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Varför geologi? 
- min berättelse

Två böcker

En resa 

En undran och förundran inför svunna 
världar och jorden bortom människans 
påverkan



Vägen hit
Geologistudier i Lund

Doktorandprojekt i Sarek

Post-doc på Oslo Universitet, forskning på 
Grönland

De Nationale Geologiske Undersøgelser i 
Danmark og Grønland

Avannaa Resources

Eget företag



Varför ska vi förmedla geologi?

Öka kunskapen om och förståelsen för:
▪ Geologiska proceser

▪ Klimatförändringar

▪ Behovet av geologiska material, för 
infrastruktur, teknologi, klimatanpassning

▪ Förhållandet mellan tiden det tagit att bilda 
georesurser och tiden det tagit att förbruka 
dem

▪ Det faktum att alla georesurser är ändliga

Förundring och begejstring



Geologer är nödvändiga!

... Men vi är kanske lite dåliga på att tala om det

Råmaterial (metaller, industrimineral, ballast, 
energiresurser), förorenad mark, grundvatten, 
byggnation, forskning & utveckling, kartering



Svårt med geologi?

Det är så lång tid!

Är det inte samma överallt?

Hur vet man vad som finns inne i 
bergen/ under marken?



Hur förmedlar man då geologi?
Om geologi känns långt bort så kan man med 
framgång koppla till sådant som ligger betydligt 
närmare!

▪ Geologiska råvaror används i allt från asfalt och betong till 
smarta telefoner och teknologi för en grön omställning

▪ Lokal byggnadssten eller annan sten (gravstenar)
▪ Kulturarv och industrihistoria intresserar många och har ofta 

kopplingar till georesurser
▪ Landskapet ser många, men kanske inte alltid förstår varför 

det ser ut som det gör och vilka processer som ligger bakom
▪ Spännande upplevelser såsom grottor, gruvor, stup och fjäll
▪ Spännande utdöda djur är nästan alltid rätt!

Viktigast är berättelsen!



Den fascinerande 
upptäckten!

För både barn och vuxna är nyfikenheten en 
viktig drivkraft och kan man göra upptäckter 
och se samband själv förstärker det 
upplevelsen av att lära sig och att förstå.

Att få ”testa” sina kunskaper, bli godkänd och 
diplomerad ger en stolthet över sig själv och 
sina kunskaper



Hur når vi ut bättre?

Skola!
◦ jag tror det är väldigt viktigt att jobba för att få in GEOLOGI i 

läroplanen. Det som har ett namn, det finns!

Geoparker!
◦ det finns fler och fler geoparkprojekt i Sverige, jag tror det är en bra 

väg att öka medvetenheten om geologi

Stöd från relevanta organisationer!
◦ Offentliga institutioner som verkar inom geologi bör bli bättre på att 

synliggöra den popularisering och de out-reachprojekt som finns



Tusen tack till Geosektionen för 
utmärkelsen Årets Geolog!

Tack till nätverket 
Geoforum Skåne!


