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Forskning hett på sommarlovet  
 
Under en vecka i augusti deltar 20 elever i åldern 14-15 år i en naturvetenskaplig och teknisk 
sommarforskarskola. Laborationerna anknyter till temat ”Upptäck framtidens lösningar”, där deltagarna 
utforskar tekniker och innovationer för ett klimatsmart samhälle. Problembaserat lärande och 
teamarbete skapar ett kreativt och innovativt tankesätt hos eleverna. Fokus ligger på process istället 
för på betyg och resultat. Handledarna är engagerade universitetsstudenter som inspirerar och 
coachar de yngre eleverna.  
 

-Vi utgör ett komplement till skolan, och genom Sommarforskarskolan skapar vi en arena för 
upptäckarglädje, nyfikenhet och inspiration, vilket är grunden för ett hållbart intresse. Vi samlar 
framtidens specialister och ledare, som är de som kommer ta sig an och lösa våra stora utmaningar 
som klimatfrågan, säger Anna Hedlund, generalsekreterare för Förbundet Unga Forskare. 
 

Deltagarna får experimentera och laborera inom kemi, biologi, teknik och fysik i moderna labb på 
Göteborgs universitet. Programmera robotar och återvinna bomull är några av sakerna som står på 
schemat.  
 
- I Sverige behöver vi forskare och ingenjörer som ligger i framkant. Vårt samarbete med Unga 
forskare syftar till att stimulera unga att forska, utveckla sig vidare samt studera naturvetenskap. Det 
är bra för oss i industrin, det är bra för Sverige, säger Andreas Veje, Innovation Centre Manager, 
Borealis. 
 
Senaste PISA-mätningen visar att Sverige tappar stort i ämnen som matematik och naturvetenskap 
och färska siffror från Göteborgs stad visar att 30 % av eleverna i årskurs 9 inte går ut skolan med 
godkända betyg i alla ämnen. Samtidigt efterfrågar näringslivet ny kompetens inom dessa ämnen för 
att klara framtidens utmaningar, inte minst på klimatområdet. Totalt förväntas Sverige sakna 50 000 
ingenjörer år 2030. 

 

Journalister är välkomna att besöka sommarforskarskolan på Göteborgs universitet, vardagar 

mellan 9.00-15.00, 1-5 augusti. 

Kontakt:  

Anna Hedlund, generalsekreterare Förbundet Unga Forskare: 076-109 11 23 

anna.hedlund@ungaforskare.org    

Andreas Veje, Borealis AB, Stenungsund, Innovation Centre Manager, 076-637 81 16, 
andreas.veje@borealisgroup.com 
 

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Med huvudkontor i 

Wien i Österrike bedriver Borealis verksamhet i mer än 120 länder samt har cirka 6.500 anställda. Omsättningen uppgick 2015 till 7,7 miljarder 

euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen, där återstående 36% ägs av OMV, den ledande 

energikoncernen i Europas tillväxtområde. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett 

samriskföretag med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). 

Borealis Social Fund grundades 2008. Fonden finansieras genom att en del av Borealis vinst öronmärks för att stödja initiativ som syftar till att 

öka intresset för kemi och naturvetenskap samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor och de utmaningar som plast står inför. Borealis anser 

att tillväxt bara kan ske hållbart i en hälsosam miljö, i ett samhälle byggt på välfärd. De projekt Borealis Social Fund stödjer finns i de närområden 

där Borealis har verksamhet. Det innebär att Borealis Social Fund finansierar initiativ i stora delar av Europa, Asien och i Mellanöstern.  



 

  
 
Förbundet Unga Forskare är Sveriges största ideella organisation med syfte att utveckla ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och 
matematik. Vi driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga med intresse för forskning. Vi har funnits 
sedan 1977 och vårt motto är unga för unga. www.ungaforskare.org, www.ungaforskare.org/forskarskolor 
 
 
Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet arbetar med utbildning och forskning inom biologi, geovetenskaper, fysik, kemi, 
kulturvård, marina vetenskaper, matematik och miljövetenskap. www.science.gu.se 

 

 

 

 


