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PROJEKTLEDARENS ORD

VÅGA FORTSÄTTA ATT
DRÖMMA
TEXT: STELLA AXELSSON

Det är omöjligt att hålla tillbaka det leende eller stoppa den glädje jag känner när jag
läser igenom projekten som deltar i Utställningen Unga Forskare 2021. Det är inte ofta
man känner sig fullt så hoppfull inför framtiden. Vad ni har skapat är helt enastående och
jag känner riktig stolthet.
Det krävs både självkännedom och mod för att våga följa sina drömmar. Jag hoppas att ni
kommer att våga skapa en egen väg och att årets utställning blir en betydande utgångspunkt på era fortsatta mål och drömmar.
För mig känns det magiskt att få vara en del av detta onekligen stora och otroligt viktiga
projekt som Utställningen Unga Forskare är. De fantastiska människorna som samlas här
bär alla på drömmar som vi vill stötta och stärka. Det kan kännas som att det är långt
borta: att drömma om att bli forskare, längta till att upptäcka något nytt eller att på
djupet vilja förstå hur något fungerar. Jag hoppas att ni känner inom er att det här kan bli
er början.
Vi som arbetat med projektet under året, Utställningsgruppen, är precis som ni fyllda
med drömmar, hopp och längtan. Vi är också nyfikna på att utforska och upptäcka. Jag
hoppas att vi alla trots distansen i år kan ta vara på den gemenskapen som vi kan finna i
varandra och tillsammans nå nya höjder.

BILD: MIKAEL MONTÉN
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OM UTSTÄLLNINGEN UNGA FORSKARE
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EN KATALYSATOR
FÖR UNGA
Utställningen Unga Forskare, SM i forskning, är Sveriges största vetenskapsmässa och
tävling inom naturvetenskap, teknik och matematik för unga. Vi brinner för ungas möjligheter att utveckla, utöva och fördjupa sitt intresse för forskning och utveckling.
Sedan 1963 har Utställningen Unga Forskare, som drivs av organisationen Unga Forskare, varit en katalysator för unga i Sverige. I år har alla delar av Utställningen genomförts
digitalt, både de sju semifinalerna och finalveckan dit de 55 bästa projekten kvalificerat
sig.
Deltagarna tävlar med vetenskapliga projektarbeten som de gjort under sin gymnasietid.
Utställningen Unga Forskare är en kvalitativ tävling där Sveriges största talanger blir
belysta och belönade för sitt hårda arbete. Deras projekt bedöms av en professionell jury
bestående av över 200 forskare och personer från näringslivet. Finalen avslutas med en
digital prisutdelning där vi utser Sveriges Unga Forskningslandslag – svenska representanter till världens största vetenskapliga forum och vetenskapstävlingar för unga.
Totalt uppgår våra priser till ett värde av en halv miljon kronor.

BILD: OLA JACOBSEN
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SKOLMATERIAL

SKOLMATERIAL FÖR
LÄRARE
För lärare erbjuder vi en mängd olika verktyg och material som både kan användas under
lektionstid och för att inspirera elever till att utöva sitt intresse för naturvetenskap, teknik
och matematik efter att skolan är slut.
I år kompletteras Utställningen Unga Forskare med ett nytt digitalt program för skolan.
Tillsammans med ledande aktörer inom svensk och internationell forskning vill vi inspirera och rusta ungdomar för en framtid som forskare, specialist eller ingenjör.
I öppna föreläsningar och digitala montrar presenteras aktuell forskning och spännande applikationer inom allt från etisk AI, internet of senses och självkörande fordon till
miljövänliga material, solsegel och hållbara städer. Vi erbjuder även en rad presentationer
till stöd för gymnasiearbetet, i vetenskaplig metod, vetenskapskommunikation, tidigare
finalister som berättar om sina gymnasiearbeten och mycket mer. Materialet fungerar
både till stöd för gymnasiearbetskursen, inför högskolevalet och i olika naturvetenskapliga
och tekniska kurser.
Bland de medverkande i skolprogrammet finns Ericsson, AstraZeneca, IBM, KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, CERN-laboratoriet, astronaut Christer Fuglesang, kemisten
Ulf Ellervik, läraren Magnus Ehinger och många fler.
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OM UNGA FORSKARE
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EN VIKTIG PUSSELBIT
FÖR FRAMTIDEN
Som Sveriges största ideella ungdomsorganisation inom naturvetenskap, teknik och
matematik är Unga Forskare en viktig pusselbit för framtiden vad gäller inspiration och
hållbart intresse för unga i Sverige. Förbundet, som grundades 1977, består av 37 medlemsföreningar som organiserar 5 500 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal
nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse
för forskning och utveckling inom naturvetenskap, teknik och matematik.
Att bli medlem i en av Unga Forskares medlemsföreningar är enkelt och kan göras genom
vår hemsida. Som medlem får du, förutom den verksamhet föreningen själv erbjuder
•

Söka våra stipendier

•

Delta i våra nationella verksamheter

•

Ett förmånligt pris på prenumeration av tidningen Forskning & Framsteg

•

Påverka framtiden och utbyta erfarenheter

STARTA EN EGEN ELLER ANSLUT EN BEFINTLIG FÖRENING
Om du redan är med i en förening eller vill starta en ny med koppling till naturvetenskap,
teknik eller matematik kan du lätt ansluta den till Unga Forskare. Som ansluten förening
får ni
Under 2021 kommer Unga Forskare dela ut 200 000 kr extra till
våra medlemsföreningar i form av
projektbidrag för att ge föreningar
extra möjlighet att nå ut till sina
medlemmar och göra saker för
och med sina medlemmar under
pandemin.

•

Ekonomiskt föreningsbidrag

•

Komplett nätbaserat medlems- och administrationssystem

•

Stöd och hjälp i frågor att driva en förening

•

Låna Unga Forskares lägenhet i Stockholm kostnadsfritt för föreningsaktiviteter

•

Boken Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla medlemmar

•

Och självklart får era medlemmar alla förmåner ovan

BILD: OLA JACOBSEN
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“GENOM LANDSLAGSPLATSEN
HAR INTE BARA MITT INTRESSE
FÖR FORSKNING OCH VETENSKAP VUXIT REJÄLT, UTAN ÄVEN
JAG SOM MÄNNISKA”

SVERIGES UNGA FORSKNINGSLANDSLAG

MÖT SVERIGES UNGA
FORSKNINGSLANDSLAG!
DE ÄR UNGA, DE ÄR VASSA, OCH DE ÄR BÄST I SVERIGE PÅ FORSKNING.
Unga talanger är nyckeln till att lösa våra gemensamma utmaningar. Svenska ungdomar
tillhör världens främsta inom vetenskap, och tillsammans ger vi dem förutsättningar att
nå längre. Sveriges Unga Forskningslandslag är ambassadörer för en generation unga som
vill vara med och påverka och forma sin, Sveriges och världens framtid. De flyttar fram
Sveriges position som kunskaps- och forskningsnation, samtidigt som de visar vägen för
tusentals andra unga som står på tröskeln till att välja utbildningsväg och karriär. Framtiden börjar med oss. Följ med oss på resan!

- DEBDUT SENGUPTA

medlem i Sveriges Unga Forskningslandslag 2020.

På Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare, utses Sveriges Unga Forskningslandslag
som representerar Sverige i världens största vetenskapstävlingar för unga, från Sverige
och Europa till USA och Kina. Deltagarna representerar även sig själva, landslaget och
Unga Forskare i olika vetenskapliga och sponsorrelaterade sammanhang under året.

Ericsson och AstraZeneca är
Engagerade partners till Sveriges
Unga Forskningslandslag 2021.

Sveriges Unga Forskningslandslag har i flera år hävdat sig väl i den internationella konkurrensen. Gång på gång visar de att Sverige och svenska ungdomar har en självklar plats
i världseliten när det kommer till forskning och vetenskap.
“Tack vare landslagsplatsen har jag fått möjligheten att växa och utvecklas oerhört
mycket. Jag har bl a fått möjligheten att delta i seminarier från EU-kommissionen
och internationella tävlingar, samt fått lära känna engagerade forskare, ingenjörer
och gymnasieelever över hela världen. Genom allt detta har inte bara mitt intresse
för forskning och vetenskap vuxit rejält, utan även jag som människa.”
- Debdut Sengupta, landslagsmedlem 2020.

SVERIGES UNGA
FORSKNINGSLANDSLAG

Följ Sveriges Unga Forskningslandslag 2021 på Facebook och Instagram!
@forskningslandslaget

BILD: PRIVAT
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ERICSSON

Ericsson är Engagerad
partner till Sveriges
Unga Forskningslandslag 2021.

FRAMTIDEN – EN VÄRLD
ANPASSAD FÖR DIG
Tänk dig att vakna på morgonen och se fram emot en spännande och annorlunda dag.
Och tänk om en känsla av intelligens och kreativitet kunde genereras av dina prylar?
Duschtemperaturen anpassas då sen kväll gör att du behöver tuffare väckning. Frukosten
kompletteras med en fruktsmoothie med en extra dos av de vitaminer du har låga nivåer
av. Dagen börjar med en schemaöversikt från din ”lösa tråkiga uppgifter” robot. Den har
beräknat bäst avresetid och packat din rygga med rätt böcker och material för dagen. Din
elcykel har räknat ut bästa rutten utifrån trafik och ankomsttid. Eller, hur skulle du själv
vilja att din vardag blev enklare i framtiden?
Hos oss på Ericsson är innovation en del av vårt DNA. Våra idéer, den teknik vi utvecklar
och de uppfinningar vi har möjliggjort har förändrat världen de senaste 140 åren. Ericssons forskning och utveckling, byggd av kreativa uppfinnare, har lagt grunden till många
av de vardagliga aktiviteter som du tar för givet när du använder din smartphone. Vår 5G
teknologi som vi utvecklat sedan 10 år tillbaks håller på att rullas ut världen över och nu
blickar vi in i framtiden mot en intelligent värld anpassad för dig!
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MÄLARDALENS HÖGSKOLA
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PLUGGA INOM INBYGGDA
SYSTEM PÅ MÄLARDALENS
HÖGSKOLA

På Mälardalens högskola (MDH) finns teknikprogram inom bygg, energi, industriell
ekonomi, innovation, produktion och produktdesign, matematik och inbyggda system. Vi
samarbetar med några av världens främsta teknikföretag för att ge våra studenter möjlighet till skarpa projektarbeten, praktikplatser, traineetjänster och nätverksskapande redan
under studietiden.
Inom området inbyggda system finns det sex utbildningar på grundnivå; civilingenjör i
robotik, civilingenjör i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, datavetenskapliga programmet,
datornätverk och datakommunikation, högskoleingenjör i nätverksteknik och kandidatprogrammet i tillämpad AI. Våra studenter jobbar ofta i projektform och en del av projekten
genomförs tillsammans med högskolans forskare och teknikföretag i branschen.

