
 
 
Beskrivning av Workshops, nonstops och 
scenprogram info r klassbokningar pa  
SciFest 2018 

Här följer en kortfattad beskrivning av bokningsbara workshops, icke 

bokningsbara nonstops och shownummer. Du som lärare kan börja boka 

enligt följande schema: 

 

- Gymnasiet, den 6 februari med start kl 16.00 

- Grundskolans högstadium, den 7 februari med start kl 16.00  

- Grundskolans mellanstadium, den 8 februari med start kl 16.00  
 

Bokningsinstruktioner hittar du här: http://www.scifest.uu.se/skola/ 

 

 

 

 

http://www.scifest.uu.se/skola/


Bokningsbara workshops för mellanstadiet 

Apotekets uppfinnarverkstad (Mellanstadiet) 
Farmaci handlar om läkemedel. Apoteket såg inte bara annorlunda ut för 100 år sedan, utan verktygen och 
sättet att tänka var helt annat. Upptäck skillnaden mellan farmaci då och nu och undersök apotekts viktigaste 
verktyg från förr – vågen. Prova på att tänka som en modern farmaceut och framställ läkemedel för sjuka 
djur. 

Ämnen: Biologi, Fysik, Kemi 

 

Framtidens trafik - hur kan cykeltrafiken bidra till en hållbar stad?  
(Alla åldrar) 
 
Hur påverkar staden hur vi transporterar oss - och hur påverkar våra föreställningar och normer kring 
transport hur vi bygger staden? Kan utvecklingen inom cykelområdet med elcyklar, lastcyklar och allt 
snabbare pendlarcyklar hjälpa oss lösa de utmaningar som finns i trafiken? Och hur underlättar vi då för 
hållbart resande? Per Eric Rosén från Uppsala cykelförening berättar om möjligheter och utmaningar för 
cykeltrafik i framtidens hållbara stad.  

Ämnen: Geografi, Teknik, Samhällskunskap 

Fysikerna på fortet (Mellanstadiet) 
Världens fysiker har försvunnit! Vi behöver er hjälp för att förstå fysikens värld igen. Kom på vår workshop 
där ni utmanas med en hinderbana av fysikproblem. När halvtimmen är slut går ni hem med en 
egentillverkad souvenir! 

Ämnen: Fysik 

 

Följ med ner under bassängerna - se vattenreningstekniken under ytan 

(Mellanstadiet) 

Följ med på en spännande visning i Fyrishovs undercentral – det är där vi renar poolvattnet. Bland pumpar, 
mätare, filter och jättestora rör berättar vår vattentekniker om hur vattenreningen går till. Ni får också lära er 
varför det är så viktigt att duscha innan ni hoppar i poolen. 

Ämnen: Teknik 
 

Hur fungerar en solcell? (Mellanstadiet) 
På vår station får eleverna färdigställa en egen liten solcellsmodul och testa om den fungerar när man lyser 
på den. Vi pratar om hur en solcell fungerar och hur strömmen går i en solcellsmodul där flera celler är 
seriekopplade. Vi svarar också gärna på frågor om hur det är att vara solcellsforskare och om hur solceller kan 
användas i Sverige och världen för att täcka en stor del av vår elförbrukning. 

Ämnen: Teknik, Fysik, Kemi 

 



Kemi är KUL! (Mellanstadiet)  

Kemi är KUL! Det bästa sättet att lära sig kemi är genom experiment, och det bästa sättet att inspirera 

framtida kemister är genom fantastiska experiment. Vi kommer att presentera ett antal experiment som visar 

viktiga kemiska begrepp på ett roligt sätt. Men ännu viktigare är våra demonstrationer syftar till att inspirera 

och väcka nyfikenhet. Vi planerar att visa några klassiska experiment, även sådana som inte utförs så ofta. 

Varje experiment kommer att förklaras och kompletteras med en broschyr för de som vill veta mer. 

Ämnen: Kemi 

Professor Vatten (Mellanstadiet) 
Så här skriver Emma Lannergård om sin workshop 

Den här workshoppen handlar om vatten och eleverna gör olika och jättespännande experiment med vatten 

(kemi och fysik). 

