20 mars 2007

VA nyhetsbrev nr 1 2007
Här kommer Vetenskap & Allmänhets första nyhetsbrev 2007. Vi vill med brevet ge
kortfattad information om våra aktiviteter och studier och om annat som berör
gränsområdet forskare – allmänhet.
Innehåll:
- Journalisters förtroende för forskning – ny studie
- Forskarnas roll i samhällsdebatten – debatt 20/3
- På gränsen till vetenskap? – samtal 16/4
- Fika med forskare på sciences cafés
- ForskarFredag på nio orter 28/9
- På gång och sen sist
JOURNALISTERS FÖRTROENDE FÖR FORSKNING – NY STUDIE Journalister har
relativt stort förtroende för forskning men förtroendet varierar mycket mellan
ämnesområden. Medicin och naturvetenskap åtnjuter högst förtroende medan humaniora och
utbildningsvetenskap ligger lägst. Det visar en studie som VA gjort i samarbete med
Göteborgs universitets stora journalistundersökning.
http://www.v-a.se/download/varapport2007_1.pdf .
FORSKARNAS ROLL I SAMHÄLLSDEBATTEN – DEBATT 20/3 Missbrukas
forskarnas synpunkter i politiken och i media? Eller är det en "docenten på ärten" reaktion?
Debatten som inleddes på DN debatt fortsätter på Vetenskapsrådet den 20 mars kl. 15–17.
Medverkar gör bland andra professor Lars Calmfors, VAs Camilla Modéer och DNs Barbro
Hedvall. Vetenskapsrådet
PÅ GRÄNSEN TILL VETENSKAP? – SAMTAL 16/4 Välkommen att medverka i ett
rundabordssamtal om hur vi förhåller oss till vetenskap och pseudovetenskap! Hör inlägg av
bl.a. Christina Doctare, Torbjörn Fagerström, Karin Markides och Peter Sylvan och se Peder
Falks och Helge Skoogs skruvade associationer. Arrangemanget är en del i
Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Inbjudan och anmälan: http://www.va.se/activities.asp?qsActivitiesID=86&startAt=0
FIKA MED FORSKARE PÅ SCIENCE CAFÉS En serie Science Cafés anordnas i år på
Stockholms Akademiska Forum. Det första cafésamtalet handlar om nanoteknikens
möjligheter och risker och äger rum den 19 april. I Göteborg blir det science café med
rubriken Climat Change – no Turning Back? den 17 april och i Malmö anordnas
vetenskapscafé om utseende och utseendefixering den 18 april. Mer information om
arrangemangen och möjlighet att prenumerera på utskick om kommance science cafés finns
på www.sciencecafe.se
FORSKARFREDAG PÅ NIO ORTER 28/9 Den 28 september är det åter dags att prova på
forskning och möta forskare under ForskarFredag. I år anordnas evenemang i Göteborg,
Kalmar, Karlstad, Luleå, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Trollhättan och Örebro. Alla
aktiviteter är gratis och avsedda för en bred allmänhet. ForskarFredag samordnas av VA med
stöd av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA och är en del av
EUs Researchers’ Night. Förra årets program: www.forskarfredag.se
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PÅ GÅNG OCH SEN SIST I år gör VA en studie av ungdomars attityder till kunskap och
forskning i fyra delar. Den består av en litteraturstudie omfattande liknande
internationella studier liksom utvärderingar av program för att stimulera ungas intresse för
vetenskap och teknik; en specialanalys av ungdomars svar i VAs allmänhetsstudier; en
djupintervjustudie med barn och ungdomar för att ta reda på mer om var attityderna kommer
ifrån samt en analys av mediebilden av forskare. Ansvarig är VAs Karin Hermansson och
resultaten presenteras på VA-dagen i november.
Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg anordnar VA den 17 april ett samtal om kärlekens
kemi mellan några ungdomar, professor Gunnar Bjursell och festivalbesökarna. Se
http://www.v-a.se/activities.asp?qsActivitiesID=84&startAt=0
VA kommer att medverka i Linnéjubileet genom att anordna forskarsamtal under
Kunskapsmarknaden i Uppsala i maj: www.kunskapsmarknaden.se
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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