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Medborgarforskning

Klass 7B från Thunmanskolan hjälper forskare att samla in uppgifter om färgen på sjövatten. Foto: Sara Sällström, Vetenskapsradion

– Havsmiljöinstitutet 2020-05-28



V (Vetenskap)

MÖTET!

A (Allmänhet)

Främjar dialog och öppenhet
mellan allmänhet och forskare



Vad gör VA?
Kunskapsutveckling
● Opinions- och attitydundersökningar
● Metoder för samverkan och dialog
● Workshops i

forskningskommunikation och öppen
vetenskap

Samverkan och dialog
● Provar nya former, arenor och teman

Påverkan och kommunikation
● Av kunskaper och erfarenheter
● Policy och rådgivning på nationell och

europeisk nivå



Medborgarforskning
(Citizen Science)



• För forskare: Forskningsmetod där allmänheten 
hjälper forskare att få fram ny kunskap

• För policyutveckling: Tillvägagångssätt för att 
engagera människor och samtidigt ge forskningen 
och forskningspolitiken legitimitet

• För samhället: Forskningsinspirerade metoder för 
att åstadkomma samhällspåverkan

(Kullenberg & Kasperowski, 2016)

”… engagerar på ett aktivt sätt medborgare i vetenskapligt
arbete som skapar ny kunskap eller förståelse.”
(ECSA, Tio principer för medborgarforskning, 2016)

Vad är medborgarforskning?
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• Det hjälper forskare och samhället till 
vetenskapliga framsteg. 

• Ett sätt att engagera personer som annars inte 
kommer i kontakt med forskning. 

• Möjlighet att få bättre kunskap om vad forskning 
innebär och hur den går till.

-> öka förtroendet för vetenskap, bygga relationer 
och skapa dialog mellan forskare och det omgivande 
samhället.

Varför medborgarforskning?
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Forskningskommunikation idag och igår
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• Public Understanding of Science 
• Science Literacy

1985



Science Understanding
of the Public 

Is also crucial ! 

Public Understanding
of Science 

Is not enough

2000



• Co-creation/
samskapande

• Medborgarforskning

2010
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• Det hjälper forskare och samhället till 
vetenskapliga framsteg. 

• Att engagera och driva politiska frågor för en bättre 
värld och påverka beslutsfattare.

Målet med medborgarforskning
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• Det hjälper forskare och samhället till 
vetenskapliga framsteg. 

• Ett sätt att engagera och driva politiska frågor för 
en bättre värld och påverka beslutsfattare.

• Möjlighet för skolor att delta i ”riktig” forskning, få 
praktisk erfarenhet som introducerar till 
vetenskapligt tänkande och vetenskaplig metod 
samt få forskare att inse värdet av att föra dialog
med övriga samhället.

Målet med medborgarforskning



ForskarFredags
massexperiment



Sedan 2009:
• Klassrumsmiljön
• Akustikförsöket
• Bäst före-försöket
• Riskbilden
• Höstförsöket
• Grönsaksförsöket
• Tepåseförsöket
• Anslagstavlan
• Nyhetsvärderaren
• Nyckelpigeförsöket
• Stjärnförsöket
• Svinnkollen

VA samordnar årligen ett massexerpiment
som en del av ForskarFredag.



För eleverna/allmänheten :
• Ge en Introduktion i vetenskapligt tänkande och vetenskaplig metod
• Möjlighet att medverka i ett ”riktigt” forskningsprojekt
• Få förståelse för hur forskning påverkar och berör allt i vår vardag

runt omkring oss.

Ge forskarna :
• Möjlighet till att samla in data från större geografiska områden och i 

en mängd som inte annars är möjligt
• Möjlighet att testa hypoteser
• Möjlighet till dialog och erhålla större förtroende och förståelse
• Få insikt och input från samhället direkt in i forskningsprocessen

För lärare:
• Få tillgång till aktuella forskningsfrågor och uppdaterat läromaterial

som lätt kan integreras i läroplanen och berikar undervisningen. 

För forskningskommunikatörer/organisationer:
• Nå ut i media, locka besökare och väcka intresse! 

Vårt syfte:



Medborgarforskning för VA:

Global outreach

Ökad 
vetenskaplig 

förståelse

Samverkan för 
att lösa 

samhälls-
utmaningarna

DIALOG

Medborgar-
forskning













Lotta W Tomasson
lotta@v-a.se

Läs mer på www.v-a.se och följ oss på 
Twitter, Facebook and Instagram: @vetenskapoallm

Vetenskap tillgänglig för alla
Open Science is Science done the right way!

Elever räkna stjärnor i Algeciras, Spanien. I ForskarFredags
massexperiment Stjärnförsöket , Cuenta Estrellas.
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