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• Tar reda på så mycket som möjligt om något som är intressant

• Olika forskare har olika expertområden

• Uppsala har många forskare i många olika områden
• Jag arbetar med atomkärnor och strålning

• Lär mig olika sätt att använda dessa

Vad gör en forskare?



Nästan allt som du ser eller kan ta på 
består av atomer

Kärnan gör oftast ingenting

Elektronen står för det mesta som är 
intressant

Atomkärnor och strålning, vad är det?



• Vissa atomkärnor kan sönderfalla

• Detta kallas radioaktivitet

• Sänder ut strålning

• Strålningen är osynlig

Atomkärnor och strålning, vad är det?



• Superhjältar som spindelmannen och hulken fick sina 
superkrafter av strålning.

• Men det har ingenting med verkligheten att göra!

I Seriernas värld....

Bilder från 
Wikipedia
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Detektor

Bild gjord av Vikram Rathore



Matematik och geometri behövs ofta
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Bild skapad av Vikram Rathore
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Datorsimulering 

• Lite som Minecraft!

• Men... med strålning istället för 
skelett!

• Nogrannt utformat för att vara 
likt verkligheten

Bild skapad av Vikram Rathore



• Testar vad som händer med kärnbränsle i 
olyckor

• Som ”krocktester” för bilar

• Bränslet är radioaktivt och får inte gå i bitar

Vad använder vi detektorn till?

Bild från Wikipedia



• Får göra saker som jag tycker är intressanta

• Hoppas på att få testa kärnbränsle som ska användas i rymdraketer

• Då blir jag en lycklig forskare!

Bäst av allt?

Bild från Wikipedia



Alla kan bli forskare, 
• Kräver långa studier i skola och universitet

• Måste lära sig mycket om det man forskar på

• Behöver vara intresserad

• Vilja dela med sig av sin kunskap

• Noga med vad man vet, och vad man inte vet
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Vem kan bli forskare?
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Slut! Vill ni veta något mer?


