
Unge Forskere er Danmarks største naturvidenskabelige 

talentkonkurrence for børn og unge i grundskolen og på 

ungdomsuddannelser.  

Talentkonkurrencen Unge Forskeres hovedformål er at finde, udfordre og anerkende 

talenter inden for det naturvidenskabelige område. Unge forskere samler elever fra hele 

landet og gennem faglig sparring er det vores vision at understøtte deltageren således at 

de skal blive så dygtige, som de kan. Unge Forskere er et talentprogram både for 

drømmerne med højt til loftet og for praktikerne, der engagerer sig i helt konkrete, 

virkelighedsnære problemstillinger. I Unge Forskeres vision arbejder vi med at lade børn 

og unge arbejde direkte med den naturvidenskabelige forskning og teknologiske udvikling. 

De unge forskere viser, at deres ideer kan omsættes til handling i den virkelige verden, og 

at børn og unge kan gøre en forskel.  

Unge Forskere for alle  

Unge Forskere er et gratis talentprogram for elever i grundskolen og på gymnasiale 

uddannelser i hele Danmark. Unge Forskere bidrager til talentudvikling gennem 

konkurrencen, ligesom den styrker arbejdet med innovation, ideudvikling og den 

naturvidenskabelige arbejdsmetode i den daglige undervisning. Gennem projektarbejde får 

eleverne mulighed for at dyrke deres interesse for science, og i konkurrence med landets 

bedste unge forskere kan de nå helt nye højder. Unge Forskere er dermed et program, der 

både fokuserer på de dygtigste talenter, og som generelt styrker den naturfaglige identitet 

og almene naturfaglige dannelse blandt børn og unge i Danmark.  

Unge Forskere i de kommende år  

Unge Forskere stræber efter at blive en national science event og et afgørende led i 

fødekæden mellem grundskoler og gymnasiale uddannelser på den ene side og 

universiteter og erhvervsliv på den anden side. Det skal fortsat ske gennem konkurrencen, 

faglig støtte, talentfremmende aktiviteter, anerkendelse og fordybelse, samarbejde med 

universiteter og erhvervsliv og ved at være adgangsgivende til internationale science-

konkurrencer i bl.a. EU, USA og Kina. Unge Forskere sætter særligt i den kommende 

periode fokus på • øget fokus på rekruttering og skaber større berøringsflade. • særligt 

fokus på ungdomsuddannelser og hvordan Unge Forskere peger ind i både elever og 

lærers hverdag, for derigennem at sætte større aftryk blandt eleverne på især de 

gymnasiale uddannelser (HTX og STX) • styrke rammen for Unge Forskere aktiviteter og 

events og i endnu højere grad understøtte elever, lærere, erhvervsliv, 

uddannelsesinstitutioner, politikere og pressens mulighed for at samles i et fælles med 

fokus på naturvidenskab.  

Projektledelse  

Unge Forskere er 100% støttet af organisationer, fonde og ministerier. Unge Forskere 

organiseres af Astra – det nationale naturfagscenter. 


