
När?  Fredag 28 september 2018 kl. 9-15
Var?  AlbaNova universitetscentrum och Vetenskapens Hus i Stockholm
För vem? Aktiviteter för elever på gymnasiet och åk 9 samt en utställning för skola och allmänhet
Anmälan?  www.forskarfredag.se/stockholm
Kostnad? Fri entré!

Program för skolor under ForskarFredag Stockholm 2018

Välkommen till den årliga vetenskapsfestivalen där du möter ett brett utbud av spännande forskarpresentationer, 
shower, dialoger och massor av prova-på-experiment i vår digra utställning. Under fredagen träffar du forskare på 
AlbaNova universitetscentrum, i Vetenskapens Hus och på SciLifeLab. 

Nytt för i år är att massor av spännande aktiviteter arrangeras även under lördagen, se separat program. 
Ta chansen att träffa några av Stockholms främsta forskare!

Medarrangörer: ADOPT, KRC, Röda Korsets Högskola, 
Sophiahemmet Högskola, Konstfack, Vasamuseet, Nobelmuseet, 
SciLifeLab, Sveriges unga akademi, Skolforskningsinstitutet, 
Intercult, Scania och AstraZeneca.

ForskarFredag i Stockholm 2018 arrangeras av:

ForskarFredag StockholM 2018

Nationella finansiärer:



Populärvetenskapliga föredrag i Oskar Kleinsalen (FR4), AlbaNova universitetscentrum

Vill du se experiment med 100 000 Volt eller -200 grader Celsius? 
Kom och se vår interaktiva FysikShow - en riktig publikfavorit. 
Har du tur får du också medverka - om du vågar...

FysikShow är ett samverkansprojekt från Stockholms universitet 
med syftet att öka intresset för naturvetenskap och forskning. Det 
finns två tillvällen att välja på för elever i årskurs 9 och gymnasiets 
årskurs 1. För äldre elever på gymnasiet finns ytterligare tre tillfällen 
i Vetenskapens Hus under eftermiddagen. Tid: 30 min

FysikShow för åk 9 och gy1
Oskar Kleinsalen, AlbaNova universitetscentrum
09:00 BOKNINGSKOD: OK-FY09 
10:00 BOKNINGSKOD: OK-FY10

FysikShow för gy2-3
Curiesalen, Vetenskapens Hus
12:30 BOKNINGSKOD: VH-FY1230
13:30 BOKNINGSKOD: VH-FY1330
14:30 BOKNINGSKOD: VH-FY1430

Föreställningarna är ca 30 min om inget annat anges. Lokalen tar 265 sittande besökare. Förhandsbokning krävs - bokningskod inom parentes.

11.00 Hur hittar man en exploderad stjärna?
Hur gör egentligen forskare när de letar igenom tusentals 
galaxer varje natt för att hitta exploderande stjärnor? 
Robotteleskop, datorteknik och snabba ryck är det som 
gäller i supernovavärlden!

Medverkande: Jesper Sollerman, supernovaforskare vid 
institutionen för astronomi, Stockholms universitet
BOKNINGSKOD: OK-11

13:00 Jag har en dödlig sjukdom, men jag lever ett 
fantastiskt liv med den (45 min)
Mitt i livet får Peter Jihde veta att han har typ 1-diabetes. Han 
kan aldrig mer leva som tidigare. Men tack vare upptäckten av 
insulin kan diabetes behandlas, även om den fortfarande är en 
allvarlig sjukdom för nästan en halv miljon människor i Sverige 
– och deras anhöriga. Hur är det att leva med diabetes idag, 
och vad kan vi hoppas på från forskningen i framtiden?

