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På Karlstads universitet pågår massor med spännande 
forskning som vi vill berätta om. Nu är det nionde året  
som vi presenterar Barnens universitet med nya föreläsare 
och nya ämnen.

Under sex måndagar i höst är du som är 8-12 år välkommen 
att träffa en forskare. Han eller hon tar oss med på en 
spännande berättelse inom ett speciellt ämnesområde.

Vi samlas under vår svävande multimediastudio,  
Ljungbergsalen, på Karlstads universitet och du får  
gärna ta med dina föräldrar eller annan anhörig.  
Det går också bra att komma med skolklasser.

KAU.SE/BARNENSUNIVERSITET

VÄLKOMMEN TILL 
HÖSTENS OMGÅNG AV  
BARNENS UNIVERSITET 

Barnens universitet ingår i Teknikerjakten och är ett 
projekt med stöd från Ljungbergsfonden i syfte att öka 
intresset för teknik- och naturvetenskap. Idén till Barnens 
universitet är hämtad från Kinder universität i Hamburg.

https://kau.se/barnensuniversitet/


RENT VATTEN OCH NED- 
BRYTBAR PLAST SAMTIDIGT
Kan bakterier rena 
avloppsvatten från ett 
pappersbruk? Kan samma 
bakterier samtidigt göra 
plast som bryts ner i naturen? 
Javisst kan de det! Vi tittar 
tillsammans i mikroskop och reder 
ut hur man renar vatten. Vi funderar  
också på vad som händer om den  
nya plasten hamnar i naturen.

Maria Sandberg, universitetslektor  
i miljö och energisystem 

MÅNDAG 12 NOVEMBER
VIKINGAR
För tusen år sedan bodde männ-
iskor i Norden som vi idag kallar 
vikingar. Vilka var de? Hur var deras 
liv? Var de verkligen så krigiska och 
våldsamma som de idag ofta 
beskrivs? Följ med i en 
berättelse om hur 
livet kunde vara för 
tusen år sedan, 
en berättelse 
som är länkad 
till vår egen tid.

Martin Stolare, 
docent i historia

HÖSTENS PROGRAM 2018 Samling i Hus Vänern,  
Karlstads universitet, under  

Ljungbergsalen (Ägget).  
Redan från kl. 14.15 bjuds  

det på saft och bullar.

15.00-15.45 
Barnens universitet är ett gratisarrangemang. Ingen föranmälan behövs.

MÅNDAG 5 NOVEMBER
BLI STARK I KNOPP OCH KROPP
Hur blir man stark som 
Hulken och klok som 
Einstein? Det hänger 
ihop, faktiskt! Forskning 
visar att man lär sig saker 
bättre om man rör på 
sig flera gånger i veckan. 
Men det behöver inte vara 
superblodigt. Här varvas 
träning och teori på ett 
lekfullt sätt - som garanterat 
kommer att ge mersmak! 

Madeleine Wiker,  
forskare i ämnet idrott  
och hälsa

MÅNDAG 22 OKTOBER

MÅNDAG 19 NOVEMBER 
STÄDERNA OCH 
KLIMATET 
Översvämningar, 
stormar, skred och 
andra konsekvenser 
av extrema 
väderhändelser har 
dramatiska effekter på 
vårt samhälle. Hus och 
vägar förstörs och människor 
kan skadas. I framtidens klimat kan sådana händelser 
bli vanligare. Hur bygger vi städer som klarar framtidens 
klimat? Kom och testa vårt spel Riskköping och bygga 
en stad som är bättre rustad för extrema väderhändelser 
nu och i framtidens klimat.

Mikael Granberg, professor i statsvetenskap 
Emelie Hindersson, projektkoordinator för 
Centrum för klimat och säkerhet
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MÅNDAG 8 OKTOBER
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HUR SER VÄRLDEN UT GENOM  
EN VÄRMEKAMERA?
Hur fungerar en Airzooka, 
och kan Jan skjuta bort 
en pappersmugg från 
Jespers huvud med 
den? Vad händer då man 
fryser ner föremål med 
flytande kväve? Hur ser 
världen ut genom en värme-
kamera? Fysikaliska begrepp 
introduceras på ett lekfullt sätt.

Jesper Haglund och Jan Andersson,  
forskare i fysikdidaktik

KAN MAN STYRA SINA GENER? 
Gener brukar beskrivas som 
recept på oss människor, 
och de styr hur vi ser ut 
och fungerar. Men om 
gener bestämmer hur 
vi ser ut, varför är då 
inte enäggstvillingar 
exakt lika? Är det 
verkligen så att gener 
bestämmer allt, eller kan 
vi själva påverka våra gener 
på något sätt? I så fall, hur?

Karin Thörne, forskare i  
biologididaktik
Niklas Gericke, professor i  
naturvetenskaplig didaktik


