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TA’ FORSKUD
PÅ FREMTIDEN
I Projekt Forskerspirer får du en unik mulighed for at
prøve kræfter med forskning. Du vælger selv det emne,
du vil fordybe dig i. Eksempler på projekter er:
• Musikterapi og demens
• Unge og Stress
• Reduktion af køers metanudledning
Er du også grebet af et specielt emne? Er der noget, du
gerne vil undersøge? Har du lyst til at være med til at
skabe ny viden? Et forskerspireprojekt kan handle om
alt mellem himmel og jord.
Folderen her giver et hurtigt overblik til dig som kommende forskerspire og til dig, der er koordinator.
Der er meget mere information at hente på
forskerspirer.ku.dk.

Med Projekt Forskerspirer får du
• Mulighed for at gå i dybden med noget, du
interesserer dig for
• Et indblik i hvad det vil sige at gå på universitetet og
arbejde som forsker
• Konkrete redskaber til at lave bedre opgaver og
projekter her og nu
• Mulighed for at arbejde sammen med en forsker.
Og så skulle vi hilse fra tidligere forskerspirer og sige,
at det er en personlig tilfredsstillelse at sætte sig nogle
ambitiøse mål, lære en masse undervejs, møde nye
mennesker og opleve, at du har taget et vigtigt første
skridt på vej mod din fremtid.

Velkommen!

Projektkoordinator,
Københavns Universitet
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OM PROJEKT
FORSKERSPIRER
Projekt Forskerspirer er et landsdækkende tilbud til
elever på de fem gymnasiale ungdomsuddannelser,
eux, hf, hhx, htx og stx.
Projektet lader talentfulde og nysgerrige gymnasielever
prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som
forsker. Du kan fordybe dig i alle områder inden for hovedkategorierne samfundsvidenskab, naturvidenskab,
sundhedsvidenskab og humaniora.

Fagkategorierne i projektet
• Humaniora (fx sprog, litteratur, historie, musik, kunst,
religion, filosofi, medier, retorik)
• Samfundsvidenskab (fx politik, økonomi, samfundsforhold,
psykologi, sociologi)
• Naturvidenskab (fx fysik, kemi, matematik, biologi, teknologi,
naturgeografi, bioteknologi)
• Sundhedsvidenskab (fx medicin, idræt, farmakologi og
forebyggelse)
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Dit helt eget forskningsprojekt
Som forskerspire udarbejder du et forslag til et
forskningsprojekt på cirka 5 sider. Her beskriver du
projektets problemstilling og argumenterer for et
forskningsdesign, der kan belyse problemstilingen.
Argumentationen tager udgangspunkt i teori, metode,
litteratur, empiri og processen for undersøgelsen.
Forskningsprojektet skal beskrives men ikke nødvendigvis gennemføres. Nogle vælger at lave mindre
forsøg eller pilotprojekter, som de inddrager i
deres beskrivelse. Du kan se eksempler på tidligere deltageres projekter på forskerspirer.ku.dk.
Fra forår til efterår
Projekt Forskerspirer løber over det meste af
et kalenderår. Undervejs skal du to gange på
todagesseminar, hvor du møder andre forskerspirer og bliver klædt godt på til at arbejde
videre med dit projekt.
Konkurrencen
Hvert år vurderer en jury alle indsendte projekter og beslutter, hvem der skal nomineres og
kåres som årets forskerspire inden for hver af
de fire hovedkategorier. Præmien er 20.000 kr.,
der kan bruges til at udføre projektet.

Årets Forskerspirer 2018

Hvad kræver det at være forskerspire?
• At du er elev på næstsidste år på stx, htx, hhx eller eux eller
førsteårselev på hf
• At du er nysgerrig og brænder for et emne
• At du vil investere tid i dit projekt
• At du kan arbejde meget selvstændigt
• At du deltager i de aktiviteter, der arrangeres i årets løb – både
projektets seminarer og dem, din koordinator tager initiativ til

Besøg universiteterne
Københavns Universitet er sekretariat for
projektet og står for hoveddelen af årets
aktiviteter, herunder to-dagesseminaret på
Københavns Universitet. Aarhus Universitet
er samarbejdspartner og arrangerer
Aarhusmødet, der løber over to dage i
september.
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DIT NETVÆRK SOM
FORSKERSPIRE
Selvom du måske er den eneste fra dit gymnasium, der
deltager i Projekt Forskerspirer, så er du aldrig alene
med dit projekt.
I det daglige vil din koordinator på skolen hjælpe dig
på vej med løbende sparring og information. Du har
også kontakt til en forsker, som kan svare på de faglige
spørgsmål. Endelig kan du altid henvende dig til forskerspiresekretariatet på Københavns Universitet ved at
skrive til forskerspirer@adm.ku.dk, og det er også let at
komme i kontakt med andre forskerspirer via forskerspirer-gruppen på facebook.

