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Årsrapport	  2014	  
Nationalkomiteen	  har	  afholdt	  to	  ordinære	  møder	  i	  2014.	  

På	  begge	  møder	  er	  der	  aflagt	  beretning	  om	  aktiviteter	  i	  det	  geografiske	  miljø.	  	  
KU;	  sammenlagt	  institut	  IGN:	  Institut	  for	  Geovidenskab	  og	  Naturforvaltning:	  med	  4+1	  
sektioner:	  geologi,	  geografi,	  landskabsplanlægning,	  Skovskolen	  
Geografisk	  Selskab:	  Velbesøgte	  arrangementer,	  mødelokalet	  genetableret,	  arkivalier	  
overdraget	  til	  Nationalmuseet:	  aften	  om	  dansk	  ekspeditionshistorie.	  Selskabet	  trives.	  
Tidsskiftet	  er	  optaget	  i	  Thompson.	  	  
CBS:	  Geografi	  er	  ”genopdaget”	  i	  CBS-‐verdenen.	  International	  Business	  og	  økonomisk	  
geografi	  taler	  sammen.	  
Det	  Kongelig	  Bibliotek:	  Kort,	  billeder,	  håndskrifter,	  m.v..	  6	  ansatte.	  Luftfotoprojektet	  er	  
vældig	  populært.	  Fyn,	  Bornholm	  Kattegatøerne	  er	  færdige.	  Næste	  område	  er	  
Vestjylland;	  20	  %s	  medfinansiering.	  Ph.d.stud.	  anvendelse	  af	  historiske	  kort	  og	  fotos	  i	  
nutiden.	  
RUC:	  Studiestrukturen	  er	  under	  omlægning.	  3-‐årigt	  bachelor-‐forløb.	  Geograferne	  har	  
fået	  flere	  arbejdsgivere	  =	  flere	  studienævn.	  Studieordningen	  for	  kandidaterne	  er	  under	  
omlægning.	  Fokus	  på	  en	  planlæggergren,	  en	  gymnasiegren	  m.fl.	  
Gym:	  B-‐niveauet,	  fald,	  geovidenskab	  A.	  
GeoForum:	  God	  fremdrift.	  250	  virksomheder	  og	  organisationer;	  4-‐500	  private	  
medlemmer.	  Stor	  succes	  på	  de	  12	  gå-‐hjemmøder,	  der	  afholdes	  årligt.	  KortDage	  i	  
okt/november	  –	  7-‐800	  deltagere.	  Statens	  frikøb	  af	  geodata	  har	  sat	  gang	  i	  udbredelsen.	  
Konkurrence	  for	  gymnasielever	  om	  brug	  af	  geodata.	  Meget	  fra	  app-‐verdenen.	  
Intelligent	  affaldssortering,	  ideer	  omkring	  Roskilde	  Festival	  m.fl..	  Ønsker	  deltagelse	  i	  
aftagerpanel	  for	  geografi.	  Er	  repræsenteret	  i	  flere	  sammenhænge	  allerede.	  Samarbejde	  
mellem	  GeoForum	  og	  It-‐universitet.	  Sekretariat	  med	  3	  ansatte;	  den	  øvrige	  organisation	  
ændres	  fremadrettet.	  Har	  et	  samarbejde	  med	  en	  række	  organisationer	  i	  DK,	  i	  Norden	  
og	  i	  Europa.	  Månedsblad	  Perspektiv	  og	  temanumre.	  Line	  Vinkel,	  Aalborg	  Universitet,	  
er	  redaktør.	  Tidsskrift	  med	  bred	  repræsentation.	  
	  
Der	  har	  været	  møde	  med	  undervisningsministeriet	  angående	  kvalifikationer	  for	  
kandidater	  med	  geografi	  inkl.	  beskæftigelsessituationen.	  
Kan	  geografikandidaterne,	  der	  de	  skal?	  RUC,	  Aalborg	  og	  Københavns	  Universitet	  var	  
inviteret.	  Bekendtgørelse	  om	  faglige	  mindstekrav.	  Nyttigt	  møde.	  
	  
Orientering	  om	  Geoforum:	  
www.brugstedet.dk	  –	  eksempelsamling	  –	  digitale	  løsninger.	  Udstillingsside.	  
www.kortfordig.dk	  -‐	  portal	  fra	  kort-‐og	  landmåling	  til	  universiteter,	  der	  bruger	  og	  
underviser	  i	  GIS.	  
	  
