
SciFest är Uppsala universitets största populärve-
tenskapliga evenemang som samlar skolelever, lä-
rare, forskare, studenter och representanter från 
före tag och organisationer under ett och samma 

tak. Syftet är att höja intresset för vetenskap, bredda rekry-
teringen till högskolor och universitet samt bidra till ökad 
allmänbildning. 

Den 3 till 5 mars 2016 gick den femte upplagan av vetenskaps-
festivalen SciFest av stapeln, och precis som tidigare år slogs 
besöksrekord. Under torsdagens och fredagens skoldagar kom 
3100 besökare, vilket var 500 fl er än förra året. På lördagen 
kom 5600 från allmänheten, jämfört med 4700 föregående år. 
Totalt lockade årets festival 8700 besökare.

Nyfi kna och vetgiriga i alla åldrar strömmade till Fyrishov för 
SciFest, där alla tre vetenskapsområden vid universitetet var på 
plats. Ett av de populäraste inslagen var lördagens Science Slam 
där forskare presenterade sin forskning för att sen poängsättas 
av publiken. Vinnare blev Tove Fall, docent i epidemiologi vid 
institutionen för medicinska vetenskaper som belönades med 
en vandringspokal för sin forskningspresentation om hundar 
och barnastma.

SciFest kärna utgör en stor mängd prova-på aktiviteter i form 
av workshops och drop-in aktiviteter. Dessa aktiviteter arrang-
erades av grundskole- och gymnasieelever, studenter, doktoran-
der och forskare, samt företag, organisationer och myndig heter. 
Hos dem var engagemanget och energin lika outsinlig som 
strömmen av besökare, liksom hos de studentfunktionärer som 

bistod deltagare, lärare, elever och allmänhet med stor entusi-
asm och professionalitet. 

En nyhet var torsdagens lärarkväll där ett 40-tal lärare från 
grundskola och gymnasium fi ck prova på ett urval av SciFests 
workshops. På scen framträdde kemisten och före detta lära-
ren Beppe Singer, känd från bland annat SVT:s Hjärnkontoret, 
med ”10 sätt att misslyckas som lärare”, vilket var ett mycket 
uppskattat inslag.

SciFest: 
Uppsala universitets största 
populärveten skapliga evenemang
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Fakta & Statistik

Under de fem år som SciFest anordnats har vetenskapsfestivalens besökarantal ökat med 1500 eller mer varje år. 
Under torsdagens och fredagens skoldagar kom 3100 besökare, vilket var 500 fl er än förra året. På lördagen kom 
5600 från allmänheten, jämfört med 4700 föregående år. Totalt lockade årets festival 8700 besökare.
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SciFest workshops är bokningsbara av skolan, och varar oftast 30-60 minuter. Här får man prova 
på vetenskap. Det fi nns även drop-in aktiviteter som inte förbokas. På lördagen – allmänhetens 
dag – är alla aktiviteter drop-in dvs kan ej förbokas.

Baktid och framtid med fossil. Vi människor har bara funnits 
med en liten kort tid av jordens långa historia. Hur kan man då 
veta vilket liv som funnits på jorden innan oss? Genom att under-
söka fossil kan man skapa en bild av hur jorden kan ha sett ut 
under olika perioder. 
I vår workshop får man gräva fram fossil ur två sandbäddar och 
försöka lista ut vilka organismer de kommer från. Uppgiften blir 
sen att lista ut vilka tidsålder sandlagren kommer från.  Biotopia.

Vardagliga vanor och festliga fasoner. Etnologer visar att 
vi är alla är kulturvarelser. Det gör vi genom att se på livet i vår 
närmaste omgivning och genom att göra jämförelser med andra 
samhällen och tider. Hur beter vi oss egentligen i våra vardagliga 
vanor och festliga fasoner? Uppsala universtet (HumSam).

Laboration med värmekameror. Varför känns metall kallt i 
rumstemperatur? Villken temperatur har utsidan av ytterkläder? 
Hur förändras temperaturen då man häller hett vatten i en ka� e-
kopp, eller släpper ett bouleklot på golvet?  Vad sker då en isbit 
smälter i saltvatten? Vilka typer av material re� ekterar värme-
strålning? Uppsala universitet (TekNat).

