Schemat för SIYSS är här
Bjud dina elever på forskning och samtal i världsklass i Stockholm International Youth
Science Seminar, SIYSS! Låt dina elever träna vetenskaplig engelska samtidigt som de blir
inspirerade av unga förebilder, unga forskare i världsklass. Missa inte det spännande
rundabordssamtalet Minds of the future som sänds 15 februari där unga briljanta talanger
tillsammans med Nobelpristagaren David MacMillan diskuterar lösningar på frågor som är
viktiga för unga idag. Anmäl dig och dina elever redan idag!

Schema och mer information

Kicka igång gymnasiearbetet med åk 2!

Besök Utställningen Unga Forskare! Mellan 2 och 7 mars arrangeras våra nio semifinaler,
från norr till söder och från väst till öst. Vi välkomnar särskilt Uppsala universitet som ny
semifinalsarrangör. Kom och låt er inspireras av deltagarnas projekt! Perfekt för dig som
har elever som snart ska göra sitt gymnasiearbete. Alla besökare är välkomna - gratis
inträde för föranmälda klasser.

Besök vår finalutställning digitalt från 27 mars! Låt klassen hämta projektidéer och
inspiration och ställa frågor till finalisterna. 2022 års finalutställning är fortfarande öppen!

Utställningen Unga Forskare, SM i forskning, är Sveriges största vetenskapsmässa och
tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Den är en
möjlighet för elever att lyckas bättre med sina projekt och en chans att nå ett steg längre.

Läs mer om semifinalerna

Läs mer om finalen

Besök finalutställningen 2022

Aktuell forskning med tillhörande projektförslag

Digitala lektioner om IT-säkerhet och källkritik
Ta del av fem digitala lektioner för högstadiet och gymnasiet som ger eleverna en gedigen
utbildning i IT-säkerhet. Allt från hur internet fungerar till digitala spår och missbruk av data,
till bedrägerier och strategier att skydda sig, till hackare, etik och källkritik. Vi jobbar med
informationstexter, filmer, diskussionsfrågor, grupparbeten, quiz och skrivuppgifter.
Materialet nås vis den kostnadsfria utbildningsplattformen SkillsBuild.

Läs mer om materialet och ladda ner lärarhandledningen