OM MDH – EN AV SVERIGES STÖRSTA HÖGSKOLOR
•

Campus i Eskilstuna och Västerås

•

Närmare 17 000 studenter, 56 program och över 1000 kurser

•

Världsledande forskning inom inbyggda system

•

Strategiska avtal med globala företag som ABB, Volvo och Bombardier Transportation

•

Alla MDH:s utbildningar är framtagna i samverkan med näringsliv och offentlig sektor, för att säkerställa att våra studenter har relevant kompetens efter examen

•

Goda möjligheter till utlandsstudier på nästan alla program

•

97% av högskolans civilingenjörsstudenter är etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5
år efter examen

•

Bostadsgaranti för dig som flyttar till Eskilstuna eller Västerås

”DE SKARPA PROJEKTEN
FÖRBEREDDE MIG INFÖR
ARBETSMARKNADEN”
- ROXANNE ANDERBERG

tidigare civilingenjörsstudent vid Mälardalens högskola.

Läs mer på www.mdh.se
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PRISER & STIPENDIER

SJWP SWEDEN
LIYSF
ISTF

REGENERON ISEF

IWRW
EUCYS

CASTIC

PRISER &
STIPENDIER
Varje år delar vi ut priser och stipendieresor på finalen till ett värde av över
500 000 kronor. På finalen utses Sveriges Unga Forskningslandslag som under
året representerar Sverige i världens största vetenskapstävlingar för unga.
På grund av den rådande pandemin i Sverige och världen kan årets lista över
priser och stipendier komma att revideras. Utlandsresor äger rum i den mån det
är möjligt. Evenemang kan komma att genomföras digitalt istället för fysiskt,
alternativt ersättas med ett kontantpris.
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SVERIGES UNGA FORSKNINGSLANDSLAG
TÄVLINGAR 2021

PRISER & STIPENDIER

Läs mer om Sveriges Unga Forskningslandslag
på sida 10.

FORSKNINGS-VM (REGENERON ISEF)

ASIATISKA MÄSTERSKAPEN (CASTIC)

Regeneron International Science and Engineering Fair,
Regeneron ISEF är världens största utställning och tävling för
tekniskt och naturvetenskapligt intresserade ungdomar. Varje
år deltar tiotals miljoner ungdomar världen över i vetenskapstävlingar. Av dessa är det endast runt 1800 som tar sig hela
vägen till finalen i USA för att tävla om priser för närmare 5
miljoner dollar. Utöver själva tävlingen anordnas dessutom
olika sociala och vetenskapliga aktiviteter där finalisterna
får chansen att inspireras och knyta nya kontakter. I år hålls
tävlingen virtuellt.

CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) är Asiens största tävling för ungdomar inom
naturvetenskap och teknik. Ungefär 600 ungdomar, varav
ungefär 100 internationella, från mer än 50 länder och
regioner tävlar varje år i finalen i Kina. Tävlingens syfte är
att uppmuntra kreativt tänkande och lärande bland ungdomar; att utveckla deras innovativa förmåga samt förmåga
att tillämpa sina vetenskapliga kunskaper för att skapa egna
innovationer och uppfinningar. Tävlingen kompletteras med
sociala aktiviteter för ungdomarna, sightseeing, möten medföretagsrepresentanter i branschen m.m.

FORSKNINGS-VM I VATTENFRÅGOR (SJWP SWEDEN)
Projekt på tema vatten och vattenfrågor tävlar om Stockholm
Junior Water Prize Sweden, ett pris som sponsras av Xylem.
Syftet med priset är att uppmuntra unga människor att engagera sig i vattenfrågor lokalt, nationellt eller globalt. Vinnaren
i finalen får 30 000 kronor och representerar Sverige i den
internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize som
hålls under World Water Week i augusti. Tävlingen är i år
digital.

Digitala Utställningen Unga Forskare – Finalkatalog 2021

FORSKNINGS-EM (EUCYS)
European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) är
EM i forskning för ungdomar och en veckas utställning som
årligen arrangeras i ett EU-land. På EUCYS får stipendiaterna chans att vinna olika priser och tillfälle att möta Europas
främsta forskare och andra engagerade ungdomar. 150
ungdomar från 39 länder är med och tävlar om kontantpriser
värda €62.000 och över 20 andra priser inkluderat platser
på världskända forskningsforum och konferenser.
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PRISER & STIPENDIER

Huvudfinansiär av resestipendierna är Kjell och
Märta Beijers Stiftelse

ÖVRIGA RESESTIPENDIER

DIPLOM & FORSKNINGSSTIPENDIER

LONDON INTERNATIONAL YOUTH SCIENCE FORUM (LIYSF)

RICOH SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARD

LIYSF är ett två veckor långt vetenskapsforum på anrika Imperial college. LIYSF för samman över 450 studenter från 65
olika länder och ger en unik möjlighet att knyta nya kontakter
från hela världen. Programmet täcker in en bredd av ämnen
och deltagarna har möjlighet att skräddarsy innehållet efter
egna intressen. Förutom många föreläsningar och seminarier
av ledande forskare och studiebesök på världsledande labb
och forskningsinstitut, får stipendiaterna besöka platser som
Oxford, Cambridge, Stonehenge och de naturvetenskapliga
museerna i London. I år deltar våra vinnare digitalt.

Diplom från Ricoh och 5000 kr delas ut i samarbete med
Jenny och Anders Lindgrens stiftelse för Unga Forskare. Tilldelas det projekt som bäst adresserar miljöansvar och hållbar
utveckling.

INTERNATIONAL WILDLIFE RESEARCH WEEK (IWRW)
International Wildlife Research Week samlar ungdomar
från hela Europa för en veckas vetenskapliga fältstudier av
fascinerande växt- och djurarter i de schweiziska alperna.
Deltagarna lär sig även att skriva och presentera en vetenskaplig rapport. I år ersätts priset med en kontantsumma på
10 000 kr.

INTERNATIONAL SWISS TALENT FORUM (ISTF)
International Swiss Talent Forum samlar ungdomar från över
25 länder för att delta i en 4 dagars kurs där deltagarna med
hjälp av en känd ledare diskuterar och guidas för att hitta en
ny lösning för ett globalt problem.

YALE SCIENCE AND ENGINEERING AWARD
Diplom och medalj. Tilldelas bästa projektet inom datavetenskap, teknik, fysik eller kemi.

MU ALPHA THETA
Tilldelas projektet med bäst användning av matematik.

SOCIETY FOR IN VITRO BIOLOGY AWARD
Diplom och medalj. Tilldelas bästa projekt inom växt- eller
djur- in vitro biologi — studier inom biologi som utförts utanför organismer, exempelvis i provrör.

NATURHISTORISKA RIKSMUSEETS UTMÄRKELSE FÖR SÄRSKILT
FRAMSTÅENDE ARBETE INOM OMRÅDET BIOLOGISK MÅNGFALD
En veckas forskning på museet inklusive resa och logi. Veckan äger rum när pandemisituationen tillåter.

TEKNISKA MUSEETS VÄNNERS TEKNIKPRIS FÖR INNOVATION
OCH SAMHÄLLSNYTTA
Tre stipendier à 2000 kr.

PUBLIKENS PRIS
Priset är en överraskning som ges från Tekniska Museet.
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SJWP SWEDEN

STOCKHOLM JUNIOR
WATER PRIZE SWEDEN
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SJWP SWEDEN

JURYLEDAMÖTER

JENNY RIIT

ERIK WINNFORS WANNBERG

JURYORDFÖRANDE

Chefredaktör

Säljchef VA, Region mitt & norr
Xylem Water Solutions AB

SANDRA FOLKE WANDELSTAM
Team Leader, Documentation Delivery
Xylem Water Solutions AB

CAROLINA GÅRDEFORS
Projektingenjör – Treatment
Xylem Water Solutions AB

EMMA LYNGEDAL
Operational Excellence Manager
SCI Foundation

VA-tidskriften Cirkulation

KAJSA TÖNNESSON
Föreståndare
Havsmiljöinstitutet

BJÖRN KJELLSTRÖM
Utvecklingsledare för Akvariet
Sjöfartsmuseet Akvariet

SOPHIE CARLER
Rådgivare i miljö- och
hållbarhetsfrågor med fokus
på vatten och ekosystem
Jernkontoret

BRITT-MARIE LIDESTEN
Tidigare föreståndare
Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik

ELIN WEYLER
Programme Manager
Swedish Water House | Stockholm International
Water Institute (SIWI)

IRIS CHERRY PANOREL
Utredare
Läkemedelsverket, Kunskapcentrum för
läkemedel i miljön

SJWP 2019
BILD: JONAS BORG
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FINALJURY

JURYLEDAMÖTER
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FINALJURY

STEFAN ENGBLOM

CHRISTOFER LENDEL

FRIDA BENDER

MICHAEL ASPLUND

JURYORDFÖRANDE

Protein och biokemiska processer (biokemi)

Meteorologi, miljö & klimat

Datavetenskap & matematik

Kungliga Tekniska högskolan

Stockholms universitet

Linköpings universitet

CHRISTIAN OHM

SIMON RINGKVIST

ZAKARYAH ABDULKARIM

Fysik

Astronomi & astrofysik

Neurovetenskap

Kungliga Tekniska högskolan

Stockholms universitet

Karolinska Institutet

MARTIN LEIJNSE

RONNIE JANSSON

MY HEDHAMMAR

Biologi & medicine

Proteinteknik

Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan

JOAKIM EDSJÖ

JOHAN ROCKBERG

Beräkningsvetenskap (programmering)
Uppsala universitet

HOLGER MOTZKAU
Fysik och teknik
Stockholms universitet, Fysikum

RIKARD LANDBERG
Livsmedel & hälsa
Chalmers tekniska högskola

FREDRIK GRÖNDAHL
Industriell ekologi (vatten- och miljöteknik)
Kungliga Tekniska högskolan

JENS DANIELSSON
Protein & neurodegenerativa sjukdomar
(biokemi)
Stockholms universitet

