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”Unge Forskere kan, som ramme 
og talentprogram, styrke den 
naturvidenskabelige forståelse hos 
alle elever. Motivation gennem fagligt 
fællesskab, konkurrence og feedback 
fra fagfolk giver eleverne selvtillid 
og tro på sig selv og at 
turdeundersøge, fejle og 
yde en ekstra indsats”

Katrine Bruhn Holck, 
programleder for Unge 
Forskere

Unge Forskere Junior 2022/23
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Velkommen 
til Unge 
Forskere

Få udfordrende, inspirerende og sjove oplevelser med 
naturfag, når vi for 35. gang inviterer til Danmarks største 

naturvidenskabelige talentkonkurrence.

Vind
med
hjernen

Gør dine elever til Unge Forskere
Alle elever, uanset klassetrin, har med Unge 
Forskere mulighed for at udforske og arbejde 
med et naturfagligt projekt. Det kan fx være en 
ny opdagelse, en innovativ opfindelse eller et 
spændende forsøg. 
Et stærkt projekt tager udgangspunkt i en 
nysgerrighed hos eleven.

Konkurrencen er en god anledning til at bruge 
den naturvidenskabelige arbejdsmetode i 
undervisningen, og Unge Forskere giver eleverne 
mulighed for at virkeliggøre deres egne ideer. 

Du og dine elever får mulighed for at skabe 
værdifulde netværk med andre science-
interesserede, når der i april afholdes et brag 
af en finale til et tredages event med alt betalt 
i København. Her kan eleverne vinde kontante 
præmier for mere end 300.000 kr. samt vilde 
sponsorpræmier. 
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Unge Forskeres jury om Mimi Nielsens vinderprojekt
“Det er det bedste projekt, vi nogensinde har set. Dette projekt har ikke bare brugt den 
naturvidenskabelige metode, det har skabt sin egen. Der har ikke været en finger at 
sætte på hverken projekt, præsentation og den bagvedliggende viden. Projektet har 
samfundsrelevans og potentielt betydning for rigtig mange mennesker. Det er en enig 
jury, der har udpeget dette projekt som den samlede vinder”

Dine tarme elsker 
juletræer, og det 
gavner din sundhed
Mimi undersøger, om juletræer kan blive 
en ny, billig, lettilgængelig og CO2-
negativ kilde til kostfibre og probiotika.
1. plads i Life Science-kategorien og 
samlet vinder Junior 2022
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Vind
med
hjernen
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”Bliv ved med at 
søge det ukendte 
og bliv ved med 
at udfordre det 
kendte. Det er 
nemlig jer, der 
skal finde løs-
ningerne for i 
morgen”.

H.K.H. 
Prins Joachim,  
protektor for 
Unge Forskere
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Deltag i Unge 
Forskere
Unge Forskere er den naturvidenskabelige 

arbejdsmetode i sin bedste form for hele klassen.

Elever i grundskolen kan 
deltage i to konkurrencer 
under Unge Forskere

• Unge Forskere Junior – en projektkonkurrence 
• Unge Forskere Min Vildeste Ide – en 

illustrationskonkurrence

Elever fra 0.-9. klasse i grundskolen kan være 
med i Unge Forskere. I Unge Forskere Junior 
deltager eleverne med et naturfagligt projekt, 
hvor fokus er på den naturvidenskabelige 
arbejdsmetode, den innovative ide, formidlingen 
og en skriftlig rapport som slutprodukt.

Eleverne kan tilmeldes enkeltvis eller i grupper 
på op til tre. Unge Forskere Junior kan bruges 
som en del af den daglige naturfagsundervisning, 
indarbejdes i et fællesfagligt undervisningsforløb, 
fungere som valgfag eller bruges som 
differentieret undervisning for de elever, der er 
særligt motiverede. 
 
Alle grundskoleelever kan også tilmelde sig Unge 
Forskere Min Vildeste Ide, hvor slutproduktet 
er en illustration. Min Vildeste Ide kan være 

en del af den daglige naturfagsundervisning 
- især i indskolingen og på mellemtrinnet. Her 
deltager eleverne i konkurrencen med hver deres 
illustration eller i grupper på op til tre. Læs mere 
på side 14.

