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Hvis man er ansat som et fags fremmeste
protektorer – som ridderne af geologiens
runde bord – er det så ok, at man med hæn-
derne i skødet ser til, mens faget går neden
om og hjem? Har man gjort nok, når man
slår ud med armene, erklærer force ma-
jeure og henviser til en verdensomspæn-
dende nedgang i søgningen til bløde natur-
fag? Vel har man ej!

Mangelfuld kommunikation
Et felt, der tørster efter koordineret, kompe-
tent og gennemtænkt handling, er for mig at
se kommunikationsområdet. Særligt når det
gælder kapringen af nye studerende. Man
har nu indset, at de potentielle ansøgere
mangler viden om, hvad geologi egentlig er,
og det forsøger man så at gøre noget ved
gennem fx feltarbejde for gymnasieelever og
tilbud om efteruddannelse af geografilærere.
Indsatsen virker dog stadig sporadisk, enspo-
ret og uden reel indsigt i – eller accept af –
de forhold, man kommunikerer under.

Blandt andet er der en total mangel på
forståelse for, at det altså er den opfattelse,
som geograferne – de kommende gymnasie-
lærere – får af faget geologi, der kommuni-
keres videre til de potentielle nye stude-
rende. Hvis faget er indbydende, samfunds-
relevant og spændende – ja så er det dét,
der kommunikeres videre i gymnasiernes
geografitimer.

Når geografernes geologimodul derimod
er et helvede i håndstykker, geologiske tids-
perioder og anden udenadslære – ja, så er
det naturligt nok den fornemmelse, der brin-
ges videre. Alle, der har snuset til det fryg-
tede “Geologi K” på KUs geografistudium i
1990erne ved, hvad jeg taler om… Dumpe-
procenten i faget skreg til himlen om, at der

var noget galt! Alligevel ligner studieplanen
for det, som nu hedder “Geologi for geo-
grafistuderende” stort set den, der blev un-
dervist efter for ti år siden.

Et andet slående eksempel på uigennem-
tænkt kommunikation finder man i de så-
kaldte “besøgsservice-ordninger” (se for
eksempel: www.geo.au.dk/besoegsservice/).
Her tilbyder man at sende dygtige, unge
mennesker ud for at undervise i geologi på
gymnasierne. En rigtig god ide, jovist. Men
når det serveres som:

“Hey – her kommer vi og klarer den un-
dervisning, du ikke selv har kompetence til,”
så vil ingen lærer med respekt for sig selv
tage imod tilbuddet. Det er jo det samme
som at indrømme, at “det her magter jeg
ikke, skønt det faktisk er mit job”.

Brug ressourcerne rigtigt!
Der er altså noget grundlæggende galt med
de geologiske institutters tilgang til de kom-
mende studerende. På den anden side er det
naturligt nok, at man hverken på Geologisk
Institut i Århus eller i København har de
kompetencer, der skal til for at gøre noget
ved det. Problemerne kan nemlig ikke knu-
ses med ren geo-faglighed alene, og her bli-
ver man nødt til at bide i det sure æble og
trække på de største ressourcer, der er til
rådighed – de nuværende og tidligere stude-
rende.

Set fra hvor jeg står, kan man nemlig
nemt og uden de store udgifter rette op på
de to ovennævnte misforståelser – og et par
stykker til – med ét eneste tiltag. Et veltilret-
telagt kursus i formidling på overbygningen!
Sådan et kursus har to umiddelbare fordele:

- Det vil gøre overbygningen – ja hele ud-
dannelsen – mere attraktiv.

- Det vil gøre de nyuddannede mere kompe-

tente og dermed øge deres chancer for an-
sættelse. Det vil få antallet af arbejdsløse
geologer til at falde og igen gøre uddannel-
sen mere attraktiv.

Men det slutter ikke der. En del af kursus-
godkendelsen skal nemlig være et foredrag i
gymnasie-regi, hvor den studerende cause-
rer 2 x 1 time om “geologi”. Det giver
omkostningsfrit følgende yderligere fordele:

- Man kommer uden om den patroniserende
“besøgsservice” – nu er det gymnasie-
lærerne, der føler, at de hjælper os, og det er
straks noget andet.

- Der kommer nogle entusiastiske unge men-
nesker ud og taler med glød om dinoer, vul-
kaner, gletschere og jagten på olie. Den rig-
tige måde at præsentere faget for nye stude-
rende på.

- Man undgår at geografernes opfattelse af
geologi smitter af på potentielle ansøgere.

- Man kommer uden om introdage på insti-
tutterne, der – fordi de er store, grå og ikke
spor cool – ikke tjener andet formål end af-
skrækkelse.

Og “ja”– også et kommunikationskursus ko-
ster penge. Og “ja” – dem har I ingen af.
Men se på det som manden med koldbrand i
det ene ben. Han kan beholde sit ben, blot
for at dø i smerte kort tid efter, eller han kan
– af de rette folk med det rette værktøj – få
sat benet af og overleve.

På samme måde kan I sidde med hæn-
derne i skødet og vente på, at faget sygner
hen, eller I kan beslutte jer for at trække på
de folk, der nu engang skal trækkes på og
finde de penge, der nu engang skal findes.
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