
Världen söker efter      kunskaper om vår Jord
                                             Vill du veta mer  –   läs geovetenskap!

Här kan du plugga
GÖTEBORGS UNIVERSITET erbjuder ut-
bildning inom geovetenskap med fokus på 
geologi och naturgeografi. Våra studenter får 
bland annat jobb inom miljökonsultföretag, 
gruvindustri och offentliga myndigheter. På 
mastersnivå, kan man koncentrera sig på klimat 
eller geologi med flera olika inriktningar. 
Du får kunskaper som är eftertraktade i dagens 
samhälle om luft, mark och vatten, både för 
att kunna utvinna råvaror och för att öka för-
ståelsen för konsekvenser av klimatföränd-
ringar.

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET är med 
sin geografiska placering i Europas viktigaste 
gruvregion och sin omfattande forskning och 
utbildning inom allt från malmletning via 
brytning och processering till metallurgi och 
miljöfrågor ett av Europas starkaste gruvuni-
versitet. Som civilingenjör i geovetenskap (Natur- 
resursteknik) är du eftertraktad och har hela 
världen som din arbetsmarknad.

LUNDS UNIVERSITET  ligger nära konti-
nenten och placerar sig bland de 100 bästa 
universiteten i världen. Geologiska institutionens 
kandidatprogram innehåller ett flertal tilläm-
pade kurser med tydlig samhällsrelevans vilket 
gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Vill du 
fördjupa dig mer läser du vårt masterprogram, 
som har stark forskningsanknytning, och får 
en masterexamen i geologi. Då är du förberedd 
även för forskarutbildning vid svenska eller 
utländska universitet. I Lund kan man också ta 
kandidatexamen i naturgeografi och ekosystems- 
analys på Institutionen för naturgeografi och 
ekosystemanalys, där man på mastersnivå också 
kan fokusera på ekosystemanalys, GIS och  
atmosfärsvetenskap.

STOCKHOLMS UNIVERSITET är ett av 
Europas ledande universitet i en av världens 
mest dynamiska huvudstäder. Den geoveten-
skapliga utbildningen vid Institutionen för 
geologiska vetenskaper och Institutionen för 
naturgeografi sker i nära samarbete med aktuell 
forskning och kan läsas både på campus och 
på distans. Hos oss kan du studera de naturliga 
och samhälleliga krafter som påverkar jordens 
landformer och hav, isars utbredning, marken 
och vattnets kvalitet samt klimatets utveckling. 
Geovetenskaplig och geografisk kunskap i ba-
gaget ger en god grund för en rad olika yrken 
och bredden i studierna möjliggör många väg-
val. Klimat, hav och miljö är ett ledande 
forskningsområde vid Stockholms universitet. 
  
UPPSALA UNIVERSITET erbjuder ut-
bildning och forskning med en unik bredd 
och anses i internationella utvärderingar vara 
en av Europas mest kompletta geovetenskapliga 
institutioner. Denna bredd representeras av 
erfarna lärare och forskare med expertis som
täcker allt från mineraler och vulkaner, till 
jordbävningar, väder och klimat, från livets 
utveckling på jorden till dinosaurier, och från 
sjöar till glaciärer och koldioxidlagring.

Vad är geovetenskap
•  Geovetenskap behandlar processer som 

verkar på planeten jorden, de bestånds- 
delar som den är uppbyggd av, och hur 
den har utvecklats över tid. 

•  Geovetenskap omfattar geologi, natur-
geografi, geofysik, geokemi, paleontologi, 
klimatologi, meteorologi, hydrologi, 
oceanografi, glaciologi och biogeografi. 

•  Ämnet belyser processer och förlopp 
som äger rum både idag och i jordens 
tidigare historia; i tidsperspektiv från 
millisekunder till hundratals miljoner år. 

•  Geovetenskaplig verksamhet är vanligtvis 
tvärvetenskaplig genom kopplingar till 
närliggande områden som t ex miljö-
vetenskap, ekologi, planetologi, ingenjörs- 
vetenskap och kulturgeografi. 

•  Geovetenskap har ett stort värde i sam-
hället, inte minst som en kunskapsbas 
för användandet av naturresurser samt 
inom förebyggande och hantering av na-
turolyckor, miljöfrågor och global upp-
värmning. 

