
GEOGRAFDAGARNA I UPPSALA 

2022 
 

 

Kulturgeografiska institutionen och Uppsala universitet hälsar alla hjärtligt välkomna 

till 2022 års Geografdagar den 1-2 november 2022. 

 

Geografdagarna arrangeras av Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet i 
samarbete med Geografilärarnas Riksförening och med stöd av SSAG (Svenska sällskapet för 
Antropologi och Geografi). Det avslutande kollokviet som ingår i konferensen arrangeras av 
Nationalkommittén i Geografi med stöd av Kungliga Vetenskapsakademin. 
 

PROGRAM GEOGRAFDAGARNA 2022 

 
Konferensen äger rum på Uppsala universitet, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 A. 

 

  



Tisdag 1 november 
 

9.30-10.15 Registrering och kaffe. 

Lokal: Lokstallarna 

 

10.15-10.30 Välkomnande och praktikaliteter.  

Prof. Susanne Stenbacka, Kulturgeografiska inst, Uppsala universitet, samt representant för 

Geografilärarnas Riksförening 

Lokal: Hörsal 2  

 

10.30-11.45 Keynote 1 

Péter Bagoly-Simó 

Humboldt-Universität zu Berlin, Geographisches Institut, Didaktik der Geographie 
On Geographical Knowledge and Sustainable Development 
Lokal: Hörsal 2 

 

11.45-13.00 Lunch, Restaurang Humlan 

 

13.15-14.30 Keynote 2 

Clare Brooks  

Professor of Education, University College London, Institute of Education 
Becoming a geography teacher in this day and age: how spatial theory can help 

Lokal: Hörsal 2 

 

14.30-15.00 Kaffe, Lokstallarna 

 

15.00-16.30 Workshop 1 – Välj en av följande: 

 

A: Anders Fridfeldt (tidigare universitetsadjunkt, Stockholms universitet och Jan Amcoff 

(docent kulturgeografi, Uppsala universitet): "Geographical Storytelling" kopplat till 

fältstudier (AF) samt Stadsexkursion i undervisningen (JA) 

Lokal: H333 

 

 

B: David Örbring: Universitetslektor, Malmö universitet: Konst och litteratur i 

geografididaktik 

Lokal: K436 

 

 

 

16.30-18.00 Mingel och utställning. 

Posters, bokbord och mingel. Geografilärarnas Riksförening, SSAG, Geografiska Annaler, 

Workshop om att använda GIS på gymnasiet och högstadiet (Ulricha Malmberg, H432),  

Lokaler: Faculty Club, H432, B446, K436 

 

18.30 Middag: Buffé i Faculty Club, (H429)   



Onsdag 2 november 
 

9.15-10.15: Keynote 3 

Gabriel Bladh 
Professor i Samhällsvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet 

Geografi – ett bildningsämne för den antropocena tidsåldern 
Lokal: A114 

 
10.15-10.45 Kaffe, Lokstallarna 

 

10.45-12.00 Workshop 2 – Välj en av följande: 

 

A: Andreas Alm-Fjellborg, EDU, Uppsala universitet: Om Nationella prov i geografi  

Lokal: H333 

 

 

B: Pia Lidberg och Mia Vallberg: Lantmäteriet: Undervisa med geodata och GIS 

Lokal: H432 

 

 

12.00-13.15 Lunch, Restaurang Humlan 

 

13.15-14.30 Nationalkommitténs kollokvium 2022. 