JOHAN NILVEBRANT
Bioteknik, genetik & läkemedelsutv.
Kungliga Tekniska högskolan

Fysik
Lunds universitet, LTH

PHILIPPE TASSIN
Fysik
Chalmers tekniska högskola

STEFFI BURCHARDT
Geologi & miljö
Uppsala universitet

JOSEFIN LARSSON
Astronomi
Kungliga Tekniska högskolan

Astropartikelfysik

Bioteknik, biomedicin & proteinteknik

Stockholms universitet

Kungliga Tekniska högskolan

ALEXANDER BERGLUND

SOFIA NORDH

Matematik

Medicin

Stockholms universitet

AstraZeneca AB

SEBASTIAN WESTENHOFF

SANDRA GUNNEFLO

Kemi & biofysikalisk kemi

Medicin

Göteborgs universitet

AstraZeneca AB

SARA LIIN
Neurobiologi & biomedicin

LISBETH JONSSON

Linköpings universitet

Ekologi, växtfysiologi & botanik (grönbiologi)
Stockholms universitet
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SPANSK SKOGSSNIGEL - ÖKAD KUNSKAP OM ARTENS BETEENDE, LIVSCYKEL OCH
TILLVÄXT
Moa Andersson & Victoria Johansson, Lugnetgymnasiet

Arbetet grundar sig i samhällsproblemet kring invasiva arter. Spansk skogssnigel (mördarsnigel) är en art som hotar den svenska naturliga
snigelfaunan, det ekologiska samspelet och den biologiska mångfalden. Forskningen innefattade observationer kring artens livscykel, tillväxt och beteende för att skapa djupare förståelse för deras påverkan på biologisk mångfald. Sniglar hämtades in och förvarades i akvarier.
Undersökning av tillväxt skedde genom vägning under 13 veckor. Försök gjordes för att se artens födopreferenser. Kryphastigheten testades
för att se deras utbredningskapacitet samt undersökningar om deras temperaturanpassning. Några slutsatser från arbetet är att sniglarna
växer mest när de är små men har en fortsatt viktökning genom hela livscykeln. Deras livscykel är inte tidsberoende som tidigare fakta
påvisat utan istället temperaturberoende. Vid fortsatt forskning hade det varit intressant att undersöka artens övervintring för att möjliggöra
vintern som bekämpningsmedel.
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SERTRALINS PÅVERKAN PÅ MILJÖN OCH SAMHÄLLET
Claudia Aceituno, Melissa Chu, Natasha Rezza & Theresia Gran-Sandberg, Globala Gymnasiet

Depression är förutspådd att bli den största samhälls bördan i framtiden. I och med att antalet depressionsdiagnoser ökar, ökar även konsumtionen av antidepressiva läkemedel innehållande sertralin. Det är 9 år kvar innan agenda 2030 och delmål 3.4 (minska antalet dödsfall
till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa) ska vara uppnådd. Flertal delmål från 2020 kvarstår, såsom delmål
14.2 (skydda och återställ ekosystem) samt 15.5 (skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer). Avloppssystem släpper ut
läkemedelshaltigt vatten innehållande sertralin i våra sjöar och hav, vilket bland annat leder till beteendeförändringar hos regnbågsforellen,
hjuldjur och kräftdjur. Detta medför i en minskad biologisk mångfald och förhindrar delmål 14.2 att uppnås. Lösningarna kan innefatta
styrmedel såsom striktare lagstiftning och teknisk innovation. Detta studerade vi med hjälp av en litteraturstudie och semistrukturerade
intervjuer.

HUR LÅTER EN MOTORBÅT UNDER YTAN?
Harriet Källberg & Kajsa Norman, Lugnetgymnasiet

Ljud finns överallt och under ytan styrs fiskars kommunikation av ljud. Idag visar studier från Havsmiljöinstitutet och Totalförsvarets forskningsinstitut att bullernivåerna i världens hav ökar och att detta stör flera arters kommunikation. Eftersom bullret från mindre båtar är relativt outforskat, har denna studie undersökt hur fritidsbåtar låter under ytan. För att ta reda på detta har två båtar åkt förbi en hydrofon, alltså
en undervattensmikrofon, på olika avstånd och hastighet. Det inspelade båtljudet jämfördes med fiskläten från fyra vanliga sötvattensfiskar.
Resultatet visade att en båt hörs mindre på längre avstånd, att båtbullrets karaktär påverkas av båtens hastighet samt att frekvenserna i de
inspelade båtbullret sammanfaller med de i fiskars läten. Utifrån detta antogs fiskar i Runn kunna höra och troligtvis störas av undervattensbuller från fritidsbåtar. Fastän mer forskning behövs kan dessa kunskaper tillämpas av båtägare och ingenjörer för ett hållbart båtliv.

KORRELATION MELLAN FYSTESTER OCH RESULTAT I KANOTSLALOM
Yann Lidström, Lugnetgymnasiet

I mitt arbete har jag undersökt om det finns ett samband mellan prestation på fystester och resultat i kanotslalom. Jag har testat sju slalompaddlares effekt per kilo kroppsvikt på paddelmaskin och max antal chins i ett svep och jämfört det med hur snabbt de paddlar på en
tävlingslik bana. Jag har kommit fram till att en ökad fysisk prestationsförmåga kan göra en slalompaddlare snabbare förutsatt att personen
har tekniken som krävs för att utnyttja sin fysik. För vissa paddlare var tekniken det viktigaste att utveckla. Mina resultat ska kunna hjälpa
aktiva att bättre förstå vad som krävs för att prestera bättre, och hjälpa tränare att vägleda aktiva i deras träning. I framtiden vore det intressant att testa fler aktiva och testa aktiva på hög nivå, för bättre insikt i vad som krävs för att prestera på toppnivå.
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SAMBAND MELLAN MENSTRUATIONSCYKEL OCH PRESTATIONSFÖRMÅGA
Alice Hilding, Felicia Svensson & Gabriella Nilsson, Tingsholmsgymnasiet

Arbetet undersöker om kvinnors prestationsförmåga påverkas av hormonförändringar under menstruationscykeln. Detta är intressant och
viktigt då det kan påverka kvinnor i skola, arbete eller träning. Nio testpersoner har utfört tre kognitiva och två fysiska test, både då de hade
ägglossning och menstruation. Då testpersonernas resultat bearbetats visades det att kvinnorna, som var mellan 16 och 18 år, presterade
ungefär 5% bättre i kognitiva test och 12% bättre i fysiska test då de hade ägglossning. Andra faktorer än hormonnivåerna kan ha påverkat resultatet, men slutsatsen drogs ändå att de högre nivåerna av främst östrogen vid ägglossning bör påverka prestationsförmågan. För
att säkerställa resultatet bör mer omfattande studier med större datamängd göras. Om dessa stödjer denna undersöknings resultat skulle
det innebära en stor påverkan på kvinnor i samhället. Genom att undersöka detta närmare skulle man möjligen kunna planera arbete och
träning för att uppnå bästa möjliga resultat.

JÄMFÖRELSE AV ANTIBIOTIKARESISTENS HOS BAKTERIEKULTURER FRÅN FLÄSKFILÉ FRÅN SVERIGE, DANMARK OCH NEDERLÄNDERNA
Erik Hakeröd & Fanny Ljungdahl, Polhemsgymnasiet

Idag har vi människor en mirakelmedicin mot i princip alla bakteriella sjukdomar - antibiotika. Men nu står världen inför ett stort hot,
bakterier som blir resistenta mot människans mirakelmedicin. Antibiotikaresistenta bakteriekulturer är en livshotande konsekvens som uppstår vid överanvändning av antibiotika. Fenomenet har tidigare varit och är vanligt förekommande inom köttindustrin, då användningen av
antibiotika gynnar djurens tillväxthastighet och storlek. I detta projektet görs en undersökning och jämförelse på hur vanligt förekommande
antibiotikaresistens är i matvarubutikers fläskkött, från tre olika länder. Olika mikrobiologiska metoder användes för att odla fram kulturer
av bakterier hos köttet från Sverige, Nederländerna och Danmark. I resultatet klargörs det sedan att antibiotikaresistens finns i köttet. Detta
leder vidare till kopplingen att länder vars antibiotikaanvändning har reducerats senare än i Sverige, visar på antibiotikaresistenta bakterier
i sitt fläskkött.

ADIPONECTIN AND BAT - STRUCTURE AND MORPHOLOGY OF BROWN ADIPOSE
TISSUE IN ADIPONECTIN TRANSGENIC MICE
Nils Grimbeck, Göteborgs Högre Samskola

In recent years, it has been shown that adiponectin (ApN) is highly involved in several metabolic processes that overall increase systemic
insulin sensitivity. Moreover, brown adipose tissue (BAT) has a substantial ability for nutrient and energy dissipation through uncoupling of
the respiratory chain. Increased activation of BAT may thus have the potential to counteract obesity and metabolic diseases. Using a mouse
model overexpressing ApN, this pre-study investigates correlations between elevated ApN levels and BAT structure. The results show that
mice overexpressing ApN increased their BAT mass prenatally and developed fibrosis with age. A potential side effect of ApN replacement
therapy has thus been found. The results also suggest a potential ApN-pathway which stimulates differentiation of mesenchymal stem cells
leading to an increased number of adipocytes but also increased collagen production in adulthood. A new area of research in mechanisms
of obesity has hence been identified.
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INVASIVA ARTER
Helena Pischel, Tova Wendin & Vera Jonsson, Uddevalla gymnasieskola

Vårt projekt handlar om hur de invasiva, asiatiska krabbarterna blås- och penselkrabba skulle kunna påverka vår inhemska art strandkrabba.
För att utforska detta gjordes under sommaren en fältstudie där vi på olika stränder mellan Stenungsund och Uddevalla plockade krabbor på
en bestämd area under ett visst antal minuter. Detta för att se hur spridningen av de invasiva krabborna påverkade antalet inhemska strandkrabbor. Vi byggde även upp ett labb i skolan där vi utförde två olika akvarieförsök för att testa vilken art som var mest konkurrenskraftig vid
kamp om föda. Vi undersökte också vilken bottentyp de olika arterna föredrar. Slutligen gjordes även DNA-tester på några av våra krabbor
för att ta reda på arten hos några okända individer. Vi ser absolut potential till att de invasiva arterna kan konkurrera ut strandkrabban.
Penselkrabban verkar vara ett större hot då den framför allt har en bredare nisch än blåskrabban.

