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Målgrupp Typ Dag Namn Beskrivning av workshopen Utställare/Arrangör

Alla Non-stop Fredag Energieffektiv Transport

Hur långt kommer man på energin i en smörgås (250 kcal)? Vi försöker hitta svaret genom att utforska 

energiförbrukningen för olika transportmedel, såsom bil, tåg, flyg, cykel, och inte minst velomobil! Samtidigt visar 

Uppsala Cykelförening upp spännande fordon inklusive lastcykel och velomobil.                                                            

Dessutom: Ta chansen att ladda mobilen med egen cykelkraft!

Uppsala Cykelförening

Alla Non-stop
Torsdag 

Fredag

Vad händer med ett 

blodprov?

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. Oftast lämnar man extra blodprover men om 

man t.ex. opereras sparas även bitar av den bortopererade vävnaden. 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 även prova på hur man med olika metoder kan bedriva forskning med 

hjälp av blodprover, vävnad och DNA (inget riktigt blod förekommer).

Uppsala Biobank & U-CAN

Alla Non-stop
Torsdag 

Fredag 

Träffa Uppsala’s mest 

sociala robotar! / Meet 

Uppsala’s most social 

robots!

Har du någonsin sett en riktig robot förut? Om inte, så är SciFest din chans! Vid Social Robotics Lab på Uppsala 

universitet, lär vi robotar hur man interagerar smart och socialt med människor. Varför? Jo, vi tänker oss en framtid 

där sociala robotar kan vara kamrater att leka med och lära sig av. Men innan robotar kan komma in i ditt hem 

behöver de fortfarande lära sig mycket. Upptäck vad robotar klarar av idag, vad som de fortfarande behöver lite 

träning med och delta i robotens resa. Hur? Vi kommer att ställa några frågor om våra robotar och analysera dina svar 

för vetenskapliga publikationer - rakt från SciFest till framkanten på robotforskningen. Nyfiken? Missa då inte att säga 

hej till våra robotar Pepper, Love, Jona och Skipper!                                                                         Have you ever seen 

a real robot before? If not, SciFest is your chance! In the Social Robotics Lab at Uppsala University, we are teaching 

robots how to interact with people in a social and smart way. Why? Because we envision a future where social robots 

could be the companions to play with and learn from. But before robots can come to your home, they still have to 

learn a lot. Discover what they are capable of, where they still need a bit of training and become part of the robots’ 

journey. How? We will ask you some questions about our robots and analyze your data for scientific publications - 

straight from SciFest to the cutting edge of robotics research. Curious? Then don't miss out and say hi to our robots 

Pepper, Love, Jona, and Skipper!

Dept. of Information 

Technology, Devision of 

Visual Informat

Alla Non-stop
Torsdag 

Fredag
Visuell kemi

Mycket av det vi kommer i kontakt med och upplever i vår vardag kan kopplas till kemi och kemiska processer. Men 

allting som sker är inte alltid lätt att se med blotta ögat, då kemi handlar om processer som sker på atom- och 

molekylnivå. Som doktorander i kemi arbetar vi varje dag med olika typer av processer som är mer eller mindre 

uppenbart kemiska. Till årets SciFest har vi samlat våra favoritexperiment där kemin uppenbarar sig framför ögonen 

på en. Så kom förbi och ta chansen att se lite visuell kemi, vem vet, kanske finns det en chans att lära sig något 

också!

Doktorander vid 

Institutionen för Kemi - 

Uppsala universitet

Alla Non-stop
Torsdag 

Fredag 

Datorn: Det bästa 

förstoringsglaset

En flygsimulator gör det möjligt att flyga ett plan utan att oroa sig för att krascha. På samma sätt kan en dator 

användas för att simulera hur molekyler rör sig i en kemisk reaktion. Hos oss kan du utvinna energi utan att få dåligt 

samvete för klimatet eller förstå synens minsta byggstenar utan att peta på ett öga. Välkommen till datorn - det bästa 

förstoringsglaset.

