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Innovation, fordybelse og naturviden-
skab er kernen i Unge Forskere. 

Alle projekter, der enten er lavet 
ud fra ingeniørens eller den 
naturvidenskabelige arbejdsmetode, kan 
deltage. Når dine elever deltager i Unge 
Forskere, får de værdifuld feedback fra 
Unge Forskeres fagjury, og de får lov til 
at arbejde selvstændigt og fordybe sig i 
et projekt over en længere periode. 

Hvert år i april finder vi vinderne af 
konkurrencen til et brag af en finale 
i forbindelse med Science EXPO. 
Eleverne kan vinde kontantpræmier 
for mere end 300.000 kr., fantastiske 
særpriser og deltagelse i internationale 
konkurrencer.

Talentudvikling og klasse
undervisning i samme koncept
Unge Forskeres omdrejningspunkt er 
den  challenge- og problembaserede 
læring og det undersøgende 
projektarbejde. Konkurrenceelementet 

og de store præmier kombineret med 
et højt fagligt niveau og selvvalgte 
problemstillinger giver dig mulighed for 
at udfordre alle dine elever – ikke bare 
de dygtigste.

Unge Forskere kan bruges i 
undervisningen på alle årgange. 
Konkurrencen kan fx bruges som en 
naturlig afslutning på et projektforløb 
eller som et tilbud til særligt 
interesserede elever.

Nogle elever vil motiveres af 
det handlingsrelaterede og 
virkelighedsnære i at løse en udfordring, 
mens andre elever motiveres af 
fordybelsen i et undersøgelsesbaseret 
setup. Alle dine elever vil være vilde 
med at få medindflydelse på deres egen 
læring, og de kommer gennem alle de 
naturfaglige kompetenceområder i et 
Unge Forskere-forløb.

Rigtig god fornøjelse!

Velkommen til
Unge Forskere

Nå
nye
højder

Unge Forskere er Danmarks 
største talentkonkurrence i 

naturvidenskab og teknologi.

Unge Forskere Senior 2022/23

”De elever, der er med i Unge Forskere, 
oplever, at deres ideer kan omsættes til 
handling i den virkelige verden. De får en unik 
mulighed for at fordybe sig og få sparring fra 
de dygtigste fagfolk. På den 
måde oplever eleverne, at 
deres faglighed når helt nye 
højder.”

Katrine Bruhn Holck, 
programleder for Unge 
Forskere
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“Unge Forskere giver gymnasieeleverne  mulighed for at 
dykke ned i noget, der er spændende, og for at fremlægge 

det, de har fundet ud af, og vise, hvorfor det er så 
spændende. Det er jo helt fantastisk at få lov til at fordybe 

sig i et selvvalgt emne og virkelig nørde rundt i det.”

Anja C. Andersen
Astrofysiker ved 

Niels Bohr Institutet 
og Forperson for 

Unge Forskere

Unge Forskere Senior 2022/23



Unge Forskere er delt i to hovedspor: 
Unge Forskere Senior for elever på en 
ungdomsuddannelse og Unge Forskere 
Junior for elever i grundskolen. 

Eleverne deltager i Unge Forskere 
med et naturvidenskabeligt eller et 
teknologisk projekt, og de kan deltage 
individuelt eller i grupper på op til 
tre. Juryen, der bedømmer elevernes 
projekter, er sammensat af førende 
fagfolk fra bl.a. erhvervslivet og 
universiteter landet over. 

Projekterne skal tilmeldes en 
af disse tre kategorier: 
Life science: Kategorien for alt levende. 
For projekter inden for fagområderne 
biologi, geografi, kemi eller tværgående 
emner om fx miljø, natur og sundhed.

Deltag i Unge 
Forskere

Physical science: Kategorien for 
ikke-levende systemer. For projekter 
inden for fagområderne datalogi, fysik, 
geovidenskab, matematik og statistik 
eller tværgående emner om fx rumrejser 
eller Jordens kredsløb.

