
 

FORUMSALEN/CAMPUS 

Från IG till toppbetyg  
Kom och lyssna på LTU-student Niklas 
Johansson som berättar om hur du lyckas 
med dina studier. Det handlar inte om 
den klassiska studietekniken utan om 
motivation och förmågan att tänka rätt.
 
Tid: 8:45-9:15 
Plats: Forumsalen, Campus
Föreläsare: Niklas Johansson,  
student vid Luleå tekniska universitet
Målgrupp: studenter, gymnasiet, allmänhet

Digitalt karaktärsskapande för VFX/film. 
Att skapa realistiska karaktärer i 3D för  
dagens filmindustri är en process i flera 
steg med både tekniska och konstnärliga  
utmaningar. Här presenteras ett enkelt 
projekt där ett digitalt djur skapas och 
integreras in i filmat material, från början  
till slut.  

Tid: 09:30-10:00
Forumsalen, Campus
Föreläsare: Stefan Berglund, lärare på Luleå tekniska universitet i Skellefteå
Målgrupp: studenter, gymnasiet, allmänhet

”Ljud, det är fult det!” - Datorspelsljud i industritillämpningar  
Inom datorspelsutveckling används 
ljud med stor framgång som infor-
mationsbärare, effektskapare och för 
känslomässig påverkan. Inom  
det området läggs stor vikt vid  
designen. Det ska låta bra och över-
föra den information som behövs. Går 
det att använda den kunskapen när 
man designar ljud för förarmiljöer, 
kontrollrum och sjukvårdsutrustning? 
I dessa miljöer finns ingen tradition av 
att det ska ”låta bra” och funktionellt 
ligger designen ofta långt efter dator-
spelsbranschen. Hur kan man flytta 
över kunskaper och metoder mellan 
dessa områden?

Tid: 10:15-11:00
Plats: Forumsalen, Campus
Föreläsare: Stefan Lindberg, ljuddesigner på 
Swedich ICT Interactive Institute. Designar ljud för fordonsindustrin, kontrollrum, 
sjukvårdutrustning och utställningar.  
Målgrupp: studenter, gymnasiet, allmänhet 

Så skapade vi spelet ”High Watch”
Datorspelsutvecklare och datorgra-
fiker vid LTU arbetar tillsammans i 
ett spelprojekt från spelidé till färdig 
datorspelsprototyp i 3D-miljö. De 
berättar hur datorspelet ”High Watch” 
skapades.

Tid: 11:15-11:45
Plats: Forumsalen, Campus
Föreläsare: Daniel Rocque Bengtsson, student, Luleå tekniska universitet i Skellefteå
Målgrupp: studenter, gymnasiet, allmänhet
https://www.facebook.com/HighwatchTheGame 

 

Bio –”Livsviktigt”,  
Robin drabbades av cancer och tvingades 
amputera handen när han var 21 år. En dag får 
han höra talas om en ny konstgjord hand med 
känsel i fingertopparna. Vägen mot robot-
handen blir en spännande upptäcktsfärd 
genom forskarsverige.  
Lämpligt för åk 8 och uppåt och kan gärna 
kompletteras med klassdiskussion. ca 55 min.  
Upphovsman: Folke Rydén, journalist 

Kl: 9.00-10.00 +10.15 –11.15 + 11.30-12.30 

Plats: Studion, Restauranghuset, Campus

    26 SEPTEMBER 
   kl.8:30-13:00

FÖRELÄSNINGAR PÅ CAMPUS - DROP IN - GRATIS - VÄLKOMMEN!  

 Välkommen till Campus med intressanta aktiviteter, föreläsningar, utställning, workshop.  
 En dag att ha kul och lära sig nya spännande saker. Träffa forskare, studenter, lärare,  
 företagare, föreningar mm. Allt är gratis, och först till kvarnprincipen råder allmänt. 
 Vid workshops på Nordanå gäller dock föranmälan. För dig som har en klass utanför  
 stadsgränsen och behöver transfer så kan vi v lösa det. För mer information och bokning:                                   
                                                                                                    
    http://forskarfredag.se/skelleftea/

ForskarFredag är en dag med fokus på forskning, i Skellefteå, i Sverige, i Europa.  
Reservation för programändringar. 

ARENAN/CAMPUS

Att förebygga ohälsa med hjälp av djur
Lena Stenvall har 17 års erfarenhet av användandet av häst och 
hund i psykiatrin och delar med sig av praktiska erfarenheter. 
Vetenskapligt så talar man om psykiska, sociala, fysiska, medicinska 
och ekonomiska effekter. När Lena Stenvall startade Passage vid 
psykiatrin i Skellefteå saknade hon litteratur på området om vad 
hästunderstött psykiatriskt behandlingsarbete egentligen innebär. 
Många erfarenheter rikare bestämde sig Lena tillsammans med kol-
legan Marica Ljungholm att skriva en bok om verksamheten.

