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Vem är bäst i på att presentera sin forskning?
Inspirerande, begripligt och så kul som möjligt! Det är riktlinjerna för de forskare som tävlar i att
berätta om sin forskning på bara fyra minuter. På fredag avgörs Forskar Grand Prix i Stockholm.
Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling för forskare i presentationsteknik. En av sju deltävlingar äger rum
i Stockholm den 30 september. Det är publiken som tillsammans med en jury avgör vem som går vidare till den
nationella finalen i Stockholm den 29 november. Nattlysande moln, neutriner och antibiotikaresistens är några
av de ämnen som besökarna kommer att få lära sig mer om. Forskar Grand Prix i Stockholm hålls kl. 14:30 på
stora scenen inne på rockklubben Debaser Medis.
– Att presentera sin forskning på ett så enkelt och engagerande sätt som möjligt är något som alla forskare har
nytta av. Inte bara när det gäller att berätta om sitt arbete för allmänheten utan även i samtal med andra
forskare, säger Anders Sahlman, konferencier i Stockholm och nationell samordnare vid föreningen Vetenskap
& Allmänhet, VA.
I juryn ingår Anna Finne Wistrand, docent i polymerteknologi vid KTH, Malin Attefall, redaktör för
Vetenskapens värld i SVT och Jonas Eklund, doktorand i teatervetenskap vid Stockholms universitet.
Det är juryn som tillsammans med publiken utser vinnaren. Forskar Grand Prix är en del av vetenskapsfesten
ForskarFredag som i år firas på 30 orter i hela Sverige.
– Vi vill skapa mötesplatser där allmänhet och forskare kan samtala om hur forskning berör oss alla i vår
vardag. Målet är att visa att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb! säger Lena
Söderström, nationell samordnare vid Vetenskap & Allmänhet.
ForskarFredag Stockholm arrangeras av Vetenskapens Hus med stöd av KTH, Karolinska Institutet,
Stockholms universitet, Stockholms stad och Scania. Den nationella finalen i Forskar Grand Prix genomförs i
samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.
För mer information besök www.forskarfredag.se och www.forskargrandprix.se, eller kontakta:
Marcus Angelin, projektledare ForskarFredag Stockholm, 08-790 98 18, marcus.angelin@vetenskapenshus.se
Anders Sahlman, projektledare Forskar Grand Prix, Vetenskap & Allmänhet, 070-734 07 85, anders@v-a.se
ForskarFredag och Forskar Grand Prix är en del av EU-initiativet Researchers’ Night som firas den sista fredagen i september
varje år i mer än 30 länder. De svenska evenemangen samordnas av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA
Försäkring, forskningsråden Formas och Forte, IKEM – innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl.
Vitterhetsakademien, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond,
Sveriges Ingenjörer, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Teknikföretagen, Wenner-Gren Stiftelserna,
Vetenskapsrådet, Vinnova och Åforsk.
Vetenskapens Hus erbjuder skolprogram inom naturvetenskap,
teknik och matematik i högskolemiljö. Verksamheten startade
2001 som ett samarbete mellan KTH och Stockholms universitet.
Stockholms Stad är långsiktig partner.
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