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I en verden hvor stadig flere utfordringer handler om å få vitenskap, teknologi og samfunn til å trekke i samme
retning, er det behov for en grunnleggende forståelse av forholdet mellom disse tre størrelsene.
Vitenskapen beskrives ofte som en arena utenfor samfunnet, som skal oppdage og avdekke sann natur,
ubesudlet av de politiske og sosiale prosessene i samfunnet. I forlengelsen av dette betraktes også teknologien
som en autonom kraft med en iboende logikk, hvor nye og bedre teknologiske varianter overtar for de gamle. I
denne fortellingen blir samfunnet endret når ny viten oppdages, eller når ny teknologi feier inn fra sidelinjen.
Science and Technology Studies, som forkortes STS, har lenge vært en av de viktigste stemmene for de som
vil forstå sammenhenger mellom vitenskap, teknologi og samfunn. Med dette som bakteppe utforsker boka
Vitenskap, teknologi og samfunn en rekke spørsmål og trekker på et bredt spekter av teoretiske og empiriske
innsikter fra teknologi- og vitenskapsstudietradisjonen.
Stillinger innen forskning, vitenskap og universiteter i Europa.

Nord- og Sentral-Europas ledende karrierenettverk for universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter Regler
for leserkommentarer på forskning.no: Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte
personer eller andre debattanter. Ungdom som bruker bildedelingstjenester utvikler en sterk bevissthet i
forhold til seg selv og sine identiteter, både online og offline. Religion og vitenskap – venn eller fiende? Som
kristen blir jeg stadig utfordret på min tro. Kritikken og argumentene er av ulik karakter; kirkehistorie. Visjon:
Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier –
økonomisk, kulturelt og sosialt. Vi skal utnytte vår. NOTE: New home page / blog http://sveinsjoberg.
com/ November 2010: analyse av Eurobarometer 2010, Sammendrag og datarapport (foreløpige versjoner) For
publications. NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter.
Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp Omfattende og oppdatert nyhetsdekning, samlet
inn av Google News fra nyhetskilder i hele verden.
Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak,
mens andre har faste oppstartstidspunkt. Her finner du alt av informasjon om utdanning til yrket
Kvalitetsleder. Yrket går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur.

