VA nyhetsbrev nr 3 2007
Datum: 070919
Här kommer Vetenskap & Allmänhets tredje nyhetsbrev för året. Vi vill med brevet ge kortfattad
information om våra aktiviteter och studier och om annat som berör relationen forskare – allmänhet.
Innehåll:
- ForskarFredag – experimentera och fråga Fuglesang 28/9
- Kunskap äger – VA-dagen om unga 13/11
- Starta ett Science café
- På gång och sen sist
FORSKARFREDAG – EXPERIMENTERA OCH FRÅGA FUGLESANG 28/9
Den 28 september firas ”Researchers’ Night” i Europa. De svenska evenemangen samordnas av VA
under namnet ForskarFredag. Prova på forskning och möt forskare i Gävle, Göteborg, Kalmar,
Karlstad, Kristianstad, Luleå, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Trollhättan och Örebro. Delar av
aktiviteterna webbsänds också; bl.a. svarar Christer Fuglesang på frågor som unga e-postar in.
www.forskarfredag.se
KUNSKAP ÄGER – VA-DAGEN OM UNGA 13/11
Välkommen att experimentera, mingla och surfa med unga på VA-dagen den 13 november kl. 12.00–
17.00 i Stockholm. Diskutera VAs studie om ungas attityder till kunskap med bl.a. Mariana
Burenstam Linder, Börje Ehrstrand och Anders Flodström. Möt Wendy Sadler, som i år fått EUs
forskningskommunikationspris. Inbjudan kommer snart per post. Mer information och anmälan:
http://www.v-a.se/eventlist-33/
STARTA ETT SCIENCE CAFÉ
Ett science café är ett lättsamt sätt för folk och forskare att diskutera aktuella frågor över en fika. VA
och British Council sprider konceptet i Sverige och bistår gärna med råd och marknadsföringsmaterial. Ta del av tips för den som vill arrangera, leda eller medverka i ett science café på
http://www.sciencecafe.se/arrangera/
I Stockholm anordnas två science cafés om Folkhemmet och Stockholmsklimatet den 28 september:
http://www.sciencecafe.se/kalendarium/index.php?ID=89
PÅ GÅNG OCH SEN SIST
Årets VA-studie om unga består av djupintervjuer för att ta reda på hur ungas attityder formas, en
genomgång av ungas svar i VAs opinionsundersökningar, en analys av utvärderingar av program som
ska stimulera intresset för vetenskap och teknik, en litteraturstudie samt en förstudie om mediebilden
av forskare. Nästa års studie fokuserar på näringslivets syn på forskning. Karin Hermansson, ansvarig
för VAs studier, tar gärna emot idéer på 08-611 30 47, karin@v-a.se.
VA har utarbetat förslag till indikatorer för hur högskolans samverkan med omvärlden kan mätas. En
skrivelse har sänts till Befattningsutredningen och Resursutredningen. Den trycks som bilaga till
Resursutredningen, som ska vara klar i november.
Relationen mellan forskare och politiker var temat för en välbesökt rundabordsdiskussion som VA
och Vetenskapsrådet arrangerade under Almedalsveckan i Visby. Referat: http://www.va.se/artiklar/referat_av_debatten_i_almedalen_11_juli_2007_forskaren_och_politikern_en_missforst
add_relation/

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@v-a.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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