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reflektioner från Geografdagarna 

Vi som arrangerade årets geografdagar är 
glada över det positiva gensvar som konfe-
rensen fick från alla deltagande. Fram till 
år 2004 fanns årliga svenska geografda-
gar, där såväl kulturgeografisk som natur-
geografisk forskning liksom geografi som 
fält fanns representerade. Från 2005 har 
Nordic Geographers Meeting tillkommit 
som en biannual betydelsefull forsknings-
konferens som cirkulerar i de nordiska län-
derna. 2019 äger konferensen rum i Trond-
heim 17–19 juni, med ett allt ökande inter-
nationellt deltagande bortom Norden. Till 
skillnad från i Norge och Finland innebar 
etableringen av denna konferens att de na-
tionella geografdagarna försvann i Sverige. 
2016 ordnade Stockholms universitet och 
Geografilärarnas riksförening åter Geo-
grafdagar, nu med fokus på ämnet Geo-
grafi och Geografilärare i skola och hög-
skola inklusive geografididaktisk forsk-
ning. I år tog Karlstad över stafettpinnen 
tillsammans med Geografilärarnas fören-
ing och i arrangemanget försökte vi stärka 
”geografifamiljens” infrastruktur genom 
att inkludera höstmötet för Nationalkom-
mittén i Geografi och dess årliga kollok-
vium i Geografdagarna. Programmet hade 

också gott stöd av SSAG (Svenska sällska-
pet för Antropologi och Geografi). 
 Vi satsade särskilt på att Geografda-
garna skulle ge förutsättningar att fungera 
som fortbildning för lärare genom föreläs-
ningarna och workshops. Det positiva gen-
svaret visar på behovet av denna bristvara, 
men också på möjligheterna för ämnet. I 
en särskild workshop träffades högskolans 
geografilärare (se reds ruta) för att disku-
tera utmaningar och möjligheter till sam-
arbete. Som del av ett litet ämnes ”com-
munity” är det centralt att geografer hittar 
samarbetsformer, nätverk och mötesplat-
ser för diskussion! Konferensens tema var 
Geografiska framtider. En paradox som är 
tydlig är att geografiämnet behandlar kun-
skapsområden som i hög grad fokuserar 
på aktuella centrala framtidsfrågor, sam-
tidigt som geografins ställning och status 
som skolämne, särskilt på gymnasiet, är 
vacklande. Nationalkommittén gjorde un-
der våren en inlaga till utbildningsminist-
rarna för att lyfta vikten av att stödja och 
utveckla geografiämnet i svensk skola, 
mer om detta i nästa nummer.
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