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Svenskar
trötta på
larmrapporter
– ny VAbarometer
Förtroendet för forskare minskar.
Andelen som tror att astrologi är en
vetenskap ökar och två av tre anser
att larmrapporterna är för många.
Det visar den nya VA-barometern
som. Ta del av rapporten om hur
svenskar ser på vetenskap och
forskare.

Vetenskap att tro på?
VA-dagen 12 november

Vetenskap & AllmänhetPost - VA-nyhetsbrev 2009:4

Möt Tobias Krantz, Lena Andersson, Helena
Benaouda, Kåre Bremer, Carl Reinhold
Bråkenhielm, Ulf Danielsson, Gustav Fridolin,
http://mail.google.com/a/v-a.se/?ui=2&ik=14940b0eb5&view=pt&q=from%3Anyhetsbrev&search=query&msg=12499f20ee987c38
Sverker Sörlin och Harriet Wallberg-Henriksson
på VA-dagen i Stockholm torsdagen den 12
november kl. 12:00-17:00. Bland annat
presenteras och diskuteras en ny VA-studie om
hur attityder till forskning påverkas av människors
värderingar, tro och bakgrund. Ta del av
programmet och anmäl dig här senast den 2
november.

Mer på gång och sen sist
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november.

Mer på gång och sen sist
17 700 personer besökte vetenskapsfesten ForskarFredag den 25 september.
Evenemangen på 16 orter engagerade sammanlagt 400 forskare och nära 300
aktiviteter stod på programmet. Läs mer på www.forskarfredag.se
VA var en av årets tre finalister till Kunskapspriset i kategorin
folkrörelser/organisationer. Vinnare blev Snilleblixtarna.
VA expanderar. Under 2010 planerar vi att anställa ytterligare medarbetare till vårt
kansli i Stockholm. Vi behöver i första hand en forskare/utredare, gärna sociolog
eller annan samhällsvetare, för att arbeta med VAs studier och en projektledare för
att arbeta med VAs olika aktiviteter och seminarier. Läs mer här!
Tankar och lästips som rör vetenskapen i samhället publiceras löpande på VAbloggen. Skicka gärna tips på andra bloggar om forskning 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.
För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till
nyhetsbrev@v-a.se
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