
Kaarina Ringstad 
 

Informatör på SGU  

(hydrogeolog och copywriter) 

och 

projektledare för uppdraget  

”Att öka kunskapen om geologins 

betydelse för samhällsbyggnad 

och tillväxt” 



Vadå geo… 

någonting… 

STENTRÅKIGT ! 

Vad är det här 

bra för? 

… det har fröken 

inte sagt något 

om.  

Jag vill nog jobba 

på TV. Eller rädda 

världen – typ 

Greenpeace eller 

så. Eller 

spelutvecklare… 



Har du hört … nej, 

ett stenbrott … 

vad ska det vara 

nödvändigt för? 

Ska skynda mig. 

Tar nya vägen 

genom tunneln. 

Ska titta på en ny 

läsplatta 

imorgon… 

Ja, att de aldrig blir 

klara med den nya 

järnvägsdragningen

… 





• Begränsad kunskap och  
förståelse för geologins  
betydelse för samhället 

 

• Rekryteringsbehov 

 



SGU har fått i uppdrag att 
  

öka kunskapen om geologins 
betydelse för samhällsbyggnad  
och tillväxt 



eller helt enkelt  
 
Geologi är angeläget, viktigt  
och engagerande!  



Framgångsfaktorer 

• SAMVERKAN! 

• Engagerande, spännande  
och lockande  

• Lyfta fram nyttan 



Så här ska det gå till: 

1. Kartläggning: vad har gjorts, vad görs, möjliga samarbeten  

och samarbete/finansiering från branschen 

 



Så här ska det gå till: 
1. Kartläggning: vad har gjorts, vad görs, möjliga samarbeten och samarbete/finansiering 

från branschen 

 

Stöd i regionalt 

kompetens-

försörjningsarbete 

Barn och ungdomar Allmänhet Bevaka (arbetsmarknadsåtgärder): 

2. Insatser/åtgärder: 

Nätverk med ”ambassadörer” 

Digital plattform – en mötesplats och kunskapsportal 



Så här ska det gå till: 
1. Kartläggning: vad har gjorts, vad görs, möjliga samarbeten och samarbete/finansiering 

från branschen 

 

Material för 

skolan 

Färdiga paket  

kopplade  

till läroplan  

Stöd i regionalt 

kompetens-

försörjningsarbete 

Barn och ungdomar Allmänhet Bevaka (arbetsmarknadsåtgärder): 

2. Insatser/åtgärder: 

Utbilda lärare och 

andra 

återförmedlare 

Nätverk med ”ambassadörer 

Digital plattform – en mötesplats och kunskapsportal 

Samverkan – 

KVA- Linköping 

(FONDT)  

Geologi in i 

pedagogiken…. 

Få med 

branschen! 



Så här ska det gå till: 
1. Kartläggning: vad har gjorts, vad görs, möjliga samarbeten och samarbete/finansiering 

från branschen 

 

Material för 

skolan 

Färdiga paket  

kopplade  

till läroplan  

Stöd i regionalt 

kompetens-

försörjningsarbete 

Tävlingar , appar, spel, filmer 

… 

Barn och ungdomar Allmänhet Bevaka (arbetsmarknadsåtgärder): 

2. Insatser/åtgärder: 

Få med 

branschen! 

Utbilda lärare och 

andra 

återförmedlare 

Nätverk med ”ambassadörer” 

Digital plattform – en mötesplats och kunskapsportal 

Samverkan – 

KVA- Linköping 

(FONDT)  

Geologi in i 

pedagogiken…. 

Breddning av 

mineraljakt 



Så här ska det gå till: 
1. Kartläggning: vad har gjorts, vad görs, möjliga samarbeten och samarbete/finansiering 

från branschen 

 

Material för 

skolan 

Färdiga paket  

kopplade  

till läroplan  

Öka geologins synlighet – i  

media, offentliga rum  m.m. 

Stöd i regionalt 

kompetens-

försörjningsarbete 

Tävlingar , appar, spel, filmer 

… 

Barn och ungdomar Allmänhet Bevaka (arbetsmarknadsåtgärder): 

2. Insatser/åtgärder: 

Få med 

branschen! 

Utbilda lärare och 

andra 

återförmedlare 

Nätverk med ”ambassadörer” 

Digital plattform – en mötesplats och kunskapsportal 

Samverkan – 

KVA- Linköping 

(FONDT)  

Geologi in i 

pedagogiken…. 

Breddning av 

mineraljakt 



Så här ska det gå till: 

Ökad förståelse  

- större acceptans, 

bättre beslut, bättre 

dialog 

1. Kartläggning: vad har gjorts, vad görs, möjliga samarbeten och samarbete/finansiering 

från branschen 

 

Kompetensförsörjning 

- både inom 

mineralsektorn men 

även andra näringar  

LÅNGSIKTIG 

PLATTFORM 

Breddat nordiskt 

och 

internationellt 

samarbete  

Naturvetenskap som  

ämne stärks  

 

Material för 

skolan 

Färdiga paket  

kopplade  

till läroplan  

Öka geologins synlighet – i  

media, offentliga rum  m.m. 

Stöd i regionalt 

kompetens-

försörjningsarbete 

Tävlingar , appar, spel, filmer 

… 

Stärka nya 

näringar  

- turism, 

upplevelseindustri 

… 

Barn och ungdomar Allmänhet Bevaka (arbetsmarknadsåtgärder): 

2. Insatser/åtgärder: 

3. Effekter 

Få med 

branschen! 

Utbilda lärare och 

andra 

återförmedlare 

Nätverk med ”ambassadörer” 

Digital plattform – en mötesplats och kunskapsportal 

Samverkan – 

KVA- Linköping 

(FONDT)  

Geologi in i 

pedagogiken…. 

Breddning av 

mineraljakt 



Vill du veta mer? Har idéer och tips?  
Bra material? Vill samverka? 
Hör av dig! 

Kaarina Ringstad (projektledare) 

Kaarina.ringstad@sgu.se  och tel. 018 – 17 92 38 

 

Lisbeth Hildebrand 

Johan Söderhielm 

Gunnel Ransed 



Så kul! 

Och nu fattar jag 

varför man gör 

så här. Ska nog jobba med 

det här. Kanske i 

en gruva. Eller med 

att planera 

stenbrott… 

Men varför ser 

stenarna ut så 

här – det 

måste jag ju ta 

reda på! 


