
RSI 2019: Hugo Hamilton Reseberättelse 
 

 Hej, 

Jag heter Hugo Hamilton, är sjutton år och kommer från Stockholm. I somras kunde jag tack vare 
Unga Forskare delta i forskarprogrammet RSI – Research Science Institute – vid MIT i Boston. 
Tillsammans med 79 andra gymnasielever från hela världen fick jag möjlighet att forska bl a på 
Harvard Medical School, och fick lära mig mycket mer om den naturvetenskapliga forskningsfronten.  

Jag har varit så kallad privatelev efter första ring i gymnasiet, vilket betyder att jag ansvarar för min 
egen utbildning. I praktiken betyder det att jag pluggar hemifrån och egentligen bara har lärarkontakt 
under mina kursprov. Min tid delar jag i princip jämnt mellan akademiska åtaganden och mitt andra 
stora intresse, fotboll. Jag har ett stort intresse för naturvetenskap. Jag har tidigare arbetat med projekt 
inom genetik som alltid har intresserat mig, dels på grund av den vetenskapliga gåta som strukturerna 
bakom liv utgör, men också på grund av de svåra filosofiska frågor som följer med. 

Det här är min reseberättelse från RSI 2019:   

Mitt projekt på RSI koncentrerade sig kring molekylära sensorer. Tillsammans med doktorander från 
Harvard Medical School och the Wyss Institute jobbade jag med att konstruera biologiska system, så 
kallade molekylära maskiner, som kunde mäta förändringar i andra biologiska system/biomolekyler. 
Förhoppningen är att dessa biologiska sensorer i framtiden skall kunna användas som instrument för 
att lära sig mer om vad som händer i cellen under komplicerade biologiska förlopp, till exempel ett 
sjukdomsförlopp. De skulle också kunna användas som ett verktyg för att hålla koll på biomarkörer 
som är kopplade till sjukdomar. 

Min tid vid Harvard Medical School var omvälvande. Att som gymnasieelev från Sverige kastas in i 
ett centrum för högre lärande och att få diskutera med och lyssna till världsberömda forskare var en 
upplevelse som går utöver det mesta. Envisheten, modet och passionen med vilken forskarna angrep 
nya problem och frågeställningar är beundransvärd och något som jag själv hoppas kunna ta efter i 
mina egna framtida projekt.   

Men, trots den fantastiska läromiljön, tror jag alla deltagarna skulle hålla med om att det som gör RSI-
tiden så speciell, är vänskapen. Att under sex intensiva veckor få spendera tid med ytterst meriterade, 
drivna, skarpa, men också ödmjuka och roliga gymnasielever, har varit en omvälvande upplevelse. 
Under många sömnlösa nätter har vi strosat runt på MIT, sjungande gamla popsånger från 70-talet, 
raceande ner för långa tomma korridorer i rullstolar, campat utomhus inför fjärde juli och spelat allt 
mellan frisbee och fotboll. I jubel och motgångar fördes vi samman genom delade upplevelser så att vi 
efter hand blev som en familj – som jag vet kommer att stötta, hjälpa och heja på varandra långt in i 
framtiden, långt efter vår sommar på RSI.  

Jag lärde mig så mycket: om vetenskap och teknologi, om olika kulturer, om religion och olika 
världsåskådningar, men kanske viktigast, om vänskap och om mig själv. Via de erfarenheter och 
möjligheter som RSI erbjuder har jag haft några av mitt livs roligaste stunder, men också testats när 
det gäller koncentrationsförmåga och uthållighet. Jag tycker att jag har lärt känna mig själv och mina 
gränser bättre. 

Jag vill därför uttrycka min stora tacksamhet till Unga Forskare för denna fantastiska upplevelse och 
uppmanar alla som är intresserade att söka till RSI – en oförglömlig erfarenhet! 

Hugo Hamilton  


