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Vetenskap & Allmänhet

VETENSKAP FÖR ALLA

VÅRA VÄGAR ATT NÅ MÅLEN

Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening
som främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet
och forskare. Vi menar att det behövs mer
kommunikation och samverkan kring forskning
för att finna hållbara lösningar på samhällets
utmaningar.

• Aktiviteter i nya former med utgångspunkt
i dialog och engagemang

VÅRA MÅL ÄR ATT
• Allmänheten har kunskap om vad vetenskap
är och möjlighet att engagera sig i forskning.

• Studier och opinionsundersökningar

• Kommunikation av egna och
andras kunskaper och erfarenheter
• Påverkansarbete på nationell
och europeisk nivå

VÅR VISION
Vetenskap tillgänglig för alla!

• Forskare har kunskap om attityder till
vetenskap, tillgång till kommunikationsmetoder
och incitament till dialog och samverkan.
• Beslutsfattare tar del av vetenskap och ser
värdet av dialog mellan forskning och andra
delar av samhället.
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1. Projektmedel
2. Medlemsavgifter
3. Bidrag från utbildningsdepartementet
4. Övrigt

Folkuniversitetet

Vetenskap & Allmänhet, VA, grundades 2002 och har ett 100-tal organisations
medlemmar som t.ex. myndigheter, högskolor, företag, folkbildningsorganisationer

och forskningsfinansiärer. Föreningen har även individuella medlemmar.
Mer om medlemskap och aktuell medlemsförteckning: v-a.se/medlemskap

SFS

NÅGRA AV VAs PROJEKT
ForskarFredag
Vetenskapsfestivalen ForskarFredag äger rum den sista
fredagen i september på ett 30-tal orter och digitalt. VA
koordinerar de svenska evenemangen som är en del av
European Researchers’ Night. Årets tema: ”En friskare och
bättre värld” avspeglas i prova-på-aktiviteter, shower, tävlingar,
utställningar, samtal och experiment. Allt för att visa att
forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb.
Medborgarforskning
I medborgarforskning (citizen science) hjälps forskare och
allmänhet åt att undersöka något vetenskapligt. Ett exempel
är ForskarFredags årliga massexperiment där barn och
unga bidrar till och själva får ny kunskap i samarbete med
forskare. I projektet YouCount samarbetar VA med ungdomar
i Botkyrka för att undersöka hur deras delaktighet i samhället
kan öka. Vi har också varit med och utvecklat portalerna
medborgarforskning.se och eu-citizen.science.

Tepåsar berättar
Genom att gräva ner tepåsar har människor
världen över hjälpt forskare undersöka
hur klimatet påverkar nedbrytningen av
växtmaterial. I Tepåsar berättar används
resultaten för att skapa en global, interaktiv
karta över markens funktion och hälsa. Kartan
ska kunna användas av bland andra skolor,
forskare, jordbrukare, trädgårdsmästare och
beslutsfattare. Projektet är en fortsättning
på ForskarFredags massexperiment 2015
– Tepåseförsöket.
Dålig hum om humaniora?
Varför många människor saknar uppfattning om
humaniora och hur det kan förändras, studerar
VA i projektet Vetenskapen i Samhället. Vi
utforskar faktorer som påverkar förtroendet
för humaniora genom en tvärsnittsstudie och
en experimentell del. Projektet avslutas med
kommunikationsinsatser.

VÄLKOMMEN MED I VÅRT NÄTVERK!

KONTAKTA OSS

VA är en allmännyttig ideell förening och en öppen arena för dialog,
innovation och kompetensutveckling.

Vetenskap & Allmänhet, VA
Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm
info@v-a.se ∙ v-a.se

Vi provar nytänkande koncept, utvecklar ny kunskap och arbetar
flexibelt och forskningsförankrat utifrån medlemmarnas behov.
Både organisationer och personer kan bli medlemmar i VA.
Medlemmar bidrar till arbetet med att främja tillgång och
tilltro till kunskap, bildning och forskning i samhället.
Dessutom får alla:
• Kunskaper via VAs studier och rådgivning om
hur aktiviteter och undersökningar kan utformas.
• Ett brett nätverk och möjligheter till samarbete
med VA och andra medlemsorganisationer.
• Inflytande över vad VA fokuserar på,
liksom synlighet och goodwill.
Läs mer på v-a.se/medlemskap

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: v-a.se/prenumerera
Facebook, Instagram, Linkedin & Twitter: vetenskapoallm
Följ vår YouTube-kanal: vetenskapoallmanhet

”

Naturhistoriska riksmuseet är ett forskande museum. En plats
där forskning i världsklass möter ung som gammal i en ansats
att tillsammans utforska vår planet och bidra till lösningar
för en hållbar framtid. Dialogen mellan forskarsamhället och
allmänheten som VA står för blir i detta möte helt central,
därför är vi medlemmar!
Lisa Månsson, överintendent Naturhistoriska riksmuseet

PÅ GÅNG 2022
20–21 april

European Science Engagement Conference i Cork

3–7 juli

Almedalsveckan i Visby

13–16 juli

EuroScience Open Forum i Leiden

september

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag

12 oktober

Vi firar VA 20 år, VA-dagen och föreningens årsmöte

november

Final i Forskar Grand Prix i Stockholm

december

Årets VA-barometer presenteras

I och med covid-19-pandemin är det osäkert vilka evenemang som kan
genomföras. För aktuell information, se v-a.se/arrangemang

”

Högskolan Väst är en samhällsaktör med ambitionen att alltid sprida
forskningsbaserad kunskap till fler, i en ständig samverkan med omgivande
samhälle. På så sätt är vi med och bidrar till en bättre och mer hållbar värld.
Vårt medlemskap i VA är en väldigt viktig och självklar del i det arbetet.
Martin Hellström, rektor Högskolan Väst