Elevernes Unge Forskere Junior-
projekter tilmeldes i en af følgende 
tre kategorier:

Life Science: For projekter med emner inden for 
fx sundhed og kroppen eller naturen omkring 
os. Kategorien egner sig især til fagene natur/
teknologi, biologi, geografi og kemi.  
Physical Science: For projekter med emner 
inden for fx astronomi, datalogi eller Jordens 
opbygning. Kategorien egner sig især til fagene 
natur/teknologi, matematik, geografi og fysik. 
Technology: For teknologiske projekter. 
Kategorien egner sig især til fagene natur/
teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi samt 
håndværk og design.

Kategorierne favner bredt og inviterer til at 
tænke på tværs af fagene. Du kan også inddrage 
andre fag som dansk, matematik og idræt 
eller tværfaglige emner som innovation og 
entreprenørskab.

Bedømmelseskriterier 
De tilmeldte projekter vurderes samlet på:

• Den gode ide
• Den naturvidenskabelige/ingeniørens 
 arbejdsmetode
• Præsentationen

Læs mere om bedømmelseskriterier på 
ungeforskere.dk 
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Hvad sker 
hvornår?

Sådan tilmelder du et projekt
Som lærer er det dig, der tilmelder dine elever 
Unge Forskere Junior på mit.ungeforskere.dk. 
Se mere om krav til deltagelse og tilmelding 
på ungeforskere.dk, hvor du også kan finde en 
særlig guide til grundskolelærere, der hjælper 
dig gennem processen trin for trin. Her finder du 
også en guide målrettet eleverne.

Et Unge Forskere Junior-
projekt består af:
• en projektbeskrivelse (anvend 

skabelon på hjemmeside)
• en projektrapport 
• et video-pitch

Unge Forskere Min Vildeste Ide består 
af en illustration i A3-format.
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Unge Forskere 2023
Forberedelse

Beslut jer for at deltage i Unge Forskere 
og brug Unge Forskere som anledning 
til at motivere eleverne til nysgerrigt at 
udfordre og udforske naturfænomener, 

løse hverdagens problemer eller 
skabe nye opfindelser i den allerede 
eksisterende naturfagsundervisning. 

Brug skolens naturfagsvejleder og/eller 
talentvejleder til at bakke op og få samlet 

relevante fagteams. 

Planlæg
Planlæg allerede i august, hvornår på 
skoleåret eleverne skal i gang med deres 
projektarbejde. Unge Forskere passer godt 
ind i den problembaserede undervisning og 
understøtter elementerne i projektarbejdet: 
gruppedannelse, brainstorme, vælge 
en problemstilling, udføre forsøg, lave 
modeller og skrive rapport. 

Brug særpriser, challenges 
og fordybelse som 

inspiration og motivation
Gå på opdagelse på ungeforskere.dk/

særpriser og se hvilke emner, der er i spil 
i de forskellige særpriser og challenges, 
som hvert år udbydes af Unge Forskeres 

sponsorer.  
Tilmeld projektet 
senest 1. februar 2023
Tilmeld projekter ved at uploade 
projektdokumenter m.m. Tilmeldingen 
foregår på mit.ungeforskere.dk

Besked om udtagelse til 
semifinaler og det videre forløb
Kort efter tilmeldingen udtager en forjury 
projekter til de fem regionale semifinaler 

som afholdes i uge 10. Inden semifinalerne 
er der tid til at forbedre projekterne, lave 

posters og modeller/prototyper og øve 
den mundtlige fremlæggelse, som skal 

præsenteres for semifinale-juryen. Udtaget til finalen og 
finalecamp
Med finalepladsen følger, ud over 
konstruktiv feedback fra juryen, som 
kan bruges til at forbedre projektet, en 
enestående mulighed for at deltage i en 
camp udbudt af Science Talenter. Her 
bliver deltagerne coachet til at forbedre 
projekterne, se patentpotentiale og møde 
de andre juniorfinalister.Finale d. 23.-25. april 2023

Finalen afholdes til Science EXPO i 
København og strækker sig over tre dage. 

