
Forskarmöten 2015 –
sommarforskarskola för  

gymnasieungdomar 12–14 augusti
Forskarmöten är ett 3-dagars möte om forskning för ungdomar som läser andra året på 
gymnasiet och tycker att forskning verkar intressant. Under mötet träffar deltagarna fors-
kare från Sveriges unga akademi för stimulerande och inspirerande diskussioner om vad 
forskning innebär, som till exempel: 

• Hur är det egentligen att vara forskare?
• Hur kan forskning hjälpa till att göra världen bättre?
• Finns det faror med forskning?

På agendan finns allt från subatomär fysik till musik, men fokus ligger på kärnan i all forskning, 
nyfikenhet och upptäckarglädje. Diskussioner om forskning varvas med studiebesök, föreläs-
ningar och utflykter. 

Nu kan du söka till Forskarmöten 2015! Gilla Forskarmöten på Facebook, där håller vi dig under-
rättad om vad som händer kring Forskarmöten. Mer information och ansökan hittar du här:
→ http://sverigesungaakademi.se/forskarmoten 
→ Sista dag för ansökan: 4 maj

Sveriges unga akademi är ett självständigt och oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval 
av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Den möjliggör möten över 
ämnesgränser som ger upphov till oväntade aktiviteter. Akademin bildades 2011 på initiativ av 
Kungl. Vetenskapsakademien.

C/O KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN, BOX 50005, 104 05 STOCKHOLM

INFO@SVERIGESUNGAAKADEMI.SE, TWITTER: @UNGAAKADEMIN, FACEBOOK: SVERIGES UNGA AKADEMI 

HTTP://SVERIGESUNGAAKADEMI.SE



Forskarmöten – sommarforskarskola för 
gymnasieungdomar 

– Syftet med Forskarmöten är att erbjuda gymnasieungdomar en möjlighet till så kallade 
defining moments; ögonblick eller situationer där man kommer på vad det är man vill göra 
i livet. I de bokkapitel första generationen av Sveriges Unga Akademis medlemmar har 
skrivit framgår att forskningsintresset ofta har väckts ganska tidigt i livet och ofta genom 
inspirerande möten med lärare, forskare eller andra människor som på något vis öppnat 
dörren till forskarvärlden. Detta vill vi göra. Framtiden kommer att visa om vi lyckas. Gör 
vi det i något fall är det alldeles fantastiskt! (Henrik Zetterberg, professor i neurokemi)

SÅ HÄR KAN SCHEMAT UT FÖR FORSKAR-
MÖTEN SE UT
 
Dag 1 
Välkomsthälsning, gemensam lunch 
Kl. 13–14: allmän information om Forskarmö-
ten där lärarna och deltagarna presenterar sig 
för varandra i storgrupp i Hörsalen, Sven Lovén. 
Indelning i smågrupper. 
Kl. 14–15.30: möten i smågruppsformat (6 
smågrupper, en per lärare, roterar var 45:e 
minut). Teman att diskutera: Frågor inskickade 
av studenterna, men kan även vara frågor som: 
Vad är forskning? Hur blir man forskare? Vet vi 
inte redan allt man behöver veta? Vad är forsk-
ning bra för? Finns det farlig forskning? Är det 
särskild forskning vi borde göra och forskning vi 
inte borde göra? 
Kl. 15.30: Fika+besök labb.
Kl. 16.30–17.15: Ett smågruppsmöte till. 
Kl. 17:15–18:15: Middag på anläggningen.
Därefter brännboll, bad och ev. annan aktivitet.

Dag 2 
Kl. 8–9: Frukost
Kl. 9–11.30: Forskarmöten fortsätter enligt ett 
roterande schema med smågrupperna (samma 
smågrupper), 45 min. per lärare.
Kl. 12:00: Lunch 
Kl. 13–15: Båtutflykt. En grupp kl. 13 (20 pers.) 
En grupp kl. 14 (20 pers.).
Kl. 15– ca 16.00: Tvärgruppsmöten (ca 4 lä-
rarlösa grupper med 6 i varje; diskutera ett par 
frågor per grupp, redovisa på fredag; exakt vilka 
frågor bestämmer lärarna under förmiddagen).
Kl. 15:30: Fika (mackor).
Kl. 15:45: Uppsamlande helgruppsmöte: hur 
går det för oss?
Kl. 16.00–18.30: Utflykt till Havets Hus i 
Lysekil med guidad visning. Färjan går kl. 16:23 
från Gullmarstrand Hotell & Konferens.
Kl. 20: Middag på anläggningen

Dag 3 
Kl. 8–9: Frukost
Kl. 9–11.00: Redovisning av tvärgrupps arbetena 
– vad har vi kommit fram till?
Kl. 11.30–12.00. Föreningen unga forskare 
kommer och informerar om sin verksamhet.
Kl. 12: Lunch, avslutning och hemfärd

Diskussionfrågor vid Forskarmöten 2014.

Henrik, professor i neurokemi och Palle, docent i tillämpad IT 

och musik, ledare under Forskarmöten 2014.

Sveriges unga akademis ordförande Martin, professor i strukturbiokemi med deltagare 

på Forskarmöten 2013. Foto: Mia Lindskog

– Kan man bevisa något? Gruppdiskussioner under Forskarmöten 2014. 

Foto: Anna Kjellström

Forskarmöten är kostnadsfritt och drogfritt. Resor till och från Forskar-
möten ersätts upp till ett visst belopp. Forskarmöten genomförs med 
stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Guidad båttur på Gullmarsfjorden vid Forskarmöten 2014.


