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Elevernas forskning om fisk ger biljett till Nobelprisutdelningen
Nu får högstadieeleverna Emelie Olsson och Linus Zachariasson ta på sig frack och långklänning. De blir de yngsta deltagarna
vid Nobelprisutdelningen. Emelie och Linus är vinnarna i Nobelmuseets forskartävling.

Det är få förunnat att få vara med när nobelpristagarna får motta sina utmärkelser i Stockholm. Men två högstadieelever från Uddevalla har
lyckats knipa var sin eftertraktad stol på utdelningen. På initiativ av Nobelmuseums projekt Forskarhjälpen har uppemot 1000 högstadieelever
över hela Sverige kartlagt fisk-DNA under hösten. Resultatet har de presenterat på egengjorda affischer. Genom en Facebookomröstning och
en jury har den bästa affischen utsetts. Förstapriset är biljetter till Nobelprisutdelningen den 10 december.

Emelie Olsson och Linus Zachariasson från Norgårdenskolan i Uddevalla kammade hem priset. Den 10:e december får de därmed ta med sig
sin lärare Maria Thuresson till Stockholm och gå på prisutdelningen i Konserthuset. Övriga klasskamrater får 5000 kronor till klasskassan.

Över 5000 röster fördelades mellan 25 affischer representerade på Nobelmuseums hemsida. En jury valde därefter ut den bästa postern av
de tre som låg i topp. I juryn ingick vetenskapsjournalisten Karin Bojs, Jörn Spolander som är redaktör på Forskning och Framsteg samt
Hjärnkontorets programledare Beppe Singer. Utöver Facebookomröstningen valde Nobelmuseets formgivare ut den estetiskt bästa postern.
Emma Engström och Jacob Roström på Fagrabäcksskolan i Växjö blev de glada vinnarna av en halvdag med formgivarna på Nobelmuseet
och 2000 kronor till klasskassan.  

Till sist fick även forskarna själva, Leif Andersson och Alvaro Martinez Barrio, välja ut den bästa postern ur ett vetenskapligt perspektiv.
Vinnare blev Sara Jaede och Clara Hedman på Minervaskolan i Umeå vars poster besvarade de centrala frågorna för en vetenskaplig poster
på ett effektivt sätt. Priset är att tillbringa en halvdag hos forskarna i Uppsala och 2000 kronor till klasskassan.

Titta på affischerna här: http://www.nobelmuseum.se/sv/forskarhjalpen/dna-jakten-postertavling

För mer information kontakta:
Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator Forskarhjälpen, 08-534 818 41
anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se
 
Katarina Nordqvist, projektledare Forskarhjälpen, forskningschef Nobelmuseum, 070-671 18 32
katarina.nordqvist@nobelmuseum.se

Om Forskarhjälpen och Nobelmuseet
Forskarhjälpen 2014 leds av Nobelmuseet i samarbete med Uppsala universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Nobelmuseet
har uppdraget att långsiktigt värna Nobelprisets ställning genom att bedriva bl.a. musei-, informations-, och forskningsverksamhet med koppling till
Nobelpriset. Nobelmuseets verksamhet innefattar bland annat utställningar, skolprogram, vandringsutställningar och ett forskningsbibliotek. För mer
information besök www.nobelmuseum.se. 