Der er program for både finaledeltagere 
og deres tilmeldte lærere, og alle udgifter 

under opholdet er dækket. 
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Unge Forskere
– en del af naturfags-

undervisningen

Det er nemt at integrere 
Unge Forskere i din 
naturfagsundervisning. 
Giv dine elever en 
uforglemmelig oplevelse 
og sæt samtidig fokus på 
den naturvidenskabelige 
arbejdsmetode.
 
Hvad får eleverne med?
Innovationskompetencer
Unge Forskere handler om den gode ide, og 
hvordan dine elever gør den til virkelighed. 
Eleverne lærer at ideudvikle og arbejde kreativt 
med naturfagene. Dine elevers personlige 
engagement i deres ide motiverer dem til at gå i 
dybden med det faglige indhold og at lære nyt.

Naturfaglige kompetencer
I et Unge Forskere-forløb arbejder eleverne 
sig gennem alle fire kompetenceområder. Dine 
elever arbejder med den naturvidenskabelige 
arbejdsmetode i praksis, og når eleverne arbejder 
med autentiske, konkrete problemstillinger bliver 
naturfagene nærværende og relevante. 

Netværk og erfaring med virkelighedens verden
Eleverne tager ofte kontakt til eksperter, som giver 
eleverne et kig ind i virkelighedens verden. Via 
denne kontakt får eleverne en unik mulighed for 
at skabe erfaringer og netværk uden for skolen. 
Går eleverne videre i konkurrencen, får de også 
mulighed for at møde ligesindede unge fra hele 
landet. 
 
Alle kan være med
Unge Forskere gør dine elever til eksperter i 
netop deres yndlingsemne. Nogle drømmer stort, 
og andre engagerer sig i mindre problemstillinger, 
men der er plads til alle.

Fem måder du kan gøre Unge 
Forskere til en del af din 
naturfagsundervisning

Se mere på
ungeforskere.dk

Undervisningsforløb, der ligger under 
et af temaerne i Fælles Mål – for hele 
klassen med fokus på naturvidenska-
belig arbejdsmetode

Undervisningsforløb, der passer til et 
af de fællesfaglige fokusområder – for 
hele klassen med fokus på naturviden-
skabelig arbejdsmetode

Talentforløb, hvor de mest engagere-
de elever får mulighed for at brænde 
igennem – for udvalgte elever

Valgfag med fokus på fordybelse og 
autenticitet i naturfagene og teknologi 
– for elever, der er vilde med science

Brobygningsforløb med mulighed for 
at udnytte ressourcer uden for skolen - 
for talenterne eller hele årgangen

Vær opmærksom på
Unge Forskere handler om dine elevers 
arbejde. Derfor er det en god ide, at 
eleverne undervejs dokumenterer deres 
proces med noter og illustrationer, fx 
tegninger og/eller fotos – så kan de 
bedre gå tilbage i processen, hvis det 
bliver nødvendigt.

Eleverne indsender en projektrapport, 
hvilket træner både skriftlighed og faglig 
formidling. Involvér gerne danskfaget og 
få endnu mere ud af rapportskrivningen.

Hvis elevernes projekt bliver udtaget 
til semifinalerne, skal de medbringe 
en poster og også gerne modeller, 
prototyper eller opstillinger, der kan 
understøtte fortællingen om projektet.

Få inspiration til opbygning og indhold af 
resumé, rapport og poster på
ungeforskere.dk.
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Hvad kræver det af mig som lærer?
Det er elevernes engagement, fantasi og 
interesse, der skal drive projektarbejdet. Din rolle 
som lærer er at vejlede eleverne. Du skal styre 
processen, sætte milepæle, lave deadlines og 
justere målet undervejs, men du behøver ikke vide 
alt om elevernes faglige emne, så længe du kan 
vejlede dem i, hvor de kan gå hen, og hvordan de 
kvalificerer deres spørgsmål. Du skal altså mere 
være vejleder og coach end underviser.
Invitér en kollega, så du har en at sparre med 
undervejs.

“Vi er med i Unge Forskere, fordi det er 
en oplagt mulighed for, at eleverne kan 
vælge et projekt efter deres interesse 
og så fordybe sig i det”
Christian Storm Tholberg 
Lærer på Erritsø Fællesskole

Unge Forskere Junior 2022/23
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4.-6. kl.

