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Det faldende optagelsesantal
I de senere år har geologistudiet på Køben-
havns Universitet tiltrukket alarmerende få
studerende. Meldinger om de seneste
optagelsestal viser, at interessen for faget er
dalet med eksponentiel hastighed fra om-
kring 100 optagne, da undertegnede startede
i 1991, til mellem 10 og 20 på det seneste
hold. Dette betyder i praksis at mange af de
eksisterende kompetencer inden for faget er
i fare for at miste deres betydning, både i
international såvel som i national sammen-
hæng, da de studerende udgør det økonomi-
ske fundament for deres virke. De midler,
som fakultetet tildeles fra statslig side, er,
efter min bedste overbevisning, baseret på
antallet af optagne studerende samt produ-
cerede kandidater og ph.d.er. De tildelte
midler justeres således årligt efter, at der er
gjort status over samme.

Set i lyset af satsningen vedr. det nyligt
etablerede Geocenter på Øster Voldgade 10
(tidligere Geologisk Institut), hvortil der er
anvendt millioner af kroner, kan det undre at
interessen for faget er til at overse. Presse-
omtalen af samme Geocenter har i øvrigt
også været til at overse – endsige glimret
ved sit fravær (i hvert fald i den brede presse).

God teknisk indsigt og basisviden, men..
Min baggrund for at vælge geologi som ho-
vedfag er formentligt noget utraditionel, idet
jeg i 1988 fik chancen for at arbejde som
assistent for det daværende Greenex A/S
som, sammen med svenske Boliden AB,
opererede bly-zink-sølv-forekomsten i
Marmorillik på Vestgrønland. Jeg skrev
følgeligt et erhvervsorienteret malmspeciale
i samarbejde med Boliden AB.

Geologistudiet er en bred uddannelse, og
de fleste kandidater kan bestride stillinger på
lige fod med civilingeniører og kandidater fra
andre naturfaglige grene. Fx har de fleste
geologikandidater en god teknisk indsigt i en
hel suite af praktisk anvendelige analyse-
teknikker som eksempelvis massespektro-
skopi, ion-mikrosonde, røntgendiffraktion og
fluorescens, neutron-aktivering, polarisa-
tionsmikroskopi, sedimentære orienterings-
målinger, geofysiske målinger etc. Selvsagt
er de fleste kandidater også i stand til at
tænke, tolke og præsentere resultater via
omtalte teknikker kombineret med observa-
tioner gjort under feltarbejde. De fleste kan-
didater er stærke i uorganisk såvel som or-
ganisk kemi, og ligeledes er der taget eksa-
miner i støttefag som fx matematik og fysik
på universitetsniveau.

Alligevel må den færdige geologikandidat

ofte stirre ned i en afgrund af frihed og mang-
lende beskæftigelse, som på sigt udvikler sig
til frustration og misbilligelse af det studium,
som han/hun har valgt. Og det på trods af et
godt sundt resultat efter endt studium.

En iværksætters betragtninger
Jeg vil i det følgende subjektivt forsøge at
skitsere nogle af de forhold, der gør sig gæl-
dende, når jeg kigger på geologistudiet fra en
erhvervsvinkel i min egenskab af selvstæn-
dig iværksætter – nu på fjerde år. Forhol-
dene præsenteres efter faldende betydning:

1. Studiet mangler erhvervsorientering. Re-
præsentanter fra virksomheder bør inddra-
ges i undervisning såvel som eksamination,
som det fx er tilfældet for DTU.

Det er nærliggende at fremdrage et ek-
sempel fra Danmarks igennem mange år
mest geologi-orienterede erhvervsbranche:
olie- og naturgas. Da undertegnede læste,
blev der i hvert fald ikke udbudt nogen kurser i
dette, udover enkelte referencer her og der.

Hvor var kurset i off-shore drilling og
andre aktiviteter? Hvor var kurset i Off-
shore downhole-geofysik (udover seismik)
og geologens rolle ombord? Hvem ved om
permeabilitet er et begreb, der kan anvendes
til andet end at fastslå gennemstrømnings-
evnen af sedimenter ved den sjællandske
nordkyst? Hvorfor er det mon ingeniørerne,
der får de fleste stillinger i dette felt?

