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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

Anmälan senast 1 september till magnusgrahnlund@hotmail.com eller 070-24 89
678.

När: 8 september, kl 16.00-18.30.
Var: Samling, kl 15.45, vid reception i
stadshuset i Malmö
Hur: 16.00: Planarkitekt Ted Gustavsson projektledare för Sorgenfri – föreläser först
om bakgrunden till och planerna för stadsdelen Sorgenfri.
17.00: Exkursion i Malmö och vi går till
Sorgenfri och studerar hur det ser ut idag
samt hur och om planarkitekt Ted Gustavssons planer kan bli verklighet.
18.30: Avslutning

OBS! Kostnadsfritt men bli gärna medlem i Geografilärarnas riksförening:
http://www.geografitorget.se/gr/medlem.
htm

Anordnar: Föreläsning och exkursion i
Malmö Sorgenfri – en stadsdel i förändring

Bakgrund, Sorgenfri
Se bland annat:
http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/
Stadsplanering--visioner/Utbyggnads
omraden/Sorgenfri.html

notiser
Kartor i rullning?

Vägg- och rullkartor – behövs de? Kanske
inte. Nu monteras de ner; om de ens har
satts upp!
På en gymnasieskola i södra Sverige
uppmanade en språklärare skolledningen att montera ner vägg- och rullkartorna eftersom de var i vägen för dator
kanonerna. Språkläraren framhöll också
att SO-lärarna var helt överens om nedmonteringen. Därför tog kartorna ner och
gavs mer eller mindre bort. Problemet var
att SO-lärarna inte hade meddelats. Nu vill
alla dessa lärare vara i det enda klassrum

på skolan, där det fortfarande finns väggoch rullkartor.
Frågan är om ryktet om vägg- och rullkartorna död är betydligt överdrivet. Har
den digitala tekniken medfört att dessa
”manuella kartor” inte behövs? Kan man
med en datorkanon snabbt visa var t ex
Kaliningrad eller Rwanda ligger?
Geografiska notiser vill gärna ha in synpunkter och tips om vägg- och rullkartor.
Behövs dessa kartor fortfarande? Varför?
Varför inte?
Magnus Grahn
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TV-idrott och geografi

Det rumsliga perspektivet är tydligt framskrivet i skolans läro-, kurs- och ämnesplaner. I lågstadiets centrala innehåll framhålls exempelvis att ”rumsuppfattning med
hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skol
vägar”. Det är sedan en rumsuppfattning
som ska användas och utveckas i senare
stadier.
Men hur gör man som lärare för att eleverna ska utveckla denna rumsuppfattning
samt kunna läsa, förstå och använda kartor? Inte lätt. I det här begränsade utrymmet ges inte alla didaktiska tips utan
begränsas endast till ett fåtal.
Ett konkret tips här är att samarbeta
med andra ämnen i skolan, främst Idrott
& hälsa och Matematik. Ett annat tips är
att använda den information som idrotten
orientering ger. Orienteringssporten, som
är en av Sveriges större individuella idrotter, ger många tips och en del av dem går
att använda i skolan.
Här finns den sida som är lämplig att
starta på:
http://www.svenskorientering.se/Utbildning/
Orienteringssporten innehåller också
flera andra dimensioner. Nyligen avslutades VM i orientering som TV-sändes
i 67 nationer. Sveriges television bjöd
på mycket bra sändningar och frågan är
om någon annan TV-idrott kan bjuda på
så mycket geografiutbildning som SvT
gjorde. Tittarna fick god utbildning i symboler, färger, skala, GPS, kompassen,
passa kartan som insikter i såväl natursom kulturlandskapet.

De, som har orienterat mycket och samtidigt läst geografi, gör egentligen exkursioner varje gång de är ute och tränar och
tävlar. Som Sverige-ettan på herrsidan,
Gustav Bergman – en blivande ämnes
lärare i geografi – och nybliven VM-bronsmedaljör i stafett och dessutom avgjorde
han VM-stafetten för två år sedan. Guldgossen Bergman är helt enkelt en stensäker
(!) geograf och orienterare.
Rumsuppfattningen är förstås grundläggande i orienteringssporten – och i skolan!
Magnus Grahn

Hägerstrandssymposium
11 oktober 2016 vid Stockholm
Universitet

Vi vill göra er uppmärksamma på att det
den 11 oktober kommer det att samlas en
grupp svenska och internationella forskare
för att diskutera Torsten Hägerstrand forskning inriktad uthållighet och landskap.
Symposiet kommer att gå av stapeln vid
Stockholms Universitet i Geohuset och det
kommer vara öppet för alla intresserade
att närvara. På kulturgeografiska institutionens hemsida finner ni den officiella
inbjudan på engelska, som också kommer
att uppdateras med ett detaljerat program
inom snar framtid.
http://www.humangeo.su.se/om-oss/evenemang/geo-philosophy-for-a-sustainable-society-a-symposium-on-torsten-hägerstrand-s-ideas-on-landscape-1.281688
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Är ni intresserade av att delta är det bara
att komma till Stockholm den 11 oktober.
Sprid gärna informationen om symposiet
vidare.
Med vänliga hälsningar!
Stefan Anderberg, Mattias Qviström
och Anders Wästfelt

Geografdagarna

Geografdagarna anordnas i Stockholm 31
oktober – 1 november 2016. Konferensen är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer. Geografdagarna
2016 fokuserar på hur vi kan överbrygga
avstånd mellan olika utbildningsnivåer,
mellan skola och högre utbildning, mellan
ämnet och samhället, mellan skolans styrdokument och praktiker, mellan mer til�lämpad geografi och mer teoretisk geografi. Konferensens huvudtema är ”Mind
the Gap”.
Begreppet “Mind the Gap” finns i Londons tunnelbana som en varning för ett
rumsligt, horisontell och vertikalt avstånd
mellan plattformen och tåget. Begreppet
har senare använts bland annat i utbildningssammanhang som metafor för att

överbrygga olika horisontella och vertikala avstånd.
”Mind the Gap” är Geografdagarnas
övergripande tema för att konferensen ska
fokusera på hur vi kan överbrygga avstånd
mellan olika utbildningsnivåer, mellan
skola och högre utbildning, mellan ämnet
och samhället, mellan skolans styrdokument och praktiker, mellan mer tillämpad
geografi och mer teoretisk geografi. ”Mind
the Gap” – att bli medveten om distanser
och om hur de kan överbryggas som ett led
i att stärka och utveckla geografiämnet!
Vi välkomnar förslag på teman för
sessioner (rundabordsamtal, seminarier, workshops med mera) som anknyter
till Geografdagarnas övergripande tema:
”Mind the Gap” senast 15 maj.
För mer information se:
http://www.humangeo.su.se/geografdagarna-2016
Facebook
Geografilärarnas Riksförening finns på
Facebook och Twitter
Facebookgrupp: Geografilärarnas Riksförening
Twitter: Geografilärare
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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

Vänerkretsen

Västra kretsen

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

Kronobergskretsen
Ordförande: Lars Arvidsson
e-post: lar@utb.vaxjo.se
mobil 070-8141341

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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