
www.geologinsdag.nu

Mer geologi i skolan

Geologi är grunden
Geologi är kunskap om jorden som vi lever på, de 
processer som har verkat, verkar och kommer att 
verka, och om det moderna samhället – råvaror, 
miljöpåverkan, att bygga i och på jord och berg, 
naturkatastrofer och mycker mer. 

Lärarsidor som ska underlätta
För att underlätta för lärare och andra som arbetar 
med undervisning har vi tagit fram både material 
och idéer. 

På vår webbplats finns en särskild avdelning för 
skolan. Här finns övningar och praktiska uppgifter, 
filmsnuttar, presentationsmaterial med mera. Det 
mesta kan man ladda ned själv från webbplatsen.

Geologi i läroplanen
Vi har tagit fram material som visar hur man kan 
arbeta med geologi i skolan utifrån kursplanerna i 
läroplanen Lgr 11. 

Skoltävling i geologi
Varje år bjuder Geologins Dag in alla skolklasser 
att delta i vår skoltävling. På vår webbplats hittar 
du information om årets tävling och tidigare års 
bidrag: filmer, planscher m.m.

Läs mer om geologi i skolan under fliken  
”För lärare” på: www.geologinsdag.nu

Geologins Dag
Geologi är kul, spännnade och fascinerande. 
Dessutom är kunskap om geologi en 
förutsättning för vårt samhälle! Geologins Dag är 
ett nätverk för oss som vill dela med oss av vårt 
engagemang och intresse för geovetenskaperna.

Geologins Dag uppmärksammas runt om i Sverige 
andra lördagen i september. Årligen lockas tusentals 
barn och vuxna att fråga om stenar, följa med på 
vandringar eller lära sig om t.ex. glaciärer, vulkaner 
och livets utveckling. 

Arrangemangen är basen
Geologins Dag bygger på enskilda arrangörers 
insatser – föreningar, organisationer, företag, 
universitet, museer, skolor och möjlliggörs genom 
våra bidragsgivare.  Föreningen för Geologins Dag 
fungerar som sammanhållande länk. 



Geologins Dag är ett nätverk av arrangörer, 
bidragsgivare och samarbets partners som 
alla verkar för ett och samma mål: att öka 
intresset för geologi. 

Som bidragsgivare ...
... exponeras du i annonser, trycksaker, på vår webb-
plats med mera. Framför allt är du en del av den 
plattform som Geologins Dag utgör för att nå ut till 
en bredare allmänhet. 

Som arrangör ...
... blir du en del av en nationell aktivitet, med gemen-
sam marknadsföring och inramning. Du har också 
möjlighet att beställa gemensamt PR-material, bro-
schyrer, planscher med mera – kostnadsfritt eller kraf-
tigt subventionerat. Samtidigt har du möjlighet att visa 
upp just din verksamhet för en intresserad allmänhet.

Som medlem och prenumerant ...
... på vårt nyhetsbrev blir du uppdaterad om vad som 
händer inom Geologins Dag. Du får också tips om 

Ett geologiskt nätverk

Kontakt
Frågor och funderingar om Geologins Dag? 
För mer information om Geologins Dag, vad vi gör, och 
material kontakta kansliet: geologinsdag@sgu.se  
Vi finns även på:

www.geologinsdag.nu
www.facebook.com/geologi.idag
Instagram: @geologinsdag

nytt material, användbara länkar, inspiration, idéer 
och mycket mer. Medlemskapet och prenumerationen 
kostar inget. 

Om Föreningen
Föreningen för Geologins Dag är en ideell förening 
utan ekonomiskt ändamål. I styrelsen sitter repre-
sentater från företag, organisationer, universitet och 
skola. Kansliet finns sedan 2010 på Sveriges geolo-
giska undersökning, SGU. 

Bli en del av vårt nätverk du också!