Keynote 4 

Gunhild Ninis Rosqvist 

Professor i geografi, inriktning naturgeografi, Stockholms universitet 

Om renskötselns problem med varmare vintrar  
Lokal: Hörsal 2: 

 

14.30 Kaffe och avslutning  

 

  



Keynote (Hörsal 2) 
 
Prof. Dr. Péter Bagoly-Simó 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Geographisches Institut 
Didaktik der Geographie 
 
 
 
Sustainableography: On Geographical Knowledge and Sustainable Development 
 
Over the decades, Geography at both primary and secondary level repeatedly reinvented 
itself to survive curricular reforms threatening its place in the canon of traditional school 
subjects. Such decisions had a radical impact on the subject's identity, affecting not only its 
concept of knowledge and content elements but also approaches to teaching Geography. 
Recently, school Geographies around the globe progressively turned to the concept of 
sustainable development to legitimate the subject's importance and its relevance to the 
daily lives of young citizens. Against the background of current debates on (powerful) 
geographical knowledge in a formal education based on competencies and based on 
empirical evidence, this presentation takes a closer look at the mutations the sustainability 
turn caused in selected school Geographies. In doing so, it first explores the ways selected 
curricula define geographical knowledge. Second, it explores the specific role of Physical 
Geography during the sustainability turn. Finally, it discusses some potential paths of 
curricular research in Geography Education. 
 
  



Keynote (Hörsal 2) 
 
Clare Brooks, Professor of Education 
University College London, Institute of Education 
 
 
 
Becoming a geography teacher in this day and age: how spatial theory can help 
 
Contemporary society has changed: global shifts in geopolitics, enhanced understanding of 
diversity and anti-racism, awareness of climate change and the importance of sustainability 
and environmental stewardship, and the impacts of the pandemic are all affecting how we 
understand education and schooling. What challenges does this present for the geography 
teacher? 
Based on my recent international research into initial teacher education at scale: I suggest 
that spatial theory is an under-used but highly effective way of understanding the practices 
of geography teachers (and others!), particularly in this complex and dynamic age. Drawing 
on examples from around the world about how teachers have responded to their local 
contexts and global trends, I will suggest ways in which spatial theory can offer a new lens 
for geography teachers in thinking about their practice and their identity. 
 
  



Keynote (A114) 
 
Gabriel Bladh, Professor i Samhällsvetenskapernas didaktik  
Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnena, 
Karlstads Universitet 
 
 
 
Geografi – ett bildningsämne för den antropocena tidsåldern 
 
Insikten i att människoarten under min livstid, genom vad forskarna betecknar som ”den 
stora accelerationen”, utvecklats till en geologisk kraft som tydligt påverkar jordsystemets 
status och funktion är svår att ta in och göra begriplig. I skiftet mot den antropocena 
tidsåldern går det i linje med Sörlin att argumentera för att vi befinner oss i en brytningstid 
på flera plan, där behovet av (allmän) bildning i samhället kommer att bli alltmer viktig. 
Betraktat ur ett geografididaktiskt perspektiv kan vi hävda att kunskapsinnehållet i 
geografiämnet kan förväntas ha en påtaglig bildningspotential för skola och samhälle i 
antropocen. Ämnet kan bidra med centrala perspektiv som har förutsättningar att ge 
överblick och ett sammanhang för vår förståelse av jorden som människans hem och de 
utmaningar som världen behöver hantera.  För såväl de geografiska disciplinerna som för 
skolämnet geografi innebär dock diskussionen kring antropocen att gamla frågor kring 
synteser, specialiseringar och människans naturrelationer återkommer i nytt ljus, och 
geografiska kategorier behöver omdefinieras.  
 
I denna presentation diskuterar jag dessa frågor, och anknyter vidare till aktuella 
geografididaktiska teman. Ur ett skolperspektiv framträder här mera praktiska utmaningar 
för lärare som att relatera och problematisera relationen mellan hållbar utveckling och det 
geografiska kunskapsinnehållet i förhållande till undervisningsplanering med nya kursplaner. 
På klassrumsnivån pågår forskning kring att arbeta med didaktiska modeller för att utveckla 
geografiskt tänkande i undervisningen. Denna forskning pekar också på behovet att utveckla 
geografididaktiska nätverk med lärare-forskare samarbeten för fortsatt professionell 
utveckling inom geografiämnet. 
 
