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med hälsning från ordföranden
Varmt hälsade kära geografer!

Efter en ovanligt varm sommar är det nu
dags för kyligare dagar. När Du har detta nummer av Notiserna i din hand har vi
måhända resultatet av årets val klart. Hur
skola och högre utbildning kommer att förändras vet vi inte. Dock har ju skolan varit föremål för debatt under vår och höst.
Ibland med inslag av välgrundade åsikter vilket har lett till intressanta diskussioner. Men vi har också fått ta del av debatter där lärare framställs som okunniga
och utan intresse för sin profession. Detta
är olyckligt! Vi som arbetar, eller har arbetat, med utbildning vet att det finns en kår
av oerhört engagerade lärare. Naturligtvis
finns det även hos oss en och annan individ
som måhända skulle fungera bättre inom
ett annat yrke. Men detta är ett undantag.
Vi hoppas nu när valet är över att vi får
arbetsro och möjligheter till utveckling på
våra arbetsplatser. En utveckling som vi
vill driva utan pålagor från ”högre ort” eller medias krav.
Jag har under sommaren fått frågan om
utgången av valet 2014 kommer att påverka geografiämnet. Det vet jag inte naturligtvis inte. Jag har dock en önskelista trots att det inte är jul ännu. Min första
önskan är att Skolverket tilldelas medel
riktade mot fortbildning av geografilärare.
Min andra önskan är att geografiämnet inte
kommer att minska ämnet på gymnasiet,
utan snarare utökas. Jag vill också se en
förstärkning på lärarutbildningarna i landet så att fler ges möjlighet att fördjupa sig
i geografiämnet. Ett utökat samarbete mel-

lan geografiinstitutioner, lärarutbildningar
och skolor i kommuner och regioner vore
också positivt. Denna sista önskan tror jag
bidrar till att identiteten som geografilärare stärks. Det händer mycket i ämnet, och
detta bör synas i vår undervisning. Men
hur sprids det som sker inom forskning?
Hur sprids det som sker i skolan till universitet och högskolor? Här har Notiserna en
viktig funktion, men fler insatser behövs.
Varför skall man läsa geografi? Vad gör
egentligen en geograf som inte är lärare?
Naturligtvis finns det inte bara ett svar på
dessa frågor. Dock är det frågor som vi alla
bör kunna besvara. Fundera och reflektera – vad anser du? Vad svarar dina kollegor? Maila gärna Ditt/era ”svar” till mig.
Under seminariet i Uppsala 19–20 september kommer vi att diskutera detta och
bland annat ämnets framtid. Jag återkommer i nästa nummer med en rapport från
Uppsala.
Geografer behövs! Under sommaren
har vi sett flera exempel i media där geografisk kunskap har lyfts fram. Skogsbranden i Västmanland är ett exempel där kartmaterial och rumslig kunskap var oerhört
viktig. Ett annat exempel ser vi i den forskning rörande fracking och samband mellan
jordbävningar som har presenterats.
Jag avslutar med en förhoppning om en
kreativ höst i geografisk anda. Kom ihåg
att kontakta din krets och kom med förslag på relevanta och intressanta aktiviteter. Föreningen behöver Dig!
Vänligen Karin Wakeham
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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.

Södra kretsen

Studiebesök – tisdagen den 2 september
2014 kl 16.00–17.00
Carl F Jönssons återvinningsanläggning,
Blidögatan 5 i Malmö. Vi kommer att vara
utomhus. Ta därför på stövlar eller kraftiga
skor om det regnar. Vi kommer att se hur
återvinning fungerar i praktiken- en konsekvens av dagens konsumtionssamhälle.
Läroplanens ideal om hållbar utveckling
och resiliens praktiseras.
Avgift
Gratis för medlemmar i Geografiläranas
riksförening, 50 kronor för icke-medlemmar. Anmälan senast 26 augusti till:
magnusgrahnlund@hotmail.com
eller 070-24 89 678
Geografilärarnas riksförening – Södra kretsen / genom Magnus Grahn, ordförande/

Välkommen på 81-årskalas!