Ämnen: Fysik, Kemi 

Professor Vakuum (Mellanstadiet) 
Professor Vakuum Lars Westerberg och Staffan Yngve. Med vakuumpumpar och annan utrustning görs ett 

antal demonstrationer. Vi pumpar vakuum på marshmallows och mumsmums. Vi får vatten att koka utan att 

värma på. En enkel form av de s k Magdeburgska halvkloten demonstreras. Hur stor kraft krävs för att dra 

isär halvkloten? En kort filmsnutt om ett fallexperiment på månen visas. Sedan gör vi med hjälp av 

vakuumpumpen väsentligen om experimentet utan kostnaden för månresa. Vi har med oss kokta ägg och en 

vas med trång öppning, vad ska ni göra med det undrar någon. Ett antal exempel ges på vakuum i forskning 

och vardag.  

Ämnen: Fysik 

 

Programmeringscenter - Programmering av legorobotar (Mellanstadiet) 

I denna workshop får eleverna programmera legorobotar, med hjälp av blockprogrammering. Lärorikt och 

roligt! 

Ämnen: Teknik 

 

 

 

 

 



Skolceller - Dye Sensitized Solar Cells (Mellanstadiet)  

Förnybar solenergi ger potentialen för att lösa världens energibehov och gör oss oberoende av fossilt bränsle. 

Det är också ett bra verktyg för att lära dina primära, mellan- och gymnasieelever om många vetenskapliga 

principer inom fysik, kemi och biologi. Uppsala forskare, som arbetar med lokala vetenskapslärare, har 

utvecklat ett komplett kit som visar hur man kan använda björnbär och andra fruktjuicer för att generera 

energi från solljus. Kittet innehåller de flesta material du behöver för att bygga solceller för alla studenter i 

din klass – det enda du behöver är juice! Varje elev kommer att få praktisk erfarenhet av att skapa solenergi 

och ha kul att tillämpa principer inom fysik, kemi och biologi. Detta är en utmärkt vetenskaplig aktivitet.                                                                                                            

 

Renewable solar energy holds the potential for solving the world's energy needs, and moving us away from 

fossil fuels. It is also a great tool to teach your primary, middle and high school students about many scientific 

principles in physics, chemistry and biology. Uppsala scientists, working with local high school science 

teachers, have created a self-contained kit that demonstrates how you can use blackberry and other fruit 

juices to generate power from sunlight. This kit contains most of the materials you will need for creating solar 

cells for your entire class of students - you just add the juice! Each student will get hands-on experience 

creating solar energy while having fun applying principles of physics, chemistry and biology. This is a great 

STEM activity. 

Ämnen: Teknik, Fysik, Kemi 

 

Testa dina sinnen! (Mellanstadiet) 

Världens djur har under årmiljonerna utvecklat fantastiska sinnen för att kunna uppfatta sin omgivning. En 

del har smaklökar över hela huden, medan andra känner av elektriska impulser i vatten. Hur har dessa sinnen 

uppkommit, och vilka sinnen har vi? I denna workshop experimenterar vi med bland annat känsel och smak, 

och jämför våra egna sinnen med djur från museet.  

Ämnen: Biologi 

 

Titta och Känn på Tryck (Mellanstadiet) 

Med hjälp av enkla medel tittar vi på hur tryck påverkas av olika faktorer. Vi tittar tillsammans på hur en 

väldigt kall vätska (flytande kväve, kokpunkt -196 °C) kan användas för att blåsa upp respektive krympa en 

redan uppblåst ballong och vad som händer om vi sänker trycket kring ballongen utan att ändra på 

temperaturen. Försöken som ni besökare får prova gör vi med saker du nog kan hitta i köket: 1. Värme och 

kyla (100 °C och 0 °C);   2. Blåsa upp ballonger med en kemisk reaktion (bakpulver och ättika). Välkomna! 

Ämnen: Teknik, Fysik, Kemi 

 

 

 



Vad är dina kläder gjorda av? (Mellanstadiet) 

Alla har ju kläder, men få vet vad de är gjorda av. Vi tar reda på det! Vilka material finns i de kläder ni har på 

er? Vi pratar om materialens egenskaper och ursprung. Tillsammans skapar vi en bild av vilka material som är 

vanliga i dagens kläder. Vi jämför de resultat vi får fram med vad vi vet om kläder i historien och diskuterar 

förändringar, fördelar och nackdelar samt hållbarhet. 

