
Vetenskap & Allmänhet

#keepmarching
VAD ÄR VETENSKAP?  

– KLIPSKA KLIPP OM KUNSKAP 

Vi vill öka ungas förståelse för vad 
vetenskap är och hur forskning går till. 

Målet är att bidra till deras förmåga att 
värdera information och ta ställning i 

vetenskapliga frågor. 

Visionen är att alla ska kunna utforska, 
förstå och förändra sin värld.



BAKGRUND
Det är viktigt att förstå hur forskning fungerar. Den 
enskilda individen behöver tolka det hen hör och 
ser om forskning, till exempel i media, för att kunna 
fatta välgrundade beslut i vardagen. Samhället 
behöver medborgare som driver utvecklingen i en 
positiv, kunskapsbaserad riktning där åsikter inte 
förväxlas med fakta.

MÅLGRUPP OCH METOD
Huvudmålgruppen är unga i mellan- och 
högstadieåldern, cirka 10 till 16 år. För att nå 
målgruppen har vi valt formatet animerade filmklipp 
(1–4 minuter långa). Innehållet ska vara lättsamt 
och enkelt att förstå, utan att göra avkall på kvalitet 
eller vetenskaplig förankring. Smart, skärpt, skoj är 
våra ledord!

På ett underhållande sätt vill vi berätta om
exempelvis vetenskapens historia, hur en
forskares vardag ser ut, olika vetenskapsområden,
forskningsmetoder, statistik, och hur man gör en
vetenskaplig studie. Klippen kan spridas, delas och
kommenteras i sociala medier, och även användas
av lärare i undervisningen. Filmerna kan också 
tilltala en bredare allmänhet.

Manus skrivs av VA i samråd med medverkande 
organisationer. Ett produktionsbolag sköter 
animering och produktion av filmerna.

Filmklippen samlas på webbplatsen  
www.vadarvetenskap.se. Via sociala medier kan 
vi följa filmklippens användning och spridning. 
Ambitionen är att skapa dialog om forskning med 
ungdomar och lärare, där även forskare kan delta. 

PILOTFILM
En pilotfilm med titeln ”Vad är vetenskap?”  
har tagits fram med stöd av Livsmedelsverket. 
Filmen går att se på www.v-a.se samt i vår  
YouTube-kanal.

Så här kan du bidra:
•  Stöd Vad är vetenskap? med ett ekonomiskt 

bidrag – ni blir samarbetspartners och är 
med och utvecklar avsnitten.

•  Den vetenskapliga förankringen garanteras 
genom att forskare i medverkande 
organisationers nätverk involveras i 
rådgivande roller.

•  Var med och skapa omröstningar i sociala 
medier om ämnen för kommande filmer.

KOSTNADSINDIKATION 
150 000 kr per avsnitt/film

Vad är vetenskap?  
– Klipska klipp om kunskap

Vill ni vara med och producera ett  
avsnitt? Vill ni veta mer?

Kontaktperson: Fredrik Brounéus, projektledare/kommunikatör på  
Vetenskap & Allmänhet. Tel: 072-556 34 48. E-post: fredrik@v-a.se


