Ett möte om forskningens nutid och framtid
VA-dagen dokumenterades av Learning Bridgeeleverna Daniel Bramme, Anneli
Forslund, Sara Lundby och, vid pennan, Karina Ljungdahl:
Dagen startade officiellt kl. 11.15 då konferensdeltagarna började
anlända, men för oss Learning Bridgeelever startade dagen redan
klockan 10.00.
Learning Bridge är en grupp på 24 elever och 4 lärare från Fredrika
Bremer-skolan i Haninge som till våren ska åka till USA. Vi hade
erbjudits jobbet att lägga ut namnbrickor, mottaga och välkomna
gästerna, stå i garderoben, sätta upp löpsedlar och affischer samt deltaga i dagens konferens, vilket
vi tveklöst tog.
När konferensdeltagarna anlände blev de avprickade och tilldelade namnbrickor. Sedan
hänvisades de till garderoben där de hängde av sig sina ytterkläder.
På väggarna fanns löpsedlar om forskning och dess upptäckter, som alla passerade på väg in i
konferenssalen.
Deltagarna fick anlända när de ville mellan 11.15 och 12.45.
Klockan 12.00 serverades en mumsig lunchbuffé i den stora salen. Det var mycket
fint anordnat med färgglada segeltyger i taket, fyra långbord som bildade ett kors
dekorerade med ljus och apelsiner, en trygg dov belysning som kändes
stämningsfull.
I salen minglade människor, åt, pratade, utbytte både
åsikter och tankar. Stämningen var mycket trevlig och
öppen och deltagarna njöt av konferensens godaste ting
som alltid är tre; maten, sällskapet och syftet.
En konferens om hur forskningen ska nå ut till folket och vad folk anser
om forskning var huvudsyftet och kanske det mest diskuterade under
denna dag. Många kända namn och ansikten närvarade under dagen. Som en introduktion intog
Peder Falk och Helge Skoog scenen och spelade upp en mycket roande vetenskapsteater, där
publiken aktivt fick delta.
Med sång, dans och teater fångades publikens uppmärksamhet. Det var
mycket omtyckt och lockade till många skratt, vilket några av oss fick
uppleva från första publikraden då de använde oss som "offer" för sina
galna upptåg
Dagens moderator var Fredrik Berling, känd från bl.a. Hjärnkontoret och Lilla
Sportspegeln. Han höll ställningarna på scenen och inledde dagens debatter när
han välkomnade alla åhörare och presenterade dagens debattörer.
Många forskare och relevanta tyckare stod på scenen
under dagen. Helga Nowotny, professor från Zürich
och ordförande i EU:s European Research Advisory
Board, EURAB, berättade om sina egna upplevelser och forskningsresultat
under sin karriär. Helga talade mycket bra engelska och lite vilsen kunde man ju
känna sig bland alla engelska termer som man knappt förstår på svenska...
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13.45 var det samtal på scenen mellan personer från olika yrken med
många olika åsikter. Panelens Sebastian Giwa, ordförande i Landsrådet
för Sveriges ungdomsorganisationer, charmade publiken direkt när han
satte oss i rörelse med sina trevliga uppmananden. Vilket bevisade att
han inte var någon panelhöna...
Panelen bestod av (från vänster) Lena Torell, VD för Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien.
Sebastian Giwa, redan nämnd. Bernt Ericson, Vice President
Ericsson Foresight. Bengt Gustafsson,
professor vid Uppsala universitet.
Thomas Östros, utbildningsminister. Även KG Hammar (till höger), ärkebiskop,
deltog i den ivriga debatten.
Eftermiddagen bjöd på fika, mer teater och olika forskningsresultat. En
temoundersöknings resultat presenterades på scenen om vad ungdomar ansåg om
forskning och deras tillit till olika auktoritära yrken. Vilket, enligt min mening, var mycket
intressant.
Mot slutet talade Thomas Östros om framtidsvisioner och
summerade dagen. Efter det var det fritt fram att diskutera och
få sina frågor besvarade vid de olika stationerna.
Vi på Learning Bridge är mycket nöjda och tackar för
samarbetet. Vi uppfattar dagen som mycket lyckad och
fullbordad i sitt syfte!