‘Jeg har ikke problemer
med at finde tiden,
jeg prioriterer benhårdt’
– Forskerspire
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KOORDINATOR
DIG

FORSKERKONTAKT

FORSKERSPIRESEKRETARIAT

FACEBOOKGRUPPE

Gode råd til dig som forskerspire
• Brug din koordinator, din forskerkontakt og andre forskerspirer som sparringspartner. Måske kan du
bruge 10 minutter på at fortælle din klasse om dit projekt og hvordan du arbejder med det.
• Du skal have fundet en forskerkontakt før sommerferien. Begynd i god tid, da forskere ofte er ude og
rejse og ikke altid kan træffes.
• Vær forberedt på, at der vil være en del arbejde i september og oktober op mod afleveringen. Det
kræver, at du prioriterer tiden, og at du fokuserer på dit forskerspirerprojekt
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ÅRETS GANG
Projekt Forskerspirer følger kalenderåret. Det vil sige,
at du typisk starter midt i 2. g / 1. hf og afslutter midt i
3. g / 2. hf. I løbet af året mødes alle forskerspirer til en
række arrangementer:
Københavnermødet
I april bliver du inviteret til et todagesseminar, der
foregår på Københavns Universitet. Her vil du blive
introduceret til det at arbejde akademisk, du vil møde
forskere fra forskellige fakulteter og tidligere forskerspirer. Her har du også god mulighed for at lære
andre forskerspirer at kende.
Regionale og lokale møder
I løbet af året er der en række mindre lokale og
regionale møder, hvor gymnasier i samme lokalområde fx samler deres forskerspirer. Aarhus Universitet
og Københavns Universitet tilbyder også regionale
møder som er frivillige at deltage i.
Aarhusmødet
I løbet af efteråret afholdes et todagesseminar på
Aarhus Universitet. Denne gang handler det om dit
eget projekt og hvordan du kommer i mål. Du vil
møde forskere og oplægsholdere, og der vil være tid
til at vende dine spørgsmål med andre deltagere.
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Afslutning og præmieoverrækkelse
Sidst på året inviteres du til en festlig afslutning på
dit år som forskerspire. Det foregår i festsalen på
Københavns Universitet. Her ser du de 12 nominerede projekter og møder Årets Forskerspirer 2019.
Årshjulet giver et hurtigt overblik over vigtige begivenheder undervejs. Du kan læse mere udførligt om de
enkelte aktiviteter på forskerspirer.ku.dk.

‘Det er ikke bare en opgave,
man sidder og skriver. Det kan
rent faktisk gøre en forskel for
nogle mennesker ude i verden.’
– Forskerspire
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ALT KAN SKE I PROJEKT
FORSKERSPIRER
Sofia Stroustrup blev i 2013 nomineret til årets forskerspirer i den humanistiske kategori med projektet: Sprog
og erkendelse. I 2017 skrev hun sin første videnskabelige artikel sammen med sin forskerkontakt. Artiklen
er baseret på Sofias forskerspirerprojekt. I dag læser
hun molekylær biomedicin på Københavns Universitet
og i 2018 var Sofia med til at vinde guldmedalje i den
største internationale talentkonkurrence om syntesebiologi iGEM.
Hvorfor meldte du dig til Projekt Forskerspirer?
Jeg blev interesseret i at deltage, fordi jeg kunne fordybe mig i et spørgsmål, jeg selv havde valgt, og fordi det
ikke handlede om at få gode karakterer. Det er fedt, at
projektet er bredt orienteret. Det var virkelig med til at
åbne min horisont. Det var også vigtigt for mig, at man
kunne prøve at forholde sig til sine spørgsmål på en
videnskabelig måde.
Hvordan fik du fat i din forskerkontakt?
I starten var det meget grænseoverskridende at skulle
skrive til min forskerkontakt - Mikkel Wallentin fra
Aarhus Universitet. Det er svært ikke at tænke, at den
person man skriver til, har helt vildt travlt og er alt for
vigtig og sej til at tage sig tid til at snakke med en gymnasieelev. Det er nok ikke helt forkert, men det betyder
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ikke, at man ikke skal prøve. Og det synes jeg er meget
vigtigt at lære.
Hvad har du fået ud af at deltage i
Forskerspirerforløbet?
Jeg har fået en masse viden. Jeg fik udført mit projekt
og har nu været med til at skrive en videnskabelig
artikel .
Projekt Forskerspirer præsenterede mig for mange
felter, der ikke nødvendigvis er en del af et gymnasiepensum. Og jeg blev meget inspireret af at høre om de
andre spirers tanker og idéer. Mit kendskab til universitetet som institution har også betydet, at det føltes
mindre fremmed, da jeg skulle finde ud af, hvad jeg
ville efter gymnasiet.
Hvad har du fået ud af at udføre dit projekt?
Det var rigtig fedt og sindssygt spændende at udføre
mit eksperiment, især fordi jeg selv planlagde og udførte det. Mikkels og mit samarbejde har været rigtig godt,
og han har været rigtig god og tålmodig til at besvare
mine spørgsmål. Jeg har lært meget nyt af at skrive en
videnskabelig artikel, fx har jeg brugt utrolig meget tid
på at forstå de statistiske tests, vi har anvendt. I foråret
var vi på en konference i Lund, hvor jeg præsenterede
vores resultater. Det var en rigtig stor oplevelse. Jeg er