 

Læs mere om naturvidenskabelig arbejdsmetode
og Danmarks største naturvidenskabelige
talentkonkurrence på ungeforskere.dk

Unge Forskere
Tilmeld projektet, og indsend

projektrapporten i en af kategorierne:

Life Science
Miljø, natur, sundhed

Physical Science
Fysik, geologi, matematik

Technology
Engineering, mekanik,

 teknologi

Elevinput 
Tag udgangspunkt i, hvad
I undrer jer over, hvilke 
problemer I ser, og
hvordan de kan løses.

Lærerinput 
Organiser det undersøgende 
arbejde sammen med eleverne, 
og hjælp dem gennem processen.

 

Skriv en projekt-
rapport om, hvad 

I fandt ud af, og 
hvordan I fandt 

frem til det. 

Naturvidenskabelig 
arbejdsmetode

Naturfagligt spørgsmål
Stil spørgsmål - hvad, hvorfor eller hvordan

Hypotese
Fortæl, hvad I forventer og hvorfor 

Design

Undersøg
Indsaml, observér, mål og registrér

Analysér
Fortolk, sammenlign og systematisér

Konkludér
Foreslå svar, og saml op på resultater

Planlæg, vælg metoder, opstilling og materialer

UF Poster A2 Naturvidenskabelig arbejdsmetode.indd   1UF Poster A2 Naturvidenskabelig arbejdsmetode.indd   1 01/06/2022   08.4501/06/2022   08.45
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Brug denne naturvidenska-
belige arbejdsmetode som 
værktøj til at lære eleverne at 
være nysgerrige forskere.

Ofte er elevernes nære verden det bedste 
grundlag for undring. Besøg fx en lokal 
virksomhed eller institution og find ud af, om de 
har udfordringer, I vil kunne undersøge, eller tag 
udgangspunkt i jeres skole. Er der problemer med 
indeklimaet? Hvad med skolens energiregnskab, 
og hvordan har biodiversiteten det på skolens 
areal? Eller måske er der i klassen kendskab til 
sygdomme, I gerne vil undersøge nærmere. 

Vælg emner, som du og eleverne synes er 
fascinerende. Gør dine elevers undren og ideer til 
naturfaglige spørgsmål, som kan udforskes.  

Undersøgelse
Lad eleverne undersøge deres problemstillinger 
både i litteraturen og med nøje designede 
eksperimenter. Det er vigtigere, at eleverne har 
været kreative og nøjagtige i deres undersøgelse, 
end at de har adgang til et stort avanceret 
laboratorium. Indsaml målinger, observationer og 
prøver systematisk og dokumentér det hele med 
noter, tegninger og fotos.

Modellering
Dine elever kan fx lave grafer, diagrammer eller 
prototyper og på den måde bruge modeller til at 
analysere, fortolke og fremlægge det indsamlede 
datasæt. 
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Perspektivering
Har dine elever fundet ud af noget nyt, og 
hvordan passer deres undersøgelser og analyser 
ind i den eksisterende viden? Skriv en konklusion 
på, om de fandt en løsning eller et svar, og om det 
passer med forventningen i hypotesen.

Formidling
Eleverne skal skrive hele arbejdet ned i en 
naturfaglig rapport. Find inspiration til rapportens 
opbygning på ungeforskere.dk. Lav evt. et 
science fair på skolen, så eleverne også får 
trænet den mundtlige fremlæggelse.

En måde 
at møde 

verden på

En verden af ideer  
I samarbejde med DR Skole har vi 
produceret undervisningsmateriale, 
som kan danne rammen om et Unge 
Forskere-forløb. Det er målrettet 
mellemtrinnet, men kan også 
understøtte Unge Forskere-forløb i 
udskolingen.
 
Undervisningsmaterialet indeholder 
inspirationsklip til eleverne samt en 
lærervejledning, der hjælper dig med at 
guide eleverne fra ide til projektrapport.
 
Hent det gratis på ungeforskere.dk.

