
Johan Nordstrand, KTH: 
A million? More! Two billion? 
Yes! A proud smile emerges on 
the face of the student who got 
the right answer. Then, a heavy 
atmosphere rapidly descends on 
the group as they intuitively be-
gin to realize what it means. That 
day, the students gained deeper 
fundamental insights into the 
importance of water. That day, I 
visited as part of an event called 
ForskarFredag. Läs mer

Josy ter Beek, Umeå universitet:
Six school-classes have booked 
me to give a talk about how it is 
to be a scientist. I presented how 
I became a scientist and what 
we scientist do all day to half 
of those classes now. It’s been 
really nice to hear their interest, 
curiosity and to try to answer lots 
of different questions. Läs mer

Ericka Johnson, Linköpings 
universitet: Det är alltid roligt 
att prata och diskutera med 
en ny publik om sin forskning 
och det här är ett utmärkt 
tillfälle att visa vad vi gör. Jag 
hoppas också att det  kommer 
att inspirera barn att bli 
forskare. Läs mer

Jag lärde mig massor. Tack vare kloka  frågor från 
nyfikna studenter fick jag verkligen klura på olika 
aspekter av min forskning och mitt  material som 
jag inte alltid reflekterar över.  
Jätteroligt! Forskare som lånades ut 2021

Jättebra föreläsare och innehållet 
var väldigt väl anpassat efter mina 
elevers kunskapsnivå och  
intressen.   
Lärare som lånade en forskare 2021
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ELTA I LÅNA EN FORSKARE 2022

”Låna en forskare” går ut på att forskare besöker skolor, ideella föreningar  eller 
 arbetsplatser och berättar om sitt arbete som forskare, utifrån deltagarnas 
 förutsättningar. Under förra året besökte deltagande forskare 98 skolklasser runt om 
i landet, både digitalt och på plats. Besöken var otroligt uppskattade så vi hoppas på 
ännu fler spännande möten i år!

Konceptet ger personer som annars inte brukar möta forskning en chans att träffa 
forskare. Digitala utlåningar gör det möjligt också för skolor och arbetsplatser som 
har ett stort geografiskt avstånd att delta. För skolor brukar besöken kretsa kring 
vägen till forskaryrket och forskaren som person, medan besök på arbetsplatser 
ofta handlar mer om själva forskningen. Men det är förstås upp till dig vad du vill 
 fokusera på!

Besöket kan vara digitalt eller på plats i närområdet, hur mötet sker och vilken längd 
som passar bäst beslutar du tillsammans med den som bokar besöket. Rekommen-
derad tid är runt 45 minuter. Du väljer själv hur många besök du vill göra och vilka 
tider som passar dig, men tänk på att lägga in pauser. Det går att ändra i boknings-
systemet efter hand. 

Från och med den 15 maj börjar vi ta in forskarprofiler via ett formulär. 
Om du deltog i fjol och vill att vi använder samma text kan du istället 
mejla lanaenforskare@forskarfredag.se. Texterna publicerar vi sedan 
på Forskarfredag.se. Förklara ditt ämne så lättförståeligt som möjligt, 
så ökar chansen att bli bokad! Här finns ett exempel på hur en profiltext 
från ifjol såg ut. 

Själva bokningen öppnar den 15 augusti, förfrågningarna skickas 
till angiven mejladress. Stäm av längd och upplägg för besöket med 
personen som har bokat så att det passar er båda! 

I september kan du få tips på hur du kan engagera publiken av scicommer och komi-
ker Sam Langford, som bland annat ligger bakom GlobalScienceShow.

VIKTIGA DATUM

2022
Anmäl intresse 
till lärosäte eller via
forskarfredag.se

September
Coachning inför  
besöket med   
Sam Langford

26-29  
september
Delta i utlån  
under ForskarFredag-veckan

15 maj - 15 augusti 
Skicka in bild och  text via formu-
läret. Ange tider för utlån via din 
kontakt på lärosätet. 

15 augusti 
Bokningen öppnar, kolla mejlen 
regelbundet och svara på 
bokningsförfrågningar

BLOGGINLÄGG OCH MEDIA
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