Tid 08:45-09:30 
Plats: Arenan, Campus
Föreläsare: Lena Stenvall, Psykiatriska kliniken, ridterapeut och skötare
Målgrupp: vårdstuderande, gymnasiet, allmänheten

Virtuella trävärldar - spel eller verklighet? 
Vad gör hen på ett sågverk - är det som att spela datorspel...fast på 
riktigt? Modeller och simulering från stock till färdig träbro på en 
cool bildskärm!

Tid: 09:45-10:10
Plats: Arenan, Campus 
Föreläsare: Olle Hagman, professor och ämnesföreträdare för Träproduktutveckling, 
Luleå tekniska universitet i Skellefteå
Målgrupp: gymnasiet och allmänhet
 
Mäta mående – vad fungerar i samtal
Ungdomshälsans erfarenheter är att fokus på 
styrkor, möjligheter och lösningar i vardagen 
förbättrar måendet hos unga. Framsteg sker i det 
man gör i sin vardag och är viktigare än samtalen 
i sig. För att kunna veta att personen är på rätt 
väg behöver vi kunna se och mäta förbättringar. 
MyOutcomes är vårt sätt. Kom och lyssna till hur 
Ungdomshälsan jobbar!

Tid: 10:30-11:00
Plats: Arenan, Campus.
Föreläsare: GunKajsa Lindström, leg psykolog, Ungdomshälsan 
Målgrupp: Högstadiet, gymnasiet, allmänhet, vårdstuderande  

De nya magiska kamerorna
Idag finns det kameror i varje mobiltelefon, läs-
platta och dator. Tekniken har utvecklats snabbt 
och vad kommer vi att kunna göra i framtiden? 
Redan idag kan forskare se runt hörn eller mäta 
en persons puls med en kamera. Ett föredrag om 
ny teknik, vilken i bland kan kännas lite magisk, 
samt om hur företaget Optronic i Skellefteå an-
vänder sig av kamerateknik i sina produkter.
 
Tid: 11:15-11.45  
Plats: Arenan, Campus 
Ämnesområde: Fysik och teknik
Föreläsare: Emil Hällstig, Ph. D. Forskningsansvarig Optronic Skellefteå
Målgrupp: studenter, gymnasiet, högstadiet, allmänhet.

 VARDAGSRUMMET,  CAMPUSBIBLIOTEKET (1 TR NED) 

Finn upp – Världens bästa  uppfinnar tävling för unga
Finn upp är inte bara en rolig uppfinnartävling utan erbjuder även 
en framgångsrik pedagogisk metod som kan kopplas till LGR 11 
och användas i ämnet teknik och många andra ämnen när man vill 
jobba med entreprenöriellt lärande. Eleverna får öva på att tänka 
nytt och kreativt samtidigt som de har chans att delta i en regional 
och nationell tävling. Ung Företagsamhet är en ideell organisation 
som arbetar med entreprenörskap i skolan. 

Tid: 8:45-09:30
Plats: Vardagsrummet, Campusbiblioteket
Föreläsare: Julia Forsberg, Skolinformatör, Ung Företagsamhet
Ämnesområde: Entreprenörskap
Målgrupp: Åk 6-9



 Workshops för åk 3-6 i Forskarrum Nordanå

 Skepp Ohoj! åk 3-6

 Jobba med bild och arkivmaterial. Vid älven ligger Karlgård, där levde  
 under 1800-talet familjen Sandström, som tillhörde Skellefteås bästa 
 skeppsbyggare. Familjens barn skickades tidigt ut i världen för att gå 
 i skola. I Folkrörelsearkivet finns bl a brev från barnen och handlingar 
 efter familjen Sandström som berättar om livet som skeppsbyggare.  
 Vi jobbar med inspiration från arkivet under 1,5 timme.  
 Boka in en workshop med din klass.
 
 Anmälan till: ylva.stadin@folkrorelsearkivet.se 

  Tider:
  Måndag 22/9 Kl 08:30-10:00 
  Tisdag    23/9 Kl 08:30-10:00 
  Onsdag  24/9 Kl 08:30-10:00 
  Torsdag 25/9 Kl 08:30-10:00 
  Fredag   26/9 Kl 08:30-10:00 

Workshops för åk 7- 8 i Forskarrum Nordanå

Ett brev betyder så mycket 

 Ett brev betyder så mycket - Vi forskar i några brev och undersöker  
 orginalkällan. Med hjälp av andra källor tar vi reda på mer om brevets  
 innehåll och ser vad som hände sedan. Förr i tiden skickade man inte  
 sms och e-post utan man skrev brev till varandra. Det finns många olika  
 typer av brev, amerikabrev, kärleksbrev, affärspost, brev för anställning 
 mm. En del av dessa finns bevarade i våra arkiv. 