Department of Chemistry - 

Ångström



Alla Workshop
Torsdag 

Fredag 

Antibiotic Resistance: The 

Silent EnemyAntibiotic 

Resistance: The Silent 

Enemy

The workshop will consist of two main parts.                                       1. Main concepts and overview: Here the visitors 

will learn the main concepts through short explanations and a question/answer game. Visual aids like posters and 

petri dishes containing cultured bacteria will teach what bacteria are, where do they come from, how do they grow, 

what compounds kill them, what antibiotics are, why antibiotics are important, etc.                                                                                        

2. Antibiotic Resistance Game: here, the visitors will play a dice game that is based on the concepts of bacterial 

growth and resistance to antibiotics and the compliance of the treated “patient" (good patient that takes the whole 

course of antibiotics vs bad patient that stops taking them before course is over). This game aims to outline what 

happens when there is a mixed population of sensitive and resistant bacteria causing an infection and the antibiotic 

treatment, where they see that resistant bacteria accumulate and take over the infection often if the patient does not 

comply with the treatment, whereas when the course of antibiotics is followed till the end most of the time the 

infection is cleared up.                                                                                          Additionally, at the station the 

visitors will find a projector/screen showing videos about antibiotic resistance and an iPad/tablet where they can play 

an online game about the subject.                                     Although this description is in English, the workshop can be 

given in Swedish as well. We just need to know if your class prefers swedish or english!

Uppsala Antibiotic Center

Alla Workshop
Torsdag 

Fredag 
Vi är ljushuvuden!

Ladda dina molekyler med ljus! Ljuset gör att man blir brun på sommaren, och så att man får ström från solceller. 

Men visste du att ljuset kan göra så att saker blir självlysande eller rör sig? Hitta en molekyl, ladda den med ljus och 

se vad som händer! Och är rödkål verkligen röd? Kan man förvandla rödkålen till grönkål med hjälp av kemi? Upptäck 

kemins mysterium!

Molecular Biomimetics 

program, UU

Alla Workshop
Torsdag 

Fredag 
Skolceller - DSCs

Med skolceller vill vi låta dig bygga din egna solceller med också visa på hur tvärvetenskaplig dagens kemi är. Vi vill 

visa hur din kunskap inom kemi, fysik och biologi kan bidra till att lösa framtidens energibehov på ett hållbart sätt. 

Solcellerna du ska lära dig om här är så kallade färgämne-sensitiseradesolceller (dye-sensitized solar cells) eller 

Grätzelceller. Dessa tillhör tredje generationens solceller som ännu inte finns kommersiellt men som det forskas 

intensivt om världen över. Vi hoppas att detta experiment ska vara en guide in i intressant forskningsområden som 

nanoteknologi, artificiell fotosyntes och elektrokemiska celler.                                                                               With 

the school cells, we want to let you build your own solar cells  and with also show how interdisciplinary today's 

chemistry is. We want to show how your knowledge in chemistry, physics and biology can help solve the energy needs 

of the future in a sustainable way.               The solar cells you will learn about here, are so-called dye-sensitized 

solar cells or Grätzel cells. These belong to third generation solar cells that are not yet commercially available but are 

intensively researched worldwide. We hope this experiments will be a guide into interesting research areas such as 

nanotechnology, artificial photosynthesis and electrochemical cells.

Chemistry Department, 

Ångström Laboratory

Alla Workshop
Torsdag 

Fredag 

Chipsspelet – tur och 

skicklighet ger dig bättre 

skörd

Forskare på SLU har skapat ett spel där du odlar två grödor: potatis och raps. Målet är att få ut så många chips som 

möjligt i slutändan. Hur skörden blir beror på många saker. Inte minst vädret. Tänk på den torra sommaren! Under 

spelets gång träffar du på pollinerande insekter, daggmaskar, växtsjukdomar, ogräs med mera och får lära dig vilken 

betydelse de har för din skörd.   

SLU Ekologicentrum

Alla Workshop
Torsdag 

Fredag 

Granbarkborren – liten 

skalbagge som kan döda 

en stor gran

Granbarkborrarna gillar när det är varmt och torrt. Det gör inte granarna för då får de svårare att försvara sig mot 

barkborrarna. En massa granar dog förra sommaren. Fler än vad vi någonsin sett tidigare! I år kommer det att finnas 

ännu fler borrar. 120 miljarder har någon räknat ut.                                                                                    Kom och se 

hur borrarna ser ut. Åttatandade kallas de ibland, men tänderna sitter i rumpan på dem. Se hur dom bor – vi kommer 

att ha borrar som håller på att bygga bo i några stockar. Lär dig hur gnagspåren ser ut – det kan du imponera med 

nästa gång du är ute i skogen. Gör en förutsägelse om hur det går 2019 – det gäller bl.a. att du kan tippa vädret rätt.

SLU Ekologicentrum

Alla Workshop
Torsdag 

Fredag 

Hundar måste också 

borsta tänderna!

Annars kan de tappa sina tänder, precis som vi människor. De kan så klart inte borsta själva, utan måste få hjälp med 

det.                                    Här kan du se läskiga bilder på hur det kan bli annars. Du kan också se modeller på 

hundtänder. Vi berättar och svarar på frågor om tandborstning och tandsjukdomar hos både hund och katt.

