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ordföranden har ordet
Nu har föreningen växlat stafettpinnen då David Örbring har lämnat över den till mig, Åsa
Colliander Celik, som kommer vara föreningens ordförande de närmaste två åren. David har i stället tagit över rollen som redaktör
för Geografiska notiser tillsammans med Anders Brandt. Därför kan vi börja med att avtacka David för det arbete han har lagt ned
som ordförande. Under de senaste åren har
David lyckats vända en nedåtgående medlemstrend och vi har nu en viss tillströmning
av nya medlemmar. Samtidigt har han gjort ett
fantastiskt arbete med sin avhandling, som vi
får hoppas att han snart skriver om här i Notiserna.
En annan person som vi vill tacka är Anders Fridfeldt som har varit redaktör för Geografiska notiser de senaste åren. Under den tiden har han tagit fram flera spännande nummer om till exempel lärarutbildning i olika
nordiska länder och om hälsans och ohälsans
geografier. Som redaktör har Anders deltagit
i styrelsens arbete och varit ett stöd och bollplank i många frågor. Vi hoppas nu att tiden
kommer då vi återigen kan samlas på riktigt,
för då har Anders utlovat att arrangera exkursioner för föreningens medlemmar. På årsmötet avsattes även en summa pengar för exkursioner och om man vill anordna det lokalt kan
bidrag sökas från föreningen.
Om jag nu skulle presentera mig är jag
högstadielärare i SO sedan drygt 20 år tillbaka. Redan tidigt förstod jag att geografi var
ett ämne för mig och genom åren har jag fördjupat mig i geografididaktik. Främst har jag
kanske gjort mig ”känd” för mitt arbete med
fältstudier och GIS, bland annat genom en instruktionsfilm om det på Skolverket. Fältstudier och att använda kartor är en viktig del av

geografiämnet och det är kul att se allt fler
arbetar systematiskt med det i sin undervisning. På min skola arbetar jag både med digital utveckling och undervisning. Vid sidan av
skriver jag ibland något läromedel och har då
mest skrivit mot mellanstadiet.
En anledning till att just jag blev vald till
ordförande är nog att jag är en person som vill
vara med och påverka. I det stora vill jag ju
ha en bättre värld och för mig är geografiämnet en viktig del i det. Genom att fler människor har bättre kunskaper om samspelet mellan
människa, samhälle och natur borde vi kunna
få ett mer hållbart samhälle. På nätet administrerar jag en Facebook-grupp som heter Nätverk för geografilärare med drygt 2 500 medlemmar. Under flera år skrev jag även en blogg
på Pedagog Stockholm och skrev då ofta om
undervisning i geografi. Numera blir det inte
många inlägg men den ligger kvar om någon
vill läsa. Framöver kommer jag och Geografilärarnas riksförening koncentrera oss på arbetet att stärka geografi som gymnasieämne så
att fler får möjlighet att läsa det på gymnasiet.
I föreningen har vi börjat planera för en föreläsningsserie i höst. Det kommer handla om
ämnen som ligger nära undervisning där ett
par föreläsningar är redan bokade. Föreläsningarna kommer vara gratis för medlemmar.
Om ni har någon kollega som inte är medlem,
som också vill vara med, kommer det finnas
möjlighet att delta mot en avgift. Självklart
hoppas vi att ni då ser fördelen med skolmedlemskap och ser till att teckna ett sådant för
geografilärarna på skolan.
Det är ett spännande verksamhetsår vi har
framför oss och jag tackar för förtroendet att
få leda föreningen i det arbetet.
Åsa Colliander Celik

Geografiska Notiser • Årgång 79 (2021) • Nummer 1