Med anledning av Geografilärarnas Riksförenings 81-årsjubileum inbjuder styrelsen till:
Geografiseminarium 19–20 september
2014, Uppsala Geografi – ett ämne i förändring?
Då, nu och i morgon
Preliminärt program visas nedan. Ett de-

taljerat program med lokaler och namn
på före
läsare/diskussionsledare kommer
att presenteras 15 juni på www.geografi
torget.se
Fredag 19 september

11.00–11.30 Kaffe och registrering
11.30–13.00 Session 1 Välkommen och en tillbakablick
13.00–14.00 Lunch
14.00–14.45 Session 2 Idag – aktuell forskning.
Ämnets status.
15.00–15.45 Session 3 Aktuell forskning / Vad
händer i skolan?
15.45–16.00 Kaffe
16.00–16.45 Session 4 Nationella prov i geografi
19.00– Middag med underhållning

Lördag 20 september

09.00–9.45 Session 5 Aktuell forskning och
framtida visioner
09.45–10.15 Kaffe
10.15–11.00 Session 6 Har geografin någon
framtid? Idéer för framtiden. Avslutande diskussioner.
11.15–12.30 Session 7 Carolina Rediviva, Pelle
Svanslös, Bror Hjort och Fyrisån … Vad mer?
Geografiska betraktelser över Uppsala.
12.30–13.30 Lunch
13.30–16.30 Exkursion i Uppsalaområdet.

Övernattning
Övernattning ordnas av deltagarna själva.
Se exempelvis: http://www.destination
uppsala.se/sv/Bo/ eller www.booking.com
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Efteranmälan
Efteranmälan görs genom att skicka in anmälningsblankett som finns på hemsidan
www.geografitorget.se per e-post till karin.
wakeham@liu.se

14.00–14.20 ”Kulturkvarten”, Monica Z museet
14.30–15.15 Studiebesök, Järnvägsmuseet
15.30–ca 16.30 Guidad rundvandring, Uddeholms herrgård
Ca 16.30 Utvärdering, avslutningsord, Kapellet
vid herrgården

Anmälningsblankett kan också skickas
med post till David Örbring, Förenings
gatan 3A, 29133, Kristianstad

Dagens program är fokuserat mot två områden: Näringslivsutveckling i en liten
kommun som Hagfors samt Uddeholmsbolaget förr och nu. Det är intressant även
för lärare som undervisar i andra ämnen
än geografi. Sprid gärna inbjudan till Dina
kollegor i samhällsorienterande ämnen
och hälsa dem välkomna att delta!

1200 SEK för fredag – lördag. Enbart fredag eller lördag 700SEK

Vänerkretsens exkursion och
årsmöte 2014

Vänerkretsen inbjuder till exkursion och
årsmöte i Hagfors lörd 21 september 2014.
Vi samlas vid Stadshuset i Hagfors, adr
Dalavägen 10, kl 09.15.
Parkering finns SV om Stadshuset.
Program

09.15 Samling, fika, info om dagen, Stadshuset i
Hagfors
09.30–10.30 Näringsliv o samhälle, Stadshuset i
Hagfors
10.45–12.45 Studiebesök järnverket, Uddeholm
Tooling
13.00–14.00 Lunch och årsmöte, Bruksmästar´n

Anmäl att Du deltar senast 11 sept till Ann
Engström-Åberg: ann.engstrom-aberg@
telia.com, tfn 0584-124 23 eller till Bengt
Bengtsson: tbb@bredband.net, tfn 054250 04 89.
Kostnad för mat och museibesök ca 150
kr per person. V g meddela om Du vill ha
särskild kost vid lunchen.
Välkomna till Hagfors!

Bengt Bengtsson, Bo Forsström,
Lars Segerpalm

notiser
Exkursion till Tanzania

Geografilärarnas riksförening – Södra
kretsen kommer 2014 – under vecka 44 att
genomföra en exkursion till Tanzania
När? Ca 29 oktober-9 november 2014.
Var? Nordvästra
Tanzania
(Kageraregionen)-Serengeti-Ngorongoro-Arusha.

Hur? Fokus på natur- och kulturgeografi
men även en del samhällskunskap och historia. I resan ingår flera mindre eller större exkursioner, studiebesök på skolor, didaktiska samtal med tanzaniska lärare med
mera.
Se också S:t Petri skolas Tanzaniablogg: http://petritanzania.wordpress.com
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kontakt med kretsarnas styrelser
Fullständiga uppgifter om kretsarna, deras styrelser och verksamhet finns på
www.geografitorget.se

Södra kretsen

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

Stockholmskretsen

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

Östra kretsen

Ordförande: Pia Anderson, Kungsbro
Grindtorp 2, 590 75 Ljungsbro, tel: 013663 89, mejl: piaan613@gmail.com

Vänerkretsen

Sekreterare och kassör: Ann Engström
Åberg, Hjortronstigen 2, 695 30 Laxå, tel:
0584-124 23, 070-55016 02,
mejl: ann.engstrom-aberg@telia.com

Västra kretsen

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

Kronobergskretsen

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