SLU Institutionen för 

kliniska vetenskaper / 

Smådjurskirurg

Alla Workshop
Torsdag 

Fredag 

Kom och lär dig mer om 

vackra och fascinerande 

djur!

Sverige har en rikare biologisk mångfald än de flesta har en aning om. Här kan du …  * upptäcka den stora 

mångfalden av arter  * lära dig artbestämma en art * se i Artportalen vilka arter som hittats på din favoritplats  * 

förstå varför vi bör bevara den biologiska mångfalden * veta vad som är sällsynta, okända respektive hotade arter

SLU Artdatabanken

Alla Workshop
Torsdag 

Fredag 

Kom och lär känna igen 

våra vanligaste lövträd
SLU

Alla
Torsdag 

Fredag 
Lantbruksmaskin

SLU Lövsta 

Lantbruksforskning



Alla Workshop
Torsdag 

Fredag 

Upptäck vattnets olika 

egenskaper i roliga och 

enkla vattenexperiment.

Den här workshopen handlar om vatten och eleverna gör olika och jättespännande experiment med vatten. Uppsala vattencentrum

Alla Workshop
Torsdag 

Fredag 
En strålande upplevelse

Vet du vad strålning är för något? Går det att se den, och i så fall hur? Kan det vara farligt?  Hos oss får du lära dig om 

joniserande strålning, vad den kommer ifrån, olika sätt att mäta den och hur den kan användas.  Vid vår dimkammare 

kan du se olika slags strålning med ursprung från yttre rymden. Vi berättar om vårt massexperiment Strålande jord 

där flera tusen skolelever hjälp till med att plocka svamp och markprover som vi mäter radioaktivitet på. Vad har vi 

lärt oss av mätningarna?  Vid vårt radioaktiva bord får du gissa vilka föremål som är radioaktiva och sedan mäta på 

dem. Om du har något mystiskt föremål som du tror är radioaktivt så är du välkommen att ta med det så testar vi om 

det stämmer!

Uppsala university

Alla
Torsdag 

Fredag 
UppsalaHem

Alla non-stop
Torsdag 

Fredag
Konstutställning Inst f Farmaci

Gymnasiet Workshop
Torsdag 

Fredag 
Microland

Upplev världen i mikroskala! Här studerar vi hur man kan tillverka och använde verktyg med en storlek på bara en 

hudradelel av ett hårstrås bredd. Du får prova på några tillverkningstekniker som vi självaanvändar i vår frskning och 

tillverka dina egna godis-chip. Hur kan man utnyttja dessa verktyg på mikroskala för att sortera och skapa 

mikroprovrör för snkilda celler? Se hur ett sådant verktyg fungerar och prova på att göra små provrör själv. Varför blir 

saker smutsiga och hur kan man undvika de med hjälp av mikroteknik?  Upplev superhydrofoba "magiska" ytor som 

inte kan bli smutsiga

Uppsala University

Gymnasiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

The Virtual Museum - 

Konstvetenskap

Varför hängde man tavlor så där? Titta in på Stockholms slott!                      Vi har inspirerats av teknik och spel för 

att ta reda på hur tavlor hängde i slott och på museum. Vi använder spel som verktyg i vår forskning och har skapat 

en virtuell 3D-rekonstruktion av tavelhängningar. Rör dig i rummet, upplev miljön och se hur det såg ut 1795 och 

1843.

Konstvetenskapliga 

institutionen, Uppsala 

universitet

Gymnasiet
Workshop/Non-

stop
Fredag

Vägen till allmän och lika 

rösträtt

Nicklas Malmsjö, Uppsala stadsarkiv och Per Agius, Folkrörelsearkivet för Uppsala län berättar om Fyriskällans nya 

workshop "Vägen till allmän och lika rösträtt". Eleverna får ta del av arkivmaterial som skildrar hur demokratin i 

Sverige stegvis växer fram under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Workshopen vänder sig till elever från 

årskurs 9 och uppåt. Fyriskällan är ett lokalhistoriskt centrum för samhällsdiskussion och lärande. Fyriskällan drivs av 

Uppsala stadsarkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Uppsala stadsbibliotek. 

Uppsala stadsarkiv

Gymnasiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 

Deep Learning 

Autonomous Robot.

