
kunskap äger Va-dagen 2007

Tisdag
13 november

Porto 
betalt B

Vetenskap & Allmänhet PO Box 5073 SE-102 42 Stockholm



Är det viktigt att kunna mycket? Hur ser unga på kunskap och forskning? Finns 
engagemanget för lärande – eller är kanske kunskapssamhället redan passé?

Välkommen att diskutera, experimentera och mingla med unga tisdagen den  
13 november 2007 kl. 12:00–17:00 på musikstället Debaser Medis i Stockholm.

Möt Wendy Sadler som initierat Science Made Simple, ett team unga 
brittiska forskare som turnerar i skolorna med vetenskapsshower. Hon fick EUs 
forskningskommunikationspris i år.  

Ta del av ny Va-studie om ungdomars attityder till kunskap och hur de påverkas. 

Träffa dan BrändStröM, ordförande VA, MarIana BUrenStaM 
lInder, vd Burenstam & Partners, Börje ehrStrand, kunskapsprisbelönad 
rektor Rinkebyskolan, anderS FlodStröM, universitetskansler, hanna 
hallIn, ordförande Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, arne  
ModIg, seniorkonsult Synovate Temo, StIg roland raSk, programansvarig 

Lärande och IT KK-stiftelsen, taBaSco StockholM och förhoppningsvis 
– som tidigare år – utbildningsministern.

Ung kunskap 

Bli guidad av elever från Blackebergs och Thorildsplans gymnasier i Stockholm: 
chatta, upplev YouTube och MySpace, blogga, titta in på communities som Lunar-
storm och Facebook eller spela datorspel med hjälp av goodgame. Experimentera 
och möt dem som jobbar för att öka ungas intresse för vetenskap och teknik: Finn 
upp, Förbundet Unga Forskare, komtek, naturvetenskap och teknik för 
alla, Snilleblixtarna och Unga Spekulerar.

VA-dagens samtalsledare är ZIan ZandI, journalist på bl.a. Lilla Aktuellt och 
MagnUS heSSBo, följeslagare i filmen Expedition Linné.

Deltagande är kostnadsfritt. Hela programmet på www.v-a.se från slutet av oktober.

kunskap äger – Vem äger kunskap?

Lunchsmörgås från kl. 12:00 / programmet pågår kl. 12:30–17:00 följt av mingel med dryck och tilltugg / plats: debaser medis, 
medborgarplatsen 8, stockholm / T-bana: medborgarplatsen / mer information: Cissi askwall, cissi@v-a.se, tel: 070-626 44 74 
anmälan: senast den 5 november på www.v-a.se/anmalan

Va-dagen i korTheT / Tisdag 13 noVember