  



Keynote (Hörsal 2) 
 
Gunhild Ninis Rosqvist 
Professor i geografi, inriktning naturgeografi 
Institutionen för Naturgeografi, 
Stockholms universitet 
 
 
 
Om renskötselns problem med varmare vintrar  
 
Klimatförändringar påverkar renens rörelser i landskapet för att finna föda. Varmare vintrar 
med fler noll-genomgångar är speciellt besvärliga. Nya klimatförhållanden gör att 
renskötarna behöver vara mer flexibla när de väljer och hushållar med betesmarker 
eftersom betet på vintern allt oftare är nedisat. Stora snömängder och svaga isar gör det 
svårt för renen att röra sig i landskapet såsom den är van vid. Samtidigt som renskötseln 
behöver anpassas till nya klimatförhållanden sker en accelererande naturresursutvinning i 
norra Sverige som en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Sådana 
verksamheter förutsätter att ny mark exploateras samt en ökad tillgång till naturmiljöer som 
är kritiska för renen under renskötselåret. Eftersom inte några bedömningar görs av hur 
klimatförändringar påverkar renskötselns förutsättningar innan olika beslut om förändrad 
markanvändning kan renskötselns anpassning till ett varmare klimat omöjliggöras. Vi missar 
alltså möjligheten att bättre planera för ett långsiktigt, multifunktionellt och hållbart 
nyttjande av landskapet. 
 
 
  



Workshops 
 
1 november, 15:00-16:30 (H333) 
"Geographical Storytelling" kopplat till fältstudier (AF) samt Stadsexkursion i 
undervisningen (JA) 
 
Anders Fridfeldt: 
Om fältstudier och verktyget ”Storrytelling”; ”Geography meets Storytelling”. 
Förmågan att med fältstudier och geografiska frågor ”läsa landskapet” och avkoda dess 
dolda strukturer är en central, grundläggande kompetens i geografiämnet. Att avkoda 
landskapet, söka förstå dess byggnad och förändring i rum och tid, och identifiera rumsliga 
samband och relationer ska alltid relatera till någon form av presentation av resultatet. 
Begreppet Storytelling har tidigare varit kopplat till sagor och sägner. Idag har det fått en 
annan betydelse och används brett i olika sammanhang att påverka och fånga 
uppmärksamhet, exempelvis vid marknadsföring. Storytelling, är ett av de mest effektiva 
kommunikativa verktygen för att skapa en berättelse som söker påverka och förändra. 
Verktyget har nu även kommit att användas i geografiämnet! Geografiska frågeställningar 
kan besvaras och kommuniceras med verktyget Storytelling i syfte att påverka och förändra. 
I skolans undervisning som del av elevens medborgarbildning, i högre studier att söka göra 
geografiämnet till en aktiv aktör i samhällsdebatten. Området är nytt och workshopen syftar 
till att diskutera förutsättningar, progression, möjligheter och begränsningar. 
 
Jan Amcoff: 
Att exkurera är uppskattat bland studenter, och säkert också bland elever i gymnasiet och 
grundskolan, men hur förbereder man egentligen en exkursion? Det finns förmodligen 
många sätt; jag kan bara berätta om hur jag brukar förbereda mina stadsexkursioner. Om 
vädret inbjuder tänkte jag att vi kan gå ut och använda omgivningarna närmast Ekonomikum 
som konkret exempel och fundera på vad det stadslandskapet exemplifierar och vilka 
dokumenterande källmaterial som står till buds för att skapa en exkursion. 
 
  



1 november, 15:00-16:30 
Konst och litteratur i geografididaktik (K436) 
David Örbring, Malmö universitet 

 
Geografi är genom exempelvis imaginära världar och fiktiva kartor en del av konst och 
litteratur. Geografi finns på det sättet i det påhittade och det påhittade kan på olika sätt 
relateras till det verkliga eller för att fånga upp geografiskt tänkande. Denna presentation 
ger ett geografididaktiskt perspektiv på konst och litteratur genom exempel på hur, vad och 
varför imaginära världar och fiktiva kartor kan få plats i undervisningen. 
 