Deep Learning Autonomous Robot. Detta är en Maskinlärd robot som jag, Pontus Edberg, med hjälp av vänner och 

internet har spenderat hela 2017-2019 att programmera. Robotens mål idag är att anpassa sig till sin miljö och 

evolutionära sig skälv. Just idag så kan Roboten utföra dessa uppgifter någorlunda excellent.  - Navigera ny miljö och 

anpassa sig till förändrat miljö.  - känna igen samt memorera mer än 500,000 olika objekt. plus mönster 

igenkänning.  - Plocka upp objekt samt leverera Objekt till en destination.  - Olika roliga lekar, Som jaga efter en 

fotboll, Kasta pinne, eller enkla pussel.  - Ha en meningsfull konversation med simulerad personlighet+känslor.  - 

göra vissa simpla och enkla kommandon.  Mitt mål med denna robot är att en vacker Regnig dag så kan jag släppa lös 

den helt fritt på stan, och då den skälv ska kunna plocka upp skräp samt hjälpa mänskligheten.

PontusEdberg

Gymnasiet Non-stop fredag SensUs "Sense With Us.!"
We are a team from Uppsala university , working on a biosensor for a competition SENSUS 2019. We would like to 

present what a biosensor is and how it works !
SensUs (Uppsala University)

Gymnasiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 

Zoonoser - sjukdomar 

som sprids från djur till 

männsikor

Vid vår monter kommer ni att kunna stifta bekantskap med sjukdomar som sprids från djur till människor, samt 

några av de djur som hjälper till med smittspridningen.

The Zoonosis Science 

Center, IMBIM, Uppsala 

Universitet

Högstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag
Prova på automation Du kommer att få köra och styra små automationsstationer under denna workshop. Fyrisskolan

Högstadiet Non-stop
Torsdag 

Fredag
Fråga doktorn

Var sitter levern? Vad är diabetes? Hur funkar p-piller. Kroppen är en fantastisk maskin och vem kan den bättre än en 

läkare? Vid denna station får du möjlighet att prata med och ställa frågor till blivande specialister i allmänmedicin. 

Kanske vill du veta något om kroppen? Eller vill du veta hur du håller dig stark och frisk? Kanske vill du rent av veta 

hur man blir läkare och varför vi trivs så fantastiskt bra med vårt jobb?

Nära vård och hälsa

Högstadiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 

Proteinstrukturer i tre 

dimensioner

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

hur den långa kedjan formas, veckas. Den schematiska formen kan vara vacker och ett smycke i sig. Eleverna får titta 

på olika typer av proteiner, olika former. De får forma ett enkelt protein i aluminiumtråd. De kan sedan hänga 

proteinet i ett läderband och få ett proteinhalsband.

Valegård Design AB



Högstadiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 
Elektricitetslära!

Vi på Ellära jobbar med alltifrån elbilar till förnyelsebara energikällor! På SciFest får du testa prylar inom el och 

magnetism. Vågkraft? Tesla? Spänning? Välkommen!  

Avdelningen för 

elektricitetslära, Uppsala 

universitet

Högstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 
Så lätt att det blir svårt?

Särskilt begåvades hjärnor fungerar lite annorlunda än andras. De behöver inte vara klassens duktigaste. Går skolan 

för långsamt så kan de ha svårt att koncentrera sig och blir stökiga eller inåtvända. Den som inte känner till sin höga 

intelligens känner sig lätt dum och förstår inte varför det inte går att tänka och vara som alla andra.                              

Prata med oss om särskild begåvning och spring av dig i huvudet med våra IQ-utmaningar!

Riksförbundet för särskild 

begåvning

Högstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

Hållbar turism – fotspår i 

Uppsala

Turismen ökar i världen och därmed även kraven på att se över näringens hållbarhetsfrågor. Vi har ett 

forskningsprojekt som studerar besökares rörelsemönster genom GPS logger för att kunna upptäcka så kallade 

"överhettade" platser i förhoppning att kunna finna lösningar som är hållbara hur ekologisk social och ekonomisk 

synvinkel. Besökaren på scifest får testa våra GPS metod, se sina egna rörelsemönster och diskutera turismens 

positiva och negativa effekter.

Ekonomisk historia, 

Företagsekonomi, 

Kulturgeografi

Högstadiet Non-stop Fredag 

Extrahera och ta hem i en 

rör DNA från 

jordgubbar/kiwi

Här visar vi på ett väldigt enkelt sätt hur man extraherar DNA från en frukt såsom jordgubbar eller kiwi. Detta kan 

göras genom att använda enkla material som alla kan hitta hemma. Vi visar först och sen kan en eller två besökare 

samtidigt kan extrahera DNA själva. 

