Nationalkomitéen for Geografi
Nationalkomiteen er en af 31 i Danmark, under Videnskabernes Selskab, tilknyttet IGU
Komitéen har i samarbejde med sin svenske søsterorganisation i Umeå arbejdet på at
få IGUs 36. globale møde til København/Malmø i 2024, og der har været møder i
København med ledelsen af IGU. Det lykkedes ikke. De globale møder afholdes
følgende steder i den kommende periode: IGU konference i Beijing 2016, Istanbul
2020, Dublin 2024. Et nyt universitet med samlet plads vandt til fordel for
København/Malmø, hvor man fandt at afstanden mellem de to byer blandt andet var et
problem. Måske kan der komme en regional konference til regionen inden for de
kommende år. Nu har både vi og IGU vist interesse.
Deltagelse i Beijing: 5.000 deltagere; knap halvdelen var kinesere. Henrik Toft
præsenterede de danske studenters poster. De vandt 3. plads i posterkonkurrencen.
Interesse fra IGU om at genanvende elementer af posteren.
Endvidere er fagets stilling og beskæftigelse drøftet. Nedskæringer og dimensionering
har fyldt på universiteterne sammen med institutreformer m.v..
Også på UC’erne er der knaphed på naturvidenskabelige ansatte og dermed også inden
for geografi. Der er i alt et fagmiljø på kun ca. 12 geografer ved læreruddannelserne i
Danmark, og faget er obligatorisk i grundskolen.
I gymnasiet er der i juni 16 vedtaget reform med ikrafttræden i 2017. Faget
geovidenskab er blevet permanentgjort i htx og stx. Naturgeografi i stx er fortsat et
valg: 3 af 4 fag og fysik obligatorisk. Obligatorisk naturvidenskabeligt B-niveau for alle.
I hf er geografi en del af naturvidenskabelig faggruppe og findes også som enkelt-fag.
Nedskæringer på gymnasierne i de næste 4 år vil betyde afskedigelser på de fleste
gymnasier.
I grundskolen bliver den fælles naturvidenskabelig prøve i 9. klasse obligatorisk.
Prøve i geografi har betydet, at der igen er blevet efterspørgsel efter
linjefagsuddannede geografilærere. Det giver status at blive et prøvefag.
Fra det private erhvervsliv og øvrige offentlige områder er tilbagemeldinger at der
mangler kandidater med geodataviden/GIS-kompetencer, og at det er svært at
rekruttere til området. Der bliver flere og flere data, men færre med geofaglig viden og
overblik.
Komitéen har diskuteret rekruttering af unge og har aktivt engageret sig i
GeografiOlympiaden, som hver år afholdes i Danmark med senere deltagelse i
udlandet sammenfaldende med en regional- eller global konference i IGU-regi.
Endvidere har der været diskuteret synlighed af geografien/geofagligheden.
Undervisningsministeriet arbejder på en national naturvidenskabsstrategi.
Færdiggøres i foråret 2017.
Thomas Theis Nielsen/Lars Andersen – marts 2017

