
 

T16. Geology for society / Geologi for samfunnet  

 

The Norwegian geoscientific community has long and good traditions for transferring geological 

research and knowledge from the academic circles and out to society. Examples of this are i.e. NGU's 

publicly available databases and online geology resources, the journal «Geo» and the many amateur 

geology associations around the country. We want to honor NGU's slogan «Geology for society» by 

inviting to a session with very free thematic content and especially adapted for contributions on (but 

not limited to): 

 

• Communication of geology to society. For example, magazines, databases, maps, museums, 

geological exhibitions, publishers 

• Geotourism and geological parks 

• Teaching geology in primary or secondary school. For example: experience sharing of 

teaching programs, excursions, pedagogy in the geosciences, curricula and learning resources 

• The intersection of geological knowledge and media / public relations.  

• Amateur geological associations 

• Presentation of popular science books in geosciences 

• and everything else that can be related to Geology for society in the broadest sense. 

Welcome! 

 

Det norske geofaglige miljøet har lange og gode tradisjoner for å omsette geologisk forskning og 

viten fra de akademiske kretser og ut til samfunnet. Eksempler på dette er bl.a. NGU sitt arbeid med 

offentlig tilgjengelige databaser og geologiressurser på nett, tidsskriftet «Geo» og de mange 

amatørgeologiforeningene rundt om i landet. Vi ønsker å hedre NGU sitt slagord og 

samfunnsoppdrag «Geologi for samfunnet» ved å invitere til en sesjon med veldig fritt tematisk 

innhold og særlig tilrettelagt for bidrag fra aktører som gjenkjenner seg i bl.a. (men ikke begrenset 

til): 

 

• Formidling av geologi til samfunnet. For eksempel tidsskrift, databaser, kartverk, museer, 

geologiske utstillinger, forlag 

• Geoturisme og geoparker 

• Undervisning av geologi i grunnskole eller videregående skole. F.eks. erfaringsdeling av 

undervisningsopplegg, ekskursjoner, pedagogikk innen geofagene, læreplaner og 

læringsressurser 

• Krysningspunktet geologisk viten og media. Formidlingsteknikker. 

• Amatørgeologiske foreninger 

• Presentasjon av populærvitenskaplige bøker innen geofag 

• og alt annet som kan relateres til Geologi for samfunnet i vid forstand. Hjertelig velkommen! 

 

 

 

 