Professor Vakuum. Blåser det på månen? Hur tomt är det i 
rymden? Faller ett kilo bomull långsammare än ett kilo bly? Vad 
händer när man pumpar vakuum på marshmallows? Var krävs 
vakuum för tillverkning inom industrin? Dessa är några av de 
frågor som professor Vakuum svarar på och som demonstreras 
med olika experiment. Uppsala universitet (TekNat).

Fråga doktorn. Var sitter levern? Vad är diabetes? Hur funkar 
p-piller? Eller vill du veta hur du håller dig frisk? 
Kroppen är en fantastisk maskin. Här får du veta hur man blir 
läkare och varför vi trivs så bra med världens bästa jobb! Blivande 
specialister i Allmänmedicin. Landstinget.

Hon-Han-Hen: Hur görs kön och varför? Vem bestämmer vad som 
är tjejigt eller killigt? Spelar det någon roll om en person är tjej eller 
kille? Är det viktigt att kunna sortera efter kön? Hur och varför upp-
fattar vi någon som � icka eller pojke, kvinna eller man? Kan man 
vara både och eller varken eller? Och spelar könet någon roll för vad 
man gillar, vad man är bra på och vem man bli kär i? 
I den här non-stopen får besökarna prova på att vara genus-
forskare! Med hjälp av konkret material som LEGO, maskeradkläder 
mm undersöker vi tillsammans hur kön/genus görs och uppfattas 
– och diskuterar vilka möjligheter och begränsningar som erbjuds 
i vårt samhälle och dess kulturella normer.
Uppsala universitet (HumSam).

Har du allergi eller inte? Laborera och upptäck hur ett 
allergitest tillverkas. Thermo Fisher är ett life science-företag i 
Uppsala som tillverkar allergitester. Tillsammans med dem får du 
lära dig hur ett sådant fungerar, och till vilken nytta det är! 
Thermo Fisher Scienti� c. 

Zebra� sk: Vägen till en hälsosammare framtid? Kan den lilla 
zebra� sken hjälpa oss att förstå orsakerna bakom mänskliga 
sjukdomar? Kan vi använda oss av zebra� sk för att få fram nya 
mediciner? Hur kan zebra� sk användas för att påverka männi-
skors hälsa och miljö? 
I mikroskop kan du studera embryon i olika åldrar, från de som 
var födda samma dag till upp till fyra dagar efter befruktning. 
Följ hur celler delar sig, för� yttar sig och specialiserar sig för att 
bilda vävnader och organ. Vilka är honor och hanar? SciLifeLab

Har du oljor i blodet? Kom till Fresenius kabi för att ta reda på 
varför man kan vilja ha olja i blodet när man har blivit sjuk. Hur 
ett läkemedel är tillverkat och paketerat är viktigt för att det ska 
fun gera som det är tänkt. Hos oss får du prova på att tillverka läke-
medel som ska kunna tas upp genom blodet. Fresenius Kabi. 

www.scifest.uu.se

Aktiviteter & innehåll

Exempel på prova-på aktiviteter
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Uppsala universitet
• Värmekamerafotografering
• Hon-Han-Hen: Hur görs kön och varför?
• Ångströmlaboratoriets solceller
• Professor Vakuum
• Mikrobernas värld
• Acceleratorteknik i forskning och 

vardagslivet
• Flygande hus och osynliga cyklar
• Materialval: Från skelettdelar till snabba 

legobilar
• High speed imaging
• Medvetna och omedvetna fördomar
• Vardagliga vanor och festliga fasoner
• Dye-sensitized solar cells
• Hur ser kroppen ut i mikroskåp?
• Laboration med värmekameror
• Welcome to the MICRO and NANO world! 
• Professor Vatten
• Erkenlaboratoriets vattendagar
• Strålningen omkring oss
• Uppdrag: Pangea
• Meet Jona!
• Ljusföroreningar
• Såpbubblor

