Kompetencemål for Geografi
Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til
udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers levevilkår i forskellige
regioner. Undervisningsfaget tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, samt regionale og globale
mønstre og analyser, ved anvendelse af geografisk teori og arbejdsmetoder. Undervisningsfaget geografi
integrerer fagfaglig og fagdidaktisk indsigt, som er forudsætninger for en faglig, innovativ og engagerende
undervisning i skolefaget. Faget medvirker til, at de studerende opnår kompetencer til at forestå
undervisning, som udvikler omverdensforståelse for elever i en globaliseret verden samt at arbejde med
elevers udvikling, inklusion, begrebsudvikling og undervisningsdifferentiering.
Kompetenceområder
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i
geografiundervisning
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi
Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde
Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i
geografiundervisning udgør en del af geografididaktikken og omhandler færdigheder og viden, som gør det
muligt at reflektere over undervisningens hvad, hvordan og hvorfor og herigennem opbygge en
lærerprofessionalisme i geografiundervisning.
Kompetencemål: Den studerende kan begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk færdigheder og
viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i geografi.
Færdighedsmål: Den studerende kan
Vidensmål: Den studerende har viden om
udvikle egen læringsmålstyret undervisning i
naturfagsdidaktikkens betydning for geografididaktik
geografi, bl.a. på et naturfagsdidaktisk grundlag,
og dertilhørende forskning,
tilrettelægge undervisningssituationer, der udvikler naturfaglige og geografiske undersøgelsesmetoder
elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og
og didaktisk viden om betydningen af elevers egne
vælge relevante undersøgelsesmetoder, samt
undersøgelser i undervisningen,
designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i
geografi,
planlægge og gennemføre læringsmålstyret
geografiske modeller, herunder modellers
geografiundervisning, der udvikler elevernes evne til karakteristika og vurderingskriterier for geografiske
at anvende og vurdere modeller til forståelse af
modeller,
geografiske fænomener og sammenhænge,
planlægge og gennemføre geografiundervisning, der natur- og geografifaglige kompetencer, herunder

bl.a. fremmer elevernes udvikling af naturfaglige
kompetencer og er afpasset elevernes faglige og
udviklingsmæssige progression,
anvende forskellige undervisningsressourcer,

undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings- og
kommunikationskompetence samt elevers faglige og
udviklingsmæssige progression,
geografifaglige undervisningsressourcer såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og
webbaserede læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it,
planlægge og gennemføre undervisning der
læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige
understøtter elevernes læse- og skrivekompetencer genrer i geografi- og naturfagene og formidling
inden for geografifagets genrer,
gennem digitale medier,
planlægge og gennemføre undervisning, som
elever og elevgruppers, herunder tosprogede
understøtter elevers sproglige udvikling, fra
elevers, hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse
kontekst bundet hverdagssprog til kontekst
i geografifaget og
uafhængigt fagsprog og
begrundet evaluerer geografiundervisning og
formativ og summativ evaluering i
elevers læringsudbytte.
geografiundervisning.
Kompetenceområde 2: Kompetenceområdet omhandler perspektiver på naturvidenskab,
naturvidenskabens betydning i samfundet, historisk og videnskabsteoretisk og i forhold til bæredygtig og
teknologisk udvikling.
Kompetencemål: Den studerende kan Begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
differentieret geografiundervisning med naturfaglige og samfundsfaglige perspektiver med henblik på
udvikling af elevernes almendannelse.
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge og gennemføre geografiundervisning
med historiske og filosofiske aspekter af
naturvidenskaben,
planlægge og gennemføre geografiundervisning,
hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment
dannende,
inddrage eksempler på naturvidenskabens og
teknologiens anvendelse i samfundet i
geografiundervisningen,

Vidensmål: Den studerende har viden om
hovedtræk af naturvidenskabernes og geografifagets
historie og filosofi, og hvordan natur- og
samfundsvidenskabelig viden diskuteres og udvikles,
naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og
forståelse af omverdenen,

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige,
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt
didaktisk viden om inddragelse af omverden i
undervisningen,
planlægge og gennemføre geografiundervisning,
handlekompetence og bæredygtighed i forhold til
der udvikler elevernes handlekompetence i forhold menneskets samspil med natur, kultur og teknologi
til menneskets samspil med natur, kultur og
og
teknologi og
planlægge og gennemføre geografiundervisning
argumentation og samfundsmæssige
vedrørende faglige diskussioner af politiske og
interessemodsætninger
økonomiske interessekonflikter

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig og nyere forskning inden for natur- og
samfundsvidenskabelig forskning i geografisamfundsvidenskab.
undervisning.
Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde omhandler, hvordan naturfag indbyrdes og i
samarbejde med andre fag kan skabe forståelse af samspillet mellem naturgivne og menneskeskabte
forhold som det kommer til udtryk for menneskets levevilkår forskellige steder på jorden.
Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag.
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
læringsmålstyret tværfaglig undervisning med
udgangspunkt i problemstillinger der bl.a. udvikler
elevernes alsidige- og naturfaglige kompetencer,
planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning,
begrundet ud fra nyere tværfaglig forskning,
planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning,
som omhandler drikkevandsforsyning forskellige
steder på kloden og som inddrager
fremtidsperspektiver på drikkevandsforsyningen ud
fra et ressourceperspektiv,
planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning,
der omhandler bæredygtig energiforsyning,
herunder hvordan forskellige teknologier til løsning
af energiforsyningsproblemet kan påvirke
menneskers levevilkår i et lokalt og globalt
perspektiv,
planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning,
der omhandler stofkredsløb og menneskelig
udledning af stoffer til det omgivende miljø,
planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning,
der giver elever viden om og får eleverne til at
reflektere over konsekvenserne af forskellige
erhvervs- og produktionsformer, i lyset af
forskellige natur- og samfundssyn samt forskellige
strategier for arealanvendelse og fysisk
planlægning,
planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning,
der omhandler natur- og menneskeskab stråling og

