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med hälsning från ordföranden
Njutningsfull senhöst alla läsare!
Hösten är som bekant en årstid som kan
bjuda på både överraskande värme och kyla.
Dessa kontraster är något det svenska samhället också bjudit på den senaste tiden.
De enorma migrationsströmmarna, i bland
annat Mellanöstern och Europa, har diskuterats flitigt i olika media, runt middagsbord och naturligtvis på skolor och universitet/högskolor. Vi har kunnat ta del av många
varma medmänskliga insatser, men vi har
också tagit del av handlingar präglade av
kyla och främlingsfientlighet.
Som geografilärare har vi en viktig roll
i denna aktuella ”fråga”. Vi talar ofta om
våra geografiska verktyg, d v s om vad som
behövs för att göra, prata och vara just geograf. Att kartan är ett mycket viktigt geografiskt verktyg råder det inget tvivel om. Men
det finns också andra verktyg som är oerhört
viktiga. Jag avser det behov och den medfödda nyfikenhet vi har av att undersöka vår
omvärld. Som geografilärare har vi till uppgift att hålla denna nyfikenhet vid liv. Vi
måste dock också se till att våra elevers, studenters och vår egen omvärld vidgas och att
vår omvärldsuppfattning utmanas. Att kritiskt kunna analysera den upplevda verkligheten, de regionala/nationella ideologiska
och politiska krafterna samt den reella, globalt sammankopplade verkligheten - för att
koppla till David Lamberts & John Morgans
diskussion om skalbegreppet- är en del av
vårt uppdrag. Omvärlden är inte svart eller
vit. Omvärlden inte enbart här eller där, vi
eller dom. Omvärlden är ett komplext sammanflätat myller av noder, länkar och kluster av olika slag. I detta myller finns miljarder enskilda individer.
Ett flertal geografiska begrepp hjälper oss
att förklara och förhoppningsvis att förstå
migrationsströmmarnas orsaker och konsekvenser. Naturligt får vi in migration, pulloch pushfaktorer och interdependens. Ett

annat begrepp som vi bör koppla till är hållbar utveckling. De tre ingående dimensionerna i begreppet utsätts för stark stress på
ett flertal platser nära Syrien. Vi ska i våra
klassrum diskutera detta, men vi måste också
diskutera olika konsekvenser för det svenska
samhället. I Sverige är det kanske främst den
sociala dimensionen av hållbar utveckling
som utmanas just nu. Åsikter som vi kanske
upplever som svåra att förstå och bemöta får
vi inte skygga för.
Som geografer kan vi presentera, diskutera
och kritiskt analysera fakta och omvärldsinformation. Vi måste se dåtid och nutid, men
vi måste också se framåt om vi vill leva i ett
hållbart samhälle. Vi har ett ansvar för att
låta våra elever och studenter får en chans att
lära känna det okända. Kan vi bygga på den
medfödda nyfikenheten för omvärlden? Jag
anser det, men det kräver att vi är kreativa i
vår undervisning och att vi delar med oss av
våra geografiska och pedagogiska kunskaper. På föreningens facebooksida länkar vi
bland annat till nätverket för geografilärare.
Besök sidorna och bjud på dina frågor och
kunskaper.
I kretsarna finns också möjligheter att
anordna fortbildning. Ta kontakt med din
krets om du har idéer kring detta. Bidrag till
kretsverksamhet kan ansökas via styrelsen.
Jag avslutar med samma uppmaning som
i förra numret:
Visst är det på tiden att Geografdagarna
återuppstår? Vad ska vi ha för Tema för konferensen? Vilka sessioner vill du se? Önskade keynote speakers? Vad är en lämplig
tidpunkt på året? Vad är en önskad plats? Vad
anser Du? Hör av Dig!
Håll kylan borta!
Med varma hälsningar
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)
Kronobergskretsen
på Geografitorgets Nyhetsbrev och på det sättet få information om de senaste upp
kallelser till möten, föredrag, exkursioner och annat.
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Rapport från Vänerkretsens
exkursion och årsmöte 19
september i Karlstad

Om dammen i Höljes brister så tar det ett
dygn innan Klarälven börjar stiga i Karlstad - en lärdom vi fick när Vänerkretsen samlades till den årliga exkursionen.
Ämnet för dagen var Klarälvens delta.
Bengt Bengtsson och Gabriel Bladh hade
satt ihop ett lärorikt program för oss och
för de lärarstudenter som har geografi på
schemat vilka också deltog.
På Karlstad universitet finns Centrum
för klimat och säkerhet där vi fick delta i
en övning i översvämningsprogrammet
Floodville och ett samhällsbyggnadspel.
Spelen vänder sig enligt Emelie Hindersson och Sofie Buskqvist, guider i spelen,
till en yngre målgrupp men var informativt, tankeväckande och roligt även för oss.
Klarälvens delta växer, efterfrågan på
bostäder i sjönära läge ökar men även
farhågorna för allt vanligare extremväder. Hur ska man tänka vid planering av
ny bebyggelse, hur ska man skydda det
som uppenbart är byggt i kritiska lägen?
Floodville kan ge både samhällsplanerare
och politiker mycket att tänka på, kanske
skulle ämnet Riskhantering vara obligatoriskt för dem som beslutar.
Vi skulle ju även ut på älven och med den
något bedagade ”Zarah Leander” så började båtresan vid pråmkanalen. Det är
ofantliga mängder fmaterial som transporteras i älven och bygger upp nytt land. Hur
deltat har förändrats och byggts på fick vi
kunnig information om under resan.
Efter en tur upp i den östra flodarmen,
där skepparen i en vändningsmanöver fick
känna på hur strömt vattnet är, lade vi till

vid Mariebergsskogen. Ett besök på Naturum Värmland under leding av Marie
Johansson hann vi med under det ofrivilliga stopp som uppstod när Zarahs motorer började krångla. Naturum väl värt ett
besök, genomtänkt, välplanerat och intressant.
Snopet nog blev det stopp på sjöresan
vid Mariebergsskogen trots att en mekaniker tillkallats, så det blev buss tillbaka till
utgångspunkten vid kanalen.
Ännu en välplanerad, intressant, lärorik
och rolig exkursion fick vi deltagare uppleva i det strålande solskenet i Karlstad.
Tack Bengt och Gabriel.
Årsmötet höll vi solen i Mariebergsskogen. Styrelsen valdes enligt följande:
Ordförande Henrik Sahlin
Vice ordförande Anders Tidström
Sekreterare och kassör Ann EngströmÅberg
Ledamöter Leif Granath och Gabriel Bladh
Revisorer Bengt Bengtsson och Gunnar
Persson
Beslutades också att 2016 kommer exkursion och årsmöte att hållas med tema Finnskogen.
Gabriel Bladh ansvarar för planeringen.
Så näst sista lördagen i september 2016
kan vi hoppas på nävgröt och fläsk. Väl
mött då!
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notiser
Facebook
Geografilärarnas Riksförening finns på
Facebook och Twitter.

Facebookgrupp: Geografilärarnas Riksförening.
Twitter: Geografilärare

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, Furunäs
vägen 12, 181 43 Lidingö, tel: 08-7655307,
mejl: gula@enskildagymnasiet.se

Östra kretsen

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

Vänerkretsen

Ordförande: Henrik Sahlin
Sekreterare och kassör: Ann Engström
Åberg, Hjortronstigen 2, 695 30 Laxå, tel:
0584-124 23, 072 214 07 16
mejl: ann.engstrom-aberg@telia.com

Västra kretsen

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

Kronobergskretsen

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

Geografiska Notiser • Årgång 73 (2015) • Nummer 4

