11 april 2005

VA nyhetsbrev nr 1 2005
Här kommer Vetenskap & Allmänhets första nyhetsbrev. Vi vill med brevet ge
kortfattad information om våra aktiviteter och studier och om annat som berör
gränsområdet forskare – allmänhet. Nyhetsbrevet ges ut några gånger per år. Skicka
en anmälan med namn och e-postadress till nyhetsbrev@v-a.se för att få det även i
fortsättningen.
Innehåll:
- Science & Society Forum
- Otillräcklig samverkan
- Nanoseminarium
- På gång
- Mer om VA
SCIENCE & SOCIETY FORUM
Hur man får unga fascinerade av forskning visade VAs generalsekreterare Camilla Modéer
och gymnasisten Georg Gezelius vid ett bejublat framträdande på Science in Society Forum i
Bryssel i mars. Konferensen anordnades av EU-kommissionen för att belysa och diskutera
dialogen mellan vetenskap och samhälle i Europa i dag. VA-dagen om lust att lära 2004 var
ett av sex goda exempel från olika länder som visades upp. Läs mer om konferensen
OTILLRÄCKLIG SAMVERKAN
Universitet och högskolor är inte tillräckligt bra på att samverka med omvärlden. Det
konstaterar både Högskoleverket och Riksrevisionen i var sin rapport. Båda lyfter fram att
samverkansarbete har inget eller lågt meritvärde vid anställningar och befordran. Detta tog
också VA:s Camilla Modéer upp vid en konferens om samverkansuppgiften som
Högskoleverket anordnade i mars. Läs mer om och ta del av rapporterna
NANOSEMINARIUM
VA var medarrangör av Small Talk on Big Issues, ett seminarium om nanoteknikens
möjligheter och risker i Lund i februari. Läs mer om nanoteknik
PÅ GÅNG
VA är en av arrangörerna till Science&Society-seminariet om forskningens ansvar och
ansvarsfull forskning fredagen den 22 april kl. 14.15–17.00 på Världskulturmuseet i Göteborg.
Se inbjudan
Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg anordnar VA två samtal mellan ungdomar och
forskare lördagen den 23 april. Samtalen handlar om kvantfysik och om kärlekens kemi. Läs
mer
VA har i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomfört en
opinionsundersökning om allmänhetens förtroende för forskning och forskare, vilja att satsa
på olika forskningsområden och kunskaper om olika vetenskapsområden. Resultaten
analyseras nu och kommer att presenteras i juni månad.
Under 2005 genomför VA en studie av journalisters syn på vetenskap och attityder till
kunskap. Studien presenteras på VA-dagen, som hålls i Stockholm under november månad. I
år genomförs också en undersökning av lärares attityder till kunskap och entreprenörskap –
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som kompletterar fjolårets studie av Lärares syn på vetenskap. För fjärde året i rad görs
dessutom en opinionsundersökning av Allmänhetens syn på vetenskap.
Under hösten planeras en serie samtal i samarbete med studieförbunden om etiska aspekter
på forskning. En serie samtal mellan ungdomar och forskare om vetenskap planeras också på
olika platser i Sverige i höst. Arrangemangen sker i samarbete med olika ungdomsförbund.
MER OM VA
VAs webbplats uppdateras löpande med nyheter och aktiviteter som rör gränsområdet
vetenskap – allmänhet. Där finns också alla VAs tidigare studier i pdf-format. Se www.v-a.se
Tipsa oss gärna om nyheter och evenemang! Välkommen också med synpunkter på våra
aktiviteter och studier via info@v-a.se.
Nyhetsbrevet ges ut av Vetenskap & Allmänhet som är en ideell förening. Redaktör: Cissi
Askwall, cissi@v-a.se, 08-791 30 48
Citera oss gärna – med angivande av källa.
För att börja eller sluta att prenumerera på nyhetsbrevet, sänd en e-post till nyhetsbrev@va.se
VA vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen
arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar.
Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer.
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