Sofia Stroustrup blev nomineret til Årets Forskerspirer i 2013 og hun udgav sin første videnskabelige artikel i 2017. I dag læser hun molekulær
biomedicin og vandt guldmedalje i iGEM i 2018.

meget glad for at have haft muligheden for at arbejde
sammen med Mikkel.
Hvad har du fået ud af at være med?
At være med i projekt forskerspirer har først og fremmest styrket min faglige forståelse og kompetencer,
desuden har det hjulpet mig med at finde ud af, hvad
jeg vil, og hvad jeg er god til. Noget, jeg særligt tager
med mig, er en erfaring om, at når man rækker ud til
folk, kommer der ofte rigtig meget igen. Jeg har lært en
masse rare mennesker at kende,

Har du nogle gode råd til dem, der overvejer at
deltage
Se projekt forskerspirer som en mulighed for at forbyde
dig i noget, du synes er spændende. Og som en mulighed for at arbejde det på en serøs måde, hvor det hele
tiden er dine idéer som er omdrejningspunktet. Det er
meget særligt, og ikke noget man har mulighed for at
gøre alle steder. Forskerpsire giver dig nogle rammer
at arbejde indenfor, men i sidste ende er det dig, der
betemmer, hvor langt og hvorhen du vil gå.
Læs Sofias forskerspirerprojekt: http://forskerspirer.
ku.dk/arkiv/2013/synopser/hum_sofia_stroustrup.pdf/
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KONTAKTEN
TIL EN FORSKER
En vigtig opgave som forskerspire består i at finde
en forsker, der fungerer som faglig sparringspartner
undervejs. En forskerkontakt rådgiver om litteratur,
indkredsning af problemstilling, metodevalg og meget
mere. Kontakten omfatter almindeligvis et til to personlige møder samt et antal e-mails og/eller telefonsamtaler. Det kan være en god idé at afstemme forventningerne til kontaktens omfang, inden man går i gang med
samarbejdet.

Forskerne kan komme fra alle universiteter, den offentlige sektor eller fra en privat virksomhed. Det er først
og fremmest forskerspiren selv, der skal etablere kontakten. På projektets hjemmeside kan du finde hjælp
og gode råd om, hvordan du finder en forsker.

‘Det har været en fornøjelse at vejlede to forskerspirer. De var utrolig
motiverede og arbejdede målrettet
– og fik da også afleveret til tiden.’
– Forskerkontakt
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OM AT VÆRE
KOORDINATOR
Som koordinator er du det vigtige bindeled mellem
gymnasiets forskerspirer og projektsekretariatet. Det
er koordinatoren, der løbende informerer om vigtige
tidsfrister og aktiviteter, og er med til at finde de elever,
der deltager.
Det er også koordinatorens rolle jævnligt at mødes
med skolens forskerspirer og hjælpe med at sætte mål
undervejs og holde motivationen oppe.

På hjemmesiden findes en koordinatorhåndbog, som
gennemgår projektet fra en koordinators synsvinkel.
Projektsekretariatet udsender løbende mails med information, du som koordinator skal videreformidle.
I januar afholdes et møde på Københavns Universitet
for koordinatorer. Mødet er koordinatorernes mulighed for at udveksle erfaringer, vende spørgsmål og
eventuelt etablere aftaler om samarbejde på tværs af
gymnasierne i løbet af året.