Vidensmål: Den studerende har viden om
elevers arbejde med tværfaglige problemstillinger
der fremmer deres alsidige- og naturfaglige
kompetencer,
nyere tværfaglig forskning i relation til geografi,
drikkevandsforsyning for fremtidige generationer,

bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan,

stofkredsløb og den enkeltes og samfundets
udledning af stoffer til det omgivende miljø,
produktion med bæredygtig udnyttelse af
naturgrundlaget,

årsager til natur- og menneskeskabt stråling,
herunder strålings indvirkning på levende
organismer og
planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning, teknologiens betydning for menneskers sundhed og
der omhandler teknologiens betydning for
levevilkår.
menneskers sundhed og levevilkår.

Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder omhandler geografisk: identitet,
orienteringsfærdighed, omverdensforståelse og handlekompetence, der søger forklaring på levevilkårenes
forskellighed og menneskers interaktion i lokal, regional og global sammenhæng.
Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret,
differentieret geografiundervisning med geografifaglige begreber.
Færdighedsmål: Den studerende kan
Vidensmål: Den studerende har viden om
planlægge og gennemføre undervisning, der gør
demografi og erhverv, opdeling, interaktion og
eleverne i stand til forstå årsager til demografiske-, udvikling på grundlag af naturforhold, samt
bymæssige- og erhvervsmæssige mønstre samt en historiske, sociale, økonomiske og politiske forhold,
forståelse af ulighed i levevilkår og sætter dem i
stand til at diskutere løsningsmuligheder,
planlægge og gennemføre undervisning, der gør
jordklodens dynamiske udvikling og dens indflydelse
eleverne i stand til at forstå og forholde sig til
på menneskers levevilkår globalt, regionalt og lokalt,
jordens opbygning og udvikling samt
pladetektoniske forhold der influere på ressource-,
produktions- og levevilkår forskellige steder på
kloden,
planlægge og gennemføre undervisning, der gør
jorden og dens klima i et bæredygtigt perspektiv,
eleverne i stand til at forstå og forholde sig til vejr og globalt, regional og lokalt,
vejrfænomener og ændringer i klimatiske forhold og
deres betydning for menneskers ændrede levevilkår
globalt, regionalt og lokalt,
planlægge og gennemføre undervisning, der sætter globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur,
eleverne i stand til at forstå årsager til og
levevilkår og relationer mellem verdens stater og
konsekvenser af globalisering, herunder inddragelse folkeslag,
af elevernes roller som verdensborgere,
planlægge og gennemføre undervisning, der
naturgrundlag og levevilkår,
forklarer landskabers dannelse, råstoffer og
levevilkår der knytter sig dertil, samt de forskellige
interessemodsætninger i forbindelse med
arealanvendelser og de natursyn som det er udtryk
for,
planlægge og gennemføre undervisning der
geografiske metoder i undervisningen og
inddrager begrundet brug af ekskursioner og
feltarbejde samt forskellige geografifaglige metoder
og hjælpemidler til blandt andet stedbestemmelse
og analyse af rumlige mønstre ved hjælp af
forskellige korttyper, modeller, statistik, film,
skriftlige kilder satellitbilleder og GPS og
inddrage elevernes egne oplevelser, målinger,
elevers egne oplevelser og undersøgelser i
iagttagelser og fortolkninger i geografiundervisningen.
undervisningen, og gør dem i stand til at forstå,
argumentere, perspektivere og kommunikere disse.

Prøven i undervisningsfaget Geografi
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for 1. delprøve og 2. delprøve.
Den studerende trækker lod mellem 5 områder til prøven, som består af de 4 fagspecifikke temaer indenfor
Forenklede Fælles Mål i geografi i folkeskolen samt et femte, hvor der er særlig fokus på tværfaglige
aspekter. Flere af de naturfaglige delkompetencer og kommunikation skal relateres til det udtrukne
område.
1. delprøve: Mundtlig prøve
I prøven skal der indgå et undervisningsforløb med et geografifagligt og fagdidaktisk fokus samt
eksperimentelt/praktisk arbejde med materiale (film, statistisk materiale, observationer, jordprøver,
bjergarter, interviews, cases el.lign.).
2. delprøve: Mundtlig prøve
Prøven består af en redegørelse for refleksioner over praksis med udgangspunkt i indsamlet materiale,
f.eks. en videooptagelse af undervisning, analyse af anvendt undervisningsmateriale el.lign. Dette skal om
muligt understøtte første del at den mundtlige prøve.
Begge delprøver afvikles individuelt.
Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid: 1. delprøve 30 minutter og 2. delprøve 15 minutter.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
 Fremlæggelse af et undervisningsforløb med et geografifagligt og fagdidaktisk fokus samt
eksperimentelt/praktisk arbejde med materiale i angivet form og indhold til rette tid og sted

