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 Bilder från tidigare ForskarFredag Stockholm.  
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Välkommen att visa din forskning under ForskarFredag 2017! 
 

ForskarFredag kommer att gå av stapeln den 29 september i Sverige och övriga Europa 

under det gemensamma namnet Researcher’s night. Syftet med evenemanget är att visa 

allmänheten, i synnerhet unga, hur mycket intressant forskning det finns och att ”forskare är 

vanliga människor med ett ovanligt spännande jobb”. 

 

Huvudarenan är i år AlbaNova universitetscentrum och Vetenskapens Hus men aktiviteter 

kommer även att finnas på andra platser i staden. Vi anordnar även Forskar Grand Prix 

Stockholm, en tävling om vem som kan göra den bästa kortpresentationen av sin forskning. 

Vinnaren kvalificerar sig till den nationella finalen som genomförs den 28 november i 

Stockholm. 

 

Generellt gäller det att rikta sig till en ung målgrupp då majoriteten av besökarna kommer 

att bestå av gymnasie- och högstadieelever (åk 9) som kommer med sina lärare. Men 

evenemanget är givetvis även öppet för allmänheten. 

 

Nedan finns listat några av de aktiviteter som kommer gå av stapeln under dagen.  

 

Prova-på-aktiviteter 

Prova-på-aktiviteterna kan du antingen ha inomhus i AlbaNova eller utomhus i tält. Här får 

du en utställningsplats med den möblering du önskar. Besökarna kommer fram till dig och 

får prova eller se någonting som anknyter till ditt forskningsområde. Detta är evenemangets 

grundpelare och här har du verkligen en möjlighet att inspirera besökarna. Det är själva 

mötet med dig som forskare som är absolut viktigast. 

 

Förbokade dialoger med skolklass 

Här får du prata om din forskning, ditt ämne och hur det är att forska med en grupp 

ungdomar som förberett sig med frågor till dig. Ni sitter i lugna lokaler på Vetenskapens Hus. 

 

Möt tre forskare 

Vi kommer att ha ett antal forskarpresentationer om 45 min/presentation. Vid varje tillfälle 

berättar 3 forskare från olika discipliner i ca 10 minuter om sin forskning och vägen dit. Det 

hela avslutas med en frågestund. Tänk på att vara personlig och din egen historia 

antagligen är lika intressant för ungdomarna som forskningsämnet i sig. 
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Utmana en forskare 

Många ungdomar har fördomar om forskare. Under utmana en forskare så får besökarna 

möjlighet att utmana en forskare i ett klassiskt spel (blixtschack, 4 i rad, bordshockey eller 

liknande). Vinner de så får de ett litet pris. Varje forskare ställer upp i en halvtimme eller en 

timme. 

 

Återkom till mig om du har frågor eller önskemål inför ForskarFredag. Varje universitet har 

också kontaktpersoner som du också är välkomna att kontakta. 

 

Kontaktpersonerna är: 

KI: Sabina Giulini, sabina.giulini@ki.se 

SU: Per Nordström, per.nordstrom@su.se 

KTH: Helena Trulsson, helenatr@kth.se 

 

Vänliga hälsningar, 

Marcus Angelin 

Projektledare för ForskarFredag Stockholm 

marcus.angelin@vetenskapenshus.se, 08-790 98 18 

mailto:helenatr@kth.se

