
VEM ÄR BÄST I SVERIGE PÅ ATT 
PRESENTERA SIN FORSKNING?
FINAL I FORSKAR GRAND PRIX 
DEBASER MEDIS 5/12 kl 19:00

Medverkande: 
KARIN ADELSKÖLD / NOUR EL-REFAI
PATRIK HADENIUS / GÖRAN ÖSTLIN

Var med och rö sta fram vinnaren: 
Alva Appelgren / Andreas Ohlin  

Andreas Svensson / Cecilia Berlin 
Christina Isaxon / Daniel Jö nsson  

Joachim Liedtke / Marco Bertoni
Per Kristensson

WWW.FORSKARGRANDPRIX.SE
#FORSKARGRANDPRIX



FINALISTER 2013

Alva Appelgren
Karolinska Institutet, forskar 
på hur omedvetna tankar 
om intelligens påverkar hur 
människor reagerar på misstag

Christina Isaxon
Lunds universitet, forskar 
om luftföroreningar och dess 
partiklar och ser vad de gör med 
hälsan

Joachim Liedtke
Högskolan Kristianstad, forskar 
om hur man lättare kan lära sig 
främmande språk

Cecilia Berlin
Chalmers, forskar om vad 
demografiutvecklingen innebär 
för framtida svensk och 
europeisk tillverkningsindustri

Daniel Jonsson
Malmö högskola, forskar om 
varför vissa som inte sköter sin 
munhygien ändå inte får problem 
med tänder och tandkött

Andreas Ohlin
Örebro universitet och 
universitetssjukhuset Örebro, 
forskar om små barn och deras 
infektioner

Marco Bertoni
Blekinge tekniska högskola, 
forskar om produkttjänst-
utveckling

Per Kristensson
Karlstads universitet, forskar om 
konsumenters beteende, tankar 
och känslor

Andreas Svensson
Linnéuniversitetet, forskar om 
beteendestrategier hos fiskar och 
andra djur



VÄLKOMMEN TILL  
FINALEN I FORSKARNAS  
EGET GRAND PRIX!
Du som publik avgör tillsammans med en expertjury vem som är skickligast  
i Sverige på att förklara sin forskning.

Vem tycker du gör den mest fängslande, inspirerande och pedagogiska  
presentationen på tre minuter? Var med och rösta!

Expertjuryn består av Nour El-Refai, skådespelare och komiker,  
Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning & Framsteg och  
Göran Östlin, professor i astronomi vid Stockholms universitet

Konferencier: Karin Adelsköld, komiker och programledare 
Prisutdelare: Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA

Program – Debaser Medis den 5 december 
18:00 Dörrarna och baren öppnas 
19:00 Finalen inleds 
 Första ronden – varje forskare i tre minuter 
 Andra ronden – tre finalister i fem minuter 
 Prisutdelning
21:00 Finalen avslutas 

Varmt välkommen att stanna kvar och mingla i baren efteråt;  
den håller öppet ytterligare cirka en timme.

Riksfinalen arrangeras av Vetenskap & Allmänhet och forsknings råden  
Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

För att vi ska kunna förbättra evenemanget nästa år, 
fyll gärna i vår utvärdering: 
www.forskargrandprix.se/finalutvardering2013

Vetenskap & Allmänhet


