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Vetenskapsfest lockar vetgiriga 
Stockholmare till Medborgarplatsen 
 
Den här veckan är det äntligen dags för årets upplaga av ForskarFredag. I Stockholm 
samlas forskare den 27 september för att träffa skolor och allmänheten vid 
Medborgarplatsen – så räkna med att det blir trångt, intressant och lärorikt. 

ForskarFredag är efterlängtad av många som är nyfikna på forskning och lockar allt fler 
besökare för varje år. En stor del av eventet utgörs av populärvetenskapliga shower och 
föredrag som förbokats av kunskapstörstande besökare. Nytt för i år är att publiksuccén 
Forskar Grand Prix Stockholm – forskarnas egen idoltävling – även den går av stapeln på 
Debaser Medis.   

– Forskar Grand Prix är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag som vill öka intresset för 
forskning i Sverige, säger Lotta Tomasson, projektledare vid Vetenskap och Allmänhet, VA, 
som koordinerar ForskarFredag i Sverige. 

Det här är något man lyckas bra med i huvudstaden. 

 – Intresset för forskning och vetenskap i Stockholm är stort och det är kul att så många 
lärare har insett vikten av att tidigt intressera barn och ungdomar för vetenskapligt arbete i 
ett allt mer forskningsberoende samhälle. Samtliga föredrag är fullbokade sedan länge och 
det bjuds på en riktigt häftig utställning så vi räknar med många besökare, säger Marcus 
Angelin, projektledare för ForskarFredag i Stockholm. 

I utställningen kan man, förutom att träffa forskare, prova på en rad olika aktiviteter. Bland 
annat kan du testa en 3D-skrivare, smida smycken i plast, ikläda dig rollen som läkare och 
bota en virtuell patient, utmana en forskare i ditt favoritspel, måla en tavla med dina känslor 
och lära dig om det senaste inom dataspelsforskning. Utställningen håller öppen kl 9-15 och 
är helt gratis. 

ForskarFredag är en del av EU-kommissionens Researchers’ Night, som firas den fjärde 
fredagen i september varje år över hela Europa. ForskarFredag firas på en rad orter över 
hela landet. Arrangör av ForskarFredag Stockholm är Vetenskapens Hus med stöd av 
Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Stockholms stad och Swerea. 
 
För mer information om evenemanget i Stockholm går det bra att kontakta: 
Marcus Angelin, projektledare, marcus.angelin@vetenskapenshus.se, 08 - 790 98 18 
Elin Ottergren, pressfrågor, elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08 - 790 98 45 
ForskarFredag Stockholm på webben: www.stockholm.forskarfredag.se. Pressbilder finns 
på www.forskarfredag.se och www.forskargrandprix.se  


