
Af Lea Siewertsen, næsten færdiguddan-
net som folkeskolelærer, studiestart på
KU i 1991.

Hvorfor er søgningen til geologifaget så lav?
Tja, det er svært at svare på. Personligt me-
ner jeg, der er to forhold, der i hvert fald har
betydning. Det primære er Universitetet
selv. Nu kan jeg jo kun udtale mig om KU
og de oplevelser, jeg har haft der (mellem
91-99). I kraft af at de er personlige, er de
selvfølgelig også farvet af min mening.

Ingen kontakt med erhvervslivet
Faget geologi på Københavns Universitet
varetages af en relativt lille gruppe menne-
sker, og af de mennesker er der (selvfølge-
lig) nogle, der har mere indflydelse end an-
dre. At denne gruppe er lille, skyldes for-
mentlig de besparelser, der har været gen-
nem mange år inden for universitet. Samti-
digt kan man jo argumentere for, at et lille
studium med få studerende ikke har brug for
mange ansatte! Når der skulle ansættes
nogle, var det altså sjældent lektor/professor-
stillinger, men ofte midlertidige stillinger
hvorfra der blev rekrutteret internt. Det var
således en meget indspist gruppe, ikke
mindst fordi mange var blevet ansat samti-
digt i slutningen af 60erne/start 70erne og
således kendte hinanden rigtigt godt.

I denne gruppe var der kun få, der inte-
resserede sig for andet end deres egen
forskning. Undervisning og speciale-
studerende var et nødvendigt onde, der
skulle varetages for at få mulighed for at
dyrke det, der virkeligt interesserede dem.

Det betød, at alt, hvad der havde med
promovering af faget til kommende stude-
rende og potentielle samarbejdspartnere i
erhvervslivet, ingen prioritet havde. Det
havde den konsekvens, at mange af kandi-

daterne i dag arbejder inden for et andet fag,
idet uddannelsen som den er (var?) kun sig-
tede på en karriere inden for universitetet.
Med en relativt lille ph.d.-produktion årligt,
var det altså ganske få personer, der helt
konkret kunne bruge de kompetencer, de
havde fået gennem deres kandidatstudium.
De kompetencer, erhvervslivet efterspørger
i dag, er andet og meget mere end de akade-
miske discipliner, der trænes på Geologisk
Institut.

Samarbejde og kommunikation
Et konkret eksempel er evnen til at samar-
bejde. Dette er en værdifuld evne i et
arbejdsliv, på trods af dette prioriteres det
for eksempel, at man laver sit speciale
alene. Man kunne også nævne evnen til at
formidle sin viden videre til andre end de syv
andre forskere i verden, der studerer det
samme som én selv. Dette er blevet frem-
hævet som en mangel hos akademikere ge-
nerelt i andre sammenhænge, og kunne for
eksempel afhjælpes ved kurser i formidling
og konkret arbejde i virksomheder (samar-
bejde i forbindelse med specialet eller en
form for praktik).

Endelig kunne man på KU generelt ar-
rangere en form for udslusningskurser for de
faggrupper, man ved har problemer med at
finde arbejde. Målet skulle her være en form
for bevidstgørelse om, hvad det er for nogle
generelle akademiske evner, man har med i
bagagen, samt hvordan man kommer videre
efter KU. Man skal tænke på, at disse men-
nesker har gået i deres egen lille osteklokke
i en årrække under specialet. En beskyttet
tilværelse sammen med ligestillede. Over-
gangen fra dette til arbejdsløs akademiker
kan være barsk.

Det ville være mere relevant for alle par-
ter at åbne for et samarbejde mellem er-

hvervslivet, de studerende og universite-
terne. På den måde ville universiteterne
blive promoveret, og den studerende ville få
nogle værdifulde erfaringer og ikke mindst
kontakter. Årsagen til, at dette ikke udnyt-
tes, kan ligge i en angst for, at erhvervslivet
skal diktere forskningen, således at den høj-
hellige grundforskning ikke længere er uaf-
hængig. Det er selvfølgelig en væsentlig dis-
kussion værd, men det er mit skøn, at sam-
arbejdet kunne foregå uden at sætte grund-
forskningens uafhængighed over styr.

Situationen i folkeskolen/gymnasiet
I folkeskolen og gymnasiet undervises der jo
i geologi inden for geografifaget. Undervi-
sere inden for begge brancher har gennem-
gået en uddannelse, hvor de har modtaget
undervisning i emnet geologi. Faget geologi
er jo (selvklart) meget større, end det kan
nås som pensum på seminarierne og univer-
sitetet (de geografistuderende har vist typisk
et årsværk geologi).

Læser man CKF’erne (de centrale kund-
skaber og færdigheder) for seminarierne, har
geologi ikke den store prioritet. Der er fem
hovedområder inden for CKF’erne, og i det
ene af dem, naturgrundlaget, ligger det som
et underpunkt sammen med geomorfologi,
meteorologi, klimatologi, hydrologi og jord-
bundslære.
 At faget ikke har den store prioritet, skyldes
måske en usikkerhed hos underviserne. De
er ikke så meget hjemme i stoffet, at de vo-
ver sig ud i meget andet en kontinentaldrifts-
teorien. At kunne redegøre for de forskellige
typer vulkaner, masseuddøen eller bare dele
af Danmarks geologi ligger derfor uden for
mulighederne.

Når unge mennesker i dag ikke kender
meget til geologi, er der ikke noget at sige til
det. Hvor skulle de have hørt om det!?

Den “arbejdsløse”