Technology: Kategorien for teknologiske 
løsninger. For projekter inden for 
fagområderne datalogi, engineering, 
mekanik, teknologi eller som del af 
tværgående emner som fx innovation og 
entreprenørskab. 

Eleverne tilmelder selv deres 
projekt senest d. 1. februar 2023 på 
ungeforskere.dk

Nå
nye
højder
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Hvad får eleverne ud af at deltage?
Innovationskompetencer
Unge Forskere handler om, hvordan dine elever gør den gode ide 
til virkelighed. De lærer at arbejde kreativt med STEM-fagene og 
ideudvikling. Det er dine elevers engagement i deres egne ideer, der 
motiverer dem til at gå i dybden med det faglige indhold og lære nyt.

Kernekompetencer i naturvidenskab
Den proces, eleverne gennemgår, skærper deres faglige opmærksomhed, 
og de tilegner sig faglig viden på et detaljeret og højt niveau.

Netværk og erfaring fra virkelighedens verden
Deltagelse i Unge Forskere giver adgang til et særligt netværk af andre 
inspirerende Unge Forskere-deltagere og af de engagerede fagpersoner, 
de møder undervejs. Mange deltagere vælger at tage kontakt til en forsker 
eller en virksomhed, som kan hjælpe med projektet.

Unge Forskere Senior 2022/23
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1. Find en sparringspartner. Det kan 
være en kollega på skolen eller en 
lærer, der har haft elever med før. Vi 
hjælper gerne med gode ideer  til 
at komme i gang eller i kontakt med 
andre lærere. Skriv til os på info@
ungeforskere.dk.

2. Det er vigtigt at udfordre eleverne 
på de beslutninger, de tager i deres 
projekter. Det er med til at gøre dem 
bevidste om detaljerne, og det øger 
deres ejerskab overfor projektet.
 

Gode råd
Gode råd til arbejdet med Unge 

Forskere i Undervisningen: Partnerskab, 
ejerskab, opmuntring og plads til fejl.

“Mit bedste råd til lærere, 
som prøver at motivere 
elever, som er interesserede i 
naturvidenskab,  er: Lad dem 
prøve at lave rigtig forskning, 
hvor de opdager noget nyt, 
frem for bare at gøre det 
samme som alle årgangene 
før har gjort, når man laver 
eksperimenter. Øvelse gør 
mester.”

Eske Willerslev 
Leder for Center for Genetik

“Grunden til, at man som 
lærer skal opfordre sine 
motiverede elever til at 
deltage i Unge Forskere-
konkurrencen, er, at man 
der kan lære utroligt meget 
andet og også ofte mere, 
end man kan i skolen. Derfor 
er det vigtigt at komme der, 
også selvom man ikke når 
til finalen. Gør dine elever til 
unge forskere.”

Troels Petersen 
Forsker i partikelfysik 
på Niels Bohr Institutet

3. Eleverne skal opmuntres til at 
deltage, de er ofte tilbøjelige til at tro, at 
deres projekt ikke er godt nok.

4. Der skal være plads til, at eleverne 
ændrer kurs, eller at de går tilbage 
i undersøgelsen og forbedrer den 
undervejs. Det kræver som regel lidt 
ekstra råd og vejledning, men det er 
godt givet ud.



Forberedelse
Beslut jer for at deltage i Unge Forskere, og 
brug Unge Forskere til at motivere eleverne 
til nysgerrigt at udfordre og udforske 
naturfænomener, løse hverdagens problemer 
eller skabe nye opfindelse i den allerede 
eksisterende scienceundervisning. Slip enten 
eleverne helt løs, og lad dem selv vælge, 
hvad de vil arbejde med, eller giv dem et 
overordnet tema, de kan vælge inden for. Brug 
skolens naturvidenskabskoordinator og/eller 
talentvejleder til at bakke op, og få samlet 
relevante fagteams.

Brug særpriser, 
challenges og fordybelse 
som inspiration og 
motivation
Gå på opdagelse på ungeforskere.
dk, og se, hvilke emner der er i 
spil i de forskellige særpriser og 
challenges, som hvert år udbydes 
af Unge Forskeres sponsorer.  

