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Presentation av styrelsemedlemmar
Karin

David

Karin Wakeham, ordförande: Geografi är
för mig världens ämne! Det är ett ämne
som det är oerhört roligt att undervisa i och
ett ämne som ständigt utvecklas. Intresset
för geografi – rumsliga fenomen, skillnader
och likheter mellan platser har jag fått i blodet. Min morfar var geografilärare och gift
med en nyfiken kvinna. Detta par fick tre
barn som alla på olika sätt var intresserade
av att vidga sina perspektiv via kartor, resor
och litteratur.
Jag har en utbildning som bland annat omfattar barn- och ungdomspedagog
och gymnasielärare i samhällskunskap och
geografi. En utbildning som kombinerar
mitt intresse för lärande, hållbar utveckling och geografi. Idag arbetar jag på lärarutbildningen vid universitetet i Linköping,
samtidigt som jag skriver en geografididaktikbok, som skall vara färdig 2013. Jag har
en del andra skrivprojekt på gång som alla
har koppling till geografi.
Jag är övertygad om att Geografilärarnas
Riksförening har en viktig roll att fylla för
alla som undervisar och/eller forskar inom
geografi. Föreningen kan hjälpa till att
stärka (eller kanske hitta) vår identitet. I
Notiserna kan vi dela med oss av forskning
och utveckling inom ämnet, men också föra
diskussion kring hur vi tillämpar geografi.
Föreningen är vad vi tillsammans gör den
till, så välkommen att delta i verksamheten!
Maila förslag och kommentarer, skriv artiklar, tag kontakt med din lokala krets, twittra
... Mer information om kommunikationsmöjligheter kommer att presenteras efterhand i Notiserna och på geografitorget.se
karin.wakeham@liu.se

David Örbring, sekreterare: Geografiämnet
är något som engagerat mig länge. Det är
ämnets bredd, relevans och koppling till tid
och rum som attraherar mig. Jag är utbildad
geografi- och svensklärare och har varit sekreterare i GR sedan 2008, samt föreningsredaktör för GN sedan 2011. Just nu är jag
pappaledig, med min dotter Doris, från jobbet som lärare i 6–9 på JB Galären Kultur
och Musik i Karlskrona. Jag är bosatt i
Kristianstad med min sambo och dotter.
Mitt engagemang har lett till att jag jobbar med geografi för Natur och Kultur
och har gjort lärarhandledningar för UR.
Jag har också ansvar för Geografilärarnas
Riksförenings verksamhet på Skolforum
2012 och ska där hålla ett i seminarium om geografi tillsammans med Erik
Alexandersson.
Jag vill fortsätta jobba med att Geografi
lärarnas Riksförening ska vara en mötes
punkt för samtal, idéer, aktiviteter,
fortbildning kopplat till geografi för lärare,
forskare samt andra geografiintresserade.
Det är även av yttersta vikt att föreningen
fotsätter att jobba för att påverka geografin
som remissinstans.
Har du någon fråga till mig når du mig på
mailadress: david.orbring@gmail.com

Johanna
Johanna Jokinen, kassör: Jag har alltid varit
geografiintresserad, framför allt p.g.a. ämnets tvärvetenskapliga karaktär och möjligheten att använda kartor på olika sätt.
Därtill gillar jag att bekanta mig med olika typer av landskap och kulturer i form av
fältstudier och resor.
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Som grundutbildning har jag studerat geografi och latinamerikastudier vid
Stockholms universitet, och tog masterexamen med inriktning mot Globalisering, miljö och social förändring. Därefter jobbade
jag i ett par år på de geografiska institutionerna i Stockholm, för det mesta med fokus på GIS-undervisning, men även inom
andra grundutbildningskurser och som
forskningsassistent.
Sedan februari 2012 har jag varit doktorand på Kulturgeografiska institutionen
i Uppsala. Som mitt forskningsprojekt vill
jag studera hur nationell och transnationell
migration påverkar landskap, försörjningsmöjligheter och utveckling lokalt på ursprungsplatsen. Jag är också intresserad av
att använda satellitdata och fjärranalys som
en metod för att studera markanvändningsförändringar. Jag har ett speciellt intresse
för Latinamerika som en geografisk region,
och har haft tidigare projekt i länder som
Bolivia, Colombia och Nicaragua.
Jag ser Geografilärarnas Riksförening
som ett viktigt forum för att utöka interaktion och samtal mellan geografilärare,
forskare och andra som är intresserade av
ämnet. Jag kan nås på:
johanna.jokinen@kultgeog.uu.se

Jan
Jan Wiklund, vice ordförande: När jag var
elva år sprang jag min första orienteringstävling. Sedan dess har jag identifierat mig
som orienterare. Det är spännande att med
kartans hjälp göra sig en bild av landskapet
i hjärnan för att strax efter se om den stämde. När mental karta och verklighet stämmer överens är orientering en mycket rolig
idrott.
Jag har en grundskollärarexamen i mate-

matik och naturorienterande ämnen samt en
gymnasielärarexamen i geografi och naturkunskap. Den breda utbildningen har medfört att jag har fått undervisa i matematik,
naturkunskap, miljökunskap och geografi. Nu har jag arbetat som gymnasielärare i
Falköping i drygt tio år.
Sedan år 2007 har jag givit ut geografiböcker för gymnasiet på ett litet förlag. Det
är mycket stimulerande att försöka pussla
ihop ämnesplan, referensläsares kommentarer och min egen syn på geografi. Under
kommande läsår är det meningen att jag ska
vara huvudförfattare för en lärobok för högstadiets geografi.
Det var av en ren tillfällighet jag surfade
in på geografitorget.se för några år sedan.
Innan dess visste jag inte ens om att föreningen fanns! Vi har mycket att erbjuda yrkesverksamma geografilärare, det vill bara
till att nå ut med budskapet. Jag kommer att
arbeta för att vi inom ett år minst har fördubblat antalet medlemmar i föreningen.
Mejla gärna mig om frågor som berör
föreningen: jan.wiklund@edu.falkoping.se

Lena
Lena Eskilsson, styrelseledamot: Jag blev
tidigt intresserad av geografi tack vare östeuropaexkursioner i tonåren med min bästa vän och hennes geografpappa. När jag
skulle börja plugga på universitetet var ämnesvalet givet och jag visste direkt att jag
valt rätt. Det som gjorde att jag fastnade för
ämnet var/är det rumsliga perspektivet och
geografins fantastiska möjligheter att studera fenomen i fält.
Efter grundutbildningen fortsatte jag
som doktorand på kulturgeografen i Lund,
där jag disputerade 2001. Jag är idag
universitetslektor i kulturgeografi med in-
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riktning mot place marketing vid institutionen för Service management på Campus
Helsingborg, som är en ny del av Lunds
universitet. Att vi är ett stort gäng geografer anställda på denna institution tycker jag
säger en hel del om ämnets bredd och relevans! Min forskning har sedan starten haft
ett tydligt fokus mot städer, platsutveckling
samt stads- och transportutvecklingsfrågor.
Sedan jag anställdes på Service management har forskningsintresset alltmer riktats

mot platsmarknadsföring och retail- och turismrelaterade platsutvecklingsfrågor.
Jag använder mig mycket av exkursioner
i min undervisning och har de senaste åren
varit exkursionsledare för flera exkursioner
i föreningens regi, senast till Manchester i
juni 2012. Jag är också genom administrativa uppdrag engagerad i lärarutbildningen
vid Lunds universitet.
lena.eskilsson@ism.lu.se
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