Medverkande: Peter och Karin Jihde, författare till boken ”Vår 
diabetes” och Viveca Gyberg, läkare och diabetesforskare, 
Karolinska Institutet.
BOKNINGSKOD: OK-13

Stockholms universitets FysikShow

12.00 Matematik i demokratins tjänst
När rösterna i ett val är räknade ska de användas för att 
bestämma vilka politiker som blir valda. Då måste man vara 
överens om vilken matematisk metod som ska användas. 
Föredraget kommer att handla om hur man manipulerar val 
i bl.a. USA med så kallad gerrymandering, Sveriges största 
valskandal och en beskrivning av metoden som används i 
Sverige idag, uddatalsmetoden och vad som är bra med den.

Medverkande: Svante Linusson, matematikforskare vid KTH
BOKNINGSKOD: OK-12



10.30 Hjärnan, spindlar och vården
Medverkande forskare:
Niclas Kolm, hjärnevolutionsforskare, Stockholms universitet
My Hedhammar, spindeltrådsforskare, KTH
Tommy Carlsson, vårdforskare, Sophiahemmet Högskola
BOKNINGSKOD: SV-1030

11.45 Stamceller, partikelfysik och miljöforskning
Medverkande forskare: 
Eva Hedlund, stamcellsforskare, Karolinska Institutet
Christian Ohm, partikelfysikforskare, KTH
Naghmeh Nasiritousi, miljöpolitikforskare, Stockholms universitet
BOKNINGSKOD: SV-1145

Möt tre forskare i Svedbergsalen (FD5), AlbaNova universitetscentrum 

Lokalen tar 112 sittande besökare. Förhandsbokning krävs - bokningskod inom parentes.

13.00 Alzheimer, kvantmekanik och kulturarv
Medverkande forskare: 
Azadeh Karami, Alzheimersforskare, Karolinska Institutet
Magnus Liljenberg, kvantkemiforskare, AstraZeneca
Anna Källén, kulturarvsforskare, Stockholms universitet
BOKNINGSKOD: SV-1300

14.15 Hållbarhet, klimat och inflammation
Medverkande forskare: 
Tina Ringenson, hållbarhetsforskare, KTH
Sara Berglund, klimatforskare, Stockholms universitet
Peder Olovsson, inflammationsforskare, Karolinska Institutet
BOKNINGSKOD: SV-1415

Hur är det egentligen att vara forskare? Ta chansen att träffa tre forskare inom vitt skilda områden som på ett personligt sätt berättar om sig själva, 
sin forskning och vägen dit. Efter presentationerna hålls en öppen frågestund där alla frågor är välkomna!  Tid: 45 min.

Institutionerna för fysik och astronomi bjuder in till besök där du 
och din klass får en inblick i aktuella forskningsprojekt. 

Besök vårt kvantoptiklaboratorium och lär dig om antimateria, 
cryoteknik eller kvantdatorer. Upptäck en underjordisk accelerator, gör 
egna simuleringar av universum och titta närmare på vårt teleskop 
som finns uppe på AlbaNovas tak.

Rundvandring och presentationer i laboratorierna, AlbaNova universitetscentrum

Medverkande: Forskare från institutionerna för fysik och 
astronomi, Stockholms universitet. 

En rundvandring tar omkring 60 min och ges vid fyra tillfällen:
09.30 BOKNINGSKOD: RUNT-0930
10.30 BOKNINGSKOD: RUNT-1030
12.30 BOKNINGSKOD: RUNT-1230
13.30 BOKNINGSKOD: RUNT-1330



Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning? 
Var med när det avgörs i Forskar Grand Prix! På bara fyra minuter kommer forskare att berätta om sin forskning på ett så fängslande, 
inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt. Publiken, tillsammans med en expertjury, röstar sedan fram en segrare som går vidare till 
riksfinalen den 27 november. 

