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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

Årsmöte
När: Torsdagen 10 mars 18.00.
Var: Lärarutbildningen i Malmö
(Orkanen). Vi samlas i foajén/
entrén.
Hur: 1. Vi bjuder på fika (baguette) vid
förhandsanmälning.
2. Årsmötesförhandlingar
3. Kunskap i skolgeografi – vad är
en ämnesspecifik förmåga?
David Örbring presenterar sin forskning som har till
	
   syfte att ge ny insikt i

vilka intentioner och vilken bakgrund som
är till grund för konceptet förmågor i geografi i lgr11 och lgy11, samt i hur geografilärare i årkurs 7–9 beskriver och uppfattar konceptet. Ytterligare ett syfte är att
sätta ovanstående insikt i relation till nationell och internationell forskning i geografi
såväl ämnesmässig som utbildningsvetenskaplig.
David Örbring är doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning mot geografiämnets didaktik, läromedelsförfattare
och universitetsadjunkt i kulturgeografi
vid Linnéuniversitetet.

Kronobergskretsen
Whiskey och geografi – om Skottlands ädla produkt
Torsdag den 10 mars kl 18.30
Vi provar ett antal whiskeysorter under sakkunnig
ledning av Anders Nyberg som berättar om produktionen
och Skottland. Kostnad max 150 SEK. Medtag
eget glas. Obligatorisk anmälan till kretsordförande
peter.l.bengtsson@home.se senast den 3 mars.
Plats ProCivitas, Vallgatan 12 i Växjö med start 18:30.
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Kunskap i skolgeografi
– vad är en ämnesspecifik förmåga?
Måndag den 18 april 18:30

David Örbring, doktorand, presenterat sin forskning
som ha till syfte att ge ny insikt i vilka intentioner och
vilken bakgrund som är till grund för konceptet förmågor
i geografi i lgr11, samt i hur geografilärare i årskurs 7–9
beskriver och uppfattar konceptet. Plats: Sal Moberg,
Linnéuniversitetet Växjö.
Eftersittning med sedvanlig pizza.

notiser
Facebook
Geografilärarnas Riksförening finns på
Facebook och Twitter

	
  

Facebookgrupp: Geografilärarnas Riks
förening
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 5B
22361 Lund.
mejl: magnus.grahn@uvet.lu.se

Stockholmskretsen och Östra kretsen

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

Västra kretsen

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

Kronobergskretsen

Ordförande: Lars Arvidsson mobil 0708141341 e-post: lar@utb.vaxjo.se

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
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