Uppsala Universitet 

institution for ekologi och 

genetik

Högstadiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 

Uppsala - världens bästa 

klimatstad

I höstas korade WWF Uppsala till vinnare i One Planet City Challenge. Det betyder att Uppsala nu är världens bästa 

klimatstad. Kom och lär dig mer om initiativen och innovationerna inom bland annat förnybar energi och hållbart 

resande som har gjort Uppsala till en global förebild.

Uppsala kommun

Högstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 
Hjärt- och lungräddning

Kom och lär er hjärt- och lungräddning!                                              Läkare berättar om och visar hur man tar hand 

om någon vid ett hjärtstopp. Man får sedan i grupp prova att utföra hjärt- och lungräddning på en simuleringsdocka.
Nära vård och hälsa

Högstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

Analys av arvsmassor 

med DNA-sekvensering - 

Hur DNA-skillnader kan 

påverka hur vi ser världen

Uppsala University

Högstadiet workshop
Torsdag 

Fredag
STEM Design Challenge

Kom och utmana din kreativa förmåga med K’nex byggsats! Bygg hur framtiden kan bli, med ritning eller 

fantasi. STEM Design Challenge erbjuder ett roligt, utmanande och kreativt sätt att kombinera de vetenskapliga 

ämnena Science, Technology, Engineering och Math.

Thermo Fisher Scientific

Högstadiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 
Det bubblar i vulkanen!

Vi lär oss om olika typer av magma och följer den på vägen från djupet upp igenom jordskorpan till ett vulkanutbrott 

på ytan. 

Uppsala universitet, 

Institutionen för 

geovetenskaper

Högstadiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 
Gör din egen jordbävning Kom och testa vår seismometer! Gör din egen jordbävning och tävla om vem som kan skapa det största skalvet!

Uppsala universitet, 

Institutionen för 

geovetenskaper

Högstadiet/Gymnasiet Workshop
Torsdag 

Fredag

Upplev rymden i Virtual 

Reality

Vill du spränga en planet? Krocka ett par stjärnor? Skapa ett svart hål? Numera kan studenter vid Uppsala universitet 

simulera kosmiska processer i en virtual reality-miljö för att lära sig mer om hur universum fungerar. Här får du själv 

chans att prova på! Risk för köbildning - men vi bjuder på en guidad resa genom Vintergatan medan du väntar.

Inst. för fysik och 

astronomi & 

Visualiseringslabbet, 

Ångstr

Högstadiet/Gymnasiet Workshop Torsdag 
HABIT following the water 

on Mars

HABIT Tour installation is a mixture of hands-on module exhibition, multimedia resource, gamification initiative and 

educative workshop. Visiting HABIT box you can touch an exact replica of the space instrument will fly to Mars in 

ExoMars 2020 mission, you will know the secrets of the "making of" the instrument thanks to their main researchers, 

face a space science challenge we propose you even use the digital HABIT educative guides with astonish 

experiments, activities and curiosities about Mars. And also you can do your own HABIT using scissors and paper or a 

3D Print.

Luleå tekniska universitet

Högstadiet/Gymnasiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

Hjärnkoll eller tankekaos - 

hur kan vi veta vad som 

händer i huvudet när vi 

tänker?

Hjärnan är en mycket komplex del av oss. Det är en klump gråvit massa, som kanske inte ser så intressant ut på ytan, 

men som rymmer hela vår värld. Men vad kan vi egentligen göra med vår hjärna? I den här workshopen kommer vi att 

titta på hjärnan och hur vi kan börja förstå hjärnan med hjälp av modern teknik. Ni kommer att få prova på att se om 

det går att få endator att reagera på vad er hjärna håller på med, och vi kommer också att titta lite på hur er hjärna 

lever om inuti huvudet under tiden ni gör saker. I mån av tid kommer vi också att se om det går att "läsa tankar", eller 

om det är rent båg. 

Uppsala Universitet, IT-

institutionen, Avd. f. visuell 

infor

Högstadiet/Gymnasiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 

Den geologiska 

sandlådan

Bygg ett 3D-landskap och experimentera med översvämningar, bergskred och tsunamis. Den geologiska sandlådan är 

det perfekta verktyget  för att förklara geologiska processer och för att lära sig hur en topografisk karta är uppbyggd.

Uppsala universitet, 

Institutionen för 

geovetenskaper



Mellanstadiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 

Proteinrening med GE 

Healthcare
GE Healthcare

Mellanstadiet Workshop Torsdag Kemi är kul!

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.

Uppsala University, 

Department Chemistry 

Angstrom, Synthetic

Mellanstadiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 

Uppfinn framtidens 

medicin

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!                