Juryn består av Joakim Edsjö, fysikprofessor vid Stockholms universitet, Malin Attefall, vetenskapsjournalist och producent på SVT och 
Linda Söderlindh, retoriker vid KTH. Konferencier är Anders Sahlman.
14:45-15:45 BOKNINGSKOD: FGP2018

Medverkande forskare:
Judith Bütepage, AI-forskare, KTH

Charlotte Skoglund, ADHD-forskare, Karolinska Institutet
Rezan Güler, proteinforskare, KTH

David Degerman, molekylforskare, Stockholms universitet
Mariette Annergren, fordonsforskare, Scania

Fredrik Kämpe, historieforskare, Stockholms universitet
Tobias Alfvén, epidemiforskare, Karolinska Institutet

Forskar Grand Prix, Oskar Kleinsalen, AlbaNova

ForskarFredag Stockholm bjuder på en diger utställning. Möt forskare, upptäck ny teknik, experimentera och ställ dina frågor till 
experter. Utställningen finns både inne i AlbaNova universtscentrum och utomhus.

I årets utställning möter du bland annat forskare från Klimatarkiv, Hjärnfestivalen och Scania. Stanna till i lärarhörnan där du får tips 
och inspiration från Skolforskningsinstitutet och Stockholms Stad. På torget kan du hälsa på i forskarambulansen och i Rotundan inne på 
AlbaNova träffar du Intercult som berättar mer om EU och internationella kultursamarbeten. Möt dessutom KTH:s visualiseringsstudio som 
bland annat arbetar med rörelsestyrning och gestigenkänningsteknik, ögonstyrning, haptik och stereoskopiska visningssystem. Ett annat 
populärt inslag är forskarorienteringen där utställarna sammanställt en frågerunda som uppmuntrar till ett aktivt lärande. 

Forskarorienteringen publiceras på forskarfredag.se/stockholm under evenemangsveckan.

Forskarutställningen

Forskarutställningen är öppen för alla kl. 9-15 och kräver ingen förbokning.



12.30 Svergie och Tanzania – hälsoutbildning och 
forskning i samarbete
Tanzania är ett av världens fattigaste länder men har samtidigt en 
snabbt växande medelklass. Röda Korsets Högskola har varit med 
och byggt upp sjuksköterskeutbildningen vid Kilimanjaro Christian 
Medical College. I ett nytt projekt får nu studenterna samarbeta kring 
examensarbete och forskning. Föreläsningen kommer att presentera 
olika forskningsprojekt från detta samarbete som exempelvis handlar 
om HIV, användning av hjälm vid motorcykeltaxi, preventivmedel mm. 

Medverkande: Gunilla Björling, hälsoforskare, Röda Korsets Högskola
BOKNINGSKOD: VH-1230
Clevesalen

14.30 Stjärnsmällsgalaxer och Hubble-teleskopet
Hur kan närbelägna galaxer hjälpa oss förstå det tidiga 
universum? De första galaxerna bildades ungefär 200 miljoner 
år efter Big Bang och är mycket svåra att observera. Ett 
av få sätt att se dessa extremt avlägsna galaxer är genom 
strålning från joniserad vätgas. Genom att studera relativt 
närbelägna galaxer med rymdteleskopet Hubble kan vi förstå 
hur denna strålning beror på galaxernas egenskaper. I den här 
föreläsningen får eleverna en introduktion till hur galaxer bildas 
och utvecklas.

Medverkande: Jens Melinder, astronom, Stockholms universitet. 
BOKNINGSKOD: VH-1430
Clevesalen

Forskarföreläsningar, Clevesalen, Vetenskapens Hus

13.30 Magen - bakterier, buller och brak
Tvärt emot vad många tror så är bakterier till stor nytta för oss. 
Vi föds utan bakterier men inom kort har vi en mängd bakterier 
överallt - exempelvis massor av nyttiga bakterier i tarmen 
som hjälper oss att tillgodogöra oss näringen från mat. Men 
bakterierna i tarmen kan också orsaka problem - t ex efter att 
man ätit antibiotika eller fått en turistdiarré. Då kan man ibland 
behandla patienten med en ”avföringstransplantation”.

