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Religiösa tvivlar
på vetenskap
– ny VA-studie
Troende har lägre förtroende för forskare och
mindre tillit till vetenskap och teknik.
Samtidigt menar de oftare än andra att de vet
bäst själv. Det framgår av nya VA-studien
Vetenskap att tro på? som undersökt
sambanden mellan svenskars tro och
värderingar och deras syn på kunskap. 2010
fortsätter studien med fokus på politiska
värderingar.

Svenska klassrum har
bäst luft
Svenska skolor har lägst halter av koldioxid
i Skandinavien. Det visar ForskarFredags
massexperiment där tusentals elever i
Sverige, Norge och Danmark mätt
luftkvaliteten. I Sverige hade 84 procent av
klassrummen koldioxidhalter under
gränsvärdet. Resultaten fick stort genomslag
i media, som dock fokuserade på att vart
sjätte klassrum har dålig luft.

Tro, vetenskap och samverkan
på VA-dagen
Forskningskommunikation behövs för
forskningens legitimitet, sade högskoleoch forskningsminister Tobias Krantz i sitt
anförande vid VA-dagen i Stockholm i
november. Han samtalade också om
samverkan med folkhögskollärare Gustav
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Mer
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17
700 personer besökte vetenskapsfesten
ForskarFredag den 25 september.
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Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets
Samverkan är nödvändig för forskningen!
aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning – samhälle.
Hör sex tunga forskarförebilder utveckla
Redaktör: Cissi Askwall, cissi@v-a.se. Brevet utkommer 4–5 gånger per år.
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Engagemang, ODE till vetenskapen. Vid
seminariet i augusti var ett hundratal
forskningsledare eniga om att de vill
kommunicera mer med omvärlden men att
Paloma
de saknar stöd och incitament för att göra
det. Ta del av dokumentation och
intervjuer med bl.a. Göran Sandberg och
Eva Österberg. Snart kommer också en skrift med slutsatser och råd för den som
vill anordna liknande seminarier.

Mer på gång och sen sist
Även 2010 anordnas vetenskapsfesten ForskarFredag. Den 24 september blir det
aktiviteter, experiment och möten med forskare på ett 20-tal orter i Sverige.
Liksom tidigare koordinerar VA evenemangen och ansöker om EU-bidrag för
genomförandet.
VAs verksamhet växer. Vi söker en forskare/utredare och en projektledare.

http://mail.google.com/a/v-a.se/?ui=2&ik=14940b0eb5&view=pt&q=from%3Anyhetsbrev&search=query&msg=12499f20ee987c38

En ny informationsfolder om VA finns nu både som pdf och som trycksak. Den
tryckta foldern är kombinerad med VA-barometern 2009/10 om svenskars syn på
vetenskap och forskare.
VA-bloggen kommenterar och tipsar löpande om sådant som rör vetenskapen i
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samhället.
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