04 oktober 2005

VA nyhetsbrev nr 3 2005
Här kommer Vetenskap & Allmänhets tredje 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:
- Lärare om företagsamhet – ny VA-undersökning
- Blir du företagsam lille vän?
- VA-dagen 10 nov 2005 om vetenskap & media
- Vetenskapsfest lockade tusentals
- Samtal om etik
- På gång
LÄRARE OM FÖRETAGSAMHET – NY VA-UNDERSÖKNING
Intresset för entreprenörskap har ökat i skolan. Sju av tio skolledare och gymnasielärare tycker
det är viktigt att förbereda eleverna för företagande medan grundskollärare och lärarstudenter
är mer tveksamma. Det visar en ny studie som VA genomfört med stöd av Nutek. Ta del av
resultaten och ladda ner rapporten här
BLIR DU FÖRETAGSAM LILLE VÄN?
I dag den 4 oktober presenteras Lärare om företagsamhet vid ett eftermiddagsmöte i
Stockholm. Sedan följer ett samtal kring hur skolan kan få stöd att stimulera elevernas
initiativförmåga. Medverkar gör Roger Bodin, Lärarförbundet; Per Hamid Ghatan, Karolinska
Institutet; Karin Hermansson, VA; Caj Malmros, Rektorsakademien; Camilla Modéer, VA;
Arne Modig, Temo; Christina Nordin, Nutek och Johan Staël von Holstein, IQube. Mötet
dokumenteras. Inbjudan finns här
VA-DAGEN 10 NOV 2005 OM VETENSKAP & MEDIA
VA-dagen rör relationen journalister – forskare och hålls i Radiohuset i Stockholm.
Medverkande är bl.a. Jan Hjärpe, Lunds universitet, Anna Lindmarker, TV4, Leif Pagrotsky,
utbildnings- och kulturminister, Tim Radford, the Guardian och Hans Rosling, Karolinska
Institutet. Läs inbjudan här
VETENSKAPSFEST LOCKADE TUSENTALS
3 000 nyfikna kom till vetenskapsfesten Utbrott i Stockholm. Fredagen den 23 september
hade utlysts som Forskarnas kväll och runt om i Europa arrangerades aktiviteter för att visa
hur kul forskning kan vara. På ungdomsstället Lava erbjöds forskarsamtal, experiment och
demonstrationer, allt gratis. 20 organisationer bidrog med innehållet. Läs mer här
SAMTAL OM ETIK
VA och Folkbildningsförbundet har inbjudit studieförbunden att anordna samtal om etiska
aspekter på forskningsrelaterade ämnen. Sju av Sveriges nio studieförbund planerar möten i
skilda ämnen, t.ex. kloning, att leva i trakter med rovdjur och huruvida drömmen om evigt liv
är möjlig att förverkliga. Samtalen kommer att listas i kalendariet på www.v-a.se. Riksbankens
Jubileumsfond och Stockholms arbetareinstitutsförening stödjer initiativet.
PÅ GÅNG
Just nu undersöker vi journalisters syn på vetenskap liksom vetenskapsinnehållet i media och
gör för fjärde året en opinionsundersökning av allmänhetens syn på vetenskap. Studierna
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presenteras på VA-dagen. En analys av de senaste Eurobarometrarnas resultat kommer i
oktober.
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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