Ämnen: Teknik, Fysik, Kemi, Historia, Slöjd  

 

Var tar energin vägen? (Mellanstadiet) 

Energi i olika former finns runt oss i vardagen. I Forsmarks skolas monter får du prova på olika experiment 

som visar vad som är energi, var den tar vägen och vilken roll den har i ditt och andras liv. 

Ämnen: Matematik, Teknik, Fysik 

 

Velomobil - världens energieffektivaste fordon (Alla åldrar) 

Vad påverkar energiåtgången när man ska transportera sig på land? Vilket fordon drar minst energi för att 

flytta en person? Och hur är det med andra parametrar - pengar, plats och naturresurser?  Och går det 

verkligen att cykla i över 50 km/h? Burkhard Ziets berättar om velomobilen - ett strömlinjeformat pedaldrivet 

fordon för både vardag och motion. 

Ämnen: Teknik, Fysik, Idrott och hälsa 

 

 

 

Bokningsbara platser på scenprogrammet 
 

 
Fysik- och lasershow (Mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet) 
 
Fysik & lasershowen är en makalöst spektakulär show som ger smakprov på hur lekfull fysik kan vara. 
Upplev häftiga experiment (eld, ljus, ljud, tryck, vakuum). Fascineras av en fantastisk lasershow i en 
dånande rökfylld sal.  Showen firar 20 år och är nu i Uppsala efter succéer i bl a Shanghai, Belgrad, Oslo, 
Melbourne, Köpenhamn, Lund, Göteborg. 
 
Ämnen: Fysik, Kemi, Teknik 
 

 



 
 
Dessutom bjuder programmet på 
Icke-bokningsbara non-stops 
 

 

A UFO in pocket size: Levitating superconductors (Alla åldrar) 

We know superconductors since more than 100 years, yet to the present day superconductivity does not play 
a prominent role in our every day lives. Some of its properties like levitation and electric conduction without 
losses inspired science fiction authors and tech enthusiasts ever since, but why don’t we use superconductors 
on a large scale? Though we will only be able to hint at some of our current problems with the technology, 
we will try to spark the interest in the next generation of scientists by showcasing the Meissner-Ochsenfeld-
effect: A superconductor floating in a magnetic field. 

Ämnen: Engelska, Teknik, Fysik 

 

Bränsle och el från sol och vatten (Alla åldrar) 

Generering av solbränsle är en process där energin i solljuset omvandlas till ett lagringsbart bränsle. Här är 
generering av vätgas från vatten extra intressant då bränslet är fritt från kol och endast ger vatten som 
restprodukt. I denna monter demonstreras hur vätgas genereras från vatten med solenergi och även hur 
vätgas och syrgas kan ge elektricitet tillbaka i en bränslecell och driva en bil.  

Ämnen: Inget angett 

 

GE Healthcare i Uppsala (Mellanstadiet) 

GE Healthcare i Uppsala har en lång tradition i Uppsala runt proteinkemi på molekylär nivå.  Vi utvecklar 
verktyg för produktion, rening och analys av proteiner. Tekniken hjälper forskare i företag och på 
universitetet att förstå och utveckla nya läkemedel. 

Ämnen: Biologi, Teknik, Kemi, IT 

 

Gör ditt eget proteinsmycke (Alla åldrar) 

Proteiner är molekyler som består av aminosyror i en lång kedja. De har många olika funktioner som beror på 

hur den långa kedjan formas, veckas. Veckningen av ett protein, kallat proteinstrukturen, är mycket viktig 

både för dess egenskaper och dess funktion. I kroppen fungerar proteiner bland annat som byggstenar för 

musklerna och skelettet och de reglerar olika funktioner, som hormoner och antikroppar. Protein är också 

vårt absolut viktigaste näringsämne och finns i kött, ägg, mjölk, bönor mm.   Du kommer att få se hur 

proteiner kan formas i tre dimensioner och slutligen själv göra ett mindre protein, glukagon. Glukagon är ett 

hormon som reglerar vår blodsockernivå. 

