
STÖD I GYMNASIEARBETET

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största vetenskaps-
mässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap,
teknik och matematik. Det är en möjlighet för era elever
i årskurs 3 att nå längre och att lyckas med sitt
gymnasiearbete. Anmälan är öppen 6 januari- 6 februari
2023, gör en intresseanmälan redan idag!

Stöd för alla elever och projekt, oavsett nivå och
svårighetsgrad på projekten.



Utställningen Unga Forskare

Vad erbjuder Utställningen Unga
Forskare elever som deltar?
• Alla som anmäler sig får konstruktiv

feedback från forskare innan slutinlämning
till skolan naturliga deadlines - stöd att bli
klar tidigt

• Träning i muntlig och visuell presentation

• Träning i målgruppsanpassad presentation

• Träningsworkshop i presentationsteknik

• Stöd genom hela arbetsprocessen genom
mallar, checklistor och verktyg, hjälper
eleven att lyckas och bli klar i tid

• Inspiration och motivation i gymnasiearbetet

• Möten med andra elever

• Sociala och vetenskapliga aktiviteter

• Brygga till högskola och arbetsliv

• Alla som anmäler sig får ett personligt intyg

• Priser och stipendier värda 500 000 kr

Vad erbjuder Utställningen Unga
Forskare besökande klasser?
• Inspiration och projektidéer. Vi erbjuder en

elevinstruktion att ta med

• Förberedelse från åk 1 och 2 som ger eleven
god framförhållning

• Möjlighet att fysiskt eller digitalt besöka
semifinaler och final, ta del av andra elevers
projekt och ställa frågor

Öppna föreläsningar för skolor
Vi erbjuder ett program av öppna digitala föreläsningar till stöd för undervisningen i
naturvetenskapliga och tekniska kurser. Filmerna introducerar till spännande, banbrytande
forskning och framtida applikationer inom olika ämnen.

Vi erbjuder även presentationer och genomgångar till stöd för gymnasiearbetskursen.

Få ett skolbesök av oss så berättar vi mer om tävlingen!
Gör en intresseanmälan för skolbesök (digitalt eller fysiskt beroende på geografi) på Unga
Forskarens hemsida.

Digitala finalutställningen publiceras 27 mars 2023
Besök gärna 2022 års finalutställning för att inspireras och hämta projektidéer från.

Anmäl dig till Unga Forskares nyhetsbrev!
Vill du bli tillagd i Unga Forskares lärarnyhetsbrev? Fyll i formuläret på vår hemsida:

https://ungaforskare.se/larare

Lär mer på vår hemsida: ungaforskare.se/utstallningen

Projektidéer och inspiration från företag och
universitet
• Lärosäten och företag presenterar ny,

banbrytande forskning och framtida
tillämpningar där elever kan lära sig mer,
inspireras, ställa frågor och ladda ner
projektidéer för gymnasiearbetet.

• Vi erbjuder flera öppna föreläsningar till stöd för
arbetsprocessen i gymnasiearbetet och för andra
NV/-TE-kurser.