Hvad sker 
hvornår?

Unge Forskere Senior 2022/23
Vigtig 
Viden
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Planlæg
Planlæg allerede i august, hvornår i løbet af skoleåret 
eleverne skal i gang med deres projektarbejde – 
Unge Forskere passer godt ind i problembaseret 
undervisning og understøtter elementerne i 
projektarbejdet: gruppedannelse, brainstorming, valg 
af problemstilling, udførelse af forsøg, fremstilling af 
modeller/prototyper og rapportskrivning. Inddragelse 
af Unge Forskere i undervisningen er oplagt ifm. 
tværfaglige forløb i både 1.g og 2.g og/eller i 
elevernes større skriftlige opgave i 2.g. 3.g elever kan 
også deltage, enten ifm. tværfaglige forløb eller på 
frivillig basis. Eleverne enten kan arbejde individuelt 
eller i mindre grupper på maks. tre. 

Tilmeld projektet senest 
d. 1. februar 2023
Eleverne tilmelder selv deres projekter 
på ungeforskere.dk. Eleverne skal 
indsende en projektbeskrivelse, en 
projektrapport og en video-pitch. 
Projektbeskrivelsen har stor betydning 
for, om de kvalificerer sig til semifinalen.

Besked om udtagelse til semifinaler 
Kort efter tilmeldingen udtager en forjury 
projekter til de fem regionale semifinaler som 
afholdes i uge 10. Forjuryen giver konstruktiv 
feedback til alle indsendte projekter, uanset 
om de går videre i konkurrencen eller ej. Hvis 
dine elever bliver udtaget til semifinalen, har 
de mulighed for at arbejde videre på deres 
projekt frem mod semifinalen, bl.a. med afsæt 
i den feedback de har fået fra forjuryen. Som 
forberedelse til selve semifinalen skal de lave 
en poster og evt. modeller/prototyper, og de 
skal træne den mundtlige fremlæggelse, som 
de skal præsentere for semifinalejuryen. 

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 i Sorø. Her bliver 
deltagerne coachet i at forbedre 
projekterne, se patentpotentiale, og 
de møder de andre Senior finalister.

Finale d. 23.25. 
april 2023
Finalen afholdes 
til Science EXPO 
i København og 
strækker sig over 
tre dage. Der er et 
fuldt program for 
finalisterne alle dage, 
og alle udgifter under 
opholdet dækkes af 
Unge Forskere.
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Find vigtige datoer, gode råd, tidligere projekter og 
guides til både lærere og elever på ungeforskere.dk.
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”Unge Forskere har givet mig en 
enestående mulighed for at nørde i 

nogle emner, som jeg synes er helt vildt 
spændende – det har været fedt at give 

den gas, at være nysgerrig og at udfolde mine 
ideer. Men ikke mindst har Unge Forskere givet 
mig mulighed for at møde andre engagerede 
unge med en fælles interesse for STEM. Unge 
Forskere er en unik og helt igennem fantastisk 

oplevelse, som har betydet rigtig meget for mig. 
Derfor vil jeg opfordre alle til at følge deres 
nysgerrighed og kaste sig ud i et projekt.”

Emma Weiss Nielsen
Senior Deltager 2022
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“Unge Forskere adskiller 
sig fra andre science 
konkurrencer ved de unge 
mennesker får lov til at 
fordybe sig i lige præcis det 
de synes er interessant.” 

Anja C. Andersen 
Astrofysiker ved Niels Bohr 
Institutet og Forperson for 
Unge Forskere

“Noget af det bedste 
jeg tager med mig fra 
konkurrencen som jury, er at 
møde alle disse fantastiske 
unge talenter.”