Medverkande: Elisabeth Lissa Norin, tarmfloraforskare, 
Karolinska Institutet. BOKNINGSKOD: VH-1330
Clevesalen

Ta med dig dina elever och kom till Vetenskapens Hus – där möter 
ni forskare och studenter som berättar om sitt arbete. 

Förutom storföreläsningar i AlbaNova bjuder ForskarFredag även 
på tillfällen att möta forskare i något mindre grupper. Ett stenkast 
från huvudarenan vid AlbaNova ligger Vetenskapens Hus som 
under terminstid tar emot skolelever inom ramen för skolprogram i 
naturvetenskap, matematik och teknik. 

Under dagen möter du forskare från de medverkande lärosätena och 
det bjuds på föreläsningar, FysikShow och mycket annat i lokalerna.

Föreläsningarna i Vetenskapens Hus är 30 minuter långa. 



Forskare från KTH 
Strömmesalen

09.00 Bioplast, glass och bilar 
- vad kan man ha cellulosa till?
Helena Lennholm, cellulosaforskare, KTH
BOKNINGSKOD: ST-0900

10.00 Bioplast, glass och bilar 
- vad kan man ha cellulosa till?
Helena Lennholm, cellulosaforskare, KTH
BOKNINGSKOD: ST-1000

11.00 Vem bygger vi bostäder för och varför?
Erik Stenberg, bostadsforskare, KTH
BOKNINGSKOD: ST-1100

12.00 Kolhydrater: byggstenar för biomassa och livet
Francisco Javier Vilaplana Domingo, bioteknikforskare, KTH
BOKNINGSKOD: ST-1200

13.00 Självkörande bilar – vad ska vi med dem till?
Jonas Mårtensson, transportforskare, KTH.
BOKNINGSKOD: ST-1300

14.00 Proteinmaterial - från spindeltråd till mjölkfibrer
Christofer Lendel, kemiforskare, KTH
BOKNINGSKOD: ST-1400

Forskare från 
Stockholms universitet 
Lovelacesalen

09.30 På upptäcktsfärd i Östersjöns skogar 
- blåstångens fantastiska liv
Ellen Schagerström, tångforskare, Stockholms universitet
BOKNINGSKOD: LO-0930

10.30 På upptäcktsfärd i Östersjöns skogar 
- blåstångens fantastiska liv
Ellen Schagerström, tångforskare, Stockholms universitet
BOKNINGSKOD: LO-1030

11.30 Barnet och familjen – vilka rättigheter har barn
i förhållande till sina föräldrar?
Emelie Kankaanpää Thell, barnrättsforskare, Stockholms universitet 
BOKNINGSKOD: LO-1130

12.30 Museet ur ett maktkritiskt perspektiv - ett 
demokratins slagfält?
Britta Zetterström Geschwind, museiforskare, Stockholms universitet
BOKNINGSKOD: LO-1230

13.30 Att se med strålande ljud - havsbottnar och vad 
som är under dem
Richard Gyllencreutz, havsbottenforskare , Stockholms universitet
BOKNINGSKOD: LO-1330

09 .00 Hur kan vi förstå hur hjärnan fungerar?
Maria Lindskog, neuroforskare, Karolinska Institutet
BOKNINGSKOD: KO-0900

10.00 A journey through the intestines and beyond
- how food and bacteria can influence our health
Chiara Sorini, gut immunologist, Karolinska Institutet (In English)
BOKNINGSKOD: KO-1000

11.00 Alkohol-, drog- och spelproblem - Vad finns det 
för digitala hjälpmöjligheter och hur bra fungerar de?
Anne Berman, beroendeforskare, Karolinska Institutet
BOKNINGSKOD: KO-1100

Forskardialoger i Vetenskapens Hus

Du och din klass får här träffa en forskare för en mer intim dialog. Före besöket har du som lärare kontakt med forskaren och din klass förbereder sig 
med frågor. Dialogen är ca 45 min. Lokalerna rymmer en skolklass vardera. 

