19 december 2006

VA nyhetsbrev nr 4 2006
Här kommer Vetenskap & Allmänhets fjärde nyhetsbrev 2006. 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:
- Unga och naturvetenskap – kortseminarium 15/1
- ”Astrologi vetenskapligt” – ny studie
- Samspelet politik – vetenskap på VA-dagen
- Nya politikerstudier
- 12 000 nyfikna på Forskarfredag
- På gång och sen sist
UNGA OCH NATURVETENSKAP – KORTSEMINARIUM 15/1
År 2007 var det 300 år sedan Carl von Linné föddes. Under jubileumsåret planeras en mängd aktiviteter
som ska bredda bilden av Linné och stimulera ungdomars intresse för naturvetenskap. För att se om
målen nås görs två undersökningar, före och efter året, tillsammans med VA. Välkommen till ett
seminarium i Stockholm den 15 januari där resultaten från den första undersökningen presenteras och
diskuteras. Samtala med bl.a. Gunnar Öquist, ständig sekreterare KVA och Bertil Östberg,
statssekreterare Utbildnings- och kulturdepartementet. Inbjudan: http://www.va.se/activities.asp?qsActivitiesID=82&startAt=0
”ASTROLOGI VETENSKAPLIGT”
Nästan var fjärde svensk menar att astrologi är vetenskapligt. Det visar en ny opinionsundersökning om
hur svenskar ser på vetenskap och forskare som VA publicerade på VA-dagen. Resultaten och
rapporten: http://www.v-a.se/people.asp?cathegory=1&qsSurveyID=88&startAt=0
SAMSPELET POLITIK – VETENSKAP PÅ VA-DAGEN
Många ville träffa utbildningsminister Lars Leijonborg på VA-dagen den 8 november. Drygt 200
personer upplevde skådespel, science cafés och samtal om samspelet mellan forskare och politiker på
Dramatiska institutet i Stockholm. Dokumentation: http://www.v-a.se/va-dagen06.asp
NYA POLITIKERSTUDIER
Vid VA-dagen presenterades årets VA-studie om relationen mellan forskare och politiker. Studiens i
somras publicerade tre delar har nu kompletterats med en internationell litteraturstudie på området.
Rapporten: http://www.v-a.se/download/varapport2006_8.pdf
Dessutom har en särskild studie gjorts av Stockholms politiker. Rapporten:
http://www.v-a.se/download/varapport2006_7.pdf
12 000 NYFIKNA PÅ FORSKARFREDAG
Tusentals människor mötte hundratals forskare på ForskarFredag i Göteborg, Kalmar, Kristianstad,
Lund, Skellefteå, Stockholm, Trollhättan, Umeå och Örebro! Evenemangen den 22 september
samordnades av VA och var en del av EUs Researchers´ Night.. Dokumentation:
http://www.forskarfredag.se/forskarfredag_lockade_tusentals
PÅ GÅNG OCH SEN SIST
Science Café-konceptet används nu på flera håll i Sverige. Folk och forskare möts över en fika och
diskuterar en aktuell fråga eller nya rön. Stockholms Akademiska Forum har genomfört en serie
cafésamtal under hösten. VA och British Council har presenterat konceptet dels för organisationer i
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Västsverige i samarbete med Vetenskapsfestivalen i Göteborg, dels vid en nordisk Science Centerkonferens i Stockholm. Mer info på www.sciencecafe.se
Boken Kunskapsbiten presenterades på Forskartorget under Bok & Bibliotek i september. I boken ger
nio politiker och nio forskare sina personliga perspektiv på samspelet politik – vetenskap. Boken kan
beställas till självkostnadspris: http://www.v-a.se/kunskapsbiten eller laddas ner: http://www.va.se/download/varapport2006_4.pdf
Under 2007 gör VA en bred studie i flera delar av ungdomars syn på vetenskap och kunskap liksom av
hur de utvecklar sina värderingar och åsikter.
VA är en av medarrangörerna till en populär- och tvärvetenskaplig konferens om åldrandets genetik
som hålls i riksdagshuset i Stockholm den 18 oktober. Program och anmälan: www.genteknik.se
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@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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EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT DIALOGFYLLT 2007 ÖNSKAR VA!