HAVS- OCH VÄDERUNDERSÖKNINGAR PÅ ETT KOSTNADSEFFEKTIVT OCH DEMOKRATISKT SÄTT
Vidar Petersson, NTI Gymnasiet Johanneberg

Mitt arbete utgick från FNs globala mål och har undersökt hur man kan introducera mer kostnadseffektiva och demokratiska metoder för
att utföra havs- och väderundersökningar med eget mottagna vädersatellitbilder. Visste du att vem som helst, var som helst, kan ta emot
bilder och data direkt från vädersatelliter med en enkel egenbyggd antenn? Det har jag gjort och jag har även undersökt ifall det går att
tillämpa praktiskt genom att undersöka ifall det är möjligt att analysera havstemperaturutvecklingen i Östersjön under hösten 2020 med
de mottagna bilderna. För att göra detta byggde jag en komplett antenn och markstation som kunde ta emot signalerna från tre olika vädersatelliter varje gång de passerade ovanför. Signalen spelades sedan in, demodulerades och avkodades till bilder och information om
havstemperaturen. Markstationen samlade automatiskt in data från satelliterna under 9 veckor, vilket resulterade i totalt 283 observationer.

RSA & SHORS ALGORITM
Alex Fjätström, Ållebergsgymnasiet

Mitt projekt handlar om RSA kryptering och Shors algoritm. RSA är en kryptering som skyddar det mesta av vad du gör på internet, från dina
meddelanden till dina bankkontodetaljer. Shors algoritm är en algoritm som använde sig av kvantdatorer för att bryta RSA. Kvantdatorer är
datorer som utnyttjar kvantmekaniska lagar och fenomen för att lösa problem men idag är de för ineffektiva för att utföra Shors algoritm.
De är dock en av de mest forskade ämnena idag med miljardtals dollar investerat. I mitt projekt berättar jag om matematiken bakom allt
det här samt vad det innebär för framtiden av kryptografi, datorer och kryptografi.
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AN INVESTIGATION INTO EDDY CURRENT BRAKING
Filip Henriksson, Frankfurt International School

One of the world’s greatest challenges is development in clean energy and electricity. Whilst learning about current energy harvesting
methods, I discovered the interesting physics behind electric generators and their dependence on electromagnetic induction. I found this
topic very intriguing, specifically I chose to learn more about the equations and theory behind electromagnetic induction by experimenting
with magnets falling down pipes of different materials. A key challenge with eddy current braking is tuning the magnets and system to
achieve a desired braking effect, this led me to form the research: How does increasing the number of cylindrical neodymium magnets
affect their terminal velocity when free-falling down different conductive pipes made of copper, aluminium and brass? The importance
of this technology is wide reaching, ranging from essential safety applications in trains, power tools, rollercoasters and many more to the
efficiency of our energy harvesting methods.
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AUDITIVA ILLUSIONER
Karolina Ristola, Karoline Andersson & Vilda Petersdotter, Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan

Vårt gymnasiearbete är inspirerat av den virala videon Yanny/Laurel, en auditiv illusion där olika personer antingen hörde Yanny eller Laurel.
Denna typ av illusion där två olika ljud går att urskilja saknar tidigare benämning, för att förtydliga valde vi därför att kalla den ”dubbelljuds-illusion”. Metoden gick ut på att skapa en egen dubbelljuds-illusion och därefter undersöka ålder och det biologiska könets påverkan
på vilket av de två ljuden som en hör. I vår illusion kunde orden ”riktig” och ”bättre” urskiljas och Yanny/Laurel användes som kontroll. Vår
frågeställning var därmed: påverkar ålder och kön vad en hör i auditiva illusioner? 498 svar samlades in via Google Formulär där ålder, kön
och vad en hör i Riktig/Bättre- och Yanny/Laurel-illusionen angavs. Resultatet från Riktig/Bättre visade att ålder påverkar då yngre åldrar
uppfattar mer av det högfrekventa ordet, medan kön inte verkar påverka vad en hör i en dubbelljuds-illusion.

AERODYNAMIKEN HOS PAPPERSFLYGPLAN
Linus Karlsson, Viktor Brink & William McGillivray, Aranäsgymnasiet

Aerodynamiken hos pappersflygplan är ett projekt som undersöker hur ett pappersflygplans konstruktion, med hänsyn till aerodynamisk teori, påverkar ett pappersflygplan att uppnå längsta möjliga flygsträcka. Arbetet inrymmer två undersökningar som vardera syftar till att bygga
en bättre förståelse inom området och hur vingmodellerna påverkar flygsträckan. Den primära undersökningen utgjordes av ett längdexperiment varpå tio olika pappersflygplansmodeller med skillnader gällande vingarnas utformning utgjorde de experimentella försöksobjekten.
Därtill utfördes ett luftflödesexperiment i vilket pappersflygplansmodellerna placerades i en vindtunnel där vingarnas rörelseegenskaper
undersöktes med hjälp av videoanalyser. Med en bred forskningsanalys och respons av nuvarande världsrekordhållare i flygsträcka hos
pappersflygplan, John Collins, kunde en konkret slutsats redovisas med bekräftelse i att pappersflygplanens vingyta och vingtjocklek lägger
grunden för dess flygsträcka.

JÄMFÖRELSE AV DATAINSAMLINGSMETODER OCH PROBLEMUPPSTÄLLNINGAR
FÖR EN SJÄLVSTYRD BIL
Alexander Berntsson, Ansgargymnasiet

I det här projektet så byggde jag en legobil med en kamera längst fram som ska kunna köra automatiskt på en enkel väg bestående av brunt
papper med svart spraypaint på. Som sensor användes endast kameran och för att utifrån kameran styra så att den håller sig på vägen så
har den lärt sig från att se när en människa kör på vägen. Den ser hur människan kör genom att ta bilder från kameran medan människan
kör och kollar hur mycket hen svänger vid det tillfället. Då den ska lära sig från att se människan köra så finns det olika sätt att ställa upp
problemet och det finns även olika metoder för att samla in datan som den ska lära sig ifrån och jag har jämfört dessa metoder.
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KEMISK ANALYS AV TEXTILFÄRGNING
Alice Asmundsson & Sofia Karlsson, Nacka Gymnasium

Projektet handlade om en kemisk analys av textilfärgning, det som undersöktes var hur färgämnens och textiliers kemiska egenskaper
påverkade de resulterande färgerna. För att kunna göra en analys färgades olika textilier med olika färgämnen. Det gjordes genom att en
textilremsa tillsattes i ett färgbad med en viss temperatur och under en viss tid. Utifrån resultatet drogs slutsatsen att färgen på textilen kom
från vilka grupper i färgämnet som kunde interagera med fibern. En andra slutsats var att mörkt pigmenterade färger kom från textilfiberns
förmåga att binda till färgämnet, fler bindningsställen gav mer färgämne inbundet vilket gav en mörkare färg. Det kunde också observeras
att liknande resultat mellan olika textilier kunde kopplas till dess liknande kemiska egenskaper.
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PLASTIC RAIN: MICROPLASTIC CONCENTRATIONS IN RAINWATER AND TAP WATER
IN STOCKHOLM
Charlie Ehinger, Internationella Engelska Gymnasiet

Idag finner man plast i nästan hela vårt samhälle bland annat används det i teknologi, möbler och matförpackningar. På grund av den omfattande användningen av plast har mikroplaster uppstått. Mikroplaster är små partiklar som skapas när större plaster förfaller, ergo minskar
i storlek. Studier har funnit dessa partiklar i våra hav, vårt dricksvatten och samt i vår mat. Denna studie undersöker koncentrationen av
olika mikroplaster i regn- och kranvatten, för att skapa förståelse om mikroplaster samt identifiera den vanligaste typen av mikroplast. Studien utfördes med hjälp av ett (Büchner) vakuum filtreringssystem, samt med hjälp av ljusmikroskop, vilket betyder att metoden lätt kan
upprepas av intresserade elever. Studien kom fram till att mikrofiber, en mikroplast från syntetiska tyg, var vanligast följt av fragment som
avgivits från större plaster som plastflaskor.

KOMPOSTKRIGET - EN JÄMFÖRELSESTUDIE MELLAN BOKASHI, VARMKOMPOST
OCH KALLKOMPOST
Emelie Lindgren, Josefine Aronsson & Therese Johannesson, Berzeliusskolan

Kompostering är en uråldrig metod för hantering av organiskt avfall som är relevant även i dagens samhälle. Idag slängs nämligen 95 kg
matrester per person och år i Sverige, vilket har negativa konsekvenser på miljön. Kompostkriget är en komparativ studie där komposteringsmetoderna bokashi, kallkompost och varmkompost jämförs gällande tid, innehåll och näringsvärden. Dessutom undersöks vilken av
metoderna som är bäst för odling av krasse, genom ett odlingstest. Arbetet inkluderar också ett studiebesök på ett trädgårdsföretag samt
litteraturstudier. Slutsatsen av arbetet är att komposteringsmetoderna inte skiljer sig särskilt mycket gällande näringsinnehåll. Däremot är
skillnaderna större gällande råmaterial, kostnad och skötselnivå. Därför bör man som privatperson välja komposteringsmetod utifrån boende, ekonomi samt ambitionsnivå. Vidare studier krävs dock gällande klimatpåverkan och komposts påverkan på samhällsnivå.

BOMULL OCH LYOCELL - EN JÄMFÖRELSESTUDIE MELLAN BOMULL OCH LYOCELL
UR ETT MILJÖ-, EKONOMISKT- OCH KVALITETSPERSPEKTIV
Liv Nilsson Rapping, Vägga Gymnasieskola

Arbetet är en jämförelsestudie mellan bomull och lyocell ur ett miljö-, ekonomiskt- och kvalitetsperspektiv. Syftet med arbetet var att undersöka olika faktorer som skulle kunna möjliggöra eller förhindra ett eventuellt utbyte av bomull mot lyocell vid klädtillverkning. För att ta reda
på detta utfördes en litteraturstudie, en intervju, en enkät och en marknadsundersökning. Resultatet jag kom fram till utifrån detta är att
lyocell släpper ut mindre växthusgaser än vad bomull gör och lyocellprocessen kräver även mindre vatten. Det går att producera likvärdiga
kläder i de båda materialen och lyocell visar till och med på bättre kvalitet. Inga skillnader i försäljningspriser kan ses. Den åldersgrupp som
påverkas mest av kläders miljöpåverkan är de som är 65 år och äldre. Utifrån detta drogs slutsatsen att de olika faktorerna har till största
del möjliggjort ett utbyte av bomull mot lyocell vid klädtillverkning.