12.00 It takes a system to save a life  
(Hela vårdkedjan behövs för att rädda liv)
Veronica Lindström, ambulansforskare, Karolinska Institutet
BOKNINGSKOD: KO-1200

13.00 Omprogrammering av vårt immunförsvar kan bota 
allergi, autoimmunitet och cancer 
Guro Gafvelin, immunförsvarsforskare, Karolinska Institutet
BOKNINGSKOD: KO-1300

14.00 Omprogrammering av vårt immunförsvar kan bota 
allergi, autoimmunitet och cancer 
Guro Gafvelin, immunförsvarsforskare, Karolinska Institutet
BOKNINGSKOD: KO-1400

Forskare från Karolinska Institutet, Kovalevskysalen



Övriga aktiviteter i Vetenskapens Hus

Expedition Mundus är ett spel som låter en hel skolklass uppleva 
forskning på ett lekfullt sätt. 

Eleverna får försöka besvara olika vetenskapliga frågor utifrån 
information som samlats in i form av bilder, texter och andra källor 
om den nyupptäckta bebodda planeten Mundus. De får vidare 
uppleva hela den vetenskapliga processen, genom att arbeta 
som ett forskarteam, formulera hypoteser, testa dem och sedan 
rapportera om resultaten. Spelet har utvecklats av den holländska 
unga akademin.

Opinion och valet - workshop
Franklinsalen

Varför har vi opinionsundersökningar? Hur fungerar de?  Och 
varför är de så omstridda? 

Valtider är opinionsundersökningarnas tid. Medierna publicerar 
flitigt egna undersökningar och journalister ställer frågor till 
politiker om hur de ser på partiets stöd bland allmänheten. 
Journalister och forskare kommenterar vad väljarstödet betyder 
för valresultaten. Samtidigt pågår en livlig diskussion om vad 
opinionsundersökningar egentligen är värda.  

Medverkande: Michele Micheletti, professor i statsvetenskap, 
Stockholms universitet.

10.00 BOKNINGSKOD: VAL-1000

Ljus – förbryllande men användbart 
Meitnersalen

Ljus består av partiklar (fotoner) som rör sig som vågor. Kan en 
partikel samtidigt ta två helt olika vägar till samma punkt? 
Kom och se själva! 

Kvantmekanikens osäkerhetsrelation säger att man inte samtidigt 
kan mäta ett objekts läge och dess hastighet (egentligen 
rörelsemängd) exakt. Ju exaktare läget bestäms, desto osäkrare blir 
bestämningen av hastigheten. Kan detta vara sant? Vi testar!

Medverkande: Gunnar Björk och Marcin Swillo, ADOPT - Advanced 
optics and photonics. Tid: ca 30 min. Målgrupp: gymnasieklasser.
09.30 BOKNINGSKOD: LJUS-0930
10.30 BOKNINGSKOD: LJUS-1030
12.30 BOKNINGSKOD: LJUS-1230
13.30 BOKNINGSKOD: LJUS-1330

Möt forskare, spela spel, delta i workshops och lär dig mer om ljus.

Medverkande forskare: Josefin Larsson, docent i astronomi vid 
KTH och ledamot i Sveriges unga akademi. 

Tid: 60 min. 
Målgrupp: högstadie- och gymnasieklasser
två tillfällen och högst 1 klass per tillfälle

Mer info: www.sverigesungaakademi.se/mundus

09.00 BOKNINGSKOD: MUNDUS-0900
10.30 BOKNINGSKOD: MUNDUS-1030

Häng med på expedition Mundus 
Clevesalen



13:00-14:30 Besök 3
13:00 Introduktion till SciLifeLab
13:15 Personalized medicine for treating liver cancer using 
bioinformatics
Rui Benfeitas, KTH
13:30 Hur strukturbiologi används i läkemedelsdesign
Annette Roos, Uppsala Universitet
13:45 Fluorescence Correlation Spectroscopy
Stefan Wennmalm, KTH
14:00 Rundvandring i labbmiljö
14:15 Avslutning, återsamling i lobbyn
BOKNINGSKOD: SCI-3

