
När: 8–10 augusti
Var: KFUM:s kurs- och lägergård på Norrbyskär, Västerbottens skärgård, Umeå 
För vem: dej som ska börja eller har gått ut åk. 3 i gymnasiet.
Forskarmöten är kostnadsfritt. 
Resor ersätts (motsv. standardpris ekonomiklass). 
Sista dag för ansökan: 15 maj 
Läs mer: https://www.sverigesungaakademi.se/fomo

ANSÖK NU:

Forskarmöten 2022

– sommarforskarskola för alla ämnen! 

Så här ungefär kan programmet se ut:
 
Dag 1 
Deltagare hälsas välkomna! Gemensam lunch.
12:15–12:45 Allmän information, lärarna och deltagarna 
bekantar sig med varandra. Indelning smågrupper 
sker. 
12:45–13:45 Vetenskapliga presentationer. Några av 
ledarna berättar kort om sina fält. 
13:45–14:30 Möten i smågruppsformat Frågor som: 
Vad är forskning? Hur blir man forskare? 
14:30 Fika
15:00–16:30 Vi utforskar Norrbyskär
15:00–18.00 Forskarmöten enligt roterande schema 
med smågrupper
18:00 Middag 

19:00 Vi spelar vetenskapsspelet Expedition Mundus
21:00 Kvällsfika

Dag 2 
08:00–09:00 Frukost
09:00–09:45 Vetenskapliga presentationer av 
ledarna.
09:45–12.00 Forskarmöten enligt roterande schema 
med smågrupper 
12:00–13:00 Lunch
13:00–15:00 Paddling
15:00–17:45 Tvärgruppsmöten (lärarlösa, diskutera 
och förbereda presentationer [som diskussionsledare] 
för utdelade frågor, relaterade till Forskarmöten. 
15.15  Fika finns 
17:45–18:15 Vetenskaplig presentation 

18:30 Festligare gemensam middag
19:45–20:45 Gemensam aktivitet
Fri aktivitet/bad o bastu

Dag 3 
08:00–09.00 Frukost
09:00–09:30 Utcheckning 
09:30–10:15 Smågruppsmöte
10:15–12:15 Presentationer deltagarna tillsammans 
med lärarna
12:15–13:00 Lunch
13:00–13:30 Utvärdering, avslutning
13:30 Återtransport Umeå

Forskarmöten är självklart alkohol- och drogfritt. 

– Vi ser fram mot 
din ansökan! 

Forskarmöten arrangeras med stöd från Kempestiftelserna.
Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. 
Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en röst och som arbetar med att föra ut 
forskning till barn och unga. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien.
Kontakta oss gärna: info@sverigesungaakademi.se, 070-673 94 45, webb: sverigesungaakademi.se, 
Instagram: sverigesungaakadem.se, Facebook: Sveriges unga akademi, Twitter: @Ungaakademin
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Forskarmöten är Sveriges unga akademis sommarforskarskola. Här får du 
möta unga, ledande forskare från olika fält, från klimat och malaria till  
pedagogik. Är du nyfiken på vad en forskare gör, vad man kan forska om 
och hur man blir en forskare? Då är Forskarmöten något för dig!


