
 

Forskarorientering 1 – 2022 
Leta rätt på en lämplig forskare i utställningen och få hjälp att svara på följande frågor. Ställer du din fråga 
vid rätt station och noterar svaret så får du en bokstavsstämpel.  
Tillsammans bildar stämplarna ett ord – vilket? 

 
1. Vad kan du få göra i Mentor space KTH? 

 
2. Nämn några metoder för att begränsa effekterna av ”cybersickness”. 

 
3. Har vi tillräckligt med kritiska råmaterial för att få tillgång till framtidens teknik och energi i Europa? 

 
4. Vad är ämnesdidaktik? 

 
5. Under 6 miljoner år har vårt utseende förändrats. Varför? 

 
6. Hur är det att plugga i Stockholm? 

 
7. Hur kan jag minimera min klimatpåverkan? 

Tips: Besök Bolincentrets bord! 
 

8. Vad är fördelarna med att använda 3D-modeller inom forskning? 
Tips: Besök 3D-printer-bordet! 
 

9. Kan en gnista formas i vakuum? 
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Forskarorientering 2 – 2022 
Leta rätt på en lämplig forskare i utställningen och få hjälp att svara på följande frågor. Ställer du din fråga 
vid rätt station och noterar svaret så får du en bokstavsstämpel.  
Tillsammans bildar stämplarna ett ord – vilket? 

 
1. Hur kan skydd och restaurering av kustekosystem motverka klimatförändringarna? 

 
2. Har du någonsin undrat varför elefanter inte får cancer? Hur kan vi använda den här kunskapen för att 

bättre behandla cancer? 
 

3. Hur kan bakterier användas för att boka sjukdomar? 
 

4. Är plast bra eller dåligt? 
Tips: Besök Plastexperimentet, Håll Sverige rent och KRC:s bord! 
 

5. I veckan kraschades en sond in i en asteroid med mening – varför gjordes det? 
 

6. Demenssjukdomar drabbar förmågan att bilda nya minnen. Hippocampus som sitter i hjärnans 
tinninglober kopplar ihop minnesdetaljerna och vet var i hjärnan de lagras. Hur förebygger man kognitiv 
svikt? 
 

7. Vad kan jag göra för att hjälpa till att stoppa klimatförändringarna? 
Tips: Besök ett lämpligt KTH-bord! 
 

8. Vilka två ingredienser behövs för att ett moln ska bildas? 
Tips: Hitta en lämplig forskare på plan 5. 
 

9. Vilka möjligheter finns för dig att studera och/eller praktisera utanför Sverige och hur kan 
Erasmusprogrammet hjälpa dig? 
 

10. Ungefär hur kallt är det kväve som hanteras i Fysikshowen? 
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