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med hälsning från ordföranden
God fortsättning på 2016!
Ett nytt år har påbörjats. Ett år som vi i styrelsen hoppas kan bli ett år där geografi
ämnet uppmärksammas på olika sätt.
Vi hoppas på fler debattartiklar i både
lokal och nationell press, fler inlägg på
olika sociala medier och fler tillfällen för
Sveriges geografer att träffas. Tankar finns
om att återuppliva traditionen med Geografdagar i november. Hör av dig till styrelsen om du har idéer kring detta.
Årets första nummer av Notiserna visar
på ämnets bredd – som vanligt - bör kanske tilläggas. Via Maja Lagerqvists artikel
Kulturarv i kristider får vi en inblick i hur
ett rumsligt fenomen som kulturarv påverkas av en ekonomisk kris. Lagerqvist ger
exempel från Irland, men väcker intressanta tankar kring vad som utgör och formar det som vi uppfattar som viktigt för
vår identitet. Artikeln har också kopplingar till samhällsplanering, vilket även
David Enarsson, Sanna Lind och Madeleine Wahlunds artikel i detta nummer har.
Enarsson mfl belyser makt och inflytande i planeringsprocessen. Artikeln
lyfter fram aspekter som kan användas i
geografiundervisningen på flera sätt.
Under tre läsår kommer Skolverkets
satsning Läslyftet pågå. Projektet ”syftar
till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla
kvaliteten i undervisningen.” Detta är en
satsning som är relevant för alla ämnen,
även geografi. Många intresseväckande
resurser finns att ta del av på Skolverkets
hemsida. Om språkets betydelse i det finlandssvenska realprovet i geografi skriver

Ralf Carlsson i sin provocerande artikel.
Carlssons text väcker till eftertanke kring
vårt dagliga språkbruk i undervisningen.
Hur talar och skriver vi geografi? Vad förstås? Missförstås?
Två artiklar i detta nummer tar upp hållbar utveckling. Emelie Fälton och Kristina
Trygg lyfter ett relativt nytt område i ämnet
geografi nämligen hållbar turism och mat.
Att platsers olika kulinariska karaktärer
ses som en del i vår uppfattning av platser
är inte nytt. Det nya ligger måhända i hur
vi som resande ser oss som aktörer som
kan påverka en utveckling av hållbar mat.
Den andra artikeln som tar upp hållbar
utveckling gör det från ett skolperspektiv.
Kan hållbar utveckling ses som en röd tråd
i skolans geografiundervisning? Behöver
blivande lärare förändra sin uppfattning
av begreppet hållbar utveckling?
Med önskan om ett god läsning, ett gott
2016 och ert deltagande vid årsmötet den
10 april i Göteborg!
Karin Wakeham
*
(Du har väl betalt medlemsavgiften för
2016?)
Blänkare
Geografilärarnas Riksförenings årsmöte
äger rum i Göteborg söndag 10 april kl 12
på Geovetercentrum. Förtäring och geografisk aktivitet utlovas. Anmälan sker
till Karin Wakeham karin.wakeham@liu.
se senast 1 april. Dagordning och ytterligare information annonseras på hemsidan
www.geografitorget.se och facebook.
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