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med hälsning från ordföranden
Välkommen tillbaka!

Jag hoppas att sommaren har varit vilsam och inspirerande. Notiserna visar i detta nummer tydligt på ämnets bredd och aktualitet. Duong och
Carettas artikel belyser hur Stilla havsönationen
Kiribati hanterar klimatförändringars påverkan.
Ett mycket användbart exempel på sårbara miljöer. Artikeln, som innehåller olika perspektiv, kan
tjäna som utgångspunkt för diskussioner i ett flertal undervisningssituationer.
Thomas Lundén skriver om Religionens geo
grafi. Han tar upp religionens materialitet i vår
omvärld. Artikeln lyfter fram ett flertal rumsliga komponenter och kopplar bl. a till Torstens
Hägerstrands texter.
En tredje artikel som visar på ämnets aktualitet och bredd är Jan Henrik Nilsson artikel. Nilsson skriver om moderna urbana ”slottsbyggen”
eller så kallade ”flagships” – flaggskeppsprojekt.
I Nilssons artikel Slottet i Berlin sätts ett av dagens stora stadsprojekt i Berlin i en historisk och
politisk kontext. En artikel som med stor behållning kan tjäna som utgångspunkt för studier av
det egna urbana närområdet.

Som vanligt innehåller Notiserna Ämnes
didaktiska hörnet. David Örbring har denna
gång fått assistans av Guldäpplenominerade Åsa
Colliander Celik. Fokus för Hörnet är geografiapplikationer och dess användning i undervisningen. Ett innehåll som har tydliga kopplingar till hur geografer kan arbeta i fält och utanför
skolans värld. Innehållet kopplas också till skolan
kurs- och ämnesplaner.
Hösten bjuder som vanligt på fortbildning. I
slutet på oktober finner vi både Skolforum och
lärarfortbildningsdagen vid Lunds universitet. Se
utförligare information i detta nummer.
Avslutningsvis: Visst är det på tiden att Geo
grafdagarna återuppstår? Vad ska vi ha för Tema
för konferensen? Önskvärda sessioner? Önskade
key note speakers? Lämplig tid? Önskad plats?
Detta är exempel på frågor som har lyfts. Vad anser Du? Hör av Dig!
Varma hälsningar
Karin Wakeham
Ordförande Geografilärarnas Riksförening

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.

Vänerkretsens exkursion och
årsmöte 2015

Vänerkretsen och geografiämnet vid Karlstads Universitet inbjuder till fortbildning för lärare i geografi lörd 19 september 2015.
Program med ungefärliga tider:
09.30 Samling Karlstads universitet; Morgon
fika

10.00 Geografididaktik som forsknings
område – Gabriel Blad
Klimatförändringar och översvämnings
problem – Centrum för klimat & säkerhet
12.00 Lunch
13.00 Exkursion i Klarälvens delta med båt
17.00 Avslutning

Kostnad för lunchbuffé ca 150 kr och för båtresan ca 150 kr per person (självkostnads
pris).
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Under dagen kommer också vänerkretsens årsmöte att hållas.

Bengt Bengtsson: tbb@bredband.net, tfn
054-250 04 89.

Anmäl att Du deltar senast 6 sept till:
Gabriel Bladh: Gabriel.Bladh@kau.se tfn
054-7001291 eller till

Välkomna till Karlstad!
Gabriel Bladh / Bengt Bengtsson

notiser
Facebook
Geografilärarnas Riksförening finns på
Facebook och Twitter.
Facebookgrupp: Geografilärarnas Riksförening.
Twitter: Geografilärare
Anmäl dig till lärarfortbildningsdagen
vid Lunds universitet, 27 oktober.
Nu har vi öppnat anmälan till natur
vetenskapliga fakultetens och Kommunförbundet Skånes lärarfortbildningsdag
den 27 oktober. Mer information samt
anmälningsformulär hittar du på
http://www.naturvetenskap.lu.se/lararfortbildningsdagen. Sista anmälningsdag är
13 oktober.
Antalet platser är begränsat.
Varmt välkommen!
Missa inte möjligheten att delta i något av
våra forskarmöten som hålls inför Lärarfortbildningsdagen. Mer information och
anmälningsformulär hittar du också via
länken ovan.
Med vänlig hälsning
Elisabeth Einarsson Projektledare för
”den nya lärarfortbildningen”, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Skolforum: Begripliga begrepp
– geografi
http://www.skolforum.com/
http://invitepeople.com/public/seminars/3783
http://invitepeople.com/public/seminars/3811
När: 2015-10-26 14:00–14:50 och
    2015-10-27 14:00–14:50
Location: K-foajen
Workshop leader: David Örbring
Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne?
Hur undervisar du kring dem? Hur får du
dina elever att både förstå innebörden av
begreppet och själv kunna använda det i
sitt språk? Hur gör andra lärare? Välkommen till en workshop där du tillsammans
med andra diskuterar kring några centrala
begrepp i ditt ämne. Workshopen är öppen
för lärare från alla årskurser.
Skolform/målgrupp:
Grundskolan F-3,
Grundskolan 4–9,
Gymnasium, Sfi
Programtyp: Workshop
Fokusfrågor: Läsfärdighet
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