
 
 
 

  
 
 
 

 

Gymnasieprogrammet 

Vetenskapsfestivalen SciFest 7-9 mars 2019 
 

Träffa forskare, upplev vetenskap och bli inspirerad för fortsatta studier. 
 

Vi är väldigt glada att kunna bjuda in er till vetenskapsfestivalen SciFest 2019 på Fyrishov i Uppsala! 
SciFest riktar sig till elever på mellanstadiet, högstadiet samt gymnasiet, och är tvärvetenskaplig och 
ämnesövergripande med fokus på alla vetenskapsområden. Det är en festival fylld med 
workshops/nonstops, spännande scenshower och föreläsningar, möjlighet att träffa forskare, delta i 
tävlingar m.m..  
 
För gymnasiet erbjuds tre scenföredrag till vilka man kan välja att boka workshops eller låta eleverna 
besöka obokningsbara montrar, nonstops. Föredragen är tvärvetenskapliga, och man kan välja om man 
vill plocka ihop ett program för sina elever enligt ett tema eller välja fritt ur utbudet. Listor på workshops 
och nonstops publiceras på www.scifest.se.  

 
Torsdag 7 mars 

 

Speldesign - Steven Bachelder 
I kombination med denna föreläsning kan man förslagsvis välja workshops och nonstops inom till 

exempel bild, geografi och teknik. 

 

Medicinsk teknik – Lina Emilsson 

I kombination med denna föreläsning kan man förslagsvis välja workshops och nonstops inom till 
exempel medicin, farmaci, kemi, biologi och teknik. 

 

 
Fredag 8 mars 

 

Jakten på liv i rymden -  Erik Zackrisson 
I kombination med denna föreläsning kan man förslagsvis välja workshops och nonstops inom till 

exempel astronomi, fysik, biologi, geografi, kemi och teknik.  

 
 

Varmt välkomna! 
önskar Team SciFest 2019 

Datum och hållpunkter: 

 Måndag 4 februari: bokningen för scenföredrag och workshops öppnar på 

www.scifest.se.  

 Torsdag 7 mars - fredag 8 mars: Dessa dagar är SciFest öppen för skolklasser som 
bokar tider i en workshop och/eller på en föreläsning/show. 

 Lärarkväll torsdagen den 7 mars kl. 17:00-20:00. Spännande innehåll som berör alla 
lärare som undervisar i alla åldrar 

 Lördag 9 mars: öppen för allmänheten, inga bokningar behövs. 
 

Fyrishov och Multihallarna håller portarna öppna kl. 08.30-16.30 alla dagarna. Mellan 09.00 och 
16.00 pågår aktiviteter som du kan hitta i bokningsschemat. 

 
Ert deltagande i SciFest är naturligtvis kostnadsfritt! 

All nödvändig information hittar du alltid på hemsidan 

www.scifest.se 
 

http://www.scifest.se/
http://www.scifest.se/