BIODIESEL
Henrik Schlemlein-Wenell, Hugo Ångqvist & Maja Kronkvist, Åbyskolan

Vårt arbete syftar till att testa i vilken utsträckning reguljär diesel är utbytbar mot biodiesel. Med vanlig rapsolja, som går att köpa i vilken
matvarubutik som helst, framställdes biodiesel. På den framställda biodieseln testades ett antal egenskaper, såsom energiinnehåll, värmekapacitet, viskositet och temperaturkänslighet. Dessa egenskaper är relevanta för funktionen av en dieselmotor. Utöver detta har även
effektivitet och miljöpåverkan beräknats. Vidare testades samtliga tillverkningsprodukters polaritet för att säkerställa likvärdigt resultat.
Resultaten visade att enbart temperaturkänsligheten kan vara problematisk då biodieselns viskositet förändras drastiskt vid extremt låga
temperaturer. Noterbart är även biodieselns koldioxidneutralitet då kolet redan ingår i kretsloppet.
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EFFEKTEN AV MUSIKLYSSNING OCH MUSIKGENRE PÅ DYKRESPONSENS BRADYKARDI
Aina Rosell, Lars-Erik Larsson gymnasiet

Dykresponsen innefattar en kombination av förändringar i kroppen som sker då ansiktet kyls och blöts ned i samband med andhållning.
Hjärt-och-kärlsystemet påverkas tydligast av dykresponsen genom bland annat en kraftig pulssänkning, så kallad bradykardi. Dykresponsen
kan påverkas av en mängd olika saker där en av de mest framstående är känslomässiga faktorer. Musik är ett sätt att väcka känslor och min
undersökning använder musik som känslomässig faktor för att se hur det påverkar pulssänkningen i samband med dykresponsen och vidare,
om genren på musiken har någon betydelse för denna påverkan. Undersökningen inkluderade 20 försökspersoner i 16-19års åldern och utfördes genom att dokumentera pulssänkningen i samband med dykresponsförsök med olika bakgrundsmusik (melodisk metal och klassisk).

EN KOMPARATIV STUDIE MELLAN IBUPROFENS ENANTIOMERER OCH DESS PÅVERKAN PÅ TILLVÄXTEN AV LEPIDIUM SATIVUM
Julia Lundgren & Lovisa Christerson Hjortswang, Katedralskolan

Majoriteten av alla aktiva ämnen i läkemedel finns ofta i två varianter. De har samma molekylformel och 2D-struktur, men deras 3D-struktur
skiljer sig så att de skapar spegelbilder av varandra, så kallade spegelisomerer. Dessa kan ha olika egenskaper i kroppen. Ett exempel är
ibuprofen som finns i Ipren, och dess spegelisomer dexibuprofen som finns i Tradil. Vi ville ta reda på om de även kan påverka miljön på
olika sätt. Under 10 dagar vattnade vi smörgåskrasse med lösningar med olika koncentrationer av de två läkemedlen och jämförde därefter
tillväxten. Undersökningen visade att en högre koncentration läkemedel ledde till en lägre medellängd. Skillnaden var dock inte signifikant
förrän koncentrationen 0,2 g/dm3. Slutsatsen att det inte fanns en skillnad mellan spegel isomererna drogs. Däremot finns det felkällor
såsom hjälpämnen som kan ha påverkat resultatet. Då slutsatsen drogs på opålitlig data så står undersökningen enbart som inspiration för
framtida studier.

UNDERSÖKNING AV SILVERJONERS ANTIBAKTERIELLA EFFEKT PÅ E. COLI OCH B.
SUBTILIS
Linus Widholm & Milla Glännfjord, Katedralskolan i Linköping

Vår laborativa studie går ut på att undersöka silverjoners påverkan på den gramnegativa bakterien E. Coli och den grampositiva bakterien
B. Subtilis. Mer specifikt har vi tittat på sambandet mellan silverjonskoncentrationen och den antibakteriella effekten. För att göra detta
använde vi oss av metoden Well Diffusion. Fem olika silverjonskoncentrationer (0, 1, 5, 20 och 50 mM) undersöktes tolv gånger vardera
på varje bakterieart. Resultatavläsningen gjordes efter 24 timmar genom mätningar av bakteriefria zoner orsakade av silverjonslösningarna.
Våra resultat pekar generellt på att högre silverjonskoncentration gav större zoner, och därmed större antibakteriell effekt. Samtidigt kan vi
också ana en slags “platå”-effekt vid resulatsammanställningen. Vi såg dessutom att den antibakteriella effekten var större för B. Subtilis än
E. Coli. Vår rapport fungerar som ett steg i ledet mot att möjligen kunna utnyttja silverjoner på ett bredare plan, inom exempelvis medicin.

EVALUATION OF THE EFFECT OF INHIBITORS IN BLACK TEA AND GREEN TEA ON
THE DIGESTION OF MILK PROTEINS, LIPIDS AND STARCH BY THE ENZYMES TRYPSIN, LIPASE AND AMYLASE, Kimberley Jensen, Katedralskolan

My experiment was to investigate whether green or black tea (Camellia sinensis) can act as inhibitors and affect the action of digestive
enzymes (trypsin, lipase, and amylase) in vitro. This was done by measuring the zones of digestion around wells in protein, lipid, and
starch agar plates where black or green tea was added. The results showed large zones of digestion around the control wells with only the
enzymes and the zones were significantly smaller for the wells that contained both the tea and enzymes, that showed that tea inhibited
the digestion of each of the substrates by the enzymes. However, the inhibition for green tea on amylase was not significant. The results of
this investigation showed that black tea and green tea do inhibit the enzymes trypsin and lipase however, only black tea inhibits amylase.
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MODELING AND VISUALISING FLOW AROUND A NEW AIRFOIL
Oskar Wendt, ProCivitas Helsingborg

The goal of this research is to create a mathematical transformation that generates airfoils, which are 2D cross sections of wings, that can
improve the quality of first-step analyses of new airfoils. In this paper, I therefore mathematically model the airflow around two different
airfoils: an older, generally used, Zhukhovsky airfoil, and an airfoil generated from the transformation I devise. I then simulate the airflow
over the older Zhukhovsky airfoil and the new airfoil in 2D and 3D with computational fluid dynamics. The flows and forces on the airfoils
are then compared and a conclusion is drawn that the new transformation and its corresponding airfoils serve as more realistic alternatives
to the older, generally used, Zhukhovsky airfoils in a first-step analysis of new aerodynamic surfaces.

BAKTERIELL CELLULOSA, FRAMTIDENS NATURLIGA MATERIALVAL
Filippa Åkeson & Salima Ismail, Sunnerbogymnasiet

Har du någonsin tänkt på att framtiden kan gömma sig bland mikroorganismerna i den fermenterade hälsodrycken kombucha? Under
dryckens yta finns nämligen en bakterie- och jästkultur som tar oss ett steg närmare en hållbar framtid. Bakterierna kan producera bakteriell cellulosa, BC, även kallad kombuchaläder, vilket har potential att bli framtidens naturliga materialval. Materialet har egenskaper som
möjliggör användning inom medicin- material- och textilindustrin, som exempelvis till munskydd eller förband. Syftet med projektet är att
öka förståelsen om BC. Detta genom att odla materialet och undersöka vilka koncentrationer av socker och te som gynnar BC-tillväxt, samt
att testa olika behandlingsmetoder. Resultaten visar att socker är nyckeln för god BC-produktion och att behandling med glycerol gör BC:n
mjukare. BC har oändliga möjligheter, det är hållbart, nedbrytbart, formbart och vårt hopp, för en ren och grön materialindustri.
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BLODSOCKRETS PÅVERKAN PÅ KOGNITION
Sonja Larsson, Östra Real

Syftet med denna studie var att undersöka korrelationen mellan människans glukosvärde och kognitiva förmågor. I undersökningen undersöktes även vad blodsockret approximativt bör ligga på för att prestera optimalt vid prövningar där kognitiva förmågor används. Människans
kognitiva förmågor har en nära koppling till kroppens glukosnivå, om glukosnivån är för låg produceras inte signalsubstansen och kommunikationen mellan neuroner bryts ned. Med hjälp av blodtagning och ”Trail Making Test” utfördes tre tester på fem stycken individer födda
år 2002. Undersökningens resultat är ytterst begränsade med anledning till det få antalet försökspersoner. Denna forskning är inte försedd
med den nödvändiga mängden mätdata för att göra fullständiga samt övergripande slutsatser. I studien kan en svag korrelation mellan
blodsockerhalten och kognitiva förmågor fastställas. Korrelationskonstanten tyder på att kognitionen försämras när glukosnivån avtar.
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HORMONPÅVERKAN PÅ MARINA VÄXTER
Emilia Brickman, Anna Whitlocks gymnasium

Hormoner som tas av kvinnor i form av p-piller eller minipiller för att förhindra graviditet. Dessa hormoner kommer via urinen ut i avloppsvattnet och sedan vidare ut i haven. Hur marina växter påverkas av detta finns det i nuläget inte så mycket forskning kring och därför
genomfördes en laboration i detta gymnasiearbete för att ta reda på hur hormonella preparat påverkar marina växter. Hormonerna som
undersöks i denna laboration är gestagenerna dienogest och desogestrel och östrogenet etinylestradiol. Detta gymnasiearbete grundar sig i
en labortativ analys. Även personer från olika reningsverk har ställt upp på intervjuer. Meningen med detta projekt är att inse att hormonella
preparat som släpps ut i haven kan rubba naturen och skada vattenlevande växter. Förhoppningsvis börjar människor sortera sina läkemedel
och kasta så lite som möjligt i avloppet.
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SAVING THE PLANET, ONE PLANT AT A TIME – COMBATTING THE AGGRESSIVE
INVASIVE SPECIES IMPATIENS GLANDULIFERA
Aina Thor, Kungsholmens Gymnasium

I och med att vi lever i en globaliserad värld har spridningen av invasiva arter blivit ett allt större problem. I denna studie undersöks växten
Impatiens glandulifera (jättebalsamin) som idag klassas som en av de mest aggressiva invasiva arterna i Sverige. Under de senaste åren har
en exponentiell ökning av jättebalsaminen konstaterats i Sverige och varje år blir situationen värre. För att kunna stoppa dess spridning har
många olika bekämpningsmetoder testats men alla dessa studier har gjorts utanför Sverige. I denna studie testades det därför, för första
gången i Sverige, om det är en effektiv metod att dra upp jättebalsamin för hand för att bekämpa dess spridning i Sverige. Resultaten visar
en signifikant minskning av växten när de dragits bort för hand, särskilt när de dragits bort i juli jämfört med augusti. Metoden är dock
relativt tidskrävande och om endast denna metod hade använts för att bekämpa all jättebalsamin som finns i Sverige hade det kostat runt
177 miljoner kronor.

