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redaktörens notiser
Det är en spännande utmaning att ta över
ansvaret som huvudredaktör för Geografiska Notiser (GN) efter Bo Magnusson. Jag är helt övertygad om att det finns
ett behov av en tryckt papperstidning i dagens digitala informationsbrus. Särskilt en
nischad tidskrift som vänder sig till personer intresserad av geografiämnet av idag
och en självklar och viktig målgrupp läsare
är lärare som undervisar i geografi. GN ska
söka vara en dynamisk inspirationskälla
för geografilärare med artiklar som beskriver och exemplifierar olika geografiska
praktiker i skolans alla nivåer. Vidare ska
GN spegla geografisk ämnes- och ämnesdidaktisk forskning av idag – vilka frågor
ställs idag och varför …? Detta nummer av
GN har fått tema ”Doing Geography” med
artiklar som behandlar olika tillämpningar
av geografiämnet. Här finns artiklar från
SMHI och Lantmäteriet som beskriver deras respektive utvecklingsprojekt kring att
göra sina geodatabaser allmänt tillgängliga
och tillämpbara i skolans undervisning. Vidare finns en artikel om fältstudier i geografi från Geografiprogrammet vid Göteborgs universitet med exempel på fältkurs

i Uganda. Artikeln har en gedigen och intressant teoretisk genomgång av fältkursers genomförande och om deltagarnas lärande. Teoridelen kan anpassas och transformeras till skolans fältstudier, om hur de
bör planeras och läggas upp, om syfte och
lärandemål etc. Och konkret kan Lantmäteriets och SMHI:s skolprojekt med fördel
tjäna som inspiration och hjälp till geografilärares egna fältstudier i närområdet för
skolan. Lotta Dessen Jankells reflektioner
från konferensen i England med Geographical Association och temat ”Real World
Geography” väcker många spännande tankar. Särskilt kring geografins roll i dagens
och framtidens allt mer föränderliga och
komplexa värld. Som centralt för ämnet av
idag lyfts fram en undersökande undervisning där geografier använder de speciella
geografiska perspektiven och ifrågasätter,
problematiserar och analyserar en värld
som ändrar sig snabbt – Doing Geography!
Hälsning med förhoppning om intressant
och givande läsning,
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