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med hälsning från ordföranden
Välkomna tillbaka efter sommaren!

Jag hoppas att sommaren har varit vilsam
och inspirerande. Måhända har besök på
nya platser lett till förändrade perspektiv
på undervisning och det vardagliga. Som
geografer är vi förhoppningsvis vakna,
nyfikna och öppna för nya kontakter med
lokalbefolkningen i syfte att öka våra möjligheter att förstå det vi möter vid besök på
obekanta platser. Denna nyfikenhet finns
också när vi möter besökare/nya boende i
vår vardag. Vi ges då en möjlighet att förklara – och förstå – vår egen lokala vardag. En nog så nyttig erfarenhet! Det som
är naturligt och bekant för mig kan te sig
främmande, skrämmande och exotisk för
andra.
Möten med nya platser och människor ger oss nya perspektiv. Det gör även
geografiämnet. Geografi låter omvärlden
komma in i klassrummet och bli en del av
undervisningen. Det ger elever och lärare
en möjlighet att problematisera, analysera
och förstå det lokala, regionala och det
globala. Geografi öppnar också upp för ett
kritiskt granskande och skapar verktyg för
att påverka nuet och framtiden. Men det är
ett krävande ämne, som inte är helt lätt att
få grepp om.

Under de kommande Geografdagarna
31 oktober – 1 november ges tillfällen att
diskutera ämnets möjligheter och problem.
Programmet finns nu på Geografdagarna
hemsida http://www.humangeo.su.se/geografdagarna-2016 Kom dit och bli inspirerarad och provocerad. Men det ges också
möjlighet att bli road och informerad under
de två dagarna.
Styrelsen kommer också att finnas på
plats. Vi har i den nya styrelsen två prisbelönta geografilärare Lotta Dessen Jankell
och Åsa Colliander Celik. Båda är passionerade geografer och pedagoger som m
kommer att ge annorlunda och intressanta
perspektiv på undervisning och ämnet.
Jag hoppas att kommer att finna detta
nummer av Notiserna intresseväckande.
Vi åker exempelvis till både Georgien och
Berlin. Didaktiska hörnet bjuder som vanligt på nyttigt tankegods.
Hör av er till styrelsen och Notisernas
redaktör om du har uppslag till artiklar.
Väl mött i Stockholm!
Karin Wakeham, Ordförande
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