BESTRÅLADE RÄDISOR - GMO
Agnes Hjortsberg, Erika Butovitsch Lundborg, Hugo Söderström & My Palmqvist, Globala Gymnasiet

Röntgenstrålning - framtidens genmodifieringsmetod? I takt med att klimatförändringar ökar drabbas jordbruket hårt. Torka och översvämningar förstör bördig mark och frågan om matsäkerhet blir allt mer aktuell. Kan genmodifiering av grödor vara lösningen till detta? Vår
studie undersöker specifikt om röntgenstrålning som metod är hållbar och effektiv. För att undersöka problemområdet har en laboration
och en litteraturstudie genomförts. I laborationen bestrålades rädisfrön med olika stråldoser och odlades under likvärdiga förhållanden.
Litteraturstudien djupdök i frågan om GMO kopplat till hållbarhet och matosäkerhet. Kan grödor anpassade till framtidens klimat förvandla
matosäkerhet till matsäkerhet?
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BIKUPEPRODUKTERNAS ANTIMIKROBIELLA EFFEKT
Amela Peco, Sjölins gymnasium Södermalm

Mitt arbete handlade om att undersöka honungens, propolis och bidrottninggelléns antimikrobiella effekt i hopp om att kunna lösa problemen som uppstår i samband med antibiotikaresistens. Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem som i snar framtid kan
kosta miljontals människor livet och innebära enorma kostnader för samhället. Genom att utföra undersökningar kring hur bikupeprodukter
påverkar tillväxten av olika bakterier skulle en del antibiotika som används idag kunna i framtiden bytas ut mot dessa produkter och därmed
skulle framtida folkhälsan säkras.
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ENDOMETRIOS
Akshaya Dundigal, JENSEN gymnasium Södra

Arbetet handlar om en livmodersjukdom som kallas för endometrios. Endometrios är vanligare än de allra vanligaste folksjukdomar såsom
diabetes och reumatism, men ändå okänd i samhället. Försening i diagnos ligger kring 3-11 år för endometrios patienter och arbetet fokuserar bland annat på konsekvenserna som förekommer vid en sen diagnostisering för personer med endometrios, samt skillnaden och
verkningsmekanismen bakom hormonell behandling och fysisk aktivitet. Data samlades ihop med en digital enkät där 264 endometrios
patienter responderade. Sen diagnostisering skapar en utvecklad endometrios vilket sedan kan leda till förvärrade symtom enligt respondenterna och tidigare forskning. En feldiagnostisering anses också försena diagnosen av den verkliga sjukdomen. Respondenterna uttryckte
även att fysisk aktivitet är ett komplement till hormonell behandling, och att en kombination av båda behandlingar ansågs fungera bäst till
att avlägsna endometrios besvären.
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FRAKTALER UR KAOS: FRAKTALDIMENSION SOM INDIKATOR FÖR DIVERGENS I
DUBBELPENDLAR
Adam Johansson, Anton Mattsson, Olle Ahlin & Victor Millberg, Danderyds Gymnasium

Dubbelpendeln är ett kaotiskt system, vilket innebär att två dubbelpendlar som sätts igång med nästan samma ursprungsläge kommer att
bete sig helt olika efter att tillräckligt lång tid har gått, oavsett hur liten den ursprungliga skillnaden var. Fraktaler är strukturer som har
detalj och struktur på alla skalor, även godtyckligt små, och olika former av fraktaldimension kan användas för att beskriva hur komplexa
fraktalerna är. I vårt arbete fick vi fraktaler genom att rita upp bilder där varje pixel svarar mot ett läge att släppa från för dubbelpendeln
och en pixel färgas vit om dubbelpendeln från det slår över inom 10 sekunder framåt, annars färgas den svart. Kanten mellan dessa färger
utgör en fraktal. Vår frågeställning var om fraktaldimensionen (hur komplexa bilderna är) har något samband med hur kaotiskt systemet är,
då man varierar massor och längder. Kaosgraden mättes konkret med den så kallade maximala Lyapunov-exponenten. Resultaten visade på
att en sådan korrelation existerar.

FRAMSTÄLLNING AV BIOPLAST AV POTATISSKAL
Hedvig Alvén & Sophia Schönberg, Nacka Gymnasium

Vi står inför stora hållbarhetsutmaningar, varav två är matsvinn och plastföroreningar. Mycket ätbar mat går till spillo, och i soptunnan
hamnar även plast - ett material med en självklar roll i vårt moderna liv. Majoriteten av plasten som produceras är dock varken hållbar för
organismer, ekosystem eller klimatet. Som alternativ kan nedbrytbar bioplast framställas av bland annat stärkelserika produkter, såsom
potatis. Att tillverka bioplast från potatisskal är att ta vara på en restprodukt och samtidigt bidra till en hållbar lösning på klimatproblemen.
Syftet med projektet är att undersöka om det är möjligt att framställa stärkelsebaserad bioplast av potatisskal, hur olika tillsatser påverkar
bioplastens egenskaper och om bioplasten kan fungera som ett hållbart alternativ till oljebaserad plast. Med en enkel metod har vi extraherat stärkelse ur potatisskal och genom metodförbättring framställt en bioplast som minskar både matsvinnet, produktionsutsläppen och
negativ miljöpåverkan.

FYSISKA EGENSKAPER OCH EFFEKTER AV EN LJUDBANG
Alice Persson, Östra Real

En ljudbang är ett ljudfenomen som uppkommer när ett objekt uppnår en hastighet som är högre än ljudets hastighet. Denna litteratur-och
beräkningsstudie förklarar orsakssambanden i uppkomsten av en ljudbang, redogör för fenomenets förlopp och egenskaper. Metoden består av inläsning på olika fysiska formler och samband och de avgränsningar som har gjorts är för att underlätta för läsaren och skapa en
tillgänglig bild av arbetets frågeställningar och resultat. En beräkning av ett hypotetiskt exempel synliggör hur ljudbangens egenskaper
påverkas av olika atmosfäriska tillstånd såväl som besvarar vilket värde den okända konstanten k har i formeln för dragkraft. Resultatet visar
att intensitet och spridning bland annat varierar med altitud, temperatur och luftmotstånd och att den okända konstanten k kan beräknas
till 5,8 ∙ 105. Fenomenet ljudbang bör studeras vidare för att minimera skaderisken vid ljudbang men främst för att utforska nya användningsområden för överljudsflygning.

GENTEKNISKA BEHANDLINGAR FÖR GENETISKA SJUKDOMAR MED FOKUS PÅ HUNTINGTON OCH CRISPR/CAS9
Cassandra Wivegg, Dansgymnasiet

Gentekniska behandlingar för genetiska sjukdomar med fokus på Huntington och CRISPR/Cas9 handlar om eventuella behandlingar för
Huntingtons sjukdom vilket är en ärftlig och dödlig sjukdom som saknar botemedel idag. Undersökningen använder sig av olika studier
som forskare utför idag för att hitta en fungerande behandling för Huntingtons sjukdom. Detta projekt är en sammanställning av nuvarande
forskning och slutsatsen visade att det finns en metod som verkar vara lovande för framtiden. Denna metod har idag visat sig kunna öka
livslängden för möss som bär på en kraftig variant av Huntingtons sjukdom. Dessutom har denna metod en chans att vara godkänd enligt
svensk lagstiftning. De andra behandlingsmetoder som undersöktes behandlar äggceller vilket är metoder som inte är lagliga att utföra
förutom i forskningssyfte i Sverige.
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HJÄLPER TE?
Frida Rosenberg, Östra Real

Syftet med projektet var att undersöka om amylasaktivitet kan påverkas av te. Totalt testades fyra teer, två gröna och två svarta, kranvatten
användes som referenspunkt. Rån tuggades och svaldes, och munnen sköljdes med grönt te, svart te, eller vatten, som spottades ut i
bägare. Både vatten och te testades i rumstemperatur för att amylaset inte skulle påverkas av hettan. Med hjälp av DNSA-metoden och
spektrofotometer mättes koncentrationen reducerande sockerarter i lösningarna, högre koncentration innebär mer aktivt amylas. Metoden
utfördes fem gånger per dryck. Resultaten blev mycket varierade och slutsatsen blev att det inte finns någon koppling mellan amylasaktivitet och teerna. Resultaten stämde varken överens med hypotesen eller med tidigare forskning, detta kan till exempel bero på otillräcklig
mängd data och andra variablers påverkan.

HUR PÅVERKAR KOFFEIN MAXSTYRKA?
Albin Öhnström & Simon Söderlund, Nacka Gymnasium

Om du har tränat och eller tävlat i någon fysisk krävande sport så har du säkert stött på påståendet att koffein kan förbättra din prestation
och många accepterar detta utan att förklaring. Detta lade grunden för vad som kom att bli den huvudsakliga frågeställning i vår studie: ger
koffein en förbättrad maxstyrkeprestation? Studien genomfördes på män i 17-18 årsåldern som var bekanta med styrketräning. Övningen
som valdes för maxstyrketestet var bicepscurl i maskin eftersom den är lätt att replikera. Varje deltagare i studien fick göra ett maxstyrketest
vid tre tillfällen med en veckas mellanrum. Innan testerna fick deltagarna antingen koffein, placebo eller inget. Ordningen för vad de fick
slumpades för varje deltagare. Resultaten vi fick var bland annat att koffein ökar maxstyrkeprestationer.

