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Popularisera	forskning	ger	mersmak	på	flera	plan	

Vi	 är	 många	 som	 är	 oroade	 över	 att	 så	 få	 ungdomar	 söker	 sig	 till	 de	 naturvetenskapliga	
utbildningarna	 vid	 våra	 svenska	 lärosäten.	Det	 är	 ännu	mer	 oroande	 hur	 få	 som	 söker	 till	
kemilärarutbildningen	–	bara	fem	förstahandssökande	i	år	
(http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/05/03/bara-fem-studenter-vill-bli-
kemilarare).		

Vi	 forskare	vid	 svenska	universitet	måste	 ta	vårt	ansvar	 för	 tredje	uppgiften	på	allvar.	Det	
räcker	inte	att	bara	engagera	sig	i	ett	årligt	evenemang	för	gymnasieelever	och	deras	lärare,	
utan	 forskare	 måste	 även	 nå	 ut	 till	 samhället	 i	 stort.	 En	 anledning	 till	 att	 intresset	 för	
naturvetenskap	är	så	svagt	är	den	allmänna	attityden	till	kemi,	typ	”kemi	och	kemikalier	är	
farligt,	och	kemister	är	onda”.	Denna	attityd	överförs	från	föräldrar	till	deras	barn.	Det	gäller	
alltså	att	förmedla	intressant	och	samhällsnyttig	forskning	över	bred	front.	Det	handlar	om	
att	vara	med	i	publika	aktiviteter	året	om,	skriva	populärvetenskapliga	texter,	gå	ut	och	hålla	
föredrag	 i	 skolor	 och	 på	 industrier,	 och	 att	 via	 pressen	 koppla	 sin	 forskning	 till	 aktuella	
händelser	 i	 världen.	Som	det	är	nu	är	det	ytterst	 få	 forskare	som	verkligen	engagerar	 sig	 i	
dylika	 aktiviteter.	 De	 flesta	 universitet	 har	 lokala	 små	 tidskrifter,	 och	 i	 dessa	 är	 det	 ofta	
samma	namn	som	 förekommer	–	de	 forskare	 som	 lyckas	med	 sin	 forskning	och	dessutom	
kommunicerar	med	samhället.	 Jag	efterlyser	därmed	ett	 större	engagemang	 från	betydligt	
fler	 forskare.	 Det	 gäller	 inte	 bara	 professorer/lektorer,	 utan	 gärna	 yngre	 forskare,	
doktorander	och	studenter.	Det	avgörande	är	att	nå	fram,	att	överbrygga	mellan	akademiska	
aktiviteter	och	allmänhetens	vardag.		

Jag	har	ett	exempel	på	en	händelse	vid	Lunds	universitet.	Dagen	var	9	oktober	2013,	samma	
dag	som	Nobelpriset	i	kemi	annonserades,	och	vi	var	flera	kemister	samlade	i	Vattenhallen	i	
Lund	för	att	ta	emot	ett	flertal	gymnasieklasser	och	deras	lärare.	Läktaren	var	fullsatt,	och	vi	
hade	ett	program	med	temat	”Dricksvatten,	vattenanalys	och	vatten	i	ett	hållbart	samhälle”.	
Efter	en	kort	livesändning	från	Nobelkommittén	i	Stockholm,	berättade	forskare	om	kemiska	
analyser	 av	 föroreningar	 i	 dricksvatten,	och	om	hur	det	 går	 till	 att	hämta	 vattenprover	på	
Antarktis.	 Efter	 några	 korta	 föreläsningar	 hade	 vi	 ordnat	 labstationer	 med	 olika	
kemiaktiviteter.	 Dagen	 blev	 uppskattad,	 men	 det	 var	 tydligt	 att	 de	 yngre	 deltagarna	 från	
gymnasiet	årskurs	1	inte	riktigt	hade	tålamod	att	lyssna	och	delta	aktivt.	Det	blev	en	hel	del	
prat	under	föreläsningarna,	mycket	sms:ande	med	mobiler,	och	allmänt	ointresse.	Vi	lärare	
såg	en	stor	skillnad	mellan	årskurs	1	och	2-3.	

