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VA-RIFO-SEMINARIUM I RIKSDAGEN – SCIENCEWISE
Sciencewise är ett brittiskt resurscentrum där experter ger råd till beslutsfattare som vill
konsultera allmänheten inför viktiga beslut. Hör hur Sciencewise arbetar och diskutera hur
människors synpunkter bättre kan tas tillvara inför politiska beslut i Sverige. Medverkar i
seminariet den 15 april gör bl.a. Alison Crowther, Carl Johan Sundberg och Staffan Truvé:
http://www.v-a.se/eventlist-84/
SCIENCE CAFÉS PÅ FRAMMARSCH
Nu på måndag den 30 mars startar en serie science cafés i Stockholm om hur vårt immateriella
kulturarv bäst bevaras: http://www.v-a.se/eventlist-85/ Vid årets Biblioteksdagar i Uppsala
presenteras science cafékonceptet av VA och Stockholms stadsbibliotek. Häromdagen
inleddes en serie science cafés om stadsutveckling i Göteborg och under Vetenskapsfestivalen
blir det science café-teater om Darwins dilemma den 10 maj: http://www.v-a.se/eventlist-83/
KAN FORSKARNA RÄDDA VÄRLDEN? – SEMINARIUM 4 MAJ
På vilket sätt skiljer sig forskningen, politiken och näringslivet åt i sin syn på kriser och hur
man bäst tar sig igenom dem? Finns ledtrådarna i kunskapen om oss själva? Välkommen att
diskutera hur vi möter hoten mot vår framtid vid Science & Society i Göteborg 2009.
Medverkar gör bl.a. Heidi Avellan, Peder Falk, Gunnar Falkemark och Stefan Fölster:
http://www.v-a.se/eventlist-86/
VA-DAGEN 12 NOVEMBER
Boka in torsdagen den 12 november för vår årskonferens! VA-dagen äger rum i Stockholm
och föregås av föreningens årsmöte. Diskussionen om samspelet näringsliv – vetenskap vid
förra årets VA-dag liksom KappAhls VD Christian Janssons brandtal för bildning finns på
video: http://vimeo.com/3434085
VA-BLOGGEN
Sedan början av februari bloggar VAs medarbetare regelbundet. Ta del av tankar,
nyhetskommentarer och lästips som rör vetenskapen i samhället: www.v-a.se/blogg
PÅ GÅNG OCH SEN SIST
Lärarstudenter behöver fler forskarkontakter. Det framför VA i ett remissvar på ”En hållbar
lärarutbildning”: http://www.v-a.se/artiklar/mer_forskarkontakt_pa_lararutbildningen/

Årets specialstudie är en fördjupad undersökning av svenskars attityder till kunskap och
vetenskap. Syftet är att förstå hur människors attityder till vetenskap, kunskap, forskning och
forskningsetik hänger samman med social och kulturell bakgrund, värderingar och
livsåskådning. Ökad förståelse ger möjlighet att utveckla dialog som stimulerar intresse och
engagemang för kunskap. Ansvarig för studien är Karin Hermansson, utvecklingschef VA,
karin@v-a.se
Tillsammans med flera forskningsråd arrangerar VA ett Almedalsseminarium om
kunskapssamhället och hur forskning bättre kan komma till nytta för individer och samhälle
den 1 juli i Visby.
_________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier
som rör gränssnittet forskning – samhälle. Brevet utkommer 4–5 gånger per år. För att börja
eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se