 
  



1 november, 16:30-18:00, 
Workshop om att använda GIS på gymnasiet och högstadiet (H432) 

Ulrihca Malmberg, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad  
 

I denna workshop kommer vi att praktiskt genomföra övningar om hur GIS kan användas 
mer på djupet i undervisningen. Innehållet riktar sig främst till gymnasiet, men kan även 
användas på högstadiet för lärare som önskar arbetar mer på djupet med GIS. Vi kommer att 
använda webb-applikationen ArcGIS Online, som dels kan användas för enklare GIS-uppgifter 
med eller utan inloggning, men där skolan även kan teckna en gratis organisationslicens för 
lärare och elever, vilket möjliggör mer fördjupade geografiska analyser och skapande av 
egna geografiska dataset, men även för läraren att organisera grupper, tilldela rättigheter, 
dela relevant GIS-data med elever. 
 
På Workshopen kommer vi bl.a. att se hur man kan hitta olika geografiska data som finns 
fritt tillgängligt via t.ex. ”den Levande Världsatlasen”, hur man kan arbeta med olika lager i 
ett GIS-system, både för att visualisera data på olika sätt, att söka information, att filtrera 
och göra enklare geografiska analyser. Vi kommer även att arbeta med färdiga elevövningar 
som ni sedan kan använda direkt i undervisningen och en demonstration av en mobilapp 
som kan användas i fältstudier och som direkt kopplar till GIS-programmet för att visa och 
bearbeta det insamlade fältdatat. Slutligen visas vad som finns tillgängligt på webben i form 
av gratis övningar att använda i klassrummet samt GIS-kurser för lärare och elever. 
 
 
 
  



2 november, 10:45-12:00 
Undervisa med geodata och GIS (H432) 
Lantmäteriet, Pia Lidberg och Mia Vallberg 
 
Lantmäteriets workshop visar hur skolor och högskolor kan få tillgång till geodata från olika 
myndigheter. Till exempel kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från 
Sjöfartsverket, data om berg och jordarter från SGU samt befolkningsstatistik från SCB. Vi 
presenterar även hur du kan använda Geoskolan som stöd i undervisningen för grundskolan 
och gymnasiet. Geoskolan innehåller lektionsförslag och ett webbaserat kartverktyg som gör 
det enkelt att komma i gång och använda geodata och GIS i undervisningen. I workshopen 
får du använda kartverktyget och gå igenom lektionsförslag. Vi diskuterar och lyssnar in 
behov och synpunkter på Lantmäteriets undervisningsstöd.  
 
 
  



2 november, 10:45-12:00 
Om Nationella prov i geografi (H333) 

EDU, Uppsala universitet Andreas Alm-Fjellborg 
 
I denna workshop behandlas de nationella proven i geografi för årskurs 9. Dessa prov 
konstrueras vid Uppsala universitet och genomförs av ca 25 000 elever varje år. Sessionen 
kommer att innehålla en introduktion av vad provet är, om provens konstruktion och 
resultat. En fördjupning av relationen mellan kursplan och provuppgifter belyser hur 
mätningar av kunskaper i geografi kan genomföras. Denna fördjupning utgör grunden för 
diskussioner om geografiämnet i skolan och mätningar av kunnighet i geografi med 
hänseende till vad och hur mätningar kan ske och vilka konsekvenser detta kan ha för både 
elever och ämnet.  
 
 
  



Kartor  
 
Lokstallarna, plan 2 

 
 
 
  



Hörsal 2, plan 2 

 
 
  



Lunch, plan 2, restaurang Humlan 

 
 
  



H333, föreläsningssal, plan 3 (fd datasal) 

 
  



H432, plan 4, Datasal (fd. lärosal) 

 
 
  



K436, Plan 4, Föreläsningssal 

 
  



1 nov 16:30-18, Plan 4, Mingel, buffé,

 
  



A114, Plan 1, Lärosal 

 