• Upp� nn framtidens medicin!
• Hur mäter vi vad som � nns i berget? Hur 

geologin formar framtidens stad?
• Welcome to the MICRO and NANO world
• Matematisk modellering av människor 

och djur
• Asine/Museum Gustavianum

Strategiska forskningsplattformar
• Zebra� sk: Vägen till en hälsosammare 

framtid?/SciLifeLab

Företag
• GE Healthcare
• NCC
• Oljor i blodet?/Fresenius Kabi
• Har du allergi eller inte?/Thermo Fisher 

Scienti� c
• Bli vardagshjälte och bygg framtidsstad/

Uppsalahem och Studentstaden
• Kan saft bli färg- och smaklöst?/Uppsala 

Vatten och Avfall AB
• Lumen: Minecraft workshop/KIC 

InnoEnergy
• LEGO education WeDo/MV-Nordic, LEGO 

Education

Kommun/landsting
• Fråga doktorn/Nalledoktorn/Landstinget 

i Uppsala län
• Legorobotik/Uppsala kommun
• Under ytan med Fyrishov/Fyrishov
• Bygg ditt kvarter/Uppsala stadsarkiv

Studentorganisationer
• SensUs Uppsala university Team/SensUs 

Uppsala
• DNA Extraktion ur kiwi/Uppsala iGEM 

Association

Skolor
• Fyrisskolans UF-företag/Fyrisskolan
• Produktion och konsumtion av energi/

Forsmarks skola
• Colourful chemistry/Kvarngärdesskolan 

Uppsala International School
• Quadrocopters/AMKVO & Wilhelm 

Haglunds gymnasium
• Design av framtida städer med CAD/

Westerlundska Gymnasiet
• Virtuell stad/Westerlundska Gymnasiet

Organisationer
• Baktid och framtid med fossil/Biotopia
• Tom Tits / Tom Tits Experiment
• Böcker om Glukke
• Analys av färger/Kemiska sällskapet i 

Uppsala
• Badbomber/Kemiska sällskapet i Uppsala
• Syntetisera ditt egna lim/Kemiska 

sällskapet i Uppsala
• Datorsimuleringar med UPPMAX/

UPPMAX
• Do it yourself - Back to the future!/

Ekolibria
• Imagining the future for a sustainable 

Uppsala/Ekolibria
• Du skapar energin! /Ecocharging UF
• Matteworkshop/Mattecentrum
• Utställning - Jordens vänner
• Regional utställning/Förbundet Unga 

Forskare

www.scifest.uu.se

Marika Edo� 

Alexander Ståhle Beppes kemishow

Herman Geijer

Samtliga prova-på aktiviteter

Science Slam var ett nytt inslag 2016 som gick ut på att forskare fi ck fem minuter vardera att presentera 
sin forskning på ett intresseväckande sätt. Publiken fi ck sedan poängsätta bidragen och de två deltagarna 
med högst poäng gick till fi nal. I fi nalomgången utsågs vinnaren. Science slam blev otroligt lyckat och har 
av fl era utvärderats som det bästa på SciFest, både bland barn och vuxna!

Scenprogram

• Att starta och driva företag
• Tjejlopp och kvinnliga äventyrare
• Framtidsstaden – Alexander Ståhle berättar
• Fotboll och matematik
• Beppes kemishow
• Omi Omitis värmekameerashow + fotografering på scenen
• Fixa el hemma i stan! – Marika Edo� 
• Att överleva en zombieapokalyps – Herman Geijer
• Värmekamerashow – Omi Omiti
• Science slam – Marika Edo� , David Sumpter, Karin Lindelöf, 

Maria Hahlin, Tove Fall, Erik Pelve
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24UNT.se - fi lmade inslag och intervjuer

Inslag i P1 morgon

SVT (ABC) – fi lmade inslag och intervjuer Inslag i P4 Uppland

UNT - artiklar i tidning och på webben

SVT Lilla aktuellt - fi lmade inslag och intervjuer

Medial uppmärksamhet

www.scifest.uu.se

Här visar vi några exempel på den mediala uppmärksamheten SciFest fi ck 2016. 
SciFest är numera en etablerad vetenskapsfestival!
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Lärare: Ett härligt sätt att få bli mer 
ny� ken på science. Många lärdomar och 

roliga prova på workshops!