Jag	 diskuterade	 detta	 fenomen	med	 en	 kollega	 någon	 dag	 senare,	 och	 vi	 har	 ett	 förslag.	
Högstadiet	 samt	 eventuellt	 årskurs	 1	 på	 gymnasiet,	 dvs.	 ungdomar	 13-16	 år,	 är	 en	 tid	 då	
andra	intressen	än	kemi	och	naturvetenskap	lockar.	Kanske	denna	åldersgrupp	hellre	skulle	
fokusera	på	samhällsvetenskapliga	ämnen.	Det	är	däremot	tydligt	att	ungdomar	över	16	år,	
samt	 barn	 upp	 till	 12	 år,	 är	 oerhört	 nyfikna	 på	 naturvetenskap.	 Förslaget	 är	 således	 att	
fokusera	inlärning	av	naturvetenskap	inklusive	kemi,	fysik,	matematik	och	biologi	under	låg	
och	 mellanstadiet.	 Då	 är	 barnen	 som	 mest	 mottagliga	 för	 dessa	 ”hårda”	 ämnen,	 och	 de	
”mjukare”	 ämnena	 inom	 samhällsvetenskap	 i	 större	 utsträckning	 bör	 behandlas	 under	
högstadietiden.		
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Jag	 har	 ett	 annat	 exempel	 då	 ett	 av	 mina	 egna	 barn	 som	 går	 i	 F-klass	 fick	 uppleva	 en	
biologilektion	vid	ett	öppet	hus	på	hans	skola.	Åttondeklassen	fick	ta	hand	om	F-klassen,	och	
temat	var	dissektion	av	fisk.	F-klassarna	inklusive	min	son	var	oerhört	intresserade	av	hur	en	
fisk	ser	ut	inuti,	medan	åttondeklassarna	mest	tyckte	att	det	var	äckligt	och	ointressant.	Min	
son	ville	ta	med	den	halvt	dissekerade	fisken	hem,	men	det	avstyrde	jag	bestämt.	Tänk	om	
denna	nyfikenhet	kunde	tas	till	vara	ännu	mer	i	grundskolan!	

Slutligen	vill	jag	slå	ett	slag	för	att	popularisering	av	forskning	kan	göras	på	många	olika	sätt,	
och	 oavsett	med	 vilka	 kanaler	man	 populariserar	 egna	 forskningen,	 så	 sipprar	 denna	 ut	 i	
samhället	 och	 leder	 förhoppningsvis	 till	 en	 mer	 positiv	 och	 intresseväckande	 bild	 av	
naturvetenskap.	 Till	 exempel	 så	 kan	 innovationer	 och	 kommersialisering	 av	 forskning,	 i	
samarbete	 med	 svensk	 industri,	 leda	 till	 bättre	 spridning	 av	 forskningsrönen	 på	 ett	
populariserat	sätt	ut	 i	 samhället.	Detta	är	något	positivt,	som	alla	 forskare	borde	prova	på	
någon	gång!	Det	finns	inget	som	hindrar	att	ägna	sig	åt	nyfikenhetsdriven	forskning,	så	kallad	
grundforskning,	parallellt	med	tillämpad	forskning	där	nyttan	i	samhället	är	utgångspunkten,	
och	detta	parallellt	med	att	en	viss	del	av	forskningen	kommersialiseras.	Dessutom	tror	jag	
på	att	om	man	driver	dessa	parallella	spår,	och	om	man	lyckas	med	den	tredje	uppgiften	och	
popularisering	 av	 egna	 forskningen,	 så	 tror	 jag	 att	 man	 ökar	 möjligheterna	 att	 dra	 in	
forskningsmedel	 till	 sin	 grundforskning.	 Detta	 motiverar	 jag	 med	 att	 man	 genom	
populariseringsprocessen	 bättre	 förstår	 sin	 egen	 forskning	 och	 hur	 man	 bäst	 förmedlar	
denna.	 Det	 är	 oerhört	 viktigt	 att	 då	 och	 då	 ställa	 sig	 frågan	 varför	 man	 bedriver	 viss	
forskning,	 och	 vem	 som	 kan	 ha	 glädje	 av	 den.	 Själv	 förklarar	 jag	 min	 forskning	 för	 mina	
nyfikna	barn!	


