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En riktigt Glad Påsk önskar Vetenskap & Allmänhet med årets första nyhetsbrev. Vi vill med
brevet ge kortfattad information om våra aktiviteter och studier och om annat som rör
relationen forskare – allmänhet.
Innehåll:
- Lära för livet – seminarium 14 april
- Satsa på samverkan!
- Forskarfredag på sjutton orter i höst
- VA på ESOF och PCST
- Blomsterkungen regerar
- På gång och sen sist
LÄRA FÖR LIVET – SEMINARIUM 14 APRIL
Välkommen att medverka i ett rundabordssamtal om framtidens kompetensbehov och dagens
skola vid inledningen av Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Hör Fredrik Härén, årets talare
2007, Gunilla Hammar Säfström, pedagog i tv-serien Klass 9A, Sverker Ljunghall,
AstraZeneca, Mattias Konnebäck från Public Service m.fl. Hela inbjudan: http://www.va.se/eventlist-75/
SATSA PÅ SAMVERKAN!
Det finns ett stort gap mellan forskarvärlden och samhället. Men klyftan kan överbryggas om
formella strukturer och individuella attityder förändras. Det skriver VA i ett inspel till
regeringen inför forsknings- och innovationspropositionen. Skrivelsen bygger på föreningens
utredning av möjliga indikatorer för att mäta samverkan. Se http://www.va.se/artiklar/va_infor_forsknings-_och_innovationspropositionen_satsa_pa_samverkan/
FORSKARFREDAG PÅ SJUTTON ORTER I HÖST
Vetenskapsfesten ForskarFredag firas i år på 17 orter – Borås, Gävle, Göteborg, Härnösand,
Kalmar, Karlshamn, Skellefteå, Skövde, Stenstorp, Stenungsund, Stockholm, Sundsvall,
Trollhättan, Uppsala, Visby, Örebro och Östersund. 15 organisationer står för arrangemangen
den 26 september. VA koordinerar liksom 2006 och 2007 evenemangen och anordnar också
ForskarFredag Stockholm i Kulturhuset. Aktiviteterna är en del i EU-initierade Researchers’
Night. Se www.forskarfredag.se
VA PÅ ESOF OCH PCST
Under EuroScience Open Forum i Barcelona anordnar VA den 20 juli en session om
relationen politik–vetenskap. VAs politikerstudie presenteras och diskuteras av David Cope,
chef för brittiska Parliamentary Office of Science and Technology, Enric Banda, chef för
Catalan Research and Innovation Foundation m.fl. Vid konferensen Public Communication of
Science and Technology i Öresundsregionen den 25–27 juni svarar VA bl.a. för en session om
ungas syn på vetenskap där Svein Sjøberg, Ilan Chabay m.fl. medverkar. Se www.esof.org och
www.vr.se/pcst

BLOMSTERKUNGEN REGERAR
Kunskaperna om Carl von Linné ökade i och med Linnéjubileet 2007. Bilden av honom som
botanikens fader nyanserades och breddades också i viss mån. Det visar en undersökning som
VA har gjort på uppdrag av Linnésekretariatet. Se http://www.va.se/artiklar/blomsterkungen_regerar/
PÅ GÅNG OCH SEN SIST
I år gör VA en studie i flera delar av synen på forskning och vetenskap i näringslivet och
relationerna mellan forskare och företag. Huvuddelen utgörs av en intervjuundersökning med
chefer vid olika typer av företag. Därtill intervjuas forskare om sin syn på samverkan med
näringslivet och innehållet i ett urval branschorganisationers tidningar/utskick analyseras med
avseende på vetenskapligt relaterat innehåll. Några erfarna personer från näringsliv och
akademi kommer också att ge sina reflektioner kring resultaten. Ansvarig är VAs
utvecklingschef Karin Hermansson.
Tillsammans med Vetenskapsrådet arrangerar VA ett seminarium om kommunikationen
mellan politiker och forskare den 9 juli under Almedalsveckan i Visby.
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Nyhetsbrevet ges ut av Vetenskap & Allmänhet som är en ideell förening.
Redaktör: Cissi Askwall, cissi@v-a.se, 08-791 30 48. För att börja eller sluta att prenumerera på
nyhetsbrevet, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Tipsa oss gärna om nyheter och evenemang! Välkommen också med synpunkter på våra
aktiviteter och studier via info@v-a.se VAs webbplats uppdateras löpande med nyheter och
aktiviteter som rör gränsområdet vetenskap – samhälle. Där finns också alla VAs studier i pdfformat. Se www.v-a.se
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rad organisationer, myndigheter, företag och individer.
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