Unge Forskere Junior 2022/23

På ungeforskere.dk kan du finde tidligere vinderprojekter og lade dig inspirere. 
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2. præmie
1. præmie

Min  
Vildeste Ide
– et godt sted at starte
Inspirér dine elever 
til at opleve den 
naturvidenskabelige 
arbejdsmetode på en sjov, 
spændende og anderledes 
måde

Min Vildeste Ide er en illustrationskonkurrence, 
som er en del af Unge Forskere.
Min Vildeste Ide er konkurrencen, hvor 
innovation og naturfaglige kompetencer går 
hånd i hånd, og hvor konkurrenceelementet 
er et ekstra motiverende krydderi for eleverne 
i din naturfagsundervisning. Min Vildeste Ide 
danner gode rammer for elevernes arbejde med 
undringsspørgsmål og løsninger, og det er let at 
involvere hele klassen. 

I Min Vildeste Ide skal eleverne finde innovative 
løsninger på en problemstilling, som de selv 
vælger med afsæt i naturvidenskaben. Eleverne 
deltager i konkurrencen ved at illustrere deres 
ide eller opfindelse og indsende den til Unge 
Forskere. Eleverne kan aflevere illustrationerne 
individuelt eller i en gruppe på op til tre.

Flotte præmier til hele klassen
Juryen finder en 1. og en 2. præmievinder på 

henholdsvis 0.-3., 4.- 6. og 7.-10. klassetrin blandt 
de indsendte projekter.

Samlet vinder 
Årets bedste ide kåres blandt de tre førstepladser, 
og vinderen får yderligere 10.000 kr. til klassen. 
Sammen med sin lærer bliver den samlede vinder 
inviteret til finalen i Unge Forskere, der afholdes i 
København d. 23.-25. april 2023.   

Sådan deltager I
Eleverne skal illustrere deres opfindelse eller ide 
på den mest spændende og kreative måde. De 
kan bruge tegninger, fotos eller collager, og der 
må være op til tre elever pr. konkurrencebidrag.

Tilmeldingen foregår digitalt på ungeforskere.dk/
min-vildeste-ide/deltag, hvor du kan læse mere 
om krav og kriterier. Selve konkurrencebidragene 
indsendes fysisk til Unge Forskere.

Deadline er d. 1. februar 2023.
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0.-3. kl.

1.000 kr.

0.-3. kl.

3.000 kr.4.-6. kl.

1.000 kr.

4.-6. kl.

3.000 kr.7.-10. kl.

1.000 kr.

7.-10. kl.

3.000 kr.

10.000 kr.
Samlet vinder

Unge Forskere Junior 2022/23

Hjælp ideerne på vej
Hent vejledninger, se tidligere 

vindere og få gode råd til arbejdet med 
jeres vildeste ideer på ungeforskere.dk/

min-vildeste-ide.

Fra Min Vildeste Ide til Unge Forskere
Har dine elever fået en god ide, og kan de  

illustrere og beskrive deres proces?  
Så kan de nemt motiveres til at deltage i  

Unge Forskere Junior. 

Læs mere om, hvordan du kan hjælpe 
dine elever til at blive unge forskere på 

ungeforskere.dk. 
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Hvad kan
man vinde?

Udover titlen som Årets Unge 
Forsker Junior 2023 konkur-
rerer finalisterne om kontante 
præmier for over 300.000 kr. 
og en lang række spænden-
de sponsorpræmier. 

Samlet vinder
Blandt de tre førstepladser udvælges én samlet 
vinder af Unge Forskere Junior, som modtager 
en bonuscheck på 10.000 kr. Det vil sige, at den 
samlede vinder i alt modtager en præmie på 
25.000 kr.

Boblere
Nogle projekter er så tæt på at være blandt de 
bedste, at de også fortjener en anerkendelse. Der 
uddeles op til 10 bobler-præmier, på hver 1.000 
kr., til spirende talenter.

Min Vildeste Ide
Den samlede vinder får en præmie på 10.000 kr. 
til klassen. Derudover uddeles tre 1. præmier a 
3.000 kr. og seks 2. præmier a 1.000 kr.

Projekterne i Unge Forskere Junior, konkurrerer 
inden for tre kategorier, og der uddeles følgende 
præmier i Technology, Life Science og Physical 
Science: 
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Vind
med
hjernen

Antal 3. og 4. pladser tilpasses antallet af projekter i de forskellige kategorier.

1. præmie

4. præmie
2. præmie 3. præmie

Samlet 
vinder

10.000 kr.Life 
Science 

5.000 kr.

Physical
Science 

5.000 kr.

 Technology 
5.000 kr.

