
     
 
 
 
Göteborgselever vidare i Forsknings-SM 
 
Pressinbjudan 2020-02-24 
 
Välkomna att besöka semifinalen av Forsknings-SM i Göteborg, torsdag den 27 februari 2020. Tävlingen 
är en av landets åtta semifinaler inför den nationella finalen på Tekniska museet i Stockholm 31 mars-2 
april. 
 
Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare, är Sveriges största tävling i naturvetenskap, 
teknik och matematik för gymnasieelever. På semifinalen i Göteborg, som arrangeras av 
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, tävlar elever med 30 olika 
projektarbeten. De har chans att vinna en rad priser och kvalificera sig till finalen där Sveriges 
Unga Forskningslandslag, Sveriges representanter till världens största vetenskapstävlingar för 
unga, utses. Sammanlagt tävlar deltagarna i Utställningen Unga Forskare om olika priser till 
ett värde av över 500 000 kr.  

Bland de tävlande på semifinalen i Göteborg finns elever som har konstruerat ett 
självförsörjande och autonomt odlingshabitat som svar på klimatförändringarna, och som 
undersökt larvers förmåga att bryta ner plast. Projekten ställs ut i montrar på en utställning 
och bedöms av en jury bestående av forskare.  

Utställningen är öppen för allmänheten och gymnasieklasser bjuds in för att få kunskap, 
inspiration och projektidéer. 
 

- Ungdomar behöver förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik 
och matematik. Att fler unga väljer en framtid som forskare eller specialist är en viktig 
nyckel för att vi ska kunna lösa våra gemensamma samhällsutmaningar. Det är därför 
väldigt roligt att se vilket stort engagemang vi möter hos Göteborgs unga i år, säger 
Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare. 

 
Pressinbjudan till semifinalen i Göteborg 
Press och media är välkomna att besöka semifinalen torsdag den 27 februari. 
Semifinalen är öppen kl. 9.00-11.00 och 13.00-14.00. Prisutdelningen hålls kl. 16.00-
16.30. 
Plats: Göteborgs universitet, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinareg. 20A 
Info: www.ungaforskare.se/utstallningen/goteborg 
 
Pressinbjudan till finalen i Stockholm 
Press och media är välkomna att besöka finalen på Tekniska museet i Stockholm. 
Utställning: 31 mars och 1 april kl. 10:00-14:30. 
Prisceremoni: 2 april kl. 13.30-15.00. 
Info: www.ungaforskare.se/utstallningen 
 

 
 



     
 
Kontakt 
 
Anna Hedlund 
Generalsekreterare, Unga Forskare 
076 109 11 23 
anna.hedlund@ungaforskare.se  
 
Kontaktpersoner på plats:  
Dorotea Blank 
Chalmers tekniska högskola 
076 792 95 55 
dorotea.blank@chalmers.se 
 
Marie Jensen 
Göteborgs universitet 
076 622 98 51 
marie.jensen@gu.se 
 
Nour Haydar Ahmad 
Unga Forskare 
076 077 75 20 
nour.haydar-ahmad@ungaforskare.se 
 
 
 

Om Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare 
Utställningen Unga Forskare har arrangerats sedan 1963 och är Sveriges största tävling för 
gymnasister inom naturvetenskap, teknik och matematik. Varje år tävlar hundratals elever i en digital 
uttagning samt i semifinaler runt om i Sverige. Finalen hålls på Tekniska museet i Stockholm den 31 
mars-2 april 2020. Ett stort antal skolklasser besöker Utställningen varje år för att inspireras, få 
kunskaper och egna projektidéer. Deltagarna tävlar om priser till ett värde av över en halv miljon 
kronor, bland annat utses Sveriges Unga Forskningslandslag, Sveriges representanter i världens 
största vetenskapstävlingar för unga. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen 
Unga Forskare som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. 
www.ungaforskare.se/utstallningen 
  
Om Unga Forskare 
Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 
25 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, 
som grundades 1977, består av 42 medlemsföreningar som organiserar 4 700 medlemmar. Unga 
Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i 
Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. 
www.ungaforskare.se 
 

 


