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Geologi bør være almen viden, som befolk-
ningen er bevidst om. Det kræver en koordi-
neret strategi, hvor undervisningssystemet
på alle trin påvirkes med en langsigtet mål-
sætning, der definerer, hvad vi forventer, en
dansker bør vide om geologiske emner.
Samtidig skal geologiske begivenheder, glo-
bale som lokale, eksponeres mest muligt i
medierne med det formål, at befolkningen
skal føle, at geologi er vedkommende og
nærværende. Med den nye universitetslov er
der ingen tvivl om, at en stor del af ansvaret
hviler på universiteterne. Vi kan med rette
forvente, at universiteterne koordinerer en
væsentligt styrket formidling af geologien til
det omgivende samfund.

Formidling af spændende temaer
Situationen er nødvendigvis ikke så negativ,
som den ofte fremstår i debatten. Mit ind-
tryk er, at der eksempelvis bliver gjort et
stort formidlingsarbejde i amterne. Det er
derfor vigtigt, at faglig udveksling af viden
og kompetencer til lokalsamfundet får en
plads blandt arbejdsopgaverne for en geolog
efter den kommende kommunalreform. Det
er også vigtigt at gøre sig klart, at antallet af
nystartede studerende på geologi-studierne
ikke i sig selv er et succeskriterium for,
hvorvidt der er interesse i befolkningen for
geologi. Seertallene til en temalørdag på

DR2 om vulkaner er i den sammenhæng
mindst ligeså interessante.

Jeg ser bestemt ikke nogen skam i at
fange folks opmærksomhed ved at formidle
om eksotiske fænomener. Vi skal bruge de
fremragende virkemidler, vi har til rådighed.
Det gælder indsatsen på både undervisnings-
området og i forhold til medierne. Vi skal i
første omgang sætte fokus på, hvad der inte-
resserer modtagerne, derefter kan vi til-
fredsstille vores egne meninger om, hvad der
vil være væsentligt for befolkningen at vide.

Jeg har ingen anelse om, hvordan den
nuværende indsats er på undervisningsområ-
det. Jeg ved ikke, om der mangler tidssva-
rende undervisningsmateriale, der er tilegnet
de pædagogiske undervisningsformer, der
især inden for de seneste år er introduceret i
skolerne. Jeg ved ikke, hvem der foretager
en løbende udvikling og evaluering af geologi
i uddannelsen af undervisere til skolerne og
gymnasierne, men det kan i hvert være inte-
ressant at få deres syn på formidlingen af
geologi frem i debatten. Nogen må have et
samlet overblik.

Samlet strategi til styrkelse af interessen
Geologi egner sig fortrinligt til medierne. Vi
bør udnytte nationale og internationale geo-
logiske begivenheder, mens de er aktuelle og
dramatiske, og det er bestemt ikke nok at
koncentrere sig om 30 sekunders uddybende
interview i en nyhedsudsendelse. Ekspone-
ring i alle medier er vigtigt fra lokale, regio-
nale og landsdækkende aviser over populær-

videnskabelige blade og fagtidsskrifter til
radio, tv og internet. Det hele skal med i en
samlet strategi for at styrke interessen for
geologi i befolkningen. Desværre mangler vi
en personlighed – en geologiens Jens Martin
Knudsen – der via sin karisma og sit enga-
gement for emnet kan fange mediernes op-
mærksomhed. Det kan være, det kommer
med den manglede udsendelsesrække i TV
om geologien i Danmark, Færøerne og
Grønland.

Afstanden fra universiteterne til de øv-
rige geologer, undervisere og videnskabs-
journalisterne skal gøres kortere via et
struktureret netværk og vilje fra alle parter
til at afsætte den nødvendige tid og de nød-
vendige ressourcer, så geologisk formidling
kan varetages professionelt. Guleroden for
universiteter er troen på, at en styrkelse af
den geologiske almene viden i befolkningen
medfører, at rekrutteringsgrundlaget til stu-
dierne forbedres.

Personligt opdagede jeg eksistensen af
geologi-studiet, da jeg ved en fejl fik udleve-
ret en kursusbeskrivelse fra Geologisk Insti-
tut i Århus i stedet for en om matematik af
min studievejleder i gymnasiet. Da jeg abso-
lut intet vidste om geologi, kunne jeg i hvert
fald lære en masse nyt ved at læse geologi,
så derfor blev det det. Det er formentligt
ikke den typiske måde at ræsonnere sig frem
til et studievalg på, men det siger lidt om for-
midlingen af geologi på gymnasierne for 10
år siden, og at det måske er lidt af en tilfæl-
dighed, der gør, at man bliver geolog.