Life 
Science 

10.000 kr.

Physical
Science 

10.000 kr.

 Technology 
10.000 kr.

Life 
Science 

8.000 kr.

Physical
Science 

8.000 kr.

 Technology 
8.000 kr.

Life 
Science 

15.000 kr.

Physical
Science 

15.000 kr.

 Technology 
15.000 kr.

Årets Lærer
Unge Forskere uddeler 10.000 kr. til en lærer eller 
et lærerteam, der har gjort sig særligt bemærket 
for sit arbejde med Unge Forskere og den 
naturfaglige undervisning.

Brug særpriserne som inspiration til 
at kickstarte idegenerering
Deltagerne dyster ikke kun om at blive årets Unge 
Forsker, men også om en lang række spændende 
særpriser, der både kan komme dem selv og 
resten af klassen til gode.

På ungeforskere.dk opdaterer vi løbende listen 
med særpriser til Unge Forskere 2023, hvor du 
også kan se, hvad præmien er. 

DTU Challenge: Engineer The Future
Find løsninger på fremtidens problemer 
ved hjælp af teknologi og naturvidenskab, 
og vind en fed præmie til hele klassen.

RUC Challenge
Vinderen får penge 
til klassen, som kan bruges på et 
naturvidenskabeligt event.

Lundbeckfondens formidlingspris 
Arbejd med formidlingen af dit projekt, og 
hvis du er helt skarp på dit budskab kan du løbe 
med formidlingsprisen, der sikrer dig og resten 
af klassen et besøg på et naturvidenskabeligt 
formidlingssted efter eget valg. 

Teknologisk Institut 
– en dag i opfinderuniverset
Find på originale og nyskabende ideer, der kan 
forbedre vores samfund. 
Vinderen kan tage hele klassen med en tur på 
Teknologisk Institut med alt betalt. Der kåres én 
vinder øst for Storebælt og én vest for Storebælt.

GN Store Nord & Causa Sui
Prisen uddeles til et projekt, der på 
tænkende og kreativ vis beskæftiger 
sig med lyd, akustik eller hørelse.

Otto Bruuns Fonden priser
Otto Bruuns Fond uddeler hvert 
år to priser - en til Min Vildeste Ide og en til årets 
Unge Forsker Junior Forskerskole. 

Årets Otto B – Min Vildeste Ide: 
Otto Bruuns Fond ønsker med sin støtte til 
Min Vildeste Ide at præmiere vores helt unge 
generations kreative ideer og nytænkning inden 
for naturvidenskaben. Til den mest kreative og 
velformidlede ide giver Otto Bruuns Fond 2.000 
kr. til det vindende projekt samt 20.000 kr. til den 
vindende elevs skole.

Årets Otto B Unge Forskere Junior-skole: 
Otto Bruuns Fond giver 5.000 kr. til en ildsjæl/et 
team, som arbejder for at fremelske nysgerrighed 
og kreativitet i undervisningen inden for det 
naturvidenskabelige område. Skolen får 
derudover 20.000 kr. til arbejdet med at fremelske 
nysgerrighed og kreativitet i børnenes dagligdag.
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Mød 
Unge Forskere
Gratis besøg og sparring på din skole
Unge Forskere har et korps af engagerede og erfarne lærere, som er klar til at hjælpe dig og 
dine kolleger i gang. Du får information om, hvad det kræver at gennemføre et Unge Forskere-
forløb, og konkret vejledning, der kan omsættes til praksis. Du kan også få svar på dine 
praktiske spørgsmål eller blive inspireret til at gå nye veje. Bestil et besøg ved at skrive til info@
ungeforskere.dk

18

Vind
med
hjernen

Unge Forskere Junior 2022/23
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Årets Lærer

Ole Glanz, Skals Efterskole  
Årets Lærer 2023

Det er ikke kun eleverne, der lægger et 
stort arbejde i projekterne. Derfor uddeler 

Unge Forskere hvert år 10.000 kr. til en lærer 
eller et lærerteam, der har gjort sig særligt 

bemærket eller har indsendt flere gode 
projekter til Unge Forskere. 

