Föreningen Geologins Dag
lyfter geovetenskap året runt
– och firar stort den andra lördagen i september

När Västra Karups skola från
Båstad vann skoltävlingen fick de
åka till stenbrottet vid Bjärehalvön
tillsammans med vår geolog.

Är du intresserad av geologi?
Då är du välkommen att bli medlem i Geologins
Dags förening genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi har över 1 000 medlemmar och medlemskapet är kostnadsfritt. Surfa bara in på www.
geologinsdag.nu/medlem och fyll i din mailadress
så är det klart!
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Om oss
Geologi är en del av geovetenskapen, som är läran om jorden och dess historia. Föreningen för
Geologins Dag är en ideell förening som vill väcka
nyfikenhet och visa vilken nytta kunskap om geologi
och geovetenskap ger samhället. Nästan allt runt
omkring oss handlar om eller påverkas av geologi – råvaror, dricksvattenförsörjning, miljöpåverkan
och infrastruktur är några av dessa saker. Frukterna
av geologin nyttjar vi varje dag, med grundämnen i
produkterna vi använder eller kunskapen som krävs
för att driva stora infrastruturprojekt. Det senare
kommer du få läsa mer om på sidan 14-15 i den här
broschyren.
Året runt arbetar vi för att synliggöra geologi, och
varje år, den andra lördagen i september, har vi ett
stort firande. Geologins Dag är framför allt en tem-

adag, men också en förening. Temadagen har vi firat
sedan 2001 och då anordnas gruvbesök, guldvaskning,
exkursioner och mycket annat spännande.
Under vårt paraply har arrangörer möjlighet att
anordna evenemang för allmänheten över hela Sverige.
För att få in mer geologi i skolundervisningen har vi
tagit fram skolmaterial du som lärare kan använda.
Geologi kan låta både djupt och svårt, men det är
något som berör oss alla och finns runt omkring
oss hela tiden. Så kolla gärna in skolmaterialet på
vår hemsida för att vara med och sprida kunskap
om geologi i skolan. Varje höst har vi dessutom en
skoltävling på temat geologi och i december har vi en
uppskattad julkalender där man får lära sig mer om
geologi.
Läs mer på www.geologinsdag.nu!
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Geologi i skolan
Att förstå geologi och känna till grunderna i hur jorden
bildats - hur luft, hav och mark samverkar - ger en ökad förståelse för omvärlden och naturen. Det ger oss en beredskap
att främja hållbar utveckling och hjälper oss förstå varför
och hur vår jord förändras över tid, vilket också ger oss förutsättningar att växla mellan olika tidsperspektiv. Jorden och
berggrunden under våra fötter utgör förutsättningar för våra
liv. Det gör att vi bättre förstår tillgång och användning av
naturresurser som exempelvis mineraler, vatten, skogar och
odlingsmark ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv. I jorden odlar vi maten vi äter som potatis
och vete och ur berget utvinns material i form av mineraler
och metaller för att bygga bland annat vägar, hus, bilar, båtar
och maskiner. I skolan ingår geologi som en del av ämnet
geografi.

Vi söker framtidens resurser.
Vill du upptäcka dem
med oss?

Drive change for
generations to come

En tävling för
unga geologer!
Varje år anordnar Geologins Dag en tävling för elever i alla
åldrar. Tävlingen går ut på att på något sätt i bild och text
beskriva en geologisk företeelse. Det kan vara en besynnerlig
sten eller en geologisk miljö, men det är viktigt att också i
text försöka sätta in det hela i ett geologiskt sammanhang.
Föreningen utser en vinnare som får 10 000 kr till klasskassan. Dessutom får klassen ett besök under en dag av en
riktig geolog.

Besök i Hansåkerskolan i Stugun,
Jämtland
I mars 2021 besökte vår ambulerande geolog klass 5 vid
Hansåkerskolan i Stugun. Klassen vann skoltävlingen med
sin text och bild av en kantig sten. Vår geolog förklarade
områdets geologi och försökte förklara stenens uppkomst.
Bakom skolan fanns ett område med jättestora block som
troligtvis skyfflats ihop till en hög av inlandsisen, ett fenomen geologer kallar för ändmorän. Klassen var väldigt
entusiastisk och barnen knackade och klättrade runt bland
blocken. Geologen kunde konstatera att stenblocken var av
granitiskt ursprung. Klassen fick 10 000 kr och skulle resa
till Gröna Lund i Stockholm för pengarna.

