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Den lave interesse for geologi
Det er helt sikkert et problem for naturvi-
denskaben som helhed, at interessen har
været dalende de senere år. Og det er heller
ingen hemmelighed, at geologistudiet har
været hårdt ramt. Hvis denne udvikling fort-
sætter, bliver det helt sikkert et problem for
det danske samfund på et tidspunkt, fordi vi
kommer til at mangle kvalificerede forskere
inden for naturvidenskaben. Personligt tror
jeg nu, at den dalende interesse for naturvi-
denskaben skyldes, at de humanistiske fag i
samme periode har været “på mode”, da de
har oplevet en kraftig søgning. I det hele
taget har der jo de senere år været en huma-
nistisk drejning over mod de mere bløde
værdier. Antageligvis vil de naturvidenska-
belige fag og dermed også geologi vinde
frem igen. Det er som med så meget andet
her i samfundet – det svinger hele tiden.

Noget andet er, at det helt sikkert ville
være en fordel for geologien, hvis der kom
mere fokus på faget allerede i folkeskolen
og i særdeleshed på ungdomsuddannelserne
(primært gymnasierne), så de unge på et
tidligt tidspunkt fik noget geologisk grundvi-
den med i livet.

Det at fange børns interesse er simpelt-
hen et spørgsmål om, at læreren forstår at
formidle stoffet. Børn skal motiveres rigtigt.
De gider heller ikke lære matematik, hvis de
kan mærke, at læreren synes, det er kedeligt!

Er biologi mere spændende end geologi?
Der er helt sikkert ALT for lidt geologi i fol-
keskolen. Jeg tror som nævnt, at det skyldes
den “bløde” drejning i samfundet. Den smit-
ter af på menneskene og dermed på lærer-
uddannelsen. Hvorfor er biologi mere spæn-
dende? Måske fordi lærerne er uvidende og
indskrænkede. De tror, det er nemmere at
gå ud i skoven og se på træer og dyr, som
børnene kan forholde sig til, eller tage dem
med ud og fange haletudser. De ved slet
ikke, hvor spændende historier, der er i sten
og fossiler. Og det er synd. Børn ville have
stor fornøjelse af at komme på fx naturhisto-
risk museum eller på Moler museet på Fur.
Hvis børnene bliver “fodret” rigtigt, vil de
helt sikkert synes, at geologi er lige så spæn-
dende som regnorm og haletudser.

Manglende geologi på gymnasiet
Der er helt sikkert for få geologer eller geo-
grafer, der underviser på gymnasiet, som
interesserer sig for geologi. Det er et pro-
blem. Undervisningen afspejler jo ofte lære-
rens EGNE interesser, og der er uheldigvis
for mange, der synes, at fødselshyppigheder
i Langbortistan er mere væsentlige. Jeg hav-
de selv geografi både i 2. og 3. G. Læreren i
2. G var geolog, og læreren i 3. G var IKKE.
Der var himmelvid forskel på undervisnin-
gen. Geologen underviste meget i pladetek-
tonik og klima, hvor geografen primært holdt
sig til de mere traditionelle geografiemner.

Reklameres der nok for geologi?
Der er ikke nok reklame. Det er ikke noget,
der er synligt i hvert fald. I min gymnasietid
var der ikke megen information, og jeg har
ikke bemærket, at det har ændret sig. Det
nytter jo heller ikke, at fx Geologisk Institut i
Århus har en såkaldt besøgsservice, hvis de
ikke selv laver opsøgende arbejde. Det er
ligesom ikke nok, hjemmesiden oplyser, at
man kan få besøg af nogle geologi-
studerende. Hvor mange gymnasielærere
kommer mon lige tilfældigt til at surfe forbi
Geologisk Instituts hjemmeside? Nej vel!

Uddannelsen trænger helt sikkert til for-
nyelse. Min erfaring med Geologisk Institut i
Århus er, at mange undervisere rundt omkring
på afdelingerne er for dårlige til at have kon-
takt til erhvervslivet. Mange er også alt for
dårlige til at tage chancer med henblik på at
indgå i speciale- eller ph.d.-aftaler som by-
der sig til i samarbejde med erhvervslivet.
Jeg kender da nogle eksempler fra Endogen
Afdeling, og jeg tror ikke, de er enestående.
Jeg mener derimod, at det faglige niveau
generelt er ok. Der vil selvfølgelig altid være
tilfælde, hvor niveauet ikke er højt nok, fx
fordi studentens viden overstiger vejlederens
på nogle specifikke punkter, men det er da
heldigvis de færreste tilfælde.

Hvis geologien forsvinder
Samfundet mister meget hvis geologien ry-
ger ud. Der vil så pludselig ikke være folk til
at varetage de opgaver, som geologerne va-
retager i dag. Det er jo ikke alt, vi laver, der
kan varetages af andre faggrupper. Men jeg
tror nu heller ikke på, at det går så galt.

Hvad kan der gøres?
Mere geologi i folkeskolen; universitetet må,

så længe interessen er så lav, ud og lave
opsøgende arbejde for at skabe interesse
hos de kommende studerende. Virksomhe-
derne (hvor geologer er ansat) bør også
være bedre til at gøre opmærksom på sig
selv, så man kan få øje på dem og det, de
arbejder med. Mange virksomheder kunne
også med fordel ansætte folk med en lidt
anden baggrund, end dem de ofte ansætter.
Geologer kan jo faktisk varetage mange for-
skellige jobs med deres brede baggrund.

Har ikke fortrudt mit studievalg
Jeg vil helt sikkert anbefale andre at læse
geologi. Selvom jeg (endnu) ikke har fået et
arbejde som geolog, har jeg ikke et øjeblik
fortrudt min uddannelse. Selvom jeg ved, at
det bliver sværere og sværere at få job som
geolog, jo længere tid der er gået, siden jeg
blev færdig, har jeg ikke opgivet håbet
endnu. Skulle jeg vælge uddannelse på ny,
ville jeg vælge geologi igen og også samme
retning. Siden før jeg kom i skole har jeg
været dybt fascineret af vulkaner. Jeg var så
heldig at komme på et projekt i samarbejde
mellem AU og KU om Kap Verde Øerne,
der er dannet ved vulkansk aktivitet fra
Tertiæret og frem til i dag. Selvom der ikke
var aktiv vulkanisme på den ø jeg beskæfti-
gede mig mest med, var det vanvittigt spæn-
dende at finde ud af, hvordan den var dan-
net. Så selvom jeg ikke arbejder som geolog,
synes jeg helt afgjort, at jeg har fået det ud
af at læse geologi som jeg oprindeligt øn-
skede. Nemlig at lære om og beskæftige mig
med vulkaner i en periode af mit liv.

Da jeg startede på min ph.d. var jeg godt
klar over, at det kunne blive svært at få job
inden for det, min afhandling drejede sig om,
med mindre jeg skulle være forsker. Des-
uden var der mange med min baggrund, der
dengang blev ansat i olieindustrien, så jeg
regnede nok med, at det var enten der, jeg
ville havne eller også som forsker et sted.
Begge dele finder jeg stadig tiltalende, men
mit ikke-geolgiske nuværende job har lært
mig, at andre ting end geologi kan være inte-
ressante, og det er nok i virkeligheden sundt!
Specialister har det jo ind i mellem med at
blive ensporede.

Selvom jeg har en meget specifik uddan-
nelse, tror jeg, at det, som jeg ville kunne få
arbejde på som geolog, er min brede naturvi-
denskabelig baggrund, som jeg hovedsageligt
har fra geologistudiet.


