Utställningen är Sveriges största vetenskapsmässa 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 7 januari – 7 februari
2022, gör en intresseanmälan redan idag!

Vad erbjuder Utställningen
för elever som deltar?

Vad erbjuder Utställningen
för besökande skolor?

• Feedback på gymnasiearbete från forskare

• Inspiration till projektidéer och stöd i
arbetsprocessen för elever som ska göra
gymnasiearbete

• Muntlig och visuell presentation för jury
• Målgruppsanpassning av presentation

• Förberedelse redan i åk 1 och 2 som ger
eleven god framförhållning

• Sociala och vetenskapliga aktiviteter
• Incitament och motivation att satsa
ytterligare på sitt gymnasiearbete

• Mallar och verktyg för tidsplan och
arbetsgång som hjälper eleven bli klar
tidigt finns på: https://ungaforskare.se/
larare/gymnasiet/gymnasiearbetet/

• Tydlig brygga till högre utbildning och forskning
• Priser och stipendier värda 500 000 kr

• Möjlighet att besöka någon av de 8 semifinalerna
runt om i Sverige https://ungaforskare.se/
utstallningen/semifinal/om-semifinalerna/

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.

Digital monterutställning av forskning i framkant
Lärosäten och företag presenterar ny, banbrytande forskning och framtida tillämpningar i
digitala montrar där elever kan lära sig mer, inspireras och ställa frågor.

Finalutställning

Finalutställningen för år 2022 års finalister publiceras 4 april och redan nu finns tidigare års
finalutställningen uppe att inspireras av

Boka in via mail eller fyll i detta formulär om ni är intresserade av skolbesök (digitalt eller fysiskt
beroende på geografi): https://ungaforskare.se/larare/gymnasiet/utstallningen/
Först till kvarn!

Är du säker?

Är ett projekt som sprider kunskap om ett säkert användande av internet och kopplar digitaliseringens
roll till hållbarhetsfrågor och de globala målen. Skolor kan ta del av kostnadsfria föreläsningar om
cybersäkerhet med en IT-expert. Besök vår hemsida för intresseanmälan och mer info!
https://ungaforskare.se/ar-du-saker/

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: https://ungaforskare.se/utstallningen
Utställningen Unga Forskare 2022

