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VA nyhetsbrev nr 4 2005
Här kommer Vetenskap & Allmänhets fjärde 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:
- Journalister litar på forskare
- VA-dagen om vetenskap & media
- Svenskar trötta på larmrapporter
- Kunnigast i Europa: svenskar
- Blir du lönsam lille vän?
- På gång
JOURNALISTER LITAR PÅ FORSKARE
Nio av tio journalister har stort förtroende för forskare. Men många vill att det ska bli lättare
att nå forskare och få begriplig information om forskning. Bara sju procent av de undersökta
artikelsidorna i tretton olika tidningar och tidskrifter hade anknytning till vetenskap. Det visar
två nya VA-studier.
VA-DAGEN OM VETENSKAP & MEDIA
Varför journalister och forskare har svårt att förstå varandra och hur dialogen kan bli bättre.
Det var temat för VA-dagen 2005 som lockade runt 250 deltagare till Radiohuset i Stockholm.
Läs mer
SVENSKAR TRÖTTA PÅ LARMRAPPORTER
Forskningsresultat ska bekräftas av andra undersökningar innan de presenteras för
allmänheten. Det menar mer än åtta av tio svenskar i en ny opinionsundersökning som VA
gjort med hjälp av Temo. Undersökningen visar också på okunskap om vetenskap, inte minst
bland unga. Läs mer
KUNNIGAST I EUROPA: SVENSKAR
Svenskar är kunnigare, mer intresserade av och bättre informerade om vetenskap än européer
generellt. Det framgår av en omfattande VA-analys av resultaten från EU-kommissionens två
Eurobarometrar 2005, där invånare i 32 länder gett sin syn på vetenskap och teknik. Läs mer
BLIR DU LÖNSAM LILLE VÄN?
VA och Nutek har undersökt hur lärare ser på elevers företagsamhet. Resultaten
presenterades vid ett möte på iQube i Stockholm i oktober. Om hur skolan kan få stöd att
stimulera elevernas initiativförmåga samtalade Roger Bodin, Lärarförbundet; Per Hamid
Ghatan, Karolinska Institutet och Caj Malmros, Rektorsakademien m.fl. Läs mer
PÅ GÅNG
Folkbildning och forskning – tema etik. Det är namnet på en serie samtal som VA och
Folkbildningsförbundet initierat tillsammans med studieförbunden. De första arrangemangen
under hösten handlade bl.a. om dödshjälp och etik i vardagslivet. Vårens samtal läggs
efterhand ut i kalendariet på www.v-a.se
Under våren 2006 studerar VA politikers syn på vetenskap. Vi tar gärna emot idéer till frågor
och upplägg för studien liksom tips på genomförda liknande undersökningar. Kontakta
utvecklingschef Karin Hermansson,karin@v-a.se, 08-611 30 47. Resultaten kommer att
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presenteras och diskuteras vid ett lunchseminarium under Almedalsveckan i Visby tisdagen
den 4 juli.
Vetenskapsfestivalen i Göteborg firar tioårsjubileum 2006 och inleds med ett Science &
Society-seminarium torsdagen den 11 maj. Seminariet tar upp hur allmänheten respektive
beslutsfattarna tar till sig och påverkas av forskningsrön. Arrangörer är Formas, Stiftelsen för
Strategisk Forskning, Vetenskapsfestivalen, Vetenskapsrådet och VA.
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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