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Datum: 080520
Dags att planera sommaren?! Vetenskap & Allmänhet har några förslag på resmål där nytta
och nöje kan kombineras. Vi vill med nyhetsbrevet ge kortfattad information om våra
aktiviteter och studier och om annat som rör relationen forskare – allmänhet.
Innehåll:
- Ungas attityder till forskning på PCST
- Almedalsseminarium om kunskapssamhället
- Samspelet vetenskap – politik på ESOF
- Lära för livet – seminariereferat
- På gång
UNGAS ATTITYDER TILL FORSKNING PÅ PCST
Vid konferensen Public Communication of Science and Technology i Öresundsregionen
arrangerar VA den 27 juni en session om ungas attityder till och intresse för kunskap och
vetenskap. Resultat från olika länder presenteras och diskuteras. Medverkande: Ilan Chabay,
Karin Hermansson, Shunke Shi, Svein Sjøberg, och Annette Smith. Inbjudan: http://www.va.se/eventlist-79/
ALMEDALSSEMINARIUM OM KUNSKAPSSAMHÄLLET
Under Almedalsveckan i Visby anordnar VA och Vetenskapsrådet den 9 juli ett
rundabordsseminarium om hur forskare, politiker, journalister och allmänheten ser på
samhällsproblem som t.ex. klimathotet. Vilka är utmaningarna i kommunikationen och hur
åstadkoms ett kunskapssamhälle? Medverkande: Dan Brändström, Ulrika Carlsson, Mikael
Damberg, Per Eriksson, Erland Källén, Michele Micheletti och Björn von Sydow. Inbjudan:
http://www.v-a.se/eventlist-78/
SAMSPELET VETENSKAP – POLITIK PÅ ESOF
Hur skaffar politiker den kunskap de behöver inför sina beslut? Hur kan kontakterna mellan
politik och vetenskap stärkas? Dessa frågor diskuteras under en frukostsession arrangerad av
VA vid EuroScience Open Forum i Barcelona. Medverkande: Enric Banda, David Cope,
David Dickson, Malcolm Harbour, Karin Hermansson, Ashok Kumar, Paul Rübig, Gerhard
Schöny och Björn von Sydow. Inbjudan: http://www.v-a.se/eventlist-77/
LÄRA FÖR LIVET – SEMINARIEREFERAT
Hur väl skolan svarar mot framtidens kompetensbehov var meningarna delade om bland
deltagarna i Science & Society 2008. Seminariet var en del av Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Bland de medverkande: Fredrik Härén, Sverker Ljunghall och Gunilla Hammar Säfström,
lärare i tv-seriens klass 9A. Referat: http://www.va.se/dokument/aktiviteter/science_society_2008_lara_for_livet/download/
PÅ GÅNG
Fredagen den 26 september anordnas ForskarFredag på 17 orter i Sverige, se
www.forskarfredag.se

Onsdagen den 5 november arrangeras VA-dagen med tema vetenskap & näringsliv någonstans
i Stockholmsområdet. I anslutning till VA-dagen hålls föreningens årsmöte.
______________________________________________________________
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
VA vill främja dialog och öppenhet 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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