2. Pensa bør være associeret med praktisk
anvendelige problemstillinger som kan an-
vendes i industrien. De udbudte ph.d.- og
specialetilbud læner sig for meget op ad grund-
forskning. Grundforskning bør varetages af
de fastansatte og ikke de studerende. Den
barske realitet er, at HR-medarbejdere (Hu-
man Ressource) på virksomheder med an-
sættelseskapaciteter er bedøvende ligeglade
med grundforskning. Her skeles i langt højere
grad til kandidatens kundskab om de erhvervs-
mæssige problemstillinger, der er direkte
associerede til virksomhedens konkrete drift.

3. Studiet skal markedsføres såvel i indu-
strien som i gymnasier. Det nytter intet at
fokusere på gymnasierne alene – så havner
alle de færdige kandidater uden job og
geologistudiet uden bæredygtighed.

4. Der skal gøres en indsats for at tilveje-
bringe og indføre et bredt undervisningsma-
teriale, der egner sig til gymnasier og for så
vidt også til folkeskoler. I dagens gymna-
siepensum lægges der alt for meget vægt på
blød geografi, som fx demografi og afri-
kansk buskmandsmode. Dette kræver, at
faget markedsføres over for repræsentanter
i undervisningsministeriet.

5. Der skal følges op på tidligere studerende
og deres erfaringer. Der skal laves konkrete
planer over, hvor kandidaterne havner, når
og hvis de bliver beskæftiget. Disse informa-
tioner samles i en åben database, som po-
tentielle og eksisterende studerende har ad-
gang til. På ledelsesplan skal databasen an-
vendes som et værktøj til kontinuerligt at
dreje lektionsplanen i den rigtige retning, så-
ledes at det sikres, at grunduddannelsen og
udbudet af overbygningskurser altid er tids-
svarende og erhvervsorienteret. En gang om
året afholdes der et ledermøde, hvor der
gøres status over tidligeres studerendes
skæbne og fakultetets andel heri.

6. Tidligere studerende kan med fordel an-
vendes i undervisningen og til ledermøder,
også selvom de virksomheder, hvori de er
ansat, skal kompenseres herfor.

7. Studiet er baseret på gamle værdier og
lærebøger. Det bedste indenfor Danmarks-
geologi er fx identisk tituleret og skrevet af
Wienberg-Rasmussen i 50erne. Et værk som
stadig udleveres i hård kopi til 1 års stude-
rende. Der er endnu ikke kompileret en
grundbog, der indeholder et kollokvium over
nyere resultater inden for Danmarks-
geologien.

De fastansatte er forpligtet til at kunne
levere et tidssvarende sammenhængende
undervisningsmateriale, der tager udgangs-
punkt i nyere forskningsresultater. Hvis en
sådan grundbog ikke kan fremskaffes fra
eksterne forfattere, bør den forfattes af de
fastansatte – fx som et joint venture
lektorerne imellem. I sagens natur skal et
sådant værk jævnligt opdateres. P.t. lægges
der langt større vægt på publikationer i fag-
lige tidsskrifter, idet kvantiteten af disse er
fakultetets “andet guld”. Det fundamentale
indlæringsmateriale er ikke i orden. I denne
forbindelse se også pkt. 4.

8. Visse fastansatte skal lære at motivere og
fastholde de studerende til studiet og dermed
konfrontere dem fagligt i langt større grad,
end tilfældet er i dag. Derfor bør disse an-
satte sætte sig bedre ind i, eller deltage i kur-
ser om, basale pædagogiske principper. De
studerendes indlæringsbehov svigtes for ofte
pga. lærerens manglende engagement i un-
dervisningen.

9. Hvis beskæftigelsesprocenten ligger under
75 %: Se pkt. 1-8.

Der vil formentligt være en lang række af
andre motiverende tiltag, der kan ændre den
katastrofalt lave optagelseskvotient. Jeg hå-
ber hermed at have givet bolden op til en
diskussion herom.