Troels Petersen
Forsker i partikelfysik 
ved Niels Bohr Instituttet 
 Jurymedlem ved Unge 
Forskere 12 år i træk

“Det er vigtigt, at unge mennesker tidligt i livet får mulighed for 
at fordybe sig i problemstillinger, der udvikler deres analytiske, 
kreative og formidlingsmæssige evner. Dette fremmes bedst, 
ved at der er incitamenter i omgivelserne, hvor man møder 

krævende og spændende udfordringer og får positiv respons på 
sin kreativitet og skabertrang. Unge Forskere-konkurrencen giver 

unge mennesker en udfordrende mulighed for at præsentere deres 
ideer og frembringelser for andre unge og for at få deres projekter 

kommenteret og bedømt af en fagkyndig jury”

Vagn Lundsgaard Hansen
Professor emeritus og juryformand i Unge Forskere

En udfordrende 
mulighed

Deltagerne får lov til at fordybe sig i 
lige præcis det, de synes er interessant, 

og deres projekter kommenteres og 
bedømmes af en fagkyndig jury



Unge Forskeres jury
Forskeres samlede jury består 
af en lang række fagpersoner, 
der beskæftiger sig professionelt 
med STEM eller formidling. 
Juryen tæller således udviklere 
og projektledere fra det private 
erhvervsliv, undervisere og 
formidlere fra hele landet samt 
forskere fra både offentlige og 
private institutioner.  Fælles for 
juryens medlemmer er, at de har et 
højt engagement i eleverne, deres 
projekter og en stor respekt for det 
arbejde, eleverne lægger i deres 
undersøgelser. 

Regionale semifinaler
Semifinalerne afholdes i marts 
(uge 10) og finder sted i landets 
fem forskellige regioner. Til 
semifinalen står deltagerne 
for første gang ansigt til ansigt 
med fagjuryen, og det er en stor 
oplevelse at skulle formidle sit 
projekt til nogle, der ikke har 
været involveret i processen, og 
som arbejder med naturvidenskab 
professionelt. 

Semifinalejury
Ved semifinalerne skal projektet 
fremlægges mundtligt for juryen. Her er 
udbyttet for eleverne, at de får finpudset 
deres formidlingskompetencer, opnår en 
højere faglig selvtillid og nye venskaber. 
Det store udbytte, eleverne får ved 
semifinalerne, skyldes i høj grad mødet 
med fagjuryen. 
På baggrund af feedback fra juryen har 
eleverne mulighed for at forbedre og 
kvalificere projektet yderligere, inden de 
skal præsentere det til finalen.

Mødet med 
juryen

Forjury
Efter deadline går 
forjuryen i gang med at 
udvælge de projekter, 
der skal videre til 
semifinalerne. Allerede 
her oplever eleverne et 
stort udbytte af Unge 
Forskere, da alle, uanset 
om projektet går videre 
eller ej, får skriftlig 
feedback.

Nå
nye
højder
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Finalecamp
Alle deltagere, der er udtaget 
til finalen, bliver inviteret 
med til en to-dages camp 
i starten af april, udbudt af 
Science Talenter. Her vil de få 
sparring på både den visuelle 
og mundtlige formidling af 
deres projekt. Finalisterne får 
mulighed for at finpudse de 
sidste detaljer og skabe et 
stærkt netværk af ligesindede 
scienceinteresserede. 

Finale
Science EXPO danner 
rammen for finalen i Unge 
Forskere og afholdes over tre 
dage i København. 
Finale arrangementet er 
tre dage med fuld fokus på 
science, og finalisterne vil stå 
side om side med en masse 
udstillere, og sammen vil de 
vise, hvad der rører sig inden 
for STEM. 

Finalejury
Endnu en gang skal projektet 
præsenteres mundtligt for 
en jury. Det bliver tydeligt, 
at både forjuryens og 
semifinalejuryens feedback og 
sparringen på finalecampen 
har givet dem en enorm og 
vigtig ballast. Når de når til 
juryrunderne under finalen, er 
eleverne blevet skarpe i deres 
formidling, og den faglige 
selvtillid er på sit højeste. 

Særprisjury
I løbet af åbent hus i 
forbindelse med finalen vil 
forskellige særprisjuryer 
gå rundt og tale med 
finalisterne for at finde en 
vinder af lige præcis deres 
særpris. Særprisjuryen 
har haft mulighed for at 
læse projektbeskrivelsen, 
rapporten og se 
video-pitchen.

