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Interessen for geologi
Interessen for geologi begynder for mange,
når de er børn. Mange børn fascineres af at
gå ved stranden og se på sten, og allerede
hér kunne man gribe fat i dem og styrke de-
res interesse for naturen generelt – og der-
med også for geologien.

At naturfag i folkeskolen nærmest er lig
biologi skyldes sandsynligvis, at lærerne ikke
har fået nok undervisning i geologi, men at
der på lærerseminarierne bliver fokuseret
“for meget” på biologien – måske er det
lettere at forholde sig til dyr og planter end
jordskælv, grundstoffer og dinosaurer!?!

På gymnasierne skal man efterhånden
være heldig, hvis man får en geografilærer,
der ved lidt om geologi. Den lidt ældre gene-
ration af gymnasielærere, der er uddannet
fra Københavns Universitet havde en grund-
del, der bestod af geologi, geografi og bio-
logi, og blant de lærere er undervisningen i
geologi noget mere udbredt end hos de
yngre lærere, der ikke har haft denne grund-
del. Jeg tror ikke, at det er så “in” at under-
vise i geologi og følge fag i geologi på
geografistudiet, for der er generelt for dårlig
oplysning om, hvad man egentlig kan bruge
geologi til, og hvor geologer bliver ansat. En
af grundene til, at man for det meste lærer
om bruttonationalprodukter i Afrika,
befolkningspyramider og fødselshyppigheder
er, tror jeg, at det er lidt mere som sam-
fundsfag, og det er måske i virkeligheden
det, som unge geografilærere synes, er
spændende. Problemet er, at de ikke fletter
geologien ind i mange temaer, hvilket man
egentligt godt kunne. Man kunne for eksem-
pel tage problematikken om grundvands-
forurening op – set både med en geologs og
en geografs øjne, og det samme kunne man
med andre problemstillinger inden for olie-
industrien (efterforskningen, udvinding og
produktionen) naturkatastrofer mv., men
man tænker ikke i de baner hverken på
gymnasierne eller på universiteterne.

Gymnasier, universiteter, virksomheder
Efter min mening bliver der ikke reklameret

nok for geologi. Da jeg gik på gymnasiet og
overvejede, hvad jeg skulle studere, var det
et rent tilfælde, at jeg fandt ud af, at man
rent faktisk kunne læse geologi, og så havde
jeg en god geografilærer, der var interesse-
ret i geologi og derfor også underviste i en
del geologiske emner. Der var kun nogle bro-
churer godt skjult inde i studievejlederens
forkontor.

Et andet problem er, at der ikke rigtigt
bliver gjort opmærksom på, hvad man egent-
lig kan komme til at arbejde med senere.

Jeg synes, der mangler et link mellem
universitetet og virksomhederne i geologi-
studiet. På Statoil ser jeg mange speciale-
studerende, der får projekter i firmaet, og
som får lov til at bruge de faciliteter, som vi
har – og så får de en “rigtig” opgave, som
de udfører i samarbejde med os i virksomhe-
den. Et sådant samarbejde er gavnligt for
både den studerende, der får gode kontakter,
indsigt i hvordan hverdagen er ude i det “vir-
kelige” liv og erfaring. Virksomhederne får
gjort et stykke arbejde, som de ikke selv har
tid/personale til, og samtidig får de et indtryk
af, hvordan kandidaterne på universiteterne
arbejder, og hvilke færdigheder de har.

Om sommeren ansættes mange studenter
i olievirksomhederne her i Norge. Også i
denne forbindelse får de studerende indsigt i
industrien, og de får relevante opgaver og
erfaring, som de kan bringe med sig videre.

Det er ting som disse, vi mangler lidt i
Danmark. Universiteterne er i nogle tilfælde
lidt for “akademiske”, og virksomhederne er
ikke udadvendte nok. Det, mener jeg, resul-
terer i en lidt uheldig situation, hvor fokus
fra begge sider bliver lagt helt forkert på,
hvad der er vigtigt at kunne. For mig var det
lidt af et chok at komme ud i en virksomhed.
Der var mange ting, som jeg blev overrasket
over, og jeg har haft opgaver, hvor jeg må-
ske godt kunne have haft brug for for ek-
sempel ingeniørviden.

Jeg har kunnet bruge en del af det, som
jeg har lært på universitetet, især det at
skrive en bacheloropgave i maringeologi,
hvor flere fagdiscipliner blev kombineret. I
mit daglige arbejde i Statoil skal jeg bl.a. lave
prospektevalueringer, og her hjælper det ikke
kun at se på én side af geologien, her må

forskellige “værktøjer” (strukturgeologi,
sedimentologi, biostratigrafi, modning af
kildebjergarter m.v.) tages i brug for at få et
reelt “billede” af, hvad der er foregået, og
om der er mulighed for at finde olie. Det
tværfaglige arbejde på universiteterne er
utroligt gavnligt for de studerende, da det
giver en helhedsforståelse for geologien, og
samtidig kan det give nogle fordele, når man
senere skal ud og søge arbejde. Til min
ansættelsessamtale blev der lagt stor vægt
på især mit speciale og min bacheloropgave.

Jeg har været en af de heldige, som har
fået drømmejobbet, men konkurrencen om
de jobs, der er, er hård, og dem, som har lidt
erfaring med olieindustrien i form af studie-
jobs og/eller specialeskrivning i samarbejde
med en olievirksomhed har i nogle tilfælde
lidt bedre kort på hånden end dem, som in-
gen erfaring har. En anden ting, er hvad man
har skrevet speciale om, – er det noget som
er relevant for virksomheden, eller er det så
specielt, at man kan bruge de kompetencer,
som personen har, til noget andet? Man skal
dog ikke vælge speciale ud fra, hvad man
tror, en virksomhed har brug for, men efter
egen interesse.

Hvad sker der, hvis geologien forsvinder
Det er lidt vanskeligt at forudsige, hvad der
ville ske, hvis geologien helt forsvandt, men
det ville da helt sikkert have nogle konse-
kvenser. En del opgaver vil blive overtaget
af forskellige andre faggrupper som for ek-
sempel ingeniører, biologer og kemikere.
Samtidig kan vi gå hen og miste en del af
vores generelle forståelse for geologien og
geologiske begivenheder.

Bedre oplysning om geologi
Generelt ville jeg ønske, at der ville være
bedre oplysning i forbindelse med undervis-
ning om geologi, hvad det er, hvad det
egentligt kan bruges til, hvad en geolog ar-
bejder med og lidt om geologien i hverdagen,
for der er ikke mange, der fx tænker på, at
et murstenshus er lavet af ler, og at mange
af de maskiner, vi bruger til hverdag kører
på  olieprodukter.

Bedre kommunikation og samarbejde mel-
lem universiteter og virksomheder er et must!


