
Vetenskap & Allmänhet

#keepmarching  
FORSKARFREDAG 

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 
väcker nyfikenhet på vetenskap  

och forskning.

Vi vill stimulera intresset för högre 
utbildning, öka dialogen mellan allmänhet 

och forskare och visa hur forskning 
påverkar vår vardag.

Mottot är: Forskare är vanliga människor 
med ovanligt spännande jobb!



ForskarFredag

BAKGRUND
ForskarFredag är Sveriges mest spridda 
vetenskapsfestival som erbjuder informella, 
lärorika och roliga möten mellan allmänheten och 
forskare på ett 30-tal orter i Sverige varje år, alltid 
den sista fredagen i september. Besökarna möter 
aktuell, vardagsnära, lokal såväl som internationell 
forskning, lär sig om hur forskning går till och får en 
inblick i forskares vardag.

ForskarFredag är en del av EU-initiativet European 
Researchers’ Night som firas i omkring 300 städer i 
Europa varje år sedan 2005. Sedan 2006 samordnas 
de svenska aktiviteterna av Vetenskap & Allmänhet, 
VA. I Sverige har evenemanget vuxit år från år och 
välkomnar nu cirka 15 000 besökare som möter fler 
än 500 forskare. 

MÅLGRUPPER
ForskarFredag riktar sig till den breda allmänheten 
med ett särskilt fokus på barn och ungdomar. 
Besökarna är både inbjudna skolklasser och 
intresserad allmänhet. 

METOD OCH GENOMFÖRANDE
ForskarFredag arrangeras av lokala och regionala 
aktörer: lärosäten, science center, museer, 
kommuner, regionförbund, forskningscenter med 
flera. Tillsammans bildar de ett nätverk över hela 
landet. Erfarenhetsutbyte sker vid fysiska möten, 
webbmöten och via en gemensam webbplattform.

Arrangörer har tillgång till ForskarFredags grafiska 
profil, en egen sida på ForskarFredags nationella 
webbplats, samordnad marknadsföring och  
synlighet samt råd och stöd från VA, möjlighet att 
vara med i gemensamma nationella aktiviteter 
och att söka medel för aktiviteterna genom EU-
utlysningen European Researchers’ Night.

Några exempel på aktiviteter:
Experiment, workshops, makerspace, spel, fysik-/
kemishower och tävlingar. Forskar Grand Prix, 
Science Slam, Science café, forskarfrukost, 
forskarfika, lunchföreläsningar, Låna en forskare, 
utmana en forskare, utställningar, öppet labb, 
forskare i gallerian, möt forskare på torget… 

SAMARBETSPARTNERS
ForskarFredag delfinansieras genom EU-medel från 
Horisont 2020-programmet Marie Sklodowska-Curie 
Actions. Medel för samordningen kommer från 
svenska nationella aktörer. Dessa samarbets-
partners har möjlighet att bidra med medverkan av 
forskare och aktiviteter vid ett eller flera evenemang.

Så här kan du bidra:
• Stöd ForskarFredag med ett ekonomiskt bidrag.
• Låna ut en forskare till ett ForskarFredag-

evenemang.
•  Ordna ett eget ForskarFredag-evenemang.
•  Ordna en egen aktivitet på ett befintligt evenemang, 

i samarbete med den lokala arrangören.

Kontaktperson: Lena Söderström, projektledare/kommunikatör på  
Vetenskap & Allmänhet. Tel: 070-716 06 44. E-post: lena@v-a.se

Vill ni vara med på ForskarFredag? 
Vill ni veta mer?


