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Af mærkværdige årsager synes det
svært at højne interessen for geologi
– det gælder dels i politiske miljø-
sager og dels i undervisnings-
systemet, hvor geologien har lidt
trange kår. Det skal dog nævnes, at
de fleste naturvidenskabelige fag er
ramt af lavere tilgang. GeologiskNyt
har spurgt forskellige geologer, hvad
de mener!

Statistikken for studenter optaget på geologi
på hhv. Københavns Universitet og Aarhus
Universitet siden 1995 taler deres tydelige
sprog – det går ned ad bakke (se boks). I
1993 blev der fx optaget 99 studenter på
geologi på Aarhus Universitet – i 2004 kun
18! Man kan spørge sig selv, om det har
nogen specifik grund – og der er delte me-
ninger.

Forskellige meninger
Pga. høj arbejdsløshed de senere år, mener
nogen, at det lave optagelsestal er på sin
plads, altså at der sker en naturlig regulering
i og med, at der kommer færre færdige geo-
loger ud på et i forvejen overfyldt arbejds-
marked! Andre mener, at selve studiet kun-
ne trænge til et løft – fx i form af bedre

Er geologi på vej til at uddø?
- hvorfor går det så sløjt for så vigtigt et fag?

erhvervsorientering. GeologiskNyt har spurgt
en god håndfuld geologer med vidt forskel-
lige løbebaner, hvordan de ser på problemet.

De er derfor blevet bedt om at besvare
et, flere eller alle spørgsmålene nedenfor –
alt efter hvor de synes, de har noget væsent-
ligt at bidrage med til dikussionen. Også
kommentarer ud over spørgsmålene var vel-
komne samt forslag til løsninger:

1. Interessen for at læse naturvidenskab er
ret lav – hvorfor er den mon ekstremt lav
for geologi?

2. I folkeskolen har man naturfag (= biologi)
– hvorfor er det mere interessant at under-
vise i biologi end i geologi?

3. Geografi på gymnasiet. Man hører ofte
om temaer som nationalprodukter i Afrika
samt befolkningspyramider og fødsels-
hyppigheder. Hvorfor er der så lidt geologi -
og hvorfor står kulturgeograferne for den
smule geologi, der er?

4. Geologi på universiteterne. Bliver der
reklameret nok for faget på gymnasierne?
Er undervisningen målrettet nok mod er-
hvervslivet – altså fx interaktion med større
virksomheder? Er det faglige niveau ok?

5. Hvad mister samfundet, hvis geologien
ryger helt ud?

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

KU AU

83
67
63
83
77
57
58
34
23
23*

*Tallet er behæftet med usikkerhed
pga. ny uddannelsesstruktur

48
43
39
26
29
29
24
20
18
18

År

Optagne studenter på
KU og AU 1995-2004

6. Hvad kan undervisningsinstitutionerne
gøre – og kan virksomhederne gøre noget
for at råbe de unge op? De kommer vel til at
mangle arbejdskraft engang, hvis geologi på
universitet “uddør”!

Efter besvarelserne følger en opsummering
af de væsentligste kommentarer og forslag.
Desuden kan det anbefales i denne sam-
menhæng at læse de efterfølgende debat-
indlæg, der alle er svar på debatindlægget
om “Immobile og uvillige geologer” fra
GeologiskNyt 3/04.