 Tider:
 Måndag 22/9 10:30-11:40
 Tisdag    23/9 10:30-11:40
 Onsdag  24/9 10:30-11:40
 Torsdag 25/9 10:30-11:40
 Fredag   26/9 10:30-11:40

 Anmälan till jorgen.andersson@skellefteamuseum.se
 Önskas någon annan tid, skolprogram eller släktforskning  
 finns de beskrivna på:  
 http://skellefteamuseum.se/om/mer/forskarrum-nordana

 

MAKERSPACE SKELLEFTEÅ
Trenden med öppna verkstäder, så kallade 
Makerspaces eller Hackerspaces, har funnits 
i USA men nu tagit ordentlig fart i storstäder 
världen över. I Sverige finns gemensamma 
verkstäderna i Malmö, Göteborg, Stockholm 
och Luleå. Målet är att skapa ett hem för 
medlemmarnas projekt och verkstaden ska 
fungera som ett dygnet runt-öppet gym, dit 
man kommer, drar sitt passerkort och “gör 
sin grej”. Just 3D-skrivare har blivit något av 
en symbol för maker-rörelsen men här finns 
utrymme för kreativitet. Nu har ni chans att 
ställa frågor och påverka utformingen av 
MAKERSPACE SKELLEFTEÅ – välkommen!

3D-skrivaren har revolutionerat världen- 
Kom och lär dig mer om 3D-skrivare, dess 
möjligheter och den snabba utvecklingen som gör tekniken både mer 
tillgänglig och mer användarvänlig.
 
Teknik är kul! -Bygg, programmera och kör din egen robot. Testa nya  
EV3- lego och lär dig vad teknik är och vad den kan användas till.  

Datorspel - Testa datorspel som utvecklats av LTU Skellefteås dator-
grafiker och datorspelsutvecklare. Spelet ”Siege of Stockholm” vann 
priset för bästa berättelse vid Swedish Game Awards 2014.

Speed Paint -  Johanna tar en bild av dig, plockar in den i Photoshop 
och där med sin ritplatta förvandlar dig till en zombie eller valfritt 
monster!

Vad gör en ingenjör? - Möt representanter från det kvinnliga ingen-
jörsnätverket KVIST. De kan ge svar på frågor vad en ingenjör arbetar 
med och vilka möjligheter ingenjörsyrket erbjudet. 

Träteknik -  Lär mer om trä med hjälp av modern teknik. Testa dina 
kunskaper i vår datortomograferade stock.

 ”Varför ska man inte spola ner hushållspapper?”
Vad är ok att spola ned i våra toaletter och vilka konsekvenser blir det 
om vi spolar ner det som inte ska spolas ner. 

Hur mycket schampo behöver du egentligen? 
Testa din egen vattenkvalité. Ta med eget från kran eller stugbrunn 
och få svar. Hårt, mjukt, vilket Ph-värde håller det och vad innebär det 
egentligen?! Labbpersonal från Tekniska kontoret finns på plats och 
berättar om vilken betydelse det har för dig i ditt hushåll att veta det. 
Kolla in nya vattentäkten och ställ frågor.

Räddningstjänsten- Personal visar hur dom jobbar och vilken teknik 
och utrustning som behövs för att göra jobbet - rädda liv och släcka 
bränder! Kika in i ambulans och brandbil, ställ frågor.  
(med reservation för utryckning)
 
Ljudets betydelse för design och upplevelse - Hur påverkas du av ljud 
och hur kan man påverka med hjälp av ljud. Stefan Lindberg, ljudde-
signer på Swedich ICT Interactive Institute svara på frågor.

Campusbiblioteket - Campusbiblioteket bjuder på djuphavsfiske i 
kunskapsträsket! Fiska upp en fråga och forska fram svaret. Rätt  
forskningsresultat belönas  – fel svar blir bottennapp”

Examensutställning TV-& Filmscenografi  och Attributmakeri
Kolla in vad studenterna lärt sig under sin utbildning. Imponerande! 

MHF - Om alkohol och hälsa - Hur fungerar kroppen när man får i sig 
alkohol - testa Promilleglasögon. Hur mycket alkohol är det i olika 
drycker egentligen? Hur fungerar ett alkolås - prova att blåsa. MHF 
visar genom NTF:s voltbil hur det känns att under kontrollerade  
former volta med en personbil.

European Corner -  Ställ frågor, tyck till, testa dina kunskaper om EU. 
Vilka är EU-länderna och var ligger dom? Bygg EU-byggnader med 
klossar, testa mentormeterknappar. Lek, lär och tävla. Tyck till om EU! 

Finn Upp - Uppfinnarresan med stationerna Idéa, Designa och Förverk-
liga. Här får du veta mer och chans att ställa frågor om hur man kan 
jobba med ”tänk” kring uppfinnande, kunna identifiera problem och 
hitta lösningar på dessa. Tips på hur du kan utmana din kreativa sida.

Hur viktigt är det för miljön och hälsan att vi reser hållbart?
Hur påverkar våra transporter miljön och hälsan? Vad kan vi förändra i 
vår vardag? Framtidsvägen uppmuntrar till hållbart resande.  
Optronic - Robotar med ögon som ser. Hur fungerar tekniken och  
vad kan man göra med den? Prova på och ställ frågor.

 MÄSSA PÅ CAMPUS - DROP IN - GRATIS - VÄLKOMMEN! 

    26 SEPTEMBER 
   kl.8:30-13:00

Foto: Krister Hägglund

Håll koll på programmet!
http://forskarfredag.se/skelleftea/

Reservation för ändringar (tryckt 2014-09-10)


