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Förtroendekris
för forskning?
Ny VA-studie
Diskutera svenskars förtroende för
forskare och forskning med Sören
Holmberg, professor i statsvetenskap
och Karin Hermansson,
utvecklingschef VA, på Bok &
Bibliotek i Göteborg nu på torsdag
den 24 sep. Utgångspunkten är VAs
nya opinionsundersökning som
visar att förtroendet för forskare
försvagas.

Sveriges smartaste festival nu på fredag
25 september
Experimentera, upptäck, utforska, upplev, spela,
testa, tävla och fika med forskare – allt gratis!
EU-initierade ForskarFredag vill förmedla hur
fascinerande forskning är. VA samordnar
evenemangen som äger rum i Borås, Eskilstuna,
Göteborg, Kalmar, Karlshamn, Karlstad,
Lidköping, Luleå, Skellefteå, Skövde,
Stenungsund, Stenstorp, Stockholm, Trollhättan,
Uppsala och Örebro. Mer än 500 skolklasser deltar i ett massexperiment där de
mäter koldioxidhalten i sina klassrum.

VA kunskapsprisfinalist
VA är en av tre finalister till Kunskapspriset i
kategorin folkrörelser/organisationer. Vinnaren
utses bland finalisterna och får 250 000 kronor
på Kunskapsgalan den 19 oktober.

Vetenskap att tro på?
VA-dagen 12 nov
Vid VA-dagen torsdagen den 12 november kl.
12-17 i Stockholm presenteras och diskuteras en
ny VA-studie om hur attityderna till forskning
påverkas av värderingar, tro och bakgrund.
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Tobias Krantz, Kåre Bremer, Harriet WallbergHenriksson, Dafna Efron, Bloomfield Science
Museum i Jerusalem m.fl. medverkar. Inbjudan
kommer i brevlådan inom kort.

ODE till vetenskapen
Forskare har mycket att vinna på att föra dialog
med omvärlden. Det var ett hundratal
forskningsledare eniga om vid
rundabordsseminariet ODE som anordnades av
VA, IVA, KVA, KSLA och Vetenskapsrådet i
augusti. Hör vad kommunikation har betytt för
bl.a. Ulf Danielsson, Göran Sandberg och Eva
Österberg i dokumentationen i ljud, film och text. Uppföljande intervjuer och
handledning för att anordna liknande seminarier publiceras senare i höst.

Mer på gång och sen sist
Ska forskningsbaserad kunskap kunna komma människor till nytta behöver det bli
mer meriterande för forskare att kommunicera. Det var en av slutsatserna av det
interaktiva seminarium som arrangerades av VA och de fyra forskningsråden
under Almedalsveckan. Ta del av dokumentationen.
Tankar och lästips som rör vetenskapen i samhället publiceras löpande på VAbloggen som nu också listar andras bloggar om forskning. Skicka gärna förslag
på fler bloggar till karin@v-a.se

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets
aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning – samhälle.
Redaktör: Cissi Askwall, cissi@v-a.se. Brevet utkommer 4–5 gånger per år.
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