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Elevernas mobilapp ger biljett till Nobelprisutdelningen
Nu får högstadieeleverna Ida Zackariasson och Lova Johannesson snart ta på sig lång klänning. De blir de yngsta deltagarna
vid Nobelprisutdelningen. Ida Zackariasson och Lova Johannesson är vinnarna i Nobelmuseets forskartävling, Appjakten. 

Det är få förunnat att få vara med när Nobelpristagarna får motta sina utmärkelser i Stockholm. Men två högstadieelever från
Halmstadstrakten har lyckats knipa var sin eftertraktad stol på utdelningen. På initiativ av Nobelmuseets projekt Forskarhjälpen har uppemot
1000 högstadieelever över hela Sverige undersökt vårt behov av mobil-appar och under hösten skisserat förslag på nya appar. 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.

Ida Zackariasson och Lova Johannesson från Österledsskolan i Oskarström kammade hem priset. Den 10 december får de därmed ta med sig
sin lärare Jenny Malmberg till Stockholm och gå på prisutdelningen i Konserthuset. Övriga klasskamrater får 5000 kronor till klasskassan.

Nästan 5800 röster fördelades mellan 25 affischer representerade på Nobelmuseets hemsida. En jury valde därefter ut den bästa postern av
de tre som låg i topp. I juryn ingick Karin Gyllenklev, programledare på Institutet i P3, Jörn Spolander, redaktör för Forskning och Framsteg och
Eva Funck Beskow, programledare m m.

Titta på affischerna här: http://www.nobelmuseum.se/sv/node/4760

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 2015 leds av Nobelmuseet i samarbete med Stockholms Universitet Mobile Life och SICS (Swedish Institute of Compunter Science) 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. 


