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En riktigt God Jul och ett Gott Nytt år fyllt av engagerande och inspierande samtal önskar Vetenskap
& Allmänhet med årets fjärde nyhetsbrev. Vi vill med brevet ge kortfattad information om våra
aktiviteter och studier och om annat som berör relationen forskare – allmänhet.
Innehåll:
- Vetenskap inget för unga – ny studie
- VA-dagen om unga och kunskap
- Respekten för forskning minskar – ny studie
- 10 000 besökte Forskarfredag
- På gång och sen sist
VETENSKAP INGET FÖR UNGA – NY STUDIE
Kunskap är bra! Men ”vetenskap” uppfattas negativt av många unga. Bilden av forskare i medier är
stereotyp: en asocial man i labrock. Det visar en ny bred studie av ungas attityder som VA har gjort.
Resultat och rapporter: http://www.v-a.se/artiklar/vetenskap_inget_for_unga/
VA-DAGEN OM UNGA OCH KUNSKAP
”Kunskap äger” var temat för VA-dagen den 13 november med VAs nya ungdomsstudie som
huvudnummer. 200 personer kom till Debaser Medis i Stockholm för att diskutera hur ungas intresse
för kunskap bäst stimuleras. Wendy Sadler bjöd på uppskattad science show. Dessutom provade
många på datorspel och olika experiment. Se www.v-a.se/artiklar/200_trangdes_pa_va-dagen/
RESPEKTEN FÖR FORSKNING MINSKAR – NY STUDIE
Allt färre svenskar menar att den tekniska och vetenskapliga utvecklingen gjort livet bättre. Samtidigt
finns höga förväntningar på forskningen. Det visar en ny opinionsundersökning som VA låtit göra:
www.v-a.se/artiklar/respekten_for_forskning_minskar/
10 000 BESÖKTE FORSKARFREDAG
Hundratals forskare experimenterade och samtalade med en nyfiken allmänhet på ForskarFredag den
28 september. Evenemangen i Gävle, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Skellefteå,
Skövde, Stockholm, Trollhättan och Örebro samordnades av VA och var en del av EUs Researchers’
Night. 2 400 barn deltog i tävlingen ”Rita dig själv som forskare”. Se www.forskarfredag.se/referat/
PÅ GÅNG OCH SEN SIST
Under 2008 gör VA en studie i flera delar av synen på forskning och vetenskap i näringslivet
och relationerna mellan forskare och företag. Ansvarig är VAs utvecklingschef Karin Hermansson,
som gärna tar emot idéer och tips på andra studier på området. Kontakta karin@v-a.se, tel 08-611 30
47.
VA är en av flera arrangörer till Science & Society-seminariet den 14 april 2008 som inleder den
internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Tema är framtida kompetensbehov och skolans roll.
Under ESOF, EuroScience Open Forum, i Barcelona den 18–22 juli 2008 anordnar VA en session
om relationen politiker–forskare. Tillsammans med Vetenskapsrådet planerar VA för ett seminarium
på samma tema under Almedalsveckan i Visby.
Researchers’ Night, på svenska ForskarFredag, arrangeras fredagen den 26 september 2008. VA
koordinerar sannolikt de svenska evenemangen liksom 2006 och 2007.

Allt fler science cafés, där forskning diskuteras över en fika, anordnas i Sverige. Tillsammans med
Stockholms Akademiska Forum, Forskning & Framsteg och British Council har VA genomfört en
serie välbesökta cafésamtal i Stockholm. I Göteborg planeras för en serie samtal 2008 och Förbundet
Unga Forskare uppmuntrar sina medlemmar att starta egna science cafés. Se www.sciencecafe.se
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Nyhetsbrevet ges ut av Vetenskap & Allmänhet som är en ideell förening.
Redaktör: Cissi Askwall, cissi@v-a.se, 08-791 30 48
VAs webbplats uppdateras löpande med nyheter och aktiviteter som rör gränsområdet vetenskap –
samhälle. Där finns också alla VAs 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
För att börja eller sluta att prenumerera på nyhetsbrevet, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
VA vill främja dialog och öppenhet 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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