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Akademiet for yngre forskere

19:00 Bassolo fra komponisten Verdi, ved Michael Duch

19:15 Verdier
Den unge filosofen og forskeren Solveig 
Aasen fra Centre for the Study of Mind 
in Nature ved Universitetet i Oslo gir et 
engasjerende plenumsforedrag rundt 
Forskningsdagenes tema i år; verdier.
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20:15 Forskermøter og interaktive aktiviteter
 Forskermøter

Man får møte Akademiet for yngre forskeres egne medlemmer  
til en samtale om forskerhverdagen i en uformell setting. Forskere 
fra ulike fagområder innen humaniora, samfunnsvitenskap, 
medisin og naturvitenskap er tilgjengelig. Forskerne forteller  
kort hva de forsker på før det åpnes for samtale med publikum  
- alle spørsmål tillatt!

Funn, fakta og forskerprosessen
Vi inviterer besøkende inn i ulike forskningsprosesser der man 
får prøve ut forskerrollen gjennom forskjellige aktiviteter. 

Geolog og stipendiat Hanne-Kristin Paulsen 
fra UiT Norges arktiske universitet byr på et 
hands-on arrangement om gull og verdifulle 
mineraler. Kom og lær hvorfor gull er så 
verdifullt og hvordan man finner det!
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Elise Must fra Norsk Hydro tegner og 
forteller fra sin ferske doktoravhandling 
om hvordan naturressurser spiller inn på 
folks opplevde økonomiske ulikhet og 
deres holdninger til bruk av politisk vold i 
Tanzania.  

Stipendiat Lis Allaart fra UiT 
Norges arktiske universitet har utført 
forskningsarbeid på Svalbard og ble titulert 
som “isbredetektiv” da hun nylig vant en 
formidlingskonkurranse om sin forskning. 
Hun vil la oss bli med inn i en spennende 
verden med arktiske naturverdier og fortelle 
om blant annet isbreer og klimaendringer.

 
Vinnerne av Unge forskere kommer
Unge Forskere er en forskningskonkurranse for unge mellom 13 
og 20 år. Vi er så heldige å få besøk av flere av vinnerne av årets 
konkurranse:

Sigrid Vårvik Sønnesyn   Maximillian McGregor 
Humanistiske fag   Humanistiske fag

De vil presentere sine spennende vinnerbidrag og i tillegg får vi 
vise korte videoklipp av flere av deltakerne på årets konkurranse! 
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Susanna Suttie    Luka Grujic 
Humanistiske fag   Naturvitenskap og teknologi

Vi får også besøk av Kate A. Furøy 
fra Forskningsrådet, som jobber 
med både Unge Forskere og andre 
forskningsaktiviteter for barn og unge. 

 

21:30 Verdier og liberalisme
Den unge politikeren 
og forfatteren Sveinung 
Rotevatn vil gi oss et annet 
syn på tematikken verdier, 
blant annet om verdien 
av kunnskap i fremtidens 
samfunn. Sveinung har gitt ut 
boka “Liberalisme på norsk” 
der ulike politiske spørsmål 
og problemstillinger er 
drøftet.
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22:30 Huskonsert og mingling
 Kvelden avsluttes med mingling og elektronisk huskonsert  
 med forskermusiker og musikkforsker Alexander Jensenius  
 fra Akademiet for yngre forskere.
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