Det er et kæmpe klap på skulderen, 
for et langt sejt træk. Over de sidste 
4 år har jeg kæmpet for at lave en 
talentkultur på en efterskole der ikke 
havde hørt om noget som dette før. 
Vi er kommet meget langt med dette 
og jeg kan faktisk idag sige at vores 
deltagende elever er nogle der bliver 
set op til på skolen af de andre elever 
og det er sku fedt. Jeg ser utrolig 
meget op til mange af de tidligere 
vindere af årets lærer og er beæret 
over at jeg, skulle være værdig til at 
komme i den eksklusive klub.

Ole Glanz
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EXPO

Finalen i Unge Forskere 
slutter af med et kæmpe 
brag, når Science EXPO 
danner rammen for 
finalen i Danmarks største 
naturvidenskabelige 
konkurrence. 

Science EXPO
Finalisterne i Unge Forskere kan se frem til en 
uforglemmelig oplevelse under den tre dage 
lange finale. Science EXPO er Danmarks vildeste 
science-event, og mere end 5.500 besøgende 
lægger vejen forbi for at høre om finalisternes 
projekter. 

Forskellige virksomheder, museer, universiteter 
og organisationer står klar til at præsentere 
state of the art inden for teknologi, natur og 
miljø. Samtidig kommer det til at buldre og brage 
fra den store scene, når science-entusiaster 
eksperimenterer, dissekerer og fascinerer med 
videnskabsfortællinger og show. 

Der er åbent hus for alle, og det er 
gratis 
Startskuddet lyder søndag, hvor alle kan gå 
på opdagelse blandt finalisternes projekter og 
udstillerne. Mandag og tirsdag er der åbent i den 
normale skoletid, så du, dine kolleger og jeres 
elever kan komme forbi og opleve Science EXPO.

Hvis I kommer hele vejen til finalen
De elever, der går hele vejen og får en plads til 
finalen, får sammen med deres lærer tre dage 
med alt betalt til Science EXPO. Udover hotel og 

Science EXPO

”Der er en vild stemning herinde, og 
det oser bare af motiverede unge, der 
synes, at naturfag er spændende og 
vigtigt. Det er fantastisk at opleve”.

Jane Vie Christensen, 
Hurup Skole, Thisted Kommune

“Eleverne tager inspiration, glæde og 
ikke mindst lyst til naturfag, med hjem! 
Ofte tror eleverne, at naturfagene 
er noget med, at læreren taler, 
eleverne læser, og så laver de et 
forsøg på et kopiark, hvor resultatet 
er kendt på forhånd. Efter et besøg 
på Science EXPO ved de, at det ikke 
er sandheden. Jeg elsker, når de 
spørger: ”Må vi ikke også lave sådan 
noget på skolen?”

Ole Grevald,
 lærer til tidligere deltagere og nu 
jurymedlem

lækker mad er de tre dage pakket med en række 
faglige input, udfordringer og sociale aktiviteter, 
hvor elever på tværs af årgange finder sammen 
om en fælles interesse for science. 

Spændende program for lærerne
Mens der afholdes juryrunder bliver alle lærere 
tilbudt at deltage i et skræddersyet program. Det 
er en oplagt mulighed for at udvide sit faglige 
netværk med andre passionerede lærere. 
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Besøg Science EXPO 
– og tag hele klassen med

Science EXPO d. 23. - 25. april 2023 i København
Tag din klasse med til Science EXPO og giv dem chancen for at møde finalisterne, der står klar til 

at fortælle om netop deres naturvidenskabelige projekt. 
Besøg også de mange udstillere, universiteter, museer, virksomheder og interesseorganisationer, 

der viser, hvad der rører sig inden for naturvidenskab, og hold øje med scenen.

Gratis adgang for alle!

På scienceexpo.dk kan du holde dig opdateret om programmet og tilmelde din klasse.
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Tak til alle jer, der gør det muligt
For 35. gang kan alle elever deltage helt gratis i Unge Forskere, den største 

naturvidenskabelige talentkonkurrence i Danmark.

Skal justeres og god-
kendes af Katrine

Unge Forskere Junior 2022/23

Tak til alle jer, der gør det muligt
Unge Forskere er støttet af organisationer, fonde og ministerier og er

helt uafhængig og fri af kommercielle interesser.



motivér*
eksperimentér*

anerkend*

ungeforskere.dk