Forslag til koordinator-aktiviteter
• Afholde jævnlige fællesmøder med skolens forskerspirer. Forskerspirerne har
ofte stort udbytte af at drøfte deres projekter med hinanden. Overvej at mødes
med andre gymnasier i lokalområdet.
• Sørge for at samle alle forskerspirer, inden de går på sommerferie – og
fastsætte en dato for det første møde efter sommerferien. Erfaringen siger, at
det er perioden hen over sommeren, der får en del til at falde fra.
• Organisere en skrive-workshop i månederne op til aflevering.
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MINE OPLEVELSER
SOM FORSKERSPIREKOORDINATOR
Af Steen Sonne-Hansen, koordinator,
Midtsjællands Gymnasium
Midtsjællands Gymnasium har deltaget med 2-4 forskerspirer hvert år siden 2010, til stor glæde for både
spirerne og skolen.
En af de vigtigste koordinatoropgaver er at rekruttere
de ’rigtige’ elever til projektet og holde dem til ilden
undervejs. Her på skolen starter processen med en
fællessamling i december. Her fortæller de nyudsprungne spirer om deres projekter, hvad året har budt
på, herunder arrangementer, de har været til, hvordan
det er at samarbejde med en forsker, de sociale oplevelser, de har haft, og timer, de har lagt i projektet.
Næste skridt er at indkalde interesserede spirer til et informationsmøde, hvor jeg gennemgår årshjulet og fortæller lidt om de forskellige forskerspirearrangementer,
herunder Københavner- og Århusmødet, og hvordan vi
som skole støtter op om projektet. Mødet slutter af med
en præsentation af selve optagelsesproceduren, som
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hos os er projektbeskrivelsen og en kort motiveret ansøgning. I udvælgelsen er det for mig vigtigt først at kigge på elevernes motivation for at deltage, og dernæst
sikrer jeg mig, at de har det faglige overskud, der skal
til. Er jeg i tvivl, kontakter jeg klassens lærere for en
‘second opinion’. Sidste del af udvælgelsen går på selve
projektbeskrivelsen. Her præsenterer langt de fleste
heldigvis et spændende forskningsprojekt.
Hvordan holdes eleverne til ilden?
Efter Københavnermødet, hvor eleverne er fyldt med
gode idéer og konkrete værktøjer til det videre arbejde,
afholder jeg individuelle samtaler. Eleverne skal lave en
plan for deres arbejde i foråret, og med udgangspunkt
i planen snakker vi om mulige forskerkontakter og
typer af materialer, som de skal på jagt efter. Vi afslutter
samtalen med at finde en deadline for, hvornår eleven
skal have kontaktet mulige forskere og lavet en forsker
aftale. Deadline ligger typisk i starten af maj. I denne
periode mødes eleverne og deler erfaringer,
blandt andet i forhold til at etablere en forskerkontakt.

Der er store forskelle på, hvor hurtigt det går. Nogle
er allerede i gang med at læse oversigtsartikler, mens
andre har problemer med at finde den rette forsker.
Afhængig af hvor langt eleven er kommet, går jeg ind
og hjælper med at finde en forsker, og her kan forskerspiresekretariatet også rådgive.
Efter sommerferien gælder det planlægning frem til
Aarhusmødet. Her er det vigtigt, at eleverne både får
aftalt møder med deres forskerkontakt og mødes med
de andre spirer og diskuterer deres projekter. I efteråret
er min primære rolle at yde akut førstehjælp, hvis en
spirer kører fast, og så prøver jeg at overbevise dem
om, at det bedste er at få afleveret. Eleverne plejer at
være dybt taknemlige for denne vejledning.

Hvad kan spirerne bruge projektet til?
Spirerne fortæller stolt, at det vigtigste er den personlige sejr, det at have gennemført et projekt på et fagligt
meget højt niveau og de mange studiekompetencer,
det har medført. De fremhæver også de mange personlige og sociale oplevelser, de har haft. Det bliver til
fulde bekræftet, når jeg senere møder spirerne til en
’gammel elevfest’, og hører om deres studieliv. Nogle
har brugt diplomet til at komme ind på en ønskeuddannelse, og andre har været mere trygge ved overgangen til en videregående uddannelse, fordi de har haft
et fagligt og personligt overskud og kan se sig selv i
forskningens verden.

‘For spirerne er det en
personlig sejr at gennemføre
et projekt på et fagligt meget
højt niveau!’
– Steen Sonne-Hansen
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‘Her kan man være nysgerrig på noget,
man kan bruge til noget.’
– Forskerspire

Projekt Forskerspirer finansieres af
Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet
og koordineres af Københavns Universitet.
Aarhus Universitet er samarbejdspartner på projektet.
www.forskerspirer.ku.dk
På Facebook:
”Projekt Forskerspirer”

