningarna en tänkvärd lösning?
Annica Grundström, ordförande
Geografilärarnas Riksförening

kretsarna kallar
… via Geografitorget.se i första hand.
Mycket av kretsarnas verksamhet annon
seras först och ibland endast på Geografi
lärarnas 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
uppdateringarna, kallelser till möten, före
drag, exkursioner och mycket annat.

kretsarnas styrelser
Södra kretsen

Stockholmskretsen

Ordförande: Bengt Nilvén, Prästvägen 4,
247 45 Torna Hällestad, tel: 0730-35 32 49,
mejl: bengtnilven@hotmail.com; vice ord
förande: Lena-Maria Petersson, Markör
vägen 24, 226 49, Lund, mejl: lepe23@
utb.lund.se; sekreterare: Mette ThorsenTrondman, Kilian Zollsgatan 30 A, 217 56
Malmö, mejl: mette.thorsen@pub.malmo.
se; kassör: Magnus Grahn, Ö Vallgatan 5 B,
223 61 Lund, mejl: magnusgrahnlund@
hotmail.com; ledamot: Rickard Runner
stedt, Alnarpsvägen 11 B, 232 53 Åkarp,
mejl: rickard.runnerstedt@malmö.se.

Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäs
vägen 12, 181 43 Lidingö, tel: 08-765 53 07,
mejl: gula@enskildagymnasiet.se; vice
ordförande: Kristina Hansson; sekreterare:
Ewonne  Ekmyr-Göranssson; kassör:
Gunilla Wahlberg Åberg; ledamot: Sickan
Karlsson-Björkman.

Östra kretsen
Ordförande: Pia Anderson, Kungsbro
Grindtorp 2, 590 75 Ljungsbro, tel 013663 89,
mejl:
piaan613@gmail.com;
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STYRELSE
Ordförande: Annica Grundström, Tallåsvägen 21, 912 31 Vilhelmina,
tel/fax 0940-121 85, mejl: annica.gr@vilhelmina.com
Vice ordförande: Karin Book, Enheten för Idrottsvetenskap, Malmö högskola,
205 06 Malmö, tel 040-665 81 23, mejl: karin.book@mah.se
Sekreterare: David Örbring, Sallerupsvägen 5, 212 18 Malmö, mejl: davidorbring@gmail.com
Kassör: Ulf Erlandsson, adress, tel och mejl, se nedan.
Övrig ledamot: Karin Wakeham, adress, tel och mejl, se nedan.
Suppleanter: Lennart Malmborg, Tjäderstigen 13, 435 43 Pixbo.
Bosse Hansson, Löparevägen 16, 352 51 Växjö.
Lena Eskilsson, Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg (Lunds universitet),
Box 882, 251 08 Helsingborg, tel: 042-35 66 44, mejl: lena.eskilsson@msm.lu.se
Förtroenderåd: Professor Claes-Göran Alvstam, Göteborg; Adjunkt Ann Engström- Åberg, Laxå;
Docent, universitetslektor em Ulf Erlandsson, Furulund; Adjunkt Allan Jansson, Partille; Docent,
universitetslektor em Solveig Mårtensson, Lund; Ingenjör Eber Ohlsson, Malmö; Adjunkt Marléne
Sallander, Falkenberg; Lektor Sverker Torell, Solna; Universitetslektor em Peter Östman, Stockholm.

KRETSAR
Geografilärarnas Riksförening har sex regionala kretsar över landet. Mer information om dem, deras
styrelser och verksamhet finns på hemsidan www.geografitorget.se och i tidskriften.

BLI MEDLEM
Medlemsavgiften för 2010 är 220 kronor (110 kr för studerande och pensionärer). Sätt in beloppet på
föreningens plusgirokonto 4 37 11-1 och ange Geografilärarnas Riksförening som mottagare. Uppge
ditt namn, postadress samt e-postadress. Märk inbetalningen med »Ny medlem». Läs mer om Geogra
filärarnas Riksförening, aktuella program, föredrag, exkursioner och annat för medlemmarna på
www.geografitorget.se. Geografiska Notiser ingår i medlemsavgiften, se nedan.

GEOGRAFISKA NOTISER
Kvartalstidskrift med forsknings-, utbildnings- och samverkansfokus för skolans lärare i geografi,
natur- och samhällskunskap, för de geografiska universitetsinstitutionernas studenter, lärare och
forskare samt för andra med intresse för geografiska förhållanden och problemställningar. Geogra
fiska Notiser sprids till medlemmar, skolor, bibliotek och andra prenumeranter. Artiklarna är sök
bara från 1979 i databasen Artikelsök, som finns på de flesta bibliotek. Samtliga titlar från starten
1943 finns på www.geografitorget.se.
Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Thomas Borén, Katarina Bangata 37, 3 tr, 116 39 Stockholm,
tel 070-635 72 60, mejl: thomas.boren@humangeo.su.se
Recensions- och annonsredaktör: Karin Wakeham, c/o Wester, Kungsgatan 35 A, 582 35 Linköping,
tel 070-436 62 38, mejl: karin.wakeham@isv.liu.se
Kassör: Ulf Erlandsson, Kaprifolgatan 5, 244 60 Furulund,
tel 046-73 53 37, mejl: ulf.erlandsson@glocalnet.net
Adress: Inst för kulturgeografi & ekonomisk geografi, Lunds universitet, Sölvegatan 10, 223 62 Lund.
Prenumeration: Se ovan angående medlemsavgift. Vid prenumeration genom bokhandeln är priset på
tidskriften kronor 275 för 2010.
Plusgiro: 4 37 11-1
Omslag: Mikael Cinthio.
Omslagsbild: Snabba processer – världen förändras, geografi likaså, här gammalt och nytt på samma
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Gunnar Odencrants
1924–2010
En epok är slut. Gunnar Odencrants,
Vänerkretsens ordförande sedan mer än
40 år har gått ur tiden. Han valdes till ord
förande i föreningen 1968 och sedan dess
har han hållit i den ordförandeklubba han
själv tillverkat av renhorn. Han var en
skogsvandrare med stora kunskaper om
skog, mark, djurliv och växter och trots
svårigheter på senare år att gå så hindrade
inte det hans deltagande i varje exkursion