Uppsala universitet, 

Farmaceutiska fakulteten

Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

Gräv ner dig i det 

förflutna

Vill du utforska forntiden? Kanske hitta skatter och dödskallar? Gör en utgrävning och undersök det du gräver fram 

tillsammans med arkeologer och naturvetenskapliga forskare. Lär dig vad dina fynd säger om forntiden och hur vi 

levde våra liv då genom att studera keramik, mynt och verktyg, och genom dna- och isotopanalys.

Inst. för arkeologi och 

antik historia, UU

Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 
Djuphavet

Flera hundra meter under ytan dit inget solljus når ner ligger djuphavet. Det utgör 60 procent av jordens yta, men är 

mindre utforskat än månen. Vad beror det på? Hur utforskar man djuphav? Och hur kan något ens leva där nere i 

mörkret?                                                        Under workshopens gång pratar vi om jordklotet, förutsättningar för liv 

och organismers anpassningar med särskilt fokus på bioluminiscens. Välkomna!

Evolutionsmuseet

Mellanstadiet
Workshop/Non-

stop

Torsdag 

Fredag 
Energi för dina sinnen I Forsmarks skolas monter får du genom små experiment utforska hur energi känns, låter, ser ut och smakar. Forsmarks skola

Mellanstadiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 
Kul med ljus! Vad är ljus? Kan du avslöja en konstförfalskare? Hur funkar en 3D TV? Vad är en laser?

Uppsala universitet, Inst. 

för fysik o astronomi, 

Molekyl oc

Mellanstadiet Non-stop Torsdag 
Child Health and 

Parenting

Our research group works to improve the lives of children. At SciFest, we want to include children's voices in our work 

and demonstrate some of the methods we use in our research.                Have your say on 'What makes a good 

parent?' by posting a note on our ideas wall.      Listen to the story of a child new to Sweden and post your ideas on 

how to help him settle on our digital ideas space.    What is randomisation and why do researchers use it? Play a game 

to find out.      How can young children have their say in research? Take part in our 'In my shoes' computer demo to 

find out. 

Child Health and Parenting 

(CHAP)

Mellanstadiet workshop
Torsdag 

Fredag

Djur, människa, zombie 

eller robot?

Vad är egentligen en människa?                                                                 Är en vampyr en människa? Är en sjöjungfru 

en fisk? Är Karlsson på taket en människa fastän han kan flyga som en fågel och har en propeller som en maskin? 

Slutar vi vara människa när vi dör? Vad är en zombie och har roboten WALL-E ”mänskliga” känslor? Finns det några 

grundläggande egenskaper som en varelse måste uppfylla för att vi ska uppleva den som mänsklig?                                                                   

Dessa frågor vill vi närma oss med hjälp av kända figurer och typer ur skönlitteratur och film. Workshopen börjar med 

en kortare presentation, där vi introducerar eleverna till frågan med olika exempel ur litteratur och film. När vi har 

närmat oss fältet bjuder vi sedan in till en aktiv bearbetning av temat: Eleverna ska ”plocka ihop” egna varelser med 

attribut från olika sfärer (mänskliga kroppsdelar, manligt och kvinnligt kodade klädesplagg, maskindelar, djurlemmar 

och kännetecken osv), som ska klippas ut ur tidskrifter m.m. och klistras ihop till gränsöverskridande figurer. 

Eleverna uppmuntras även att tänka ut ett namn för sin varelse och fundera över dess egenskaper, var karaktären 

lever, i vilken tid osv. Alla elever får sedan presentera sina varelser för varandra.

Litteraturvetenskapliga 

institutionen

Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 
Upptäck plankton!

Vem kan leva i en vattendroppe? I våra dammar, sjöar och hav finns ett myller av liv som nästan inte syns! I vår 

workshop har du chans se och lära känna plankton. Vi visar med bilder hur olika plankton kan se ut och berättar om 

deras viktiga roll i ekosystem i vatten. Eleverna får sen själva undersöka vattenprover med levande plankton för att se 

vilka olika typer de kan hitta.    

Biotopia

Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

Tävla i sumobrottning 

(med en Edisonrobot!)

I workshopen kommer vi titta på hur en robot kan reagera på omvärlden, hur den kan följa linjer, undvika hinder och 

kommunicera med andra robotar. Workshopen innehåller en kort introduktion, en övning där eleverna löser en bana 

som roboten ska klara och sedan avslutar vi med en spännande sumo-match mellan robotarna.