Kort	  referat	  fra	  ISCU	  årsmøde	  14.	  marts	  2014	  .	  Nationalkomiteen	  har	  aflagt	  skriftlig	  
beretning.	  	  



	  
Deltagelse	  i	  IGU-‐aktiviteter	  i	  2014	  
Rapport	  fra	  IGUs	  regionalmøde	  for	  Europa	  i	  Krakow.	  
Nogle	  fantastisk	  gode	  møder;	  velorganiseret;	  for	  få	  danske	  geografer	  deltager	  (2)	  +	  
gymnasiefolkene.	  I	  alt	  2-‐3.000	  deltagere.	  Næste	  regionalmøde	  i	  Moskva.	  2016	  er	  næste	  
verdensmøde.	  Hvordan	  kan	  vi	  få	  flere	  med?	  Der	  er	  megen	  faglig	  inspiration	  at	  hente.	  
Mange	  deltagere	  fra	  værtslandet,	  men	  generel	  god	  spredning.	  GeografiOL	  for	  
gymnasieelever.	  DK	  får	  bronze	  hvert	  år.	  	  
Kunne	  man	  forestille	  sig	  at	  dansk	  geografi	  kan	  profilere	  sig	  mere	  i	  IGU-‐sammenhæng?	  	  
CBS	  deltager	  i	  AG	  i	  USA.	  	  
	  
Geodata-‐konference	  i	  Aalborg	  juni	  14	  med	  800-‐1000	  deltagere.	  Samordning	  af	  
europæiske	  data.	  	  
	  
Andre	  drøftelser:	  Trap	  Danmark,	  Galathea3-‐materialer,	  NTS-‐centeret	  
	  
Nationalkomiteen	  drøftede	  på	  sit	  efterårsmøde	  udvidelse	  af	  medlemsskaren.	  Tages	  op	  
til	  fornyet	  drøftelse	  i	  2015.	  
	  
Komiteen	  er	  blevet	  orienteret	  om	  Nationalt	  Center	  for	  Natur,	  Teknik	  og	  Sundhed:	  NTS-‐
centeret:	  Lars	  Bo	  Kinnerup,	  Geografforbundet,	  lektor	  ved	  læreruddannelsen	  i	  
Vordingborg	  (geografi	  og	  natur	  og	  teknologi).	  
NTS	  =	  Nationalt	  center	  fra	  undervisning	  i	  natur,	  teknik	  og	  sundhed.	  
	  
NTS	  et	  resultat	  af	  rapporten	  ”Et	  fælles	  Løft”,	  National	  strategi	  for	  Natur,	  Teknik	  og	  
Sundhed.	  

Kommunal	  indsats	  (grundskolen),	  på	  vej	  i	  ungdomsuddannelserne,	  videregående	  
uddannelser,	  uformellem	  læringsmiljøer,	  formidling	  (Bigbang,	  m.v.	  –	  ntsnet.dk)	  

Regionalt	  forankret:	  Ålborg,	  Bjerringbro,	  Vejle,	  Vordingborg,	  København	  

Geovidenskab	  (stx-‐htx)	  –	  eneste	  fagspecifikke	  indsatsområde	  –	  ½	  medarbejder;	  ½	  
medarbejder	  i	  Vordingborg:	  udbredelse	  af	  ideen	  med	  geovidenskab	  i	  grundskolen	  
(toning	  i	  udskolingen).	  Ide?	  Kan	  man	  tænke	  fagsamarbejde	  på	  en	  ny	  måde:	  
Bioteknologi/geovidenskab	  –	  en	  anden	  måde	  at	  organisere	  fagene	  på	  i	  overbygningen	  i	  
grundskolen.	  
Fortsat	  kultur-‐	  og	  naturgeografiske	  indholdsområder;	  didaktik	  og	  arbejdsmetoder	  på	  
papiret	  naturvidenskabelige,	  geografi	  er	  et	  naturfag	  i	  folkeskolen.	  