15
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Internationale 
konkurrencer
Vinderne har mulighed for 
at blive udtaget til følgende 
internationale konkurrencer 
med alt betalt

EUCYS 2023
EM for Unge Forskere

ISEF 2024
ISEF er VM for Unge 
Forskere. Konkurrencen 
forventes afholdt i USA.

Præmier Senior
Finalisterne dyster om 
kontantpræmier, deltagelse i 
internationale konkurrencer og 
spændende sponsorpræmier. 
Der uddeles også priser til 
skoler og lærere, der har ydet 
en særlig indsats. 

Samlet vinder
Blandt de tre 1. pladser udvælges 
én samlet vinder af Unge 
Forskere Senior, som modtager en 
bonuscheck på 10.000 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 
naturvidenskabelige undervisning. 

Årets Forskerskole
Hempel Fonden og DTU anerkender 
hvert år to almene eller tekniske 
gymnasier med 100.000kr.

Antallet af 3. og 4. pladser afhænger af det samlede antal projekter.

1. præmie

4. præmie
2. præmie 3. præmie
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Samlet 
vinder

10.000 kr.

Life 
Science 

15.000 kr.

Physical 
Science 

15.000 kr.

Technology 
15.000 kr.

Life 
Science 

8.000 kr.

Physical 
Science 

8.000 kr.

Technology 
8.000 kr.

Life 
Science 

10.000 kr.

Physical 
Science 

10.000 kr.

Technology 
10.000 kr.

Life 
Science 

5.000 kr.

Physical 
Science 

5.000 kr.

Technology 
5.000 kr.

Unge Forskere Senior 2022/23Præmier
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Unge Forskere 
særpriser

Giv dine elever en konkret udfordring, 
der kan være startskuddet til en 
forskerkarriere eller åbne døren til 
toppen af dansk erhvervsliv. 
Hvert år uddeles en lang række 
særpriser af Unge Forskeres sponsorer, 
brug dem som inspiration og motivation 
til at lave et Unge Forskere projekt.

Særpriserne spænder bredt, og der 
dystes både om kontante præmier, 
deltagelse til helt særlige STEM-events 
i udlandet, sparring på projektet af 
forskere inden for emnet og mulighed 
for at præsentere projektet til et bredt 
publikum. 

Desuden sender vi hvert år vindere ud 
i verden for at repræsentere Danmark i 
internationale konkurrencer, bl.a. EM og 
VM i science.

På vores hjemmeside kan man finde den 
opdaterede liste over, hvilke særpriser 
der uddeles, og hvad præmierne er.

“Det er på mange måder 
en præmie, der handler 
om mere end selve 
konkurrencen. Det er vigtigt 
at skabe kontakter, blive 
inspireret og få blod på 
tanden af de andres mange, 
knivskarpe projekter.”

Joakim Færgeman 
Unge Forskere deltager og 
dansk repræsentant ved 
VM i Science

Hvis man kan blive ved i de 
meget svære tider, når man 
tænker: “Det er noget juks, 
det man sidder og arbejder 
med” og ligesom overkomme 
det. Så viser der sig en anden 
vej, hvor det bare alligevel på 
en eller anden måde ender 
med at blive lidt genialt.”

Konrad Basse Fisker 
Roskilde Katedralskole 3.g 
– Vinder af Unge Forskere 
Senior 2022

Unge Forskere Senior 2022/23



Vindere 2022

Vindere 
2022

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. 

Motivering fra juryen om årets 
Senior lærerteam 2023
“Thisted Gymnasium har gennem 
en årrække præsteret at sende højt 
kvalificerede og iderige projekter ind. 
Det er ofte et skulderklap og den lille 
opfordring og opmuntring fra dedikerede 
undervisere, der gør forskellen i forhold 
til at give eleverne den selvtillid, der skal 
til, når de sender projekter ind til Unge 
Forskere.