CodeKid.se

Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

Gräv ner dig i det 

förflutna

SciLifeLab ancient DNA och 

progr. för människan 

evolution



Mellanstadiet
Torsdag 

Fredag
LEGO-robotik

Programmering och körning av LEGO-mindstorm robotar. En bra introtuktion till programmering som inte kräver 

tidigare erfarenhet av programmeringe eller robotar. Med hjälp av blockprogrammering går det att få robotarna att 

köra och utföra enklare uppgifter som att följa en linte med hjälp av en sensor, köra slalom runt LEGO-figurer eller 

nästan vad som helst. 

Uppsala universitet, 

Programmeringscenter

Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

3D-printa din egen 

nyckelring!

Vad är en 3D-printer, vad har den för betydelse i dagens samhälle och hur kan man få tillgång till en? Ångström 

Makerspace besvarar alla era frågor kring 3D-printers, oavsett om ni aldrig tidigare rört en 3D-printer eller om ni har 

en egen hemma! Visste ni att man idag kan använda 3D-printing för att bygga proteser eller varför inte 

motorkomponenter till flygplan? Hos oss får en rita sin egen nyckelring, scanna av teckningen och sedan skriva ut 

den i 3D!

Ångström Makerspace

Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

Reservdelar för 

människokroppen/Spare 

parts for the human body

Lär dig mer om vilka material som man kan använda för att laga delar kroppen som skadats eller som slutat att 

fungera som de ska! Här får du reda på vilka egenskaper olika material behöver ha för att kunna användas som 

reservdelar och vad man kan behöva tänka på för att det inte ska stötas bort av kroppen. Du får prova på att blanda 

bencement precis som man gör när man lagar ben, se hur man kan använda en 3D-printer för att göra ett implantat 

som passar perfekt till en viss person och prova på att använda ett ljusoptiskt mikroskop för att titta på celler.                                                                             

Learn more about which materials can be used to repair parts in the human body that have been injured or have lost 

some function. Here you will discover which properties different materials need to have to be used as a spare parts 

and what you need to think about to avoid rejection from the body. You will get to mix bone cement just as you would 

do to repair bone, see how you can use a 3D-printer to create an implant that fits perfectly for a specific person, and 

use a light optical microscope to watch cells.   

Materials in Medicine and 

BioMaterial Systems 

Groups, Uppsal

Mellanstadiet Non-stop
Torsdag 

Fredag 
Kreativ utbildning!

Till Sveriges universitet kommer alla sorters människor med alla möjliga intressen och bakgrunder. För blivande 

ingenjörer finns det möjlighet att testa sina nyvunna kunskaper eller pröva egna ideér i vår studentverkstad. Varierad 

utbildning ger alla en bättre grund att stå på. Några exempel har vi här!

Uppsala universitet

Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

Programmera CNC, PLC, 

CAD och robot

CNC-programmering av tillverkningsmaskiner med hjälp av koordinater. Här kommer du att programmera en CNC-

maskin.              PLC-programmering används för styrning av automatiska system. Här kommer du att programmera 

en virtuell hiss.                                      CAD (Computer Aided Design) används bl.a. vid skapandet av 3D-modeller i 

ett datorprogram för 3D-printning.                                    Robotprogrammering: Här kommer du bekanta dig med en 

kollaborativ robot.                 

Wilhelm Haglunds 

Gymnasium Universal 

Robots

Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

Vi kan äta våra 

experiment!

The proposed workshop aims to explain to kids that all they can see around them in everyday life- can be explained 

by science. Here, we created the concept of doing experiment by using ingredints which we all can buy in grossery 

shop. All experiment are higly replicable at home and in school and are effective, fun and inexpensive.    We are going 

to preapre popcorn (expalining microwayves), juice (explaing liquide characteristics) and ice cream (decreasing the 

fresing temperature of water). Also, one important segment in workshop will be dedicated to work with candies.  All 

segments are hands-on activities and every kid are going to participate in active way.

Science Market Uppsala

Mellanstadiet Non-stop Fredag Leka med Slumpen

Kom och lek! * Först gissar vi en slumpfördelning för ett experiment med kast av olika föremål (bollar, plastlock till 

kaffemuggar, mynt o.s.v.) Därefter kastar vi. Var gissningen rätt? * En annan aktivitet är att rita slumpgrafer. Först 

kastar vi små prickar och sen slumpar vi om en förbindelselinje ska dras eller ej. Vi kan också slumpa vilken färg skall 

användas. * Den här slumpgrafer leder inte bara till vackra mönster de har even betydelse för modellering av 

spridning av sjukdomar.