Subkambriska peneplanet Halleberg, Nordkroken. Foto: Birgitta Säihke

För att du vill förstå
hur vår planet fungerar
Läs kandidatprogrammet i geovetenskap
www.su.se/utbildning

Upptäck naturen på nytt
Sverige har en fantastisk och väldigt omväxlande geologi! Visste du t.ex.
att det finns dinosauriespår i Skåne? Eller att Europas största meteoritkrater finns i Dalarna? Att lära sig om geologi handlar ofta om att vara
ute i naturen och upptäcka och se naturen och geologin med egna ögon.
Geologi berör också aktuella frågor om till exempel växthuseffekten och
bristen på rent vatten. Bara om man förstår hur berg, jord, vatten och
luft har bildats och samverkar, kan man förstå konsekvenserna av människans ingrepp i naturen.
Naturen är fylld av spännande berättelser, allt man behöver göra är att
lära sig läsa naturens språk. Geologen ser språket i berggrunden och i
grundvattnet. Geologen ser resultatet av naturens krafter i skogen på
våren när blåsipporna blommar (blåsippor trivs särskilt bra i kalkrik jord,
vilket kan bero på att berggrunden utgörs av kalksten - som bildats där
det en gång varit havsbotten), eller där det växer mycket lingon, men lite
blåbär (vilket beror på att jorden är näringsfattig).
Vilken historia kan du läsa i naturen runt dig?

Med hjälp av teknik löser vi
våra kunders utmaningar för att
tillsammans göra livet bättre för
samhället, människa och naturen

Kalkgrottorna vid Västra Tunhem. Foto: Henrik Theodorsson

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

www.mala.se

Ryds grottor i Rånna Ryd. Foto: Henrik Theodorsson

Jobba hos oss
Vi förädlar inte bara mineral.
Vi förädlar naturbegåvningar.
Läs mer på kaunisiron.se
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Geoparker
– områden med unika geologiska naturvärden
Platåbergens Geopark i Västergötland blev 2022
utnämnd till Sveriges första Unesco globala geopark. Det är ett bevis på att området har geologiska
platser och landskap av internationell betydelse.
Globala geoparker utses av FN-organet Unesco
och idag finns det 177 globala geoparker i 46 länder.
Geoparkerna samarbetar i det globala geoparksnätverket, som syftar till att skapa band mellan geoparker världen över. Att vara en del av detta nätverk
sätter också området på världskartan.
I Sverige har vi också utnämningen Svensk geopark.
Det är en nationell status som kan vara en självständig utmärkelse, eller ett steg på vägen mot god-

kännande som en global geopark. Siljans geopark
(Dalarna) och Geopark Indalsälven (Jämtland) har
status som nationella geoparker.
Geoparker ska aktivt jobba för att sprida kunskap
om de geologiska värden som finns i området; sambandet mellan geologi, natur- och kulturarv; liksom
att utveckla besöksnäringen och turismen i området
på ett hållbart sätt. Viktiga platser i geoparkerna
visar tydligt på de geologiska processer som pågått
genom årmiljonerna - och som faktiskt fortfarande
pågår. Tanken är att en geopark ska ge ökad förståelse för hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och
vår planet!

Världens bästa yrke
Inte så förvånande kanske, men vi på Geologins Dag tycker
förstås att geolog är världens bästa yrke, där man kan arbeta
utomhus och inomhus, till havs eller på land, över hela
världen och med en mängd olika uppgifter. Men vad gör
egentligen en geolog?

Kartlägger
Geologer hjälper till att svara på frågor om
bland annat grundvatten och föroreningar i
marken. Man gör det genom att kartlägga och
provta berg, jord och vatten och skapa kartor,
modeller och databaser som sedan myndigheter och kommuner kan använda.

Identifierar
Geologer hjälper till att identifiera vilka
områden som är värda att skydda och
bevara ur ett geologiskt och tvärvetenskapligt perspektiv. Även växtligheten, djurlivet
och terrängen är beroende av geologin.

Undervisar
Att lära sig saker är bra – men man måste
också föra vidare kunskapen. Geologer har
massvis med kunskap och många blir lärare
för att låta fler upptäcka det fantastiska med
geologi.

Prospekterar
Att prospektera innebär att utforska
ett område för att leta efter värdefulla
mineraler och naturresurser. Det är
mer än guld som glimmar; geologer
hittar malm, sällsynta mineral, torv,
olja och kol. Allt det som behövs för
att samhället ska fungera.

Forskar
Forskning inom geovetenskap rör allt som
handlar om hur jorden bildats, vattnet vi
dricker, jordbävningar, fossiler, vulkaner, hur
föroreningar sprids och klimatförändringar
uppstår och varför jorden ser ut som den gör.

Bygger
När något ska byggas behövs geologer - oavsett om det
rör hus, vägar, järnvägar eller tunnlar så spelar geologen en
viktig roll med sina detaljkunskaper om berg, jord, grundvatten och stabilitetsförhållanden både i planeringen före
och under bygget.