Ämnen: Biologi 



 

Hur ser ditt Drömklassrum ut? (Alla åldrar) 

Med hjälp av digitala verktyg får du skapa ditt drömklassrum.  Tänk fritt och låt fantasin flöda. 

Ämnen: Teknik 

 

Hämta ett husdjur hos krypmästarna (Mellanstadiet) 

Skaffa det perfekta husdjuret för allergiker och trångbodda: Skogsinsekten snytbagge. När du gått en 

skötselkurs kan du ta med din nya vän hem eller till skolan. Genomför ett experiment. Vad äter snytbaggen? 

Gillar din snytbagge samma  mat som sina kompisar eller sticker den ut? Se Sveriges största och minsta 

insekt. Hur liten kan en insekt bli egentligen? Kom förbi när du vill! Krypmästarna är vi som är bra på kryp 

- insekter alltså!  

Ämnen: Biologi 

 

Kemi är KUL! (Mellanstadiet)  

Kemi är KUL! Det bästa sättet att lära sig kemi är genom experiment, och det bästa sättet att inspirera 

framtida kemister är genom fantastiska experiment. Vi kommer att presentera ett antal experiment som visar 

viktiga kemiska begrepp på ett roligt sätt. Men ännu viktigare är våra demonstrationer syftar till att inspirera 

och väcka nyfikenhet. Vi planerar att visa några klassiska experiment, även sådana som inte utförs så ofta. 

Varje experiment kommer att förklaras och kompletteras med en broschyr för de som vill veta mer. 

Ämnen: Kemi 

 

Kom och prova på - Ångströms verkstad (Mellanstadiet) 

Här får du prova på att göra några verkstadsjobb, tex att löda.  

Ämnen: Matematik, Teknik, Slöjd 

 

Oljor i blodet? (Mellanstadiet) 

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 fungera som det är tänkt. Hos oss får du prova 

på att tillverka läkemedel som ska kunna tas upp genom blodet. 

Ämnen: Kemi 

 

 



Uppfinn framtidens medicin! (Alla åldrar) 

Är du nyfiken på läkemedel? Hur fungerar de och hur forskas de fram? Här kan du ställa dina frågor och titta 

på läkemedelsmolekyler "in action" i 3D. Du har även möjlighet att bygga din egen läkemedelsmolekyl och 

föreslå framtidens viktigaste medicin! 

Ämnen: Biologi, Kemi 

 

Vad händer med ett blodprov? (Mellanstadiet) 

Mycket medicinsk forskning är beroende av blod och vävnad från patienter. Därför tillfrågas ofta patienter 
om de vill lämna extra prover för forskningsändamål när de besöker sin läkare. Proverna samlas då in och 
sparas i en biobank där de görs tillgängliga för forskare som bedriver studier på olika sjukdomar.                                                                                      
Vid denna non-stop aktivitet kommer besökarna att få lära sig mer om provets resa från patient till biobank. 
Besökarna får lära sig om blodet och dess innehåll och hur ämnen i blodet kan hjälpa forskare att förstå olika 
sjukdomar. Besökarna får på ett lekfullt sätt själva testa att hantera prover inför biobankning, och lära sig 
mer om man med olika metoder kan bedriva forskning med hjälp av blodprover (inget riktigt blod 
förekommer). 

Ämnen: Biologi, Kemi 

 

When batteries go bananas - Upptäck batterier med ÅABC (Alla åldrar) 

Hur fungerar ett batteri? Vad består ett batteri av och hur tillverkar man batterier? Vi är en grupp 
doktorander från Ångström Advanced Battery Centre och vi vill berätta vad vi arbetar med. Det kommer att 
finnas möjlighet att bygga ihop egna batterier genom att kombinera enkla hushållsmaterial så som frukt och 
olika metallbitar. Samtidigt kommer vi att kunna berätta om grundläggande teori om batterier samt hur det 
är att forska och vad vi på ÅABC forskar om. Ni är välkomma förbi!                                                                                                              

Ämnen: Kemi 

 

Visning av utställning HÅLLBARA UPPSALA (Alla åldrar) 

En visning av utställningen och diskussioner med dem som kommer förbi. 

Ämnen: Inget angett 

 

 

 

 

 

 

 