HUR PÅVERKAS TILLVÄXTEN HOS SMÖRGÅSKRASSE (LEPIDIUM SATIVUM) AV TILLSATS AV FIMPEXTRAKT VID GRONING?
Ines Linder, Södra Latins Gymnasium

Hur påverkas tillväxten hos smörgåskrasse (Lepidium Sativum) av tillsats av fimpextrakt vid groning? I arbetet har det undersökts hur växters
tillväxt påverkas av fimp löst i bevattningsvattnet. Metoden utformades med hänsyn till olika möjliga förhållanden som kan finnas i närmiljön, för att simulera hur fimp och nedskräpning påverkar miljön i stort. Metoden för att undersökningen har varit att låta smörgåskrassefrön
gro under tillsats av fimpextrakt löst i olika typer av vattenlösningar med varierande pH och polaritet. Efter groning fördes statistik på antal
groddade frön för att sedan dra en slutsats om hur fimpextrakten har påverkat frönas förmåga att gro. Resultatet av undersökningen var att
de frön som groddades med tillsats av etanol (extrakt och kontrollgrupp) hade väldigt låg groningsfrekvens. För lösningsmedlen avjoniserat
vattenlösning med ”neutral” pH samt avjoniserat vattenlösning med ”basisk” pH hade fimp-extrakten av dessa lösningsmedel ingen tydlig
tillväxthämmande effekt på fröna. För avjoniserat vattenlösning med ”sur” pH fanns viss skillnad mellan extrakt och kontrollgrupp, vilket
talar för en viss tillväxthämmande effekt för fimp extraherat i den ”sura” lösningen. Det går dock inte att dra några generella slutsatser från
resultatet då antal groddade frön per grupp och lösningsmedel i undersökningen är låg.

JÄMFÖRELSE AV VATTENUPPTAGNING I BLADVÄXTER OCH BARRVÄXTER MED
HJÄLP AV F18
Hugo Fröjd & Johanna Wennerholm, Katedralskolan i Linköping

Kan man jämföra vattendistributionen i barrväxter och bladväxter med hjälp av flour-18? För att svara på denna fråga testade vi två olika
analysmetoder. Syftet med rapporten är att kunna bestämma vilka analysmetod som är möjlig för en jämförelse mellan dessa växter. Analysmetoderna var positronemissionstomografi (PET) och gammaspektroskopi. PET-maskinen skulle ge oss tydliga bilder för hur vattnet distribueras i växterna medan gammaspektroskopin var tänkt att ge ett kvantitativt resultat. Bilderna som togs i PET-maskinen blev inte så tydliga
som vi hade tänkt oss och behöver därför vidare anpassning för en framtida laboration. Resultatet från gammaspektrometrin var däremot
mycket säkra. Den analysmetoden anses därför vara en tillförlitlig analysmetod för jämförelse av vattendistribution i barr- och bladväxter.

Digitala Utställningen Unga Forskare – Finalkatalog 2021

FINALISTER

FINALISTER

40

44

41

45

MYSTERIET MED BOCKSTENSMANNEN - EN STUDIE I NEDBRYTNING AV ORGANISKT MATERIAL
Julian Malmberg, Östra Real

Jag har alltid varit intresserad av naturen, bland annat nedbrytning av döda växter och djur. När det var dags för mitt gymnasiearbete
stötte jag på Bockstensmannen. Han hittades på 1930-talet i en torvmosse utanför Varberg och hade då legat i marken i 600 år. Hur är
detta möjligt? Syftet med arbetet är att undersöka processerna bakom nedbrytning av organiskt material. Frågeställningarna rör hur olika
jordmåners biologiska och fysikaliska egenskaper påverkar denna nedbrytning. Metoden bygger på experiment där organiskt material grävs
ner i tre typer av jordmån: åkermark, podsol och torvmosse. Under en femveckorsperiod undersöks sedan förändringar av vikt, konsistens,
lukt och färg samt pH-värdet i jordmånerna.

RADONGASHALTER I R1 OCH SÖDRA LATIN
Albin Wickman Lundberg & Olle Moquist, Södra Latins Gymnasium

21 meter under KTH i Stockholm ligger reaktorhallen R1. Mellan 1954 och 1970 fanns där en aktiv kärnreaktor som drevs på uran-238,
ett ämne som även förekommer naturligt i berggrunden. En produkt som bildas några led ner i urans sönderfallskedja är gasen radon;
genom att undersöka radonhalten i reaktorhallen kunde vi se om det fanns kvar rester av uran-238 från reaktordriften, samt om långvarig
vistelse där ökar risken att utveckla lungcancer. Vi placerade ut koldosor med aktivt kol, som adsorberar radongas tills radonhalten i koldosan är densamma som luftens, i R1 och på Södra Latin – i syfte att få ett referensvärde – och bestämde sedan dosornas aktivitet med
gammaspektroskopi. De radonhalter vi fann i R1 var i regel under det svenska gränsvärdet för bostäder, vilket motsvarar relativt liten förhöjning av lungcancerrisken. Därtill indikerar resultaten att rester av uran-238 sannolikt inte förekommer, eftersom den naturliga radonhalten
uppskattas orsaka värden av den funna storleken.
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STÄMMER SVENSK MEDIAS BILD AV SLEMSVAMPAR ÖVERENS MED VETENSKAPEN?
Nova Skimmerstrand & Signe Strålin, Södra Latins Gymnasium

Vårt projekt är en litteraturstudie som jämför slemsvampars framställning i media samt inom vetenskapen. Enligt populärvetenskapen
är dessa encelliga organismer “intelligenta genier” som trots att de saknar hjärna kan lösa problem på ingenjörsnivå. Genom att jämföra svensk populärvetenskap med forskning förstod vi att denna bild var överdriven. För detta “geniala” beteende bottnade egentligen i
slemsvampens grundläggande omedvetna fysiologi. Huruvida slemsvampen är intelligent eller inte är samtidigt en definitionsfråga - något
som media gärna utnyttjar.
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THE DEGRADATION POTENTIAL OF BISPHENOL A FROM AQUEOUS SOLUTION BY
AZOLLA CRISTATA AND SALVINIA MOLESTA
Filip Söderberg, Kungsholmens Gymnasium

Microplastics are tiny particles that toxic substances can bind to. My report investigated one such substance, namely bisphenol A, or BPA
for short, in an aqueous solution. Removal of BPA is of considerable interest since BPA poses significant challenges to both marine life
and humans. A water fern, A. filiculoides, has been shown to degrade BPA and this report investigated two water ferns, A. cristata and S.
molesta, closely related to A. filiculoides. The results suggest that the two water ferns investigated also are capable of degrading BPA and to
understand how, I investigated shared characteristics between the three plants. One similarity was that they all can behave like an enzyme.
Using said enzyme, an explanation for how BPA is degraded and what it degrades into was suggested. The final product is proposed to be
carbon dioxide and water.
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THE ROLE OF CATALASE
Nili Ben David, The International School of The Stockholm Region

The liver is one of the most important organs in the animal and the human body. Having a large role in metabolism, it breaks down toxins
in the body such as hydrogen peroxide, a byproduct of cellular metabolism. The enzyme catalase is responsible for this breakdown and if
catalase is inhibited by copper sulphate for example, the excess hydrogen peroxide may cause oxidative stress which can lead to DNA and
tissue damage. Unfortunately, copper sulphate is commonly used in pesticides, food and supplements which cattle and chicken farms are
treated with. I measured the effect of the concentration of copper sulphate on the ability of chicken and cow livers to decompose hydrogen
peroxide through a gas syringe. The results from both experiments showed that larger concentrations of CuSO4 inhibited catalase, resulting
in a lower volume of oxygen produced. However, there was a difference in the extent to which CuSO4 had an effect in cows and chicken
livers, as the cow liver was observed to withstand larger concentrations of CuSO4.

USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING TO ANALYZE GENDER BIAS IN LITERATURE AND SONGS
Alice Heiman, Viktor Rydbergs gymnasium Odenplan

Vad är egentligen viktigast; vad du säger, eller hur du säger det? Beroende på hur vi uttrycker oss laddar vi ord med olika känslor. Jag har
undersökt om det går att mäta hur kvinnor och män framställs i låtar och litteratur genom att analysera användningen av genusord som hon
och han. Jag tillämpade tekniker inom artificiell intelligens för att kategorisera meningar som positiva eller negativa. Dessutom skapade
jag ett program som omvandlade ord till serier av tal som representerar ordens känslomässiga användning. Därmed kunde jag jämföra hur
feminina och maskulina ord framställs i olika kontext i enskilda böcker och låtar, men även analysera hundratals böcker för att observera
trender över tid. I detta projekt var fokuset på genus, men med de generella tekniker jag tagit fram skulle man exempelvis kunna söka efter
partiskhet i nyhetsartiklar, mäta hur samhällsdebatten förändras över tid, och tekniken skulle till och med kunna fungera som verktyg för
litteraturforskare!
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HYDROPONISK ODLING - DEEP WATER CULTURE MED OLIKA NÄRINGSLÖSNINGAR
Rania Makadsi, Täljegymnasiet

Gymnasiearbetet behandlar ämnet hydroponisk odling, ett samlingsnamn för odlingsmetoder som inte kräver någon jordanvändning - enbart
näringsrikt vatten och solljus, ibland en syrepump. Således, möjliggör odlingsmetoden en mer hållbar produktion som är mindre utrymmeskrävande och har en lägre vattenförbrukning än dagens konventionella odling. Syftet var att studera hur tillväxten av sallad skiljer sig i det
hydroponiska odlingssystemet, Deep Water Culture, vid användning av tre olika näringslösningar – organisk, oorganisk och en blandning av
båda. Dessutom utnämna vilken av respektive näringslösningar som har minst destruktiva effekter på naturen. Utifrån resultatet konstaterades att blandningen, med hälften organisk och oorganisk näringslösning, vore ett bättre alternativ för både tillväxt och natur om den
hydroponiska odlingen ska ersätta den konventionella.
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NUMERISKA METODER FÖR ICKE-ELEMENTÄRA INTEGRALER
Alfred Mjörnheim & Edward Yelde, Täljegymnasiet

Under dina mattelektioner i gymnasiet har du säkert behövt gneta dig igenom en massa olika formler och tekniker för att lösa integraler
(en typ av matematiskt problem) det din lärare inte berättade är att teknikerna är nästan värdelösa. Majoriteten av integraler är de facto
omöjliga att lösa för hand; här kommer datorerna till undsättning. Detta arbete ägnar sig åt att jämföra och rangordna olika metoder som
datorer kan använda för att lösa dessa ”omöjliga integraler”. Detta gjordes genom att kompilera koder för 6 olika approximativa metoder
som läts bestämma värden på olika olösliga integraler. Det beräknades hur bra precision metoderna har och hur snabbt de kan beräkna
integralerna. Många uppseendeväckande upptäckter gjordes, exempelvis visade sig den simplaste metoden vara markant bättre än mer
avancerade metoder. Studien utger en tydlig kartläggning kring vilka metoder som är bäst i förhållande till hur de skall användas, och även
en inblick i de digitala verktygens brister.
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ROBINSON SCHENSTED KORRESPONDENS OCH STANDARD YOUNG TABLÅER
Clara Ekbäck, Berzeliusskolan

Mitt arbete handlar om kombinatorik som är ett ämne inom diskret matematik. Arbetet består av två delar. Den första är en litteraturstudie
där två olika metoder av Robinson Schensted korrespondensen beskrivs. Korrespondensen är en bijektion (en typ av funktion) mellan en
permutation och två standard-Young-tablåer (SYT) av samma form. Den ena metoden är den klassiska Schenstedalgoritmen och den andra
är en geometrisk tolkning av Xavier Viennot. I den andra delen undersöks hur man kan räkna antalet ifyllningar av en given form på SYT.
Tablåerna liknar tabeller och fylls i med tal som ökar åt höger och nedåt enligt vissa krav. Detta görs dels genom att bevisa den vedertagna
haklängdsformeln för några enkla former, och dels genom en alternativ metod jag själv kommit på. Den senare är mer begränsad och fungerar bara för tablåer med två rader, däremot kan raderna vara av olika längd. En fördel med denna metod är att beviset enklare än de som
finns för haklängdsformeln.