Förälder: Roligt att SciFest har blivit 
större, positivt att det även var på nedre vå-
ningen. Mycket bra att så många aktiviteter 

är inriktade mot barnen.

Förälder: Så bra evenemang med 
fritt inträde och inspiration för experi-

mentlusta och forskning!

Lärare: Ja detta är oerhört stort för 
eleverna! Det betyder det jättemycket att 

få komma ut och se verkligheten. Att få trä� a på 
”riktiga” arbetsplatser mm. Mina elever har frågat om 

jag kan garantera att de får åka på SciFest nästa år 
igen. Det är ett mycket gott betyg!! Mycket bra 

jobbat av er!

Företag: That our company is an 
important player for Uppsala regarding 

scienti� c developments and interesting for 
science subjects.

Förälder: Bra seriös forskning, 
inte bara ansiktsmålning. Forsk-

ningen passar alla åldrar.

UU-forskare: It was an amazing experience. Personally 
I think that this type of activities are of extreme importance 

for the society and science should be spread and explained to kids 
since very early on. During the participation I could see myself improving 
in the ways I explained the workshop to kids and turning into a very good 
pedagogical experience for me; positive feedback from participantes and 

parents made me realised that the e� orts put and the little tweaks 
worked. De� nitely a learning experience and something I want 

to continue doing in the future.

UU-forskare: Jag � ck övning i 
att presentera min vetenskap på � era 

nivåer, och snabbt och översiktligt förbereda 
prover. Jag � ck också många kontakter med 

kollegor jag annars inte hade pratat med, och 
� ck tillfälle att diskutera outreach med 

mina kollegor.

Elev: SNÄLLA.....nästa år går jag i 
7:an och då så ska min klass inte gå på 

Scifest....men det vill jag! :)

Elev: det bästa med scifest är att 
man kan göra så mycket och man 

trä� ar så många. Man kan göra väldigt 
mycket och man har kul!

Elev: Det verkade vara en hel 
del personer från utlandet då många 

pratade engelska. Det är kul, lärorikt och 
helt enkelt intressant med människor från 

andra delar av världen som
kan bidra.

www.scifest.uu.se

Reaktioner från deltagare

Utvärderingar av SciFest sker utifrån olika perspektiv. Övervägande del av eleverna anser att innehållet på skol-
dagarna är intressant och att de blir mer intresserade av vetenskap. Däremot vill lika många som tycker att det 
är kul och intressant med SciFest inte bli forskare när de blir stora, men de allra fl esta vill besöka SciFest igen.
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Intäkter Belopp, kr Kommentar

UU/Rektorsmedel 300 000 Projektledning

UU/Teknat 200 000 

UU/Humsam 150 000 

UU musik och muséer 100 000

StandUp for Energy 50 000 

Teknikcollege 50 000  Busstransporter av besökare

GE Healthcare 25 000  

Thermo Fisher Scienti� c 25 000  

Länsstyrelsen i Uppsala 105 000 Scenprogrammet

NCC 20 000  

Fresenius Kabi 25 000  

Biotopia 50 000 

Totalt: 1 100 000  

Kostnader Belopp, kr Kommentar

Uppsala universitet 300 000 Projektledning

Lärarkvällen 10 000 

Marknadsföring/synlighet 114 700 

Lokalhyra 134 563 

Scenteknik och scenprogram 330 328 Teknik samt artister (här ingår Länsstyrelsens bidrag)

Studentfunktionärer 85 000 

Mässan + transporter 211 000 Monterväggar + möblering

Totalt: 1 185 591

Flera verksamheter har bidragit ekonomiskt till SciFest 2016 i form av 
ekonomiska medel eller med arbetsinsatser.

www.scifest.uu.se
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