
  SCENPROGRAMMET:  
Kl 11:00-12:00   Kemishow. Beppe Singer. ” På lördag kommer allas våran experimenthjälte Beppe 
Singer att inta scenen. Efter förra årets succé har han i år lovat oss att dela med sig av saker han ALDRIG 
visat på en scen förut. Det var visst något med ett par mystiska uppfinningar... Missa INTE detta!”

Kl 12:00-12:45  Samuel Varg, magic edutainer.  

Kl 12:45-13:30  ”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt”. Pär Holmgren.  Klimatföränd-
ringarna är en av flera olika utmaningar vi människor står inför just nu. Andra är utfiskningen i våra 
världshav, skövlingen av de tropiska regnskogarna och överutnyttjandet av vatten i stora delar av världen, 
samt inte minst spridningen av olika miljögifter.       
Vi behöver ”tuffare” politiska beslut, teknikutveckling och beteende förändringar. De tre går ofta hand 
i hand och påverkar varandra. Beteendeförändringar leder till efterfrågan på ny teknik och vice versa.  
Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt. Men ju längre vi väntar desto svå-
rare kommer det att bli för våra barn och barnbarn att lösa problemen.

Kl 13:30-14:30 ”Zombies i naturen” Emil V. Nilsson. Följ med på en resa in i den mörkare delen av den 
skandinaviska naturen. Hör den fascinerande berättelsen om hur parasiterna tar sig in i sina värddjurs 
kroppar och tar över deras medvetande. Med hjälp av personer från publiken gör Emil V. Nilsson pa-
rasiterna och deras värddjurs liv till något konkret. Vem vet, kanske bär du på en parasit som förändrar 
ditt beteende? 

Kl 14:30-15:00 Genernas betydelse i våra liv. Örjan Carlborg, professor i Genetik vid SLU, föreläser 
om genernas betydelse i våra liv. Ända sedan Mendel för 150 år sedan beskrev genetikens grundläggande 
lagar har det pågått en intensiv diskussion om hur viktigt det genetiska arvet är för våra liv och vår hälsa. 
Under de senaste åren har det utvecklats nya tekniker för att i stor skala kartlägga vår arvsmassa och förstå 
hur den fungerar. Kom och lyssna på en presentation som förklarar vad gener kan, och inte kan, göra för 
oss nu och i framtiden.

Kl 15:00-15:30. ”Genmodifierade organismer – vad är grejen?” Anna Lehrman, Fil.Dr. i entomologi 
och kommunikations ansvarig i forskningsprogrammet Mistra Biotech på SLU. 
Det skrivs och pratas en hel del om genmodifierade organismer (GMO), men vad är de egentligen? 
Vad finns det för GMO? Och varför genmodifierar man överhuvudtaget? Anna reder ut begreppen och 
berättar om genmodifierade växter, men också om medicin och ost…

Kl 15:30-16:00. ”Livet i rymden” Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, 
föreläser om ”livet i rymden”.
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Tävlingar, experiment 
och shower!
Beppe ś kemishow   LEGO-robotar 
Liv i rymden Zombies i naturen
Pär HolmgrenÄventyrsbada för 60:-
Magic Edutainer – Samuel Varg

Livet och den senaste teknologin



ÖVERSIKTSKARTA:  
1.  Gammadata
2.  Sötslisk och läskeblask i livet. Hälsoäventyret, Landstinget 

i Uppsala län
3.  SciFest virtuellt. Westerlundska Gymnasiet
4.  Erkenlaboratoriet. Uppsala universitet
5.  Kan man halka på ett bananskal? Uppsala universitet
6.  Augmented Reality. Westerlundska Gymnasiet
7.  Experimentskafferiet. 
8.  Att bygga DNA. iGEM Uppsala
9.  Extrahera DNA ur frukt / Badbomber. Uppsala universitet
10.  Roboten i framtiden. Wilhelm Haglunds Gymnasium / 

Sandvik Coromant
11.  Gröna cellfabriker som gör bensin. Uppsala universitet
12.  Hur fungerar en robot? Wilhelm Haglunds Gymnasium / 

Sandvik Coromant
13.  Brains and Cells – Digital 3D Imaging Lab. White Lion 

Technologies AG
14.  Solceller. Uppsala universitet
15.  Ljuslabbet. Uppsala universitet
16.  Build solar cells with blueberries. Uppsala universitet
17.  Workshop på finska. Uppsala universitet
18.  Hur fungerar en röntgenapparat? Uppsala universitet
19.  Reservdelar för skelettet / Spare parts for the skeleton. 

Uppsala universitet
20.  Teknikåttan.
21.  Energi för livet. Forsmarks skola
22.  Ta fram ditt eget DNA. Biotopia
23.  Var kommer vattnet ifrån? Uppsala Vatten och Avfall AB
24.  Professor Vatten. Uppsala universitet
25.  Hur ser ett läkemedel ut? Uppsala universitet
26.  Självkörande bilbana – CARS. Uppsala universitet
27.  Bygg batterier av frukt. Uppsala universitet
28.  Professor Vakuum. Uppsala universitet
29.  Hur ser kroppen ut i mikroskop? Uppsala universitet
30.  Lekhörna
31.  Slutförvarsinformation från Regionförbundet
32.  Legorobotik. Uppsala kommun.

33.  Såpbubblor. Uppsala universitet
34.  Såpbubblor. Uppsala universitet
35. Jakten på jordens historia. Evolutionsmuseet
36.  Jakten på jordens historia. Evolutionsmuseet
37.  Future City. Westerlundska Gymnasiet
38.  Förnyelsebara Energikällor. Westerlundska Gymnasiet
39.  Teknikens historia. Westerlundska Gymnasiet
40.  Spelprogrammering. Westerlundska Gymnasiet
41.  Spelprogrammering. Westerlundska Gymnasiet
42.  Computer Aided Design (CAD) med Autodesk Inven-

tor. Westerlundska Gymnasiet 
43.  Trampa för att tända lampa! Uppsalahem AB
44.  Vetenskapsleksaker & Souvenir Expo. ScienceToys.se
45.  Sol, vind och vatten. Fyrishov.
46.  Hur ser kroppen ut i mikroskop? Uppsala universitet
47. 
48.  Zebrafisken - hjälp för människans hälsa? SciLifeLab 
49.  Rena händer räddar liv! SciLifeLab
50.  Slime och kemi-lek. Uppsala universitet
51.  Hitta DNA-koden för ditt namn! SciLifeLab

52.  Driva Sverige med muskelkraft? Uppsala universitet

Livet och 

den senaste 

teknologin


