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Kan du tänka dig att bli forskare?

Christoph Ekendahl: Jag vet inte. Men besöket här på Vattenhallen 
har förbättrat oddsen. Det finns mycket man kan forska på – allt är 
inte så avancerat.

Ida Jönsson: Ja, kanske. I så fall vill jag forska om hjärnskakning inom elitidrot-
ter. Jag själv är brottare och fick en hjärnskakning för ett år sedan som fortfa-
rande ger mig besvär. Kanske kan man forska på om det går att förhindra att 
skador på hjärnor ger långvariga men?

Hamzeh Khalifah: Nej, jag ska bli tandläkare som min pappa. Jag 
är så inställd på det. Men det är klart, händer det något på vägen så 
tänker jag kanske om.

Gustaf Hansson: Jag har lite planer på att någon gång forska. Jag gillar matte,  
och fysik och matte hör ihop. Så kanske kommer jag att forska på något inom 
fysik kopplat till verkligheten. Men egentligen har jag ingen aning om vad jag 
vill bli.
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VATTENHALLEN · VETENSKAPSFESTIVAL

FAKTA

Vetenskapsfestivalen 
■ Kallas för Forskarfredag även 
om den pågår hela helgen. 
■ Det är ett EU-evenemang 
som äger rum sista fredag i sep-
tember i mer än 300 städer. 
■ Syftet är att öka intresset för 
högre utbildning och forskning. 
■ Idag hålls tävlingen Forskar 
Grand Prix där Lundaforskare 
tävlar om vem som kan presen-
tera sin forskning så enkelt som 
möjligt. 
■ På söndag kan besökare delta 
i forskningsspelet Expedition 
Mundus. 
■ Programmet finns här:  www.
vattenhallen.lth.se

■ Biomedicin, datorvetenskap, medicinteknik eller astro-
nomi? Vattenhallen bjuder till vetenskapsfestival där besö-
karna kan prata med vetenskapsmän, lyssna på miniföre-

Ulrika Morell: Det är väldigt häftigt att se vad de gör här. Jag har 
inte haft koll på det . Om jag bara hittar rätt ämne så skulle jag defi-
nitivt kunna bli forskare.

läsningar och delta i ett forskningsspel där en nyupptäckt 
planet ska utforskas. Redan igår kunde gymnasister ta del 
av Lundaforskning.

Volleyboll- 
talangen som 
ska lyfta Lund B16
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