Diskussion	  af	  fremtidsdimensioneringen	  af	  studierne	  på	  KU:	  53-‐57	  masterstuderende,	  
en	  reduktion	  i	  forhold	  til	  de	  80-‐90,	  man	  har	  haft	  tidligere	  (som	  var	  et	  stort	  
internationalt	  indslag).	  Bachelor:	  Nedgang	  fra	  110	  til	  ca.	  80.	  Muligvis	  ikke	  en	  trinvis	  
reduktion	  frem	  mod	  2018.	  (Master	  fra	  2020).	  Samlet	  reduktion	  på	  ca.	  20	  %.	  	  
Der	  er	  nogle	  store	  aftagere	  af	  geologer;	  geograferne	  er	  spredt	  beskæftigelsesmæssigt.	  



Lars	  Nielsen	  (Mærsk-‐programmerne).	  Studefremdriftsreformen:	  4	  studielinjer	  (en	  for	  
hver	  forskergruppe):	  færdige	  ”pakker”,	  de	  studerende,	  der	  ikke	  selv	  vælger	  bliver	  sat	  
på	  hold;	  ellers	  ud!	  Styrede	  forløb.	  	  
RUC:	  Nedskæringer;	  dimensionerer	  ved	  indtaget	  til	  bacheloruddannelserne.	  
Forhåndstilsagn	  til	  visse	  masteruddannelser.	  	  
SamBas	  >	  HumTek>	  NatBas	  >	  HumBas	  >	  geografi.	  Geografifaget	  er	  ikke	  beskåret	  
direkte,	  men	  indtaget	  er	  reguleret.	  Der	  kan	  komme	  problemer	  med	  dimensioneringen.	  
Nye	  er	  ansat	  i	  ”små”	  jobs	  –	  5	  timer	  pr.	  uge,	  som	  UA	  eller	  tilsvarende.	  
Reform	  af	  uddannelsesstruktur	  og	  fremdriftsreform:	  kombinationen	  gør	  at	  der	  nu	  
være	  en	  ledelse	  af	  uddannelserne.	  Fremdriftsreformkonsekvens:	  2	  spor:	  almen	  
geografisk	  spor,	  og	  et	  gymnasialt	  spor.	  
GYM:	  L171	  og	  giver	  reduktion	  af	  elever	  i	  ngB.	  Fra	  22	  %	  til	  12	  %	  af	  en	  studenterårgang.	  
Forventning	  om	  yderligere	  fald.	  
Folkeskole:	  Forenklede	  mål;	  fra	  tysk	  grundighed	  til	  angelsaksisk	  :	  for	  mange	  timer	  i	  8.	  
klasse.	  2	  timer	  i	  7.,	  og	  1	  time	  i	  8.,	  1	  time	  i	  9.	  klasse.	  	  
	  
Forenklede	  mål:	  fælles	  naturfagsprøve;	  timetal	  over	  3	  år:	  4	  geo,	  5	  bio,	  7	  kemi/fysik	  
(mundtlig	  prøve).	  Samlede	  timetal	  er	  udvidet.	  Natur	  og	  teknologi	  har	  fået	  flere	  timer.	  
Samlet	  set	  så	  er	  naturfagenes	  11,2	  til	  10,7	  %	  af	  det	  samlede	  timetal	  i	  et	  helt	  forløb.	  	  
Fælles	  prøve	  –	  hvem	  skal	  eksaminere?	  En	  eksaminator.	  Digital	  prøve	  i	  geografi,	  biologi,	  
på	  vej	  med	  digitalprøve	  i	  kemi/fysik?	  
Fælles	  naturfag	  
Læreruddannelsen	  (2006):	  Dansk,	  matematik	  eller	  naturfag	  som	  indgang	  til	  
læreruddannelsen.	  Naturfag	  blev	  reduceret	  til	  en	  1/5.	  Ny	  uddannelse	  –	  gns	  7	  ved	  
indgang	  til	  uddannelsen,	  minimumkarakter	  7	  på	  B-‐niveau	  eller	  bestået	  på	  A-‐niveau	  for	  
at	  komme	  ind	  i	  fagrækken.	  	  
UCSj	  –	  Sjælland	  uden	  for	  København	  har	  der	  ikke	  været	  geografi	  i	  3	  år	  (bortset	  fra	  e-‐
learning).	  I	  2014	  er	  der	  igen	  et	  geografihold.	  	  
	  	  
Henrik	  Toft	  Jensen	  
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