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Här kommer Vetenskap & Allmänhets andra nyhetsbrev 2007. Vi vill med brevet ge kortfattad
information om våra aktiviteter och studier och om annat som berör relationen forskare – allmänhet.
Innehåll:
- Försvagat förtroende för forskning – ny studie
- VA-dagen om unga och kunskap 13/11
- Större och bättre www.v-a.se
- ForskarFredag på elva orter 28/9
- Relationen forskare - politiker – samtal 11/7
- På gång och sen sist
FÖRSVAGAT FÖRTROENDE FÖR FORSKNING – NY STUDIE
Knappt hälften av svenskarna har förtroende för forskare. Andelen har minskat påtagligt de
senaste två åren. Samtidigt har förtroendet för forskning och stödet för satsning på
spetsforskning sjunkit. Det visar en ny undersökning som VA gjort i samarbete med 2006 års
SOM-undersökning: http://www.va.se/artiklar/fortsatt_forsvagat_fortroende_for_forskning-2
VA-DAGEN OM UNGA OCH KUNSKAP 13/11
Boka in tisdagen den 13 november från lunchtid för vår årskonferens VA-dagen. Årets tema
är barns och ungdomars attityder till kunskap och forskning och hur ungas nyfikenhet på
kunskap kan stimuleras. VA-dagen äger rum i Stockholm och föregås av föreningens årsmöte.
STÖRRE OCH BÄTTRE WWW.V-A.SE
VA har utvecklat en ny webbplats med tydligare struktur och betydligt mer information om
våra studier, aktiviteter och olika projekt. Vi är tacksamma för synpunkter på webbplatsens
upplägg och innehåll, liksom förslag på fler funktioner. Kontakta Cissi Askwall, tel 08-791 30
48, cissi@v-a.se
FORSKARFREDAG PÅ ELVA ORTER 28/9
Den 28 september är det ”Researchers’ Night” över hela Europa. I Sverige blir det evenemang i
Gävle, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Trollhättan
och Örebro där allmänheten inbjuds att prova på forskning och möta forskare. Evenemangen
samordnas av VA under namnet ForskarFredag och stöds av EU, SSF, Vetenskapsrådet och
VINNOVA. Unga kan också delta i tävlingen ”Rita dig själv som forskare”: www.forskarfredag.se
RELATIONEN FORSKARE - POLITIKER – SAMTAL 11/7
Välkommen till en rundabordsdiskussion i Visby om gränsytan mellan vetenskap och politik med
bl.a. Björn von Sydow, Lars Calmfors och Camilla Modéer: http://www.v-a.se/nytt_evenemang-5/
PÅ GÅNG OCH SEN SIST
I år gör VA en studie i flera delar som med olika metoder undersöker ungas attityder till kunskap
och forskning. Studien presenteras på VA-dagen. I höst görs också den årliga
opinionsundersökningen av svenskars syn på vetenskap. Nästa års VA-studie fokuserar på
näringslivets relationer till forskning. Ansvarig för VAs studier är Karin Hermansson, som gärna tar
emot idéer på 08-611 30 47, karin@v-a.se
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Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg var VA medarrangör till ett rundabordssamtal om hur vi
förhåller oss till vetenskap och pseudovetenskap. Medverkande gjorde bl.a. Christina Doctare,
Torbjörn Fagerström, Anne-Marie Pålsson, Peder Falk och Helge Skoog: http://www.va.se/dokument/aktiviteter/science_society_2007_pa_gransen_till_vetenskap/download/
VA medverkade i Linnéjubileet genom att anordna forskarsamtal under Kunskapsmarknaden i
Uppsala i maj: http://www.v-a.se/artiklar/va-samtal_hundar_och_satelliter/
MER OM VA
VAs webbplats uppdateras löpande med nyheter och aktiviteter som rör samspelet mellan
vetenskap och allmänhet. Där finns också alla VAs tidigare studier i pdf-format: 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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