Uppsala Universitet ( 

Matematiska Inst)

Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

Från sten till metall med 

Minecraft

Visste du att det finns guld i din telefon?                                                    Guld är faktiskt bara en av de sextio olika 

metaller i din telefon. Utan metaller finns inget batteri, pekskärm eller ljud i telefonen. Metallerna är nödvändiga!                                                                                     

Men var kommer metallerna från?                                                              Från marken, det är bara att gräva! Men 

först måste du hitta rätt sten. Kom med och lär dig att identifiera rätt stenar med Minecraft och riktiga geologer.

Sveriges Geologiska 

Undersökning

Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag

Hur fungerar svårlösliga 

läkemedel?

I denna workshop kommer vi diskutera och visa hur man gör när man utvecklar ett nytt läkemedel så att det kan tas 

upp av kroppen efter att man tagit en tablett. Många nya läkemedelssubstanser har låg löslighet i vatten, en del är t o 

m mindre lösliga än marmor, och då behöver olika hjälpämnen sättas till i en tablett eller kapsel så att läkemedlet kan 

lösa sig i tarmsaften och därmed tas uupp av kroppen. Exempel på sådana ämnen är oljor och ytaktiva ämnen och vi 

kommer laborera för att se vilket hjälpämne som kan vara bäst för att lösa upp läkemedelssubstanser bättre. 

Workshopen baserar på grundläggande kemi och fysiologi, och innehåller en kortare laboration.

Inst f Farmaci



Mellanstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag

Visning av Fyrishovs 

vattenrening

Vi går igenom äventyrsbadet och tar trappan ner till vattenreningscentralen under bassängerna. Bland vattenfilter, 

pumpar och tryckkärl förklarar vår vattentekniker hur vi renar vattnet. Vi går runt bland rör och pumpar i den stora 

undercentralen som sträcker sig under alla pooler. Vi går också in i rummet där vi övervakar och mäter klorhalt, 

temperaturer och vattenkvalitet i alla pooler och bubbelpooler.

Fyrishov

Mellanstadiet Registering
Torsdag 

Fredag 

Professor Vakuum, på 

lördag även Såpbubblor - 

lek och vetenskap

Professor Vakuum (Lars och Staffan) förklarar vad tryck är och dess relation till vakuum. Vi berättar om pionjärer - 

Arkimedes, Torrichelli och Otto von Guericke m fl och illustrerar de berömda magdeburgska halvkloten med 

toalettsugar. Vi pumpar vakuum på vatten, ballonger, marshmallows och mums-mums. Utan att behöva förflytta oss 

till månen genomför vi ett fallförsök i vakuum. Vi visar också att vakuum kommer in i allehanda teknik vi möter i 

vardagen.

Mellanstadiet/högstadiet Workshop Fredag Fysikerna på fortet

Vi erbjuder 30 minuter av fysik baserade puzzel för elever i mellanstadiet upp till högstadiet. Med fokus by att finna 

kreativa lösningar med fysikaliska principer kommer vi lära ut fenomen som tryck, vågor mm.                                                                                     

Eleverna kommer få lösa en serie problem i mindre grupper som kommer tillsammans skapa ett fångarna på fortet 

tema.

Uppsala universitet 

fysiklärarstudenter

Mellanstadiet/högstadiet Workshop
Torsdag 

Fredag 

Skatter i soptunnan? - en 

plockanalys

Finns det skatter i papperskorgen? Hur sorterar Uppsalaborna egentligen? Och vad gör det för nytta? Gör en 

plockanalys! Testa en vetenskaplig metod för att undersöka hur bra Uppsalaborna är på att sortera. ”Prov-plocka” och 

se! Vi analyserar innehållet i ett antal ”preppade” representativa soppåsar (inget kladd, bara rena sopor!). Övningen 

använder sig av en praktisk vetenskaplig metod och demonstrerar hur mycket mer som egentligen kan återvinnas av 

våra brännbara sopor. I den här aktiviteten får eleverna handgripligt förstå vilka resurser som kastas bort. Våra 

erfarna guider väver in kunskap om materialens värde och introducerar EU:s avfallstrappa för eleverna. Är återvinning 

verkligen bäst, eller kan vi göra bättre? Idag producerar varje svensk ca 500 kg sopor per år, och det ökar. Kan vi 

vända trenden? Syfte med workshopen: Eleverna får en tankeväckare och en förståelse för att allt avfall spelar roll! Vi 

tydliggör att alla kan spara på jordens resurser och minska sin klimatpåverkan genom källsortering, återanvändning 

och smart konsumtion. Övningen är kopplad till Lgr 11 och uppfyller några av kunskapskraven för åk 6 och 9.       

Uppsala Vatten och Avfall


