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At interessen for at læse naturvidenskab er
lav, mener jeg, skyldes forholdsvis dårlige
jobmuligheder. At den er endnu lavere for
geologi, har jeg svært ved at forstå. For
selvom ledige jobs er få, findes der jo utroligt
mange spændende jobs inden for geologi. Og
så synes jeg, de ligger tættere på faget end
de jobs, man ellers kan få med en naturvi-
denskabelig uddannelse. Det kunne være
fordi, fokus på geologi er for lille herhjemme,
siden geologistudiet ikke er mere populært.

Mere fokus på geologi
Jeg har læst et år på geofysik, også på KU,
men det var ikke mig. Jeg vil gerne læse et
fag, som også har mere praktisk anvendelse.
Hvor man er i felten som i geologi. Da jeg
læste geofysik, fandt jeg ud af, at der var en
linie, der hed geologi-geofysik, – og hvad
den indeholdt. Hvis jeg havde vist mere om
uddannelsen i forvejen, havde jeg valgt den i
første omgang.

Man burde have mere fokus på geologi,
for der er mange landskabelige herligheder
af geologisk interesse herhjemme. For ikke
at glemme på Grønland. Jeg synes godt,
man kan sammenligne vigtigheden af geologi
med vigtigheden af biologi. Og jeg tror, at
geologi og biologi appellerer til de samme
mennesker. Man kan sige, at det er ærger-
ligt, at vi skal konkurrere om de kommende
studerendes gunst på lige fod med en kæmpe
som biologi. Biologi har man jo både i folke-
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skolen og i gymnasiet som et fag for sig i
modsætning til geologi. Hvis vi havde mere
geologi i folkeskolen og gymnasiet, ville der
være en bedre chance for at “vinde” flere
studerende over på geologistudiet.

Geologi ikke-eksisterende i gymnasierne
Og geologi er jo praktisk talt ikke-eksiste-
rende i folkeskolen og gymnasiet. Det var
det i hvert fald, da jeg gik i gymnasiet. Geo-
grafi i gymnasiet, som burde indeholde geo-
logi, bliver jo undervist af geografer. Og jeg
er måske fordomsfuld, men jeg tror, at de
geografer, der underviser på gymnasiet, er
skabshumanister, og at gymnasieundervis-
ningen appellerer til kulturgeografer. Des-
uden kan man ikke undervise i geografi på
gymnasiet som geolog. Jeg synes, geofysi-
kere og geologer skulle kunne undervise i
gymnasiet såvel som geografer.

Mere reklame for faget
Jeg kunne godt tænke mig at få et større
indblik i,0 hvordan geologer fungerer i er-
hvervslivet og ikke kun det, jeg kender fra
universitetet. I forbindelse med geofysik blev
der afholdt en dag, hvor forskellige større
virksomheder var repræsenteret. Fx Maersk,
DMI og DONG. Det var en dag, jeg selv fik
meget ud af. Men den slags findes ikke på
Geologisk institut i København. Ærgerligt,
for den slags kunne jeg godt tænke mig mere
af, også gerne flere dage. Det ville også
være rart at vide mere om, hvilke jobmulig-
heder der er i udlandet.

Der er jo brug for geologer i erhvervsli-
vet, så hvis uddannelsen dør helt ud, vil der

jo blive en mangel på geologer i Danmark.
Derudover er geologi også en del af almen
dannelse, og det er da lige så vigtigt at vide
lidt om Møns Klint som at kende til Dybbøl
Mølle. På den måde er geologi også et
stykke af Danmarkshistorien, og man støder
på den alle steder.

Der må simpelthen gøres mere reklame
for geologi og de jobmuligheder, der er inden
for faget. Det er nok vigtigst at komme på
gymnasierne, og det bedste ville være et geo-
logifag i gymnasiet også gerne i folkeskolen.

Tilfreds med studiet
Jeg er tilfreds med studiet med hensyn til fag
og undervisning. Jeg har selvfølgelig svært
ved at afgøre, om vi får det, vi har brug for.
De, der læser ren geologi, har visse fag, som
jeg misunder dem for som for eksempel mi-
neralogi og geokemi. Jeg mener derimod
også, at de mangler de fag, jeg i stedet har,
nemlig fag i matematik og fysik. Men jeg
synes generelt, det er godt med en univer-
sitetsuddannelse, hvor man kommer så me-
get ud og henter sine egen data.

At der falder studerende fra uddannelsen,
kan man næppe undgå. Og jeg tror nok, at
de fleste, der begynder at læse geologi, får
svært ved at slippe det, så jeg synes ikke,
der nødvendigvis skal gøres mere for at
holde på de studerende. Men der skal helt
klart gøres mere for at få de potentielle stu-
derendes øjne op for geologien.

Flere af dem, jeg kender, synes, det lyder
rigtig fedt at læse geologi, men de har ikke
stødt på det før. Og jeg vil helt bestemt an-
befale uddannelsen.