Thisted Gymnasium holder Unge Forsker 
fanen højt i Nordjylland, og det er fantastisk 
at se, hvordan I over de seneste år har 
sendt projekter til Unge Forskere. I har 
formået at arbejde med Unge Forskere 
som en del af jeres brobygning og er med 
til også at inspirere både grundskole- og 
gymnasieelever.”

18
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Betina Nyborg LInd & Lisbeth Tavs 
Gregersen fra Thisted Gymnasium, 
STX og HF

“Jeg har mine elever med til Unge Forskere, så vi kan arbejde 
innovativt med fagene, og vi kan give dem mulighed for at dykke ned i 
naturvidenskaben og undersøge, hvad de har lyst til.
Det, eleverne får med fra Unge Forskere fremadrettet, er, at de har lært 
noget om at lave et projekt, de har lært noget om at formidle deres 
naturvidenskabelige interesse på forskellige niveauer, og at de får en 
tro på, at de kan noget i naturvidenskaben.”

Betina Nyborg Lind, Lærer på Thisted Gymnasium

19
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Unge Forskeres jury om 
Konrad Basse Fiskers 
vinderprojekt
“The Grand Jury har valgt dette projekt 
som den samlede vinder, da det 
rækker udover den verden, vi kender. 
Projektet har et kæmpe potentiale med 
sin innovative tilgang til en relevant 
samfundsproblemstilling fremtiden. Vi 
håber derfor, at den samlede førsteplads 

Life Science 
1. præmie og samlet 
vinder Senior 2022

vil kunne bruge prisen til at føre projektet 
videre til stjernerne og sikre vores 
overlevelse og madproduktion i rummet.”

Integration af Dsup i 
Nannochloropsis Oceanica
Konrad vil gøre alger bedre egnet 
til dyrkning under et strålingstungt 
miljø som det på Mars ved brug af 
Dsup-proteinet.

“Det har været ret fedt at 
være med i Unge Forskere, 
især fordi der har været 
så stort engagement fra 
de andre deltagere også. 
Altså den måde man møder 
op, og alle aldersgrupper 
interesserer sig for hinandens 
projekter, og der er et 
kæmpe højt fagligt niveau.”

Konrad Basse Fisker 
Roskilde Katedralskole 3.g 
Vinder af Unge Forskere 
Senior 2022



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 be-
søgende lægger vejen forbi for at høre 
om finalisternes projekter og møde 
de forskellige virksomheder, museer, 
universiteter og organisationer, der 
alle står klar til at præsentere state-
of-the-art inden for teknologi, natur og 
miljø. Samtidig kommer det til at bul-
dre og brage fra den store scene, når 
science-entusiaster eksperimenterer, 
dissekerer og fascinerer med viden-
skabsfortællinger og -show. 

Der er åbent hus, og det er gratis 
Startskuddet lyder søndag, hvor alle 

Science EXPO
Finalen i Unge Forskere slutter af med et kæmpe brag, 

når Science EXPO danner rammen for finalen i
Danmarks største naturvidenskabelige konkurrence. 

kan gå på opdagelse blandt finalister-
nes 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 går 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 læk-
ker 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. 
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Besøg Science EXPO 
– og tag hele klassen med

Science EXPO d. 23.  25. april 2023 i København
Science EXPO er det perfekte sted at blive inspireret til selv at deltage i konkur-
rencen. Hvem ved, måske er der nogle af dine motiverede elever, der næste år 

står klar til at præsentere deres projekt til Science EXPO? 
 

Tag hele klassen med til Science EXPO, og giv dem chancen for at møde finali-
sterne, der står klar til at fortælle om netop deres naturvidenskabelige projekt. 

Besøg også de mange udstillere, universiteter, museer, virksomheder og interes-
seorganisationer, der viser, hvad der rører sig inden for naturvidenskab, og hold 

øje med scenen.

Gratis adgang

På scienceexpo.dk kan du holde dig opdateret om programmet og tilmelde klassen.
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“Eleverne tager inspiration, 
glæde og ikke mindst lyst 
til science med hjem! Ofte 
tror eleverne, at science 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
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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.

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.
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