
På Karlstads universitet pågår massor med spännande 
forskning som vi vill berätta om. Nu är det åttonde 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 ett 
spännande föredrag 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.

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

KAU.SE/BARNENSUNIVERSITET

VÄLKOMMEN TILL 
HÖSTENS OMGÅNG AV  
BARNENS UNIVERSITET. 

KONTAKT:
Jan Håkanson  
Fakulteten för hälsa,  
natur- och teknikvetenskap
jan.hakanson@kau.se  
054-700 19 40  
070-260 14 53 
 
Annicka Tigér  
annicka.tiger@kau.se  
054-700 10 11 
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HÖSTENS PROGRAM 2015 Samling i Hus Vänern,  
Karlstads universitet, under  

Ljungbergsalen (Ägget).  
Redan från kl. 14.15 bjuds  

det på bullar och saft.

15.00-15.45

MÅNDAG 19 OKTOBER

Jorryt van Bommel,  
universitetslektor i  
matematikdidaktik,  
och Mia Lindström,  
adjunkt i matematikdidaktik

KNÄCKA KODEN
Vi dyker in i kodningens värld och lär oss att  
programmera en dans. Dessutom tittar vi på  
binärtal för att undersöka hur en dator egentligen 
pratar. Häng med när vi knäcker koden!

MÅNDAG 9 NOVEMBER

Christian Augustsson, universitetsadjunkt 
i idrottsvetenskap, med kollegor

IDROTT ÅT ALLA!
Människan har lekt och idrottat i  
tusentals år över stora delar av världen,  
och nu ska vi tillsammans fortsätta att  
skapa idrottshistoria på universitetet.  
Var med och gör ditt unika avtryck i  
och för en idrott åt alla!

MÅNDAG 2 NOVEMBER

Liselotte Englund, universitetslektor i riskhantering

KRIS OCH KATASTROF I MEDIERNA
När det inträffat en olycka eller katastrof är press, 
radio och TV ofta snabbt på plats. Under den här 
föreläsningen får du ta del av forskning om katastrof- 
journalistik: Hur jobbar journalister på en olycksplats?  
Hur är det att bli intervjuad när man nyss upplevt  
något hemskt? Varför blir det som det bli i medierna?  
Lär mer om arbetet bakom de svarta rubrikerna.

Barnens universitet är ett gratisarrangemang.  
Ingen föranmälan behövs.

MÅNDAG 5 OKTOBER

Marcus Berg, docent i fysik

EINSTEINS LJUS: LASER OCH KOSMOS
Visste du att 2015 är internationella året för ljus? 
Under föreläsningen pratar jag om Einsteins 
ekvationer som beskriver hur ljus böjer av kring 
väldigt tunga saker, som han kom på 1915. 
Jag diskuterar det osynliga ”kosmiska ljuset” 
som upptäcktes 1965 och kallas ”babyfotot 
av Big Bang”. Sist men inte minst tar jag 
upp hur laserteknologi påverkar vår vardag 
och hur Einstein var med på ett hörn vid 
laserns födelse.

MÅNDAG 12 OKTOBER

Susanne Walan, doktorand  
i naturvetenskaplig didaktik

ETT RYMDÄVENTYR!
Planeter, stjärnor och galaxer. Rymden är  
enorm och fascinerande. Med hjälp av riktiga 
satelliter och teleskop tittar vi närmare på hur 
det ser ut rymden - samtidigt som vi funderar 
över hur stort universum är och om det finns  
liv någon annanstans.

MÅNDAG 16 NOVEMBER

Anna Smedja Bäcklund,  
universitetslektor i kemi,  
Sara Wahlberg, doktorand i kemi

KAN HARRY POTTER MAGI  
– ELLER ÄR DET BARA KEMI?
I Harry Potters värld är det många som  
kan magi och på trollkarlsskolan Hogwarts 
får eleverna lära sig både häxkonster och 
trolldom. Men är det verkligen magi, eller 
finns det en förklaring till allt? Det bästa 
ämnet att lära sig för den som vill bli troll-
karl är kemi.  Följ med till Harry Potters  
magiska värld, fylld av spännande kemi. 
 

FAVORIT I REPRIS!

E = mc²