Geovetenskap är så mycket mer än mineral, 
dinosaurier och rullstensåsar. Det är ämnet 
som bär på gåtor och hemligheter om jordens 
processer och vad som finns under ytan.  

Vid institutionerna för Geovetenskap, 
Geologi och Naturgeografi på Göteborgs 
Universitet, Luleå Tekniska Universitet, 
Stockholms Universitet, Uppsala Universitet 
och Lunds Universitet kan du ta kandidat-, 
master- och doktorsexamen och vara en 
del i att avslöja och lösa en del av gåtorna 
kring jordens processer.

Samhället behöver mer kunskap om sam-
spelet mellan mark, luft och vatten. Vi be- 
höver svaren på framtida frågor om jordens 
resurser, naturkatastrofer och klimatföränd-
ringar, möjlig eller omöjlig infrastruktur - 
geovetarna sitter på en del av svaren.

– Utbildningen går ut på att lära sig att 
förstå jordens processer, att koppla samman 
teori och verklighet, säger Martin Jakobs-
son, professor i maringeologi och geofysik, 
på Institutionen för geologiska vetenskaper 
vid Stockholms universitet. 

Vid Sveriges ledande universitet kan du ta 
kandidat-, master- och doktorsexamen inom 
geovetenskap, geologi och naturgeografi och 
när du är klar med examen kan du vara säker 
på att du är efterfrågad på arbetsmarknaden  
i Sverige och utomlands.

– Vårt problem är snarare att studenter 
erbjuds arbete innan de tagit sin examen, 
säger Mark Johnson, prefekt på Institutionen 
för geovetenskap vid Göteborgs Universitet.

Och det är en bred arbetsmarknad som 
väntar. Den geologiska kunskapen behövs 

så fort en markyta ska ändras eller om man 
behöver veta vad som finns under ytan. 
Och siktar man in sig på malmgeologi så 
väntar utmaningar i att kunna förstå gruvorna, 
och svaren finns sannolikt i mineralerna.

– Vår utbildning inom Geovetenskap leder 
till en civilingenjörsexamen i Naturresurs- 
teknik som är riksunik Inom det 5-åriga 
Naturresursprogrammet finns två inrikt-
ningar: Malm & Mineral och Miljö & Vatten, 
säger biträdande professor Christina 
Wanhainen, Institutionen för samhällsbygg-
nad och naturresurser vid Luleå tekniska 
universitet.

Geovetenskap slutar inte vid ett lands gränser 
utan kunskaperna är tillämpliga på en inter- 
nationell arena.

– Det finns en hel del möjligheter att arbeta 
utomlands. Det kan till exempel vara för 
WHO eller FN och leta grundvatten i ut-
vecklingsländer, säger Mikael Calner, 
professor på geologiska institutionen vid 
Lunds universitet.

Ämnet, som handlar om allt från jordens 
uppkomst och historia till bergarter och 
mineral till jordens landskap och klimat 
lockar ungefär lika många tjejer som killar. 
Man går kontinuerligt ut och tillämpar det 
man läst.

– Kombinationen av teoretisk och fältbase-
rad undervisning ser vi som geovetenska-
pens signum. Det ger en utmärkt bakgrund 
för våra studenter att utveckla kompetens i 
att tillämpa sina akademiska kunskaper för 
dagens stora samhällsfrågor inom klimat 
och miljö, säger Karin Holmgren, prefekt 
och professor i naturgeografi vid Stock-
holms universitet. De har också fältstatio-
nerna, Tarfala forskningsstation i Kebnekaise- 
fjällen och Navarino Environmental Obser-
vatory i Grekland. 

– Vår utbildning ger studenten praktiska 
kunskaper i många geovetenskapliga 
ämnen och möjlighet att fördjupa sig inom 
till exempel hydrologi, glaciär, klimat, 
jordens och livets utveckling, bildning av 
vulkaner, bergskedjor och malm, säger 
docent Abigail Barker på institution för 
geovetenskaper, Uppsala universitet.

Med kurser i geovetenskap så är 
hela världen ditt arbetsfält 
- geovetenskap är ju det som 
finns där ute.

www.gvc.gu.se  www.geologi.lu.se
www.nateko.lu.se

 

www.geo.uu.se www.geo.su.se ,  
www.natgeo.su.se 

www.ltu.se/geo

Sök på antagning.se eller våra webbadresser!Satsa på oss och du satsar på dig själv! 


