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VA nyhetsbrev nr 2 2005
Här kommer Vetenskap & Allmänhets andra 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.
Innehåll:
- Nyttig forskning mest angelägen – ny VA-undersökning
- VA-dagen 10 nov 2005 om vetenskap & media
- Forskarnas kväll i Europa 23 sep
- Forskningsvilliga européer – nya Eurobarometrar
- VA – en svensk science shop
- ”Personligt ansvar en grundregel”–seminariedokumentation
- På gång
NYTTIG FORSKNING MEST ANGELÄGEN – NY VA-UNDERSÖKNING
Ju högre utbildning och ju mer kunskap, desto större förtroende för forskning. Personer med
högt förtroende vill också satsa mest på spetsforskning. Det visar en omfattande
opinionsundersökning som VA låtit genomföra i samarbete med 2004/2005 års SOMundersökning vid Göteborgs universitet. Ta del av resultaten och ladda ner rapporten
VA-DAGEN 10 NOV 2005 OM VETENSKAP & MEDIA
Boka in den 10 november för VA-dagen i Radiohuset i Stockholm! Årets tema är vetenskap &
media med presentation av och samtal kring nya studier av journalisters syn på vetenskap och
attityder till kunskap. Medverkar gör bland andra utbildnings- och kulturminister Leif
Pagrotsky. Det blir också miniseminarier om vetenskapsjournalistik och nya medier. Inbjudan
kommer i september.
FORSKARNAS KVÄLL I EUROPA 23 SEP
Fredagen den 23 september planeras runt om i EU aktiviteter som ger människor möjlighet
att möta forskare på annorlunda sätt. Syftet är att framför allt ungdomar ska få uppleva hur
spännande och kul forskning kan vara. VA anordnar öppet hus på Lava – en mötesplats för
unga på Kulturhuset i Stockholm. En rad upptåg, samtal, överraskningar och experiment med
anknytning till forskning planeras i samarbete med ett tiotal organisationer. Läs mer om andra
aktiviteter under forskarnas kväll
FORSKNINGSVILLIGA EUROPÉER – NYA EUROBAROMETRAR
Sju av tio européer menar att gemensam forskning på EU-nivå blir allt viktigare. Sex av tio
anser att EU borde satsa mer pengar på forskning. Det visar två nya Eurobarometrar där
medborgare i 32 europeiska länder har tillfrågats. Läs mer om och ladda ner
undersökningarna
VA – EN SVENSK SCIENCE SHOP
VA är nybliven medlem i det internationella nätverket Living Knowledge. Science shopkonceptet innebär att medlemmarna förmedlar och stimulerar kontakter mellan olika
samhällsgrupper och forskare för att åstadkomma forskning som ger efterfrågad kunskap. Läs
mer om nätverket
”PERSONLIGT ANSVAR EN GRUNDREGEL” –
SEMINARIEDOKUMENTATION
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Forskare måste ta eget ansvar för följderna av sin forskning. Det var de medverkande i 2005
års Science & Society-seminarium om ansvarsfull forskning eniga om. I seminariet, som
inledde Vetenskapsfestivalen i Göteborg, samtalade Birgitta Forsman, Bengt Gustafsson,
Anders Karlsson, Bjarne Kirsebom, Harriet Wallberg-Henriksson och Annika Åhnberg. Ta
del av seminariedokumentationen
PÅ GÅNG
Just nu pågår en undersökning av lärares attityder till kunskap och entreprenörskap – som
kompletterar fjolårets studie av Lärares syn på vetenskap. Resultaten presenteras efter
sommaren. Under sommaren och hösten studerar vi journalisters syn på vetenskap och
attityder till kunskap.
I höst gör VA för fjärde året i rad en opinionsundersökning av allmänhetens syn på
vetenskap. Den kompletterar SOM-undersökningen som offentliggörs i dag. Dessutom
analyserar vi de nya Eurobarometrarnas resultat ur ett svenskt perspektiv.
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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