Samhället behöver fler geologer
Geologer behövs i samhället, och det är
stor efterfrågan på geologisk kompetens
och kunnande. När branschorganisationen
Innovationsföretagen nyligen sammanställde personalläget inom de teknik-, industri-,
och techkonsultföretag som geologer ofta
arbetar inom visade det sig att 65% av alla
företag behövde nyanställa de närmaste 6
månaderna.
I snitt uppgav företagen att de behövde
öka sin personalstyrka med 7,7%. På ett

stort företag som Sweco, som har 6 000
anställda, innebär det att de skulle behöva
anställa närmare 400 teknikkonsulter. 63%
av företagen uppger dessutom att de förväntas få in ännu fler ordrar. Samtidigt är
behovet i andra branscher också stort, och
även gruvnäringen uppger att det råder
stor brist på geologer.
Att låta intresset för geologi bli ett
heltidsyrke är en god investering
för framtiden.
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Geologen ser mer!
När man en gång har tagit på sig geologi-glasögonen så blir
ingenting längre detsamma. Det finns så mycket runt om oss
som är dolt i bakgrunden, och för att förstå sin omgivning fullt
ut krävs kunskaper inom geologi. Det är en fantastisk värld att
upptäcka, när man vet vad man ska leta efter.
Med kunskaper inom geologi kan varje promenad bli ett äventyr.
Geologen ser rullstensåsar och tänker tillbaka på hur inlandsisen
måste ha dragit fram över våra landskap. Ett gult rapsfält växer
ofta där det har varit en sjöbotten och stöter du på en backe med
runda stenar i skogen har det förmodligen tidigare varit en gammal strandlinje där som sedan höjts upp genom landhöjningen.
Och visste du att de imponerande raukarna på Gotland är rester
av gamla korallrev, som fanns när Sverige för 400 miljoner år
sedan låg vid ekvatorn?
Geologens kunskaper kommer också väl till pass vid stora naturkatastrofer. Jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott är alla
konsekvenser av förändringar i jordskorpan och direkt kopplat
till geovetenskapen. När man lär sig se och tänka som en geolog
kan man förstå dessa enorma naturkrafter på ett bättre sätt.
Gissningsvis kommer du se på vår jord med både förundran och
respekt efter det.
Vårt budskap är att Sverige och världen är en fantastisk plats att leva
i och att det finns så mycket mer att upptäcka om man bara har rätt
kunskap. Geologin väntar på dig runt hörnet, det är upp till dig hur
mycket du vill se. Bli arrangör och sprid geologi med oss!

Vill ni också ha
en professionell
broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Ulvesund. Foto: Mikael Edland Faber

Se ljuset i tunneln med oss

Se ljuset i tunneln med oss

Trafikverket

trafikverket.se/jobboframtid

trafikverket.se/jobboframtid

Vi har framtidens metaller i marken.
Vill du vara med och ta upp dem?
www.copperstone.se

På Västlänken spelar geologen en viktig roll
I Göteborg arbetar man nu med ett enormt infrastrukturprojekt, Västlänken. Planen är att ge staden
en genomgående pendel- och regiontågtrafik och
det ska byggas långa tunnlar. Och här spelar geologerna en extremt viktig roll.

tar bort jordmassor och gjuter tunneln. Genom att
använda Q-systemet har geologerna sex parametrar
som bedöms varje gång de går ner i tunneln för att
genomföra en ny kartering. Utifrån dessa parametrar
bestäms vilken förstärkning som krävs i tunneln.

– Vi är fem geologer som arbetar här och vi gör så
kallade karteringar. Genom att kartlägga berget efter varje sprängning ser vi vilken förstärkning som
tunneln ska få, säger Kristian Nilsson, samordnande geolog på Trafikverket i projekt Västlänken.

– Det är ju två delar, är det för mycket förstärkt
kostar det mer tid och pengar, och blir det för lite så
föreligger det en rasrisk. Vi fyller en viktig funktion
för framdriften och för att säkerställa att tunneln inte
rasar in, säger Kristian.

Utöver Kristians team så har ett hundratal geologer
med olika inriktning, under olika stadier, arbetat
med frågor rörande markförhållanden, materialhantering, omgivningspåverkan, schakt i jord, tunneldrivning, bergförstärkning och injektering – för att
säkerställa en säker anläggning!

Förutom det stora ansvaret så arbetar Kristian och
hans team snabbt. Varje kartering tar runt 1,5 timme.
Men Västlänken ska inte vara i drift förrän år 2026.

Västlänken byggs både i berg där man spränger sig
fram under marken och genom lera där man schak-

– För att lyckas i det här arbetet måste man som berggrundsgeolog vara väldigt flexibel och ha lätt för att
samarbeta. Det är så många involverade så man måste
kunna prata med folk på ett bra sätt. Sedan måste man
självklart vara noggrann och väldigt ansvarstagande.
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Vill du veta mer?
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Gå in på www.geologinsdag.nu och bli medlem!
Du kan även stödja vårt arbete genom att göra en
insättning till vårt bankgironummer: 5427-2745.

Geologins Dag
Box 2078, 750 02 Uppsala
E-post: kontakt@geologinsdag.nu
Organisationsnummer: 802412-7162
Instagram: geologinsdag
Facebook: geologi.idag
LinkedIn: geologinsdag