ANTIBIOTIKARESISTENTA BAKTERIER
Julia Dodik, Kimia Shafabakhsh & Sonia Aref, Rudbeckianska Gymnasiet

Syftet med vår studie är att undersöka om mjölk- och köttprodukter har en inverkan på antibiotikaresistenta bakterier hos
människor. Dessutom, om det är möjligt att upptäcka antibiotikaresistenta bakterier hos vegetarianer och köttkonsumenter och vilken grupp
som har den största andelen antibiotika resistenta bakterier. Studien består av en laborativ metod som inkluderar topsning av försökspersoner i åldersgruppen 16–22 år, autoklavering och bakterieodling på agarplattor. För att undersöka mängden antibiotikaresistenta bakterier
med motsvarande försöksperson, används en antibiotikastjärna för att därefter bestämma antingen resistens eller icke-resistens.
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FRAMTIDENS BIBLIOTEK
Sandra Burman, Curt Nicolin Gymnasiet

Idén bakom mitt gymnasiearbete bygger på att skapa ett bibliotek där naturen står i fokus. Jag ville göra en ny slags byggnad och kom
att tänka på bibliotek då de står till grunden för mycket av den nytänkande arkitekturen i dagens samhälle. I mitt arbete har jag tittat på
hur naturen påverkar vårt välmående och har då kunnat se att den medför många positiva effekter, framför allt en minskning i stress. Den
primära tanken bakom projektet var att jag ville skapa en miljö där människor kan undslippa det stressfulla stadslivet. Jag var inspirerad
av känslan som jag fick när jag befann mig i naturen och ville därför återskapa denna känsla med min byggnad. För att visualisera mina
tankar och idéer valde jag att skapa en 3D modell av min byggnad i ett CAD-program. Denna 3D-modell kan sedan printas ut till en fysisk
prototyp med hjälp av en 3D skrivare.
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VÄTGAS I FRAMTIDEN

PFAS - MILJÖGIFTSPROBLEMET SOM BÖR REGLERAS
Hanna Askling, Samin Chowdhury, Sam Kianinejad & Hanna Karlsson, Blackebergs Gymnasium

PFAS är en på senare tid uppmärksammad kemikaliegrupp bestående av över 4000 varianter. De persistenta ämnena har använts sedan
50-talet och kan medföra negativa hälsoeffekter. Sedan 2008 har EFSA sänkt gränsvärdet för dagligt intag av PFAS med totalt 99,6%.
Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten på 90 ng/l baserar sig på EFSA:s gamla gränsvärde. Vår rapport fokuserar på hur intaget
av PFAS ser ut och varför, samt vilka regleringar kring PFAS som utifrån detta anses nödvändiga ur ett hälsoperspektiv. Vi kom fram till att
om Livsmedelsverket skulle följa EFSA:s sänkning hade åtgärdsgränsen ändrats till 0,38 ng/l, ett värde dricksvatten på vår gymnasieskola
överskridit 26 gånger om. Det genomsnittliga veckointaget av PFAS är dubbelt så högt som det nya gränsvärdet. Idag renas inte vatten från
PFAS i konventionella reningsmetoder och genom ytvattenprovtagning konstaterades att höga halter kvarstår idag, ett problem då PFAS
ansamlas i vår mat.

AVSALTNININGSANLÄGGNINGAR - EN STUDIE OM KVALITETEN PÅ VATTNET EFTER
FILTRERING MED OMVÄND OSMOS
Malva Engblom & Molly Freeman, Södra Latins Gymniasum

Enligt WHO hotas varannan människa att leva med brist på vatten år 2025. Därför undersöker vi om filtreringsmetoden omvänd osmos,
i anläggningar som renar saltvatten, fungerar tillräckligt bra för att vara en lösning till vattenbristen, genom att undersöka kvaliteten på
det filtrerade vattnet. Dricksvatten får inte vara hälsofarligt, och därför finns rekommendationer och gränsvärden om hur hög halt av lösta
ämnen som får förekomma i det. Provresultaten hämtades via en kvalitativ litteraturstudie och via intervjuer med kunniga personer. Efter
kvantitativa analyser visade det sig att de flesta halter av mikrobiologiska, tex e-coli bakterier eller gifter från alger osv, och kemiska ämnen
som exempelvis koppar var tillräckligt låga för att det vattnet kan förtäras av dig och mig. Tyvärr behandlade denna undersökning lite för få
provresultat för att dra en större slutsats om avsaltningsanläggningar med omvänd osmos funktion med tanke på världens vitt skilda vatten.
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HUR PÅVERKAS ORGANISMER AV GIFTER I FIMPAR?
Hanna Adås & Signe Selander, Lugnetgymnasiet

Fimpar är det skräp gjort av plast som är vanligast, där 4,5 triljoner fimpar antas slängas på marken globalt varje år, och där varje fimp
innehåller över 7000 gifter. Vårt projekt ämnade därför att undersöka huruvida gifterna i cigarettfimpar påverkade olika organismer. Hypotesen löd att både djur och växter skulle påverkas och reagera negativt när de utsattes för högre koncentrationer av gifter. Arbetet kan ligga
till grund för organisationer som Håll Sverige Rent vid kampanjer för att minska nedskräpningen, då människor tenderar att lyssna bättre
om det finns en faktagrund. Vid studien användes andmat och hoppkräftor för att undersöka ifall effekten av gifterna skiljde sig åt mellan
olika organismer. Organismerna placerades i fem olika koncentrationer av fimpvatten, ett förorenat vatten bestående av tjugo fimpar/liter
kranvatten. Resultaten visade att medan mortaliteten ökade när hoppkräftorna utsattes för höga koncentrationer så uppstod ingen gifteffekt
på andmaten.

Alma Tageman, Curt Nicolin Gymnasiet

Gymnasiearbetet ”Vätgas i framtiden – vätgasens potential att lösa energiproblem” är ett teoretiskt arbete med syfte att skapa en bild av
hur vätgas kan användas för att reducera växthusgasutsläpp från transporter, industrier och elproduktion samt hur det fungerar att lagra
energi som vätgas. Områden som tas upp i arbetet är hur vätgas framställs, lagras, transporteras och förbränns. Fördelar och nackdelar från
olika informationskällor lyfts fram och vägs mot varandra i diskussionen och skapar en allmän helhetsbild av hur det ser ut idag och hur
det kan komma att utvecklas i framtiden.
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ROSEANNA LAGERCRANTZ

UG21

ALEXANDER SIMKO

JOHANNES KRON

IT-UTVECKLARE

IT-UTVECKLARE

DIGITALJURYANSVARIG

STELLA AXELSSON

MAJA HOLMGREN

PROJEKTLEDARE

LOGISTIKANSVARIG

HANIFA MOHAMMAD
ISHAQ
EVENTANSVARIG

KOMMUNIKATIONSANSVARIG

DIANA NAZIRI
FINALANSVARIG & VICE
PROJEKTLEDARE

SOPHIA AXELSSON

RAWA HALABJAYI

JULIA MÅRTENSSON

OSCAR WIDEGREN

FINALJURYANSVARIG

STIPENDIEANSVARIG

HUVUDUTTAGNINGSANSVARIG

SEMIFINALSANSVARIG
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JOHANNA WILHELMSSON

JOEL VÅLLBERG

MARINA PELTONEN

BASHAR AL-SAIFY

MIKAEL MONTÉN

GRAFISKT ANSVARIG

DIGITAL MARKNADSFÖRINGSANSVARIG

SKOLANSVARIG

DOKUMENTATIONSANSVARIG

SIMON ÅSTRAND

LAETITIA BERGSMO

FINANSIERINGSANSVARIG

FINANSIERINGSASSISTENT
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NATIONELLA EVENEMANGSPARTNERS

SEMIFINALSARRANGÖRER

PARTNERS

TACK TILL
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UNGA FÖR UNGA

UNGA FÖR UNGA
Visste du att Utställningen är helt beroende av ideellt engagemang?
På Unga Forskare tror vi på principen unga för unga. Det är just därför som en stor del
av Utställningen drivs av ungdomar. Att jobba med Utställningen är en stor möjlighet för
ungdomar att utveckla sin förmåga att jobba i stora projekt, inspirera andra, få värdefulla
erfarenheter och vidgat socialt kontaktnät.
I Utställningsgruppen, som är den ideella arrangörsgruppen för Utställningen, får du
chansen att utvecklas inom projektledning, finansiering, kommunikation, marknadsföring,
rekrytering, grafisk design, logistik, eventplanering och mycket mer. Utställningsgruppen
jobbar under hela året med att utveckla och genomföra Utställningen. Under ett antal
möteshelger (ibland digitala) samlas man för att diskutera och jobba med Utställningen,
men också för att umgås och ha kul tillsammans.
Att vara en del av Utställningsgruppen är inte enda sättet att engagera sig i genomförandet av Utställningen. Varje år söker vi ambassadörer som vill åka till skolor och berätta
om Utställningen antingen via fysiska eller via digitala skolbesök, funktionärer på semifinaler och finalen som ser till att allt flyter på som det ska, och faddrar på finalen som tar
hand om deltagarna.
Det finns många olika sätt att engagera sig och alla är givande och utvecklande. Om du är
intresserad så hör av dig till oss och håll utkik för när annonser kommer ut.
Hoppas vi ses igen nästa år!

BILD: OLA JACOBSEN
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