14.30-16.00 Besök 4
14:30 Introduktion till SciLifeLab
14:45 Hur strukturbiologi används i läkemedelsdesign
Annette Roos, Uppsala Universitet
15:00 En resa genom kroppens celler och vävnader, och interaktionen 
mellan dem, Michaela Asp, KTH
15:15 Clinical transcriptomics, Carsten Daub, Karolinska Instituet
15:30 Rundvandring i labbmiljö
15:45 Avslutning, återsamling i lobbyn
BOKNINGSKOD: SCI-4

9.00 Nobelpristagare och tjej?
Av de över 900 Nobelpristagarna är det bara 
ca 5% som är kvinnor - Vilka är de? Varför 
fick de sina Nobelpris? Och varför är de 
bara 48 stycken?
Medverkande: Åsa Husberg, museilärare
BOKNINGSKOD: NOBEL-1

Nobelmuseets föreläsningar, Curiesalen, Vetenskapens Hus

Vem får Nobelpris och varför? Lyssna på Nobelmuseets föreläsningar, 30 min

Studiebesök i Solna för gymnasieklasser i år 2-3

Välkommen att besöka SciLifeLab, ett nationellt center inom molekylära biovetenskaper 
med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar teknisk expertis med 
kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifeLab är en 
resurs för forskare från hela Sverige och drivs genom fyra värduniversitet; Karolinska 
Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Allmänt om besöken
Besöken är ca 90 minuter långa och består av introduktion, två föreläsningar, samt 
en rundvandring i labbmiljön. Vi rekommenderar att besökande studenter har påbörjat 
kursen Kemi 2. Varje besök har plats för maximalt 70 besökare. Förhandsbokning krävs. 
Mötesplats: SciLifeLab, Tomtebodavägen 23A, Solna

09.00-10.30 Besök 1, 
09:00 Introduktion till SciLifeLab
09:15 Små molekyler som biologiska verktyg
Martin Haraldsson, Karolinska Institutet
09:30 Hur man använder superdatorer för att simulera proteiner
Oliver Fleetwood, KTH
09:45 Molecular diagnostics for infectious diseases
Felix Neumann, Stockholms Universitet
10:00 Rundvandring i labbmiljö
10:15 Avslutning, återsamling i lobbyn
BOKNINGSKOD: SCI-1

10.30-12.00 Besök 2
10:30 Introduktion till SciLifeLab
10:45 Organisk kemi för nya effektiva läkemedel
Ylva Gravenfors, Stockholms Universitet
11:00 Ny metod för att positionsbestämma gener kan förbättra 
diagnostik av prostatacancer, Maja Marklund, KTH
11:15 Fast Food at SciLifeLab: From Big Mac to Big Data to Big 
Progress, Matthias Stahl, Karolinska Institutet
11:30 Rundvandring i labbmiljö
11:45 Avslutning, återsamling i lobbyn
BOKNINGSKOD: SCI-2

10.00 Nobelpristagare och geni?
Att få Nobelpriset är få förunnat, men 
vilka är det egentligen som får priset? Har 
de något gemensamt? Vilka egenskaper 
behöver man ha för att forska? Kan du bli 
en forskare?
Medverkande: Andreas Lündin, museilektor
BOKNINGSKOD: NOBEL-2

11.00 Högstadieelev och forskare?
Vad innebär forskning? Vad gör en forskare? 
Världen står inför en rad utmaningar, 
forskning är ett redskap att hitta nya 
lösningar på dessa. Nobelmuseet driver ett 
elevforskningsprojekt för högstadieelever 
- Forskarhjälpen - där eleverna hjälper till 
med riktig forskning. Medverkande: Paulina 
Wittung Åman, museilektor och pedagogiskt 
ansvarig för Forskarhjälpen
BOKNINGSKOD: NOBEL-3


