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Ingvar Andersson 1928–2020

Ordförande i Geografilärarnas Riksförening 1990–1994
Ingvar Andersson var under många år gymnasielektor i samhällskunskap i Klippan.
Han hade djupa kunskaper och stort engagemang också i geografi och historia. Liksom
många andra noterade han under 1970- och
1980-talen att reformer medfört att geografi blivit ett diffust ämne i den svenska
skolan. Ämnet hade förlorat mark och dess
roll behövde stärkas. Framför allt måste
geografi återinföras på gymnasiet. Men det
var uppgifter som föreföll nästan omöjliga
att klara av, även för eldsjälar i Geografilärarnas Riksförening (GR). Under åren som
ordförande i riksföreningen arbetade Ingvar Andersson oförtröttligt och i nära samverkan med skolgeografer landet runt för
att stärka geografin som eget ämne. GR
uppvaktade skolminister, departement och
utskott och föreningens medlemmar läste
varje kvartal i Ingvars ledare i Geografiska
Notiser om framgångar och problem. Han
delade med sig sina förhoppningar och bekymmer om geografins framtid och hans
stora engagemang spred sig. På regionala
möten tog han in medlemsopinionen och

via hans stora kontaktnät kom idéer och
reaktioner, bland annat inför remissarbete
med läro- och kursplaner. I 1994 års läroplan för gymnasieskolan fanns åter geografi som eget ämne, efter 20 års frånvaro.
På initiativ av framför allt Ingvar Andersson återuppväcktes år 1990 Södra kretsen av Geografilärarnas Riksförening och
han blev då dess ordförande under sju år.
I kretsens verksamhet avspeglades hans tro
på värdet av samverkan mellan lärare av
olika kategorier. Temadagar arrangerades
tillsammans med andra ämnesföre
ningar
och till geografiseminarier inbjöds även
danska lärare. Början av 1990-talet var en
mycket arbetsam tid för Ingvar Andersson,
men han hade tillförsikt. I en ledare vintern
1992 skrev han: ”Ändå menar jag att det i
varje fråga, varje problem, också finns möjligheter. Det gäller att se det positiva och
inte hänga upp sig på svårigheterna. En
konstruktiv infallsvinkel är alltid nyttig.”
Så minns vi Ingvar Andersson.
Solveig Mårtensson och
Ulf Erlandsson
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