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MEDVIND FÖR VETENSKAPEN
Förtroendet för forskare ökar. Allt fler anser att den vetenskapliga utvecklingen gjort livet
bättre och fler unga vill bli forskare. Det visar årets VA-barometer om allmänhetens syn på
vetenskap som publiceras i dag: http://www.v-a.se/artiklar/medvind_for_vetenskapen/
FÖRETAG UNDERUTNYTTJAR FORSKNING
Forskningsbaserad kunskap är viktig för företagens framtid. Det anser tre av fyra
företagsledare. Ändå samarbetar de flesta inte med högskolan, visar VAs studie av
kunskapssynen i näringslivet: http://www.v-a.se/artiklar/foretag_underutnyttjar_forskning/
Studien presenterades på VA-dagen i november. Nära 200 personer diskuterade resultaten och
bjöds också på bl.a. ett bildningens brandtal av Christian Jansson, VD KappAhl:
http://www.v-a.se/dokument/aktiviteter/vetandets_varde_vadagen_5_november_2008/download/
FORSKARFREDAG ÄVEN 2009
Den 25 september 2009 är det dags att experimentera och möta forskare igen! För fjärde året i
rad firas vetenskapsfesten ForskarFredag. De svenska evenemangen samordnas liksom tidigare
av VA och det blir aktiviteter på minst 17 orter. Årets ForskarFredag ägde rum i 15 städer och
lockade 15 000 besökare: http://www.v-a.se/artiklar/fullt_hus_pa_forskarfredag/
BARNS BILDER AV FORSKARE
800 av de 3 000 bilder på temat ”Rita dig själv som forskare” som deltog i ForskarFredags
teckningstävling 2007 har analyserats av pedagogikforskaren Lori Adams Chabay. De flesta
teckningarna ritade av barn 6–12 år gamla ger en positiv bild av forskaryrket men många
stereotypa inslag finns också med. Analysen publiceras i en VA-rapport på Nobeldagen på
www.v-a.se
PÅ GÅNG OCH SEN SIST
Nästa års specialstudie söker identifiera kopplingar mellan människors kunskapssyn och
deras värderingar, livsåskådning och religionstillhörighet, i syfte att bland annat utröna varför
vissa grupper är underrepresenterade inom högre utbildning.
VA medverkar som en av åtta partners i EU-projektet ComScience som koordineras
av Ludwig-Maximilians-Universität. Projektet syftar till att utveckla och utvärdera
metoder för samtal kring hälsa och folksjukdomar för olika målgrupper, med hjälp av
multimediematerial.

VAs generalsekreterare Camilla Modéer är en av ledamöterna i den nytillsatta
Teknikdelegationen som ska vidta åtgärder för att öka ungas intresse för utbildningar
inom matematik, naturvetenskap, teknik och IT.
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Välkommen med tips om evenemang och nyheter, liksom med synpunkter på våra aktiviteter
och studier till nyhetsbrevets redaktör Cissi Askwall, cissi@v-a.se, 08-791 30 48
Vetenskap & Allmänhet Box 5073 102 42 Stockholm Besök Grev Turegatan 14
info@v-a.se

