Årsreferat fra Nationalkomitéen for Geografi
Nationalkomiteen er en af 31 i Danmark,
under Videnskabernes Selskab/ICSU, tilknyttet IGU
Medlemmer i 2017. Thomas Theis Nielsen, RUC, Niels Fold, IGN, Henrik Toft Jensen, RUC, Lars
Andersen, STUK/UVM, Ditte Paagaard, Geografforbundet, Peter Maskell, CBS, Nils Vang, KDGS,
Henrik Breuning Madsen, IGN, Søren Reeberg Nielsen, Styrelsen for Dataforsyning og
effektivisering, Art Kroon, IGN, Birgit Justesen, Niels Vinther, Geografilærerforeningen (gymhf), Lene Møller Madsen, IND, Gunvor Riber Larsen, Aalborg Universitet, Simon Kamp
Danielsen, GeoForum
Pt ingen repræsentation fra Aarhus Universitet. Det kongelige Bibliotek bliver fra 2018
repræsenteret ved Stig Svenningsen.

Komitéen har i 2017 afholdt to møder: et i marts og i november. Hovedpunkterne har
været informationer fra IGU, status for geografien i Danmark – uddannelse og
beskæftigelse samt det forsatte arbejde med at etablere et netværk for
GeografiOlympiadearbejdet. Endvidere er det drøftet hvordan komitén kan støtte
specialestuderende.
Fra IGU
ICSU-sammenlægning mellem science og social science.
DK opfordret til at huse bykommissionsmøder. 30-40 deltagere. Ønske om afholde det
i København/Malmø. Tematisk møde i 2019 (byer og bæredygtighed?). Ønske om
samarbejde mellem Danmark/Sverige. 1000-1500 deltagere.
VisitCopenhagen/VisitMalmö skal inddrages. Henrik Toft har svaret, at det er en god
ide. Svenskerne (Umeå) har svaret på begge landes vegne.
Henrik Toft følger op i forhold til den svenske nationalkomitté.
Der videresendes løbende informationer fra IGU til komitéens medlemmer.
Status for geografien i Danmark: uddannelser og beskæftigelse.
RUC: Bachelorreform, kandidatreform, institutreform, kombi-analyse-”reform”.
Fremtidigt kan geografi kun kombineres med 4-5 fag. Dimensionering gælder kun ”fag
1”. Dvs. hvis fag 2 er geografi, så er der ikke dimensionering.
Kandidater ansættes ofte i generalistjobs. Ansættes ofte i en deltidsstilling i de første
år.
KU: Dimensioneringstal: Langsigtede konsekvenser. Ca. 60 til kandidat. Retskravet om
at kunne blive kandidat fylder op, så der ikke kommer så mange nye ind på kandidaten.
CBS: Store holdstørrelser – op til 90.
AAU: Nyt bachelorordning – opstart på 1. og 5. semester. Ny kandidatuddannelse
starter: Kandidat og bacheloruddannelse ligger nu samlet. Dimensioneret 40 på
bachelor og 22 på kandidat. Giver ikke pt problemer. Undervisningsevalueringer: De
studerende bruger for lidt tid på studierne. 900 timer pr. semester = ECTS. Fælles
økonomifag, fælles ”bysemester”. Geografi er i studienævn med landinspektører og
planlægning.
INDkursus: Nyt kursus for kandidatstuderende med to fag (Geografiens didaktik –
obligatorisk kursus).
Gymnasiet: Nye læreplaner til alle fag er i høring pt. Reform træder i kraft 1.8.2017.

Omprioriteringsbidrag på 2 % pr. år betyder fyringer på en del gymnasier. Rammer
også geografilærere. Geovidenskab permanent fag i htx og stx.
Forslag om præsentation af geografiuddannelsernes studieordninger (kort om
indhold) ved næste møde. Hvilke kompetencer opnår kandidaterne? Hvilken type
geografi repræsenterer uddannelsen? Hvilken forskning bedrives? Beskæftigelsesdata
for kandidater fra uddannelserne.
Forsat arbejde med etablering af netværk for GeografiOlympiade-arbejdet:
Kan komiteen støtte op via universitetsinstitutter m.v.?
I dag: Tre personer laver en national konkurrence: 1200-1500 deltager. De 25 bedste,
nationalt fordelt, udvælges. Dernæst 2 dage ved Aarhus Universitet med lange
arbejdsdage. De 10 bedste vælges ud til finale. To dages arbejde i København: de 4
bedste udvælges til den internationale konkurrence.
I 2017 i Serbien. Støtte fra undervisningsministeriet og Carlsbergs Mindelegat.
Hjælp fra Thomas Theis (RUC) og fra Bo Holm Jakobsen (AU).
Støttekomité: Opgaver, undervisning m.v., hjælp med fondsansøgninger,
Tidligere opgaver ligger på http://www.emu.dk/modul/geografiolympiade# Her
findes også den poster, som vand 3. pris i Beijing.
Den lille gruppe elever, som deltager i geoOL, bliver mere interesserede og flere læser
geografi. Det er en mulig rekrutteringsvej. GeoOL kan styrkes ved en komité, som kan
støtte arbejdet.
I mange af de lande, som man konkurrerer med er der stor tilknytning til f.eks.
universiteterne.
Kan komitéen støtte op om universiteternes specialestuderende via samarbejde?
Støtte deres muligheder for at komme ud?(oplæg ved Thomas Theis Nielsen).
Mange specialestuderende vil gerne lave en praktisk case: virksomheder, kommuner, i
udlandet. Specialeperioden er kort (næsten kun 4 mdr. reel tid). Der er behov for
en ”bank” – et beredskab.
AAU har allerede kontakt til virksomheder og kommuner gennem praktikforløb.
Derfor modtages f.eks. ønsker til opgaver fra aftagerne. Formidles gennem et matchmaking-kontor. På 7. semester har man en vejleder-studerende-samtale for at spore
den studerende ind på tankegangen at skulle ud at arbejde efter studierne. De
studerende skal selv søge praktikplads. Mange skriver speciale, der hvor de har været i
praktik (praktik kan være på et andet uni, i udlandet eller på virksomhed/kommune).
IND bruger lokalt netværk (tidligere studerende) med succes.
Den studerende skal vejledes 2 semestre før specialesemestret.
Nationalkomiteen ønsker at fortsætte drøftelsen på næste møde. Komiteens
medlemmer må gerne bidrage med erfaringer fra egen virksomhed eller universitet
ved næste møde.
Sammenfatning ved Lars Andersen, 21. maj 2018