som ordnades av Vänerkretsen. Han blev
86 år och levde ett rikt liv, varav geografi
bara var ett av de stora intressena, ända till
slutet. Vi i Vänerkretsen som fått förmå
nen att lära känna honom känner sorg och
vemod över hans bortgång men minns de
gångna åren med glädje.
Ann Engström-Åberg
sekreterare och kassör
Vänerkretsen

kretsarnas styrelser (forts.)
s ekreterare: Josefin Bernhardsson; kassör:
Karin Sandén, Bygdegatan 407, 583 31
Linköping, tel: 013-21 28 79, mejl: karin.
sanden@bredband.net; revisor: Björn Seg
rell, Fasangatan 52, 582 37 Linköping, tel:
013-28 28 20, mejl: bjose@tema.liu.se; val
beredning: Niklas Sörman och Jimi Nilsson.

Vänerkretsen
Vice ordförande: Anders Tidström, Kilsga
tan 6A, 703 54 Örebro; sekreterare och kas
sör: Ann Engström-Åberg, Hjortronstigen 2,
695 30 Laxå, tel: 0584-124 23, 070-55016 02,
mejl: 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,
mejl: lennart.malmborg@telia.com; vice
ordförande: Kristina Ahlsén (Mimers Hus

Gymnasium), Göteborg, tel: 031-778 84 19,
mejl: kristina.ahlsen@kungalv.se; sekrete
rare: Olis Oljelund, tel: 031-24 95 87, 073386 07 86, mejl: olis.oljelund@utb.harryda.
se; ledamöter: Anneli Andersson-Berg (Frö
lundagymnasiet), mejl: anneli.berg.583@
gbgsd.se; Bengt Björksten-Magnusson, mejl:
bengt.magnusson.bjorksten@gbgsd.se

Kronobergskretsen
Ordförande: Peter Bengtsson, Västerports
vägen 22, 352 62 Växjö, mejl: peter.bengts
son@personal.tingsryd.se; vice ordförande:
Patrik Bengtsson, Golfrundan 18, 352 49
Växjö; sekreterare: Johan Kåberg, Stockveds
vägen 2, 352 44 Växjö, mejl: johan.kaberg@
procivitas.se; kassör: Ingemar Svensson,
Surbrunnsvägen 37, 352 45 Växjö, tel
0470-239 27, mejl: ingemar.svensson@
uppvidinge.se; ledamöter: Bo Hansson,
Ulf Nilsson och Britt Söderling.
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Tema geografi inför Skola 2011 och Gy 2011
I skrivande stund sätts de sista bokstäverna
vid förslaget till de nya styrdokumenten
för grundskolan (Skola 2011) och gymna
sium (Gy 2011) inför riksdagsbeslut om
dem. Beslutet väntas i oktober 2010 med
tanken att de ska börja gälla från 1 juli
2011.
Geografiämnet är i högsta grad berört
och GN går därför ut med ett nummer i
relation till de väntade förändringarna. En
förhoppning är att numret ska hitta fram
till skolor och lärare som under året kom
mer att förbereda sig inför förändringarna
och att GN då ska finnas som resurs och
gärna också debatt- och diskussionsforum.
Skulle det efter valet bli förändringar i de
nya styrdokumenten kommer GN givetvis
att fortsatt rapportera och diskutera dem!
Numret inleds av Karin Wakeham från
Geografilärarnas Riksförening som skriver
övergripande om förändringarna i utbild
ningssystemet samt kommenterar planerna
för geografi. Detta följs av en längre artikel
om de nya kurs- och ämnesplanerna för
geografiämnet. Artikeln är skriven av An
ders Fridfeldt och Lena Molin, som båda
arbetat mycket nära med att skriva och ta
fram de nya styrdokumenten. Den tredje
artikeln av Per Jarle Sætre rapporterar ak
tuell geografididaktisk forskning om mil
jökunskap och geografiläromedel, vilket
kan ge en viss inblick i hur rustat ämnet är
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inför förändringarna, i en jämförande ana
lys av nordiska geografiböcker.
De nya kurs- och ämnesplanerna kom
menteras sedan av en rad författare med
olika perspektiv. Ett internationellt per
spektiv på planerna ges av Margit Werner,
som kommenterar med avseende på FNs
utbildningsdekad för hållbar utveckling
och Internationella Geografiunionens
(IGU) deklarationer. Lotta Jankell och
Göran Dessen, båda gymnasielärare i geo
grafi, kommenterar utifrån ett lärarper
spektiv, och Jan Wiklund, gymnasielärare i
geografi och läromedelsförfattare, ger kon
kreta tips på frågor som kan användas i
undervisningen. Numret avslutas med
Solveig Mårtensson, som reflekterar till
baka på arbetet med kursplaner i geografi i
början 1990-talet.
Avslutningsvis vill jag också nämna att
GN nu finns på nätet (www.geografitorget.
se). Förhoppningen är att detta ska göra
GN än mer tillgänglig och använd, samt
förstås att det ska få fler geografer och an
dra intresserade att bli medlemmar i Geo
grafilärarnas Riksförening. Ju fler med
lemmar, desto säkrare kan GN, Sveriges
enda geografiska tidskrift på svenska, fort
sätta att ges ut.
Thomas Borén
redaktör och
ansvarig utgivare

