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På Karlstads universitet pågår massor med 
spännande forskning som vi vill berätta om.  
För tolfte året i rad presenterar vi 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.

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/


HÖSTENS PROGRAM 2019
Samling för skolklasser utanför  
Aula magna senast kl.12.45.

Samling för allmänheten utanför  Aula magna från och med kl.14.15.

13.00-13.45
För skolklasser; föranmälan till juliane.radke@kau.se. Möjligheter till gratis buss.

15.00-15.45
För allmänheten; ingen föranmälan behövs om det inte är en grupp på mer  
än 10 personer.

MÅNDAG 4 NOVEMBER

1.

MÅNDAG 7 OKTOBER

JAG VILL HA EN EGEN MÅNE
I år firar vi 50 år sen den 
första människan gick på 
månen, så vi tar en extra titt 
på månen med hjälp av vårt 
fina rymdprogram där vi får 
bilder via satelliter från NASA. 
Det finns mängder av månar i 
vårt solsystem så vi tittar även på 
några av dem. Månfokus med andra ord!

Susanne Walan, forskare  
i naturvetenskaplig didaktik. 2.

MÅNDAG 14 OKTOBER

SKOGEN ÄR FULL AV BLAD!
Hur kan något så hårt 
som en trädstam bli ett 
mjukt pappersblad? Vi 
berättar om hur papper 
blir till och förklarar de 
olika stegen i processen. 
Kom och lyssna och ställ 
många frågor!

Erik Bohlin och Maria 
Edberg, produktutvecklare 
BillerudKorsnäs.

3.

MÅNDAG 21 OKTOBER
BLIR MAN FÖRKYLD AV ATT 
FRYSA?
På hösten och vintern när 
det är lite kallare och man 
fryser blir man oftare för-
kyld. Men blir man förkyld 
för att man fryser? Nej, 
riktigt så är det inte. Runt 
omkring oss finns mängder av 
olika virus som försöker ta sig in 
i vår kropp och göra oss sjuka. Vad 
är ett virus egentligen och hur kom-
mer det sig att vi får vissa sjukdomar 
endast en gång, men förkylda kan 
vi bli massor av gånger? Följ med 
in i kroppen och lär dig mer om 
förkylningar, virus och hur vår kropp 
skyddar sig mot dem. 

Patrik Holm,  
forskare i medicinsk vetenskap.

4.

VARFÖR TITTA PÅ HUR ANDRA 
TITTAR? 
Som forskare vill vi ofta 
veta hur olika saker 
hänger ihop med 
varandra. Under 
presentationen 
beskrivs det hur vi 
använder oss av olika 
verktyg för att mäta 
människors beteende 
och hur förändringar i 
omvärlden påverkar beteenden. 
Verktygen är bland annat ögonspårning, 
ansiktsavläsning och upphetsningsmätare. 
Förändringar i omvärlden kan innebära 
dofter, skyltar, musik och andra faktorer 
som finns i omgivningen. Under 
presentationen kommer verktygen att 
demonstreras och om möjligt kommer ni 
 efteråt kunna testa verktygen.

Poja Shams, forskare i företagsekonomi.

5.

MÅNDAG 11 NOVEMBER
JORDEN RUNT PÅ NÅGRA KLICK
Kliv ombord och följ med oss på 
en digital resa jorden runt för att 
undersöka varför det ser ut som 
det gör just där. Alla platser på jorden formas 
och förändras av samspelet mellan naturens 
krafter och människans verksamheter. Vi ger 
ledtrådarna till att förstå hur detta samspel 
går till.

Tomas Torbjörnsson, 
Hans Olof Gott-
fridsson och Nina 
Christenson
forskare i   
geografi och  
kulturgeografi. 6.

MÅNDAG 18 NOVEMBER 
ALLT ÄR INTE GULD  
SOM GLIMMAR
Följ med i 
grundämnenas 
fantastiska värld och 
in i det Periodiska 
systemet. Vissa 
grundämnen glimmar, 
precis som guld, andra 
ser helt svarta ut. Vad kan 
hända om man låter olika 
grundämnen träffas och vilka grundämnen 
finns inom oss och i allt som vi har 
omkring oss? 2019 är det Periodiska 
systemets år och det vill vi att du firar 
tillsammans med oss!

Anna Smedja Bäcklund och Sara Wahlberg,  
forskare i kemi.


