Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg
Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av
Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en mötesplats där forskare under
kreativa former ges möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. Varje
år görs i genomsnitt 60 000 besök på festivalens föreläsningar, workshops, debatter och
aktiviteter som finns vanligtvis finns spridda på ett 30-tal platser i Göteborg och digitalt.
Festivalen 2022 pågår både i Göteborg och digitalt via Vetenskapsfestivalens webbsida.
Syftet är att uppmuntra till högre studier och att skapa positiva attityder till forskning och
vetenskap. Festivalen är tvärvetenskaplig, årligen återkommande i Göteborg och medlem av
European Science Events Association, EUSEA - ett nätverk för populärvetenskapliga evenemang
som arbetar för att öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning.
Den första Vetenskapsfestivalen invigdes 1997 av den norske upptäcktsresanden Thor
Heyerdahl. Kända medverkande under åren är bland andra, astronauten Christer Fuglesang och
besättningen från rymdfärjan Discovery, Kung Carl XVI Gustaf, Kronprinsessan Viktoria, den
världsberömda primatologen Jane Goodall, Max Tegmark, fysiker, naturfotografen Mattias Klum
och Kerri Smith, redaktör på forskningstidskriften Nature.
2022 års festival blir den tjugosätte i ordningen.
Tre program:
• Skolprogrammet för elever i för- och grundskolan. Besöks av cirka 30 000 lärare och
elever årligen. Pågår 2–13 maj 2022. Här finns årets program för skolklasser.
• Publika programmet riktar sig mot allmänheten och har fri entré till allt. Pågår 3–8 maj
2022 med invigning på kvällen den 3 maj. Här finns hela programmet för allmänheten.
Branschprogrammet för fackpublik såsom forskare, politiker, pedagoger, media och
näringsliv. 2022 består programmet av aktiviteter för lärare, bland annat Lärarkonferensen
den 5 maj som har titeln: Ungas inre universum – viktiga verktyg för inlärning och mental
hälsa.

Tema 2022: Det okända
Vår törst efter kunskap är osläckbar. Vi har kartlagt vår värld och utforskat haven. Ändå är det som
om marken expanderar under våra fötter. För varje liten klunk stiger ytan i glaset. Varje
genombrott ställer oss inför nya mysterier och underverk. Pandemier, krig, ekologisk kollaps – att
inte veta hur det ska gå är närmast en förolämpning mot den moderna människan som gjort säkra
data, kunskap och prognoser till vardag. Ändå ligger osäkerhet i vetenskapens natur. Att inte veta
är den eviga utmaningen, och bränslet som lyser upp vår väg framåt. Är du redo att utmana det
du tror dig veta, hylla nyfikenheten och ta steget ut i Det okända?

Huvudmän: Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Näringslivsgruppen Göteborg &
Co, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionen.
Partner 2022: Volvokoncernen, AstraZeneca, Göteborg & Co, Vinnova, Jacob Wallenbergs
Stiftelse, Särskilda Fonden, Sten A. Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, Göteborg Energi,
Hasselbladstiftelsen, Erling-Perssons Stiftelse, Solstickan, Volvo Cars, Svenska kyrkan, Kungliga
Vitterhetsakademien och Prins Carl Gustafs Stiftelse
Projektledning: Göteborg & Co

Läs mer på https://www.vetenskapsfestivalen.se/

