
Café-å-lär

www.cafealar.se	


Vetenskapskafé, Vera Sandbergs allé 8, Chalmers, Göteborg	


Kaféet syftar bland annat till att:	

	

¤ utgöra en mötesplats för alla i samhället	

¤ exponera aktualiteter inom bl a forskning, industri och kultur	

¤ kommunicera på populärvetenskaplig nivå	

¤ stimulera till diskussioner om olika företeelser i samhället	

¤ skapa nya kontakter, vänner och nätverk	


Varje torsdag kl 15. Fri entré. Gratis fika.	




HUR FUNGERAR VÅRT KAFÉ ?	

	

Vetenskapskaféer (Science Cafés) tycks ha startat i slutet av 1990-talet i England 
och sedan spritts över världen. Ofta arrangeras sammankomsterna på ett ordinärt 
kafé på stan en gång i månaden för ett mindre antal besökare och med flera 
forskare närvarande. Vi startade 2008 Café-å-lär på Chalmers som en del av 
Lärandets Hus och valde en annan väg, som visat sig vara mycket framgångsrik. 
Vi anser att det är väsentligt och att få in gästerna på campus i en informell, 
stimulerade, lugn och avslappnad miljö. Arrangemanget är fortfarande i kaféstil, 
vilken möjliggör en effektiv kommunikation. Vi anser också att det är av stort 
värde med täta och regelbundna tider, varför vi träffas en gång i veckan. Gästerna 
uppmuntras till dialoger och diskussioner under hela kafétiden, alltså inte bara i 
samband med föredraget.	

	

Vårt kafé går av stapeln i princip varje torsdag kl 15, med undantag för 
sommaruppehåll, skollov och helger. Deltagande i kaféet är gratis och ingen 
föranmälan behövs. Antalet sittplatser är dock begränsat och då besöksantalet 
varit uppe i 191 personer kan det ibland bli trångt, varför en tidig ankomst 
rekommenderas. Vi finns på plats från ungefär kl 14. Ta tillfället i akt att då 
mingla och delta i olika aktiviteter, se nästa sida.	

	

Annonsering av det kommande kaféet sker på hemsidan www.cafealar.se helgen 
innan kaféet. Man kan också be att få vara med på utskick om kaféet per epost, se 
sista sidan. På hemsidan www.cafealar.se finns en lista över samtliga tidigare 
kaféer innehållande föredragshållare, ämne, veckans bok och veckans experi-
ment. Här kan man botanisera och t. ex. låna veckans bok, ställa frågor om 
veckans experiment (skriftligt eller muntligt) eller be om annan information. Val 
av föredragshållare sker relativt spontant och ofta bara någon vecka innan kaféet. 
Gästerna inbjuds att lämna förslag på talare, muntligt eller skriftligt.	

	

Vi bjuder på gratis fika. Drycker: kaffe, te, cider och saft. Tilltugg: Rostat bröd, 
smör, ost, kakor m.m.	

	

VÄLKOMNA!	


ETT AKTUELLT ÄMNE +!
EN FORSKARE +!

INTRESSERADE MÄNNISKOR +!
INFORMELL MILJÖ +!

FIKA =!

Science	

Café	




PROGRAM VID VARJE KAFÉ	

	

1. Föredrag (15.00-15.30)	

Den inbjudna talaren kan vara forskare på universitet/högskola, representera 
industrin, institut, stat/kommun, m.m. Ämnena sträcker sig över breda 
områden (naturvetenskap, humanism,..) och framställningen är populär-
vetenskaplig. Åhörarna utgör ett brett spektrum (allmänhet, forskare, 
tekniker, lärare, studenter…..) och kommer från stora delar av Västsverige. 	

	

2. Diskussion (15.30-16.00)	

En moderator går runt med en handmikrofon till	

de åhörare som vill informera, ställa frågor eller	

inleda en diskussion med talaren eller gästerna.	

	

3. Enskilda dialoger (16.00-16.30)	

Oftast stannar föredragshållaren kvar efter den öppna frågestunden	

för mer privata dialoger i mindre grupper.	

	

4.Besök på Fysikaliska leksaker (16.00-17.00)	

En kort improviserad rundvandring erbjudes	

kafégästerna på den närliggande världsunika	

utställningen/experimentverkstaden “Fysikaliska	

Leksaker”, där annars det är över ett års kö för	

gruppvisning, trots dagliga arrangemang. 	

	

5. Veckans bok (14.00-17.00)	

En (ofta nyutkommen) bok förevisas och recenseras och kan, som vår andra 
800 böcker, lånas hem.	

	

6. Veckans experiment (14.00-17.00)	

Ett enkelt experiment alla kan göra (ofta hemma) förevisas och förklaras 
muntligt och skriftligt. Experimentet får kopieras/fotograferas, även om det 
inte ännu är publicerat.	

	

7. Mingel	

Kanske har de viktigaste konkreta resultaten av	

kaféverksamheten emanerat från minglet/nät- 	

verkandet före och efter föredraget. Lokalen är	

tillgänglig även efter kl 17 och ibland samlas	

grupper för överläggningar där. Vi vet att dessa	

aktiviteter lett till konsekvenser i samhället.	

	

	




Ansvarig: Prof Per-Olof Nilsson, Tillämpad informationsteknologi, 
Chalmers, telefon 070-753 5312.	

Plats: Vera Sandbergs allé 8, Blå pil på kartan ovan.	

Telefon: 031-772 1267   Epost: per-olof.nilsson@chalmers.se	

Information: www.cafealar.se. Se även: www.larandetshus.se, 
www.fysikaliskaleksaker.se, www.potalks.se	


Vetenskapskaféet Café-å-lär har 
nu (jan 2014) gått 183 gånger 
och samlar kring 100 personer.	


Chalmersområdets norra del (”Gamla Vasa Sjukhus”)	



