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“Hela upplevelsen var väldigt inspirerande. Att vistas med 
och kring framgångsrika forskare och personligheter har 
motiverat oss till att fortsätta inom vetenskapen. Samtidigt 
har vi märkt att mycket behöver göras i världen, och resan 
lämnar oss med insikten att vi kan vara en del i lösningen.” 
                  
                  Gustav och Martin, Intel ISEF-stipendiater 2017

“Det bästa med Utställningen är att se hur man kan syssla 
med naturvetenskap, och hur kul det är!” 

                                                                       - finalist 2017



PROJEKTLEDARENS ORD

Mod handlar om att övervinna rädslor, att 
utsätta sig för risker och att våga stå för sina 
egna tankar och värderingar. Att handla för att 
gynna andra, även om det innebär en risk för en 
själv.

Det är den här typen av mod som krävs för att utföra forskning.  
Villigheten att offra tid och energi på en idé som kanske inte  
leder till något. Att våga testa nya metoder, eller att visa upp sina  
resultat även när det inte är självklart vad det kommer att leda till. Vi som  
själva har deltagit i Utställningen vet att erfarenheten gör att man växer,  
uppmuntras, och får mod att våga satsa.

Varje år samlar Utställningen Sveriges främsta unga forskare som alla 
visat mod, och i år är de fler än någonsin. Det signalerar för mig en unik 
möjlighet att fortsätta inspirera fler. Både de projekt som deltar - men 
också att ge deltagarna möjligheten att få inspirera andra.

Låt dig inspireras av alla dessa engagerade och modiga ungdomar! Det 
är de som är framtiden.                                                                      
                                                                                     -Max Vinger, Projektledare





Utställningen Unga Forskare är Sveriges största naturvetenskapliga och  
tekniska tävling för unga, och belyser framtidens talanger inom 
naturvetenskap, teknik och matematik. Vi brinner för ungas möjligheter att 
utveckla, utöva och fördjupa sitt intresse för forskning och utveckling.

Utställningen Unga Forskare drivs av organisationen Unga Forskare, och har 
varit en katalysator för unga i Sverige sedan 1963. Utställningen har ökat 
sitt deltagarantal med nära 50% under det senaste året, och samlar i år 
över 500 unga. Genom nio deltävlingar har 55 projekt och ca 90 deltagare  
kvalificerat sig till finalen i Stockholm. 

Deltagarna tävlar med vetenskapliga projektarbeten som de gjort under 
sin gymnasietid. Utställningen Unga Forskare är en kvalitativ tävling där  
talanger vaskas fram och bedöms av en professionell jury bestående av 
forskare vid Sveriges universitet. Finalen avslutas med en prisutdelning 
där vi utser Sveriges unga forskningslandslag – svenska repesentanter till 
världens största vetenskapliga forum och vetenskapstävlingar för unga. 

Totalt uppgår våra priser till ett värde av en halv miljon kronor.

EN KATALYSATOR FÖR UNGA TALANGER



Sveriges konkurrenskraft och position 
som kunskapsnation påverkas av att 
färre unga väljer att läsa natur och 
teknik på gymnasiet och högskolan. 
Världen står inför stora utmaningar 
som behöver lösas, där vi behöver 

fler unga talanger.

Unga Forskare vill att fler unga får  
möjligheten att utvecklas till framtidens  

talanger och välja en bana som forskare,  
ledare eller specialist inom naturvetenskap, teknik och  

matematik. Som Sveriges största ungdomsorganisation inom 
naturvetenskap och teknik är vi en viktig pusselbit för framtiden vad gäller 
inspiration och hållbart intresse för unga i Sverige. Vi samlar idag 7 000 
unga i nationella och lokala verksamheter och föreningar över hela landet. 
Många av våra tidigare deltagare och medlemmar hittar vi idag inom  
forskningen vid Sveriges universitet och näringsliv.

Tillsammans kan vi göra en förändring för 
Sverige – var med oss på den resan!

EN VIKTIG PUSSELBIT FÖR FRAMTIDEN



EN VIKTIG PUSSELBIT FÖR FRAMTIDEN



MÄLARDALENS HÖGSKOLA

Mälardalens högskola (MDH) är en av Sveriges stora högskolor, belä-
gen på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. Våra 
15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och  
utbildning. På högskolan bedrivs forskning inom alla utbildningsområden och 
vi har sex forskningsinriktningar, där forskning inom framtidens energi och  
inbyggda system är internationellt framstående. Dessutom har vi nära samarbete med  
näringsliv och offentlig sektor, något som märks i flera av våra utbildningar.  

Ett exempel är civilingenjörsprogrammet i robotik där du som student får 
vara med och konstruera morgondagens robotar. Som student på denna  
utbildning har du ständigt kontakt med forskare och näringsliv genom olika  
studentprojekt. Det sista året ägnas åt det stora slutprojektet, som pågår  
under en hel termin, där du får designa, konstruera och programmera robotar  
tillsammans med forskare och näringsliv. I de senaste projekten har  
studenterna jobbat med att utveckla robotarna Autobike, en autonom cykel som ska 
användas i testmiljöer av autonoma fordon, Naiad, en undervattensrobot som ska 
kunna upptäcka minor och kemikalier på havsbotten, Unicorn, en robot som ska  
kunna hämta och sortera sopor, samt Butler, en servicerobot som har som slutmål att kunna 
servera kaffe och bulle på ett café. I slutprojektet får du som student bekanta dig med både 
forskningsvärlden och näringslivet, samtidigt som du får en inblick i hur arbetslivet kan se 
ut efter studierna.



SPONSORSIDA

Roboten Unicorn ingår i ett studentprojekt på Mälardalens högskola, där studenter tillsammans med forskare 
och näringsliv utvecklar en robot som ska kunna hämta och sortera sopor.



NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet samlar utbildning inom 
naturvetenskap, matematik och kulturvård, och vi har idag drygt 6000 studenter 
som läser ett program eller fristående kurs hos oss.

Vår utbildning har hög kvalitet och stor valfrihet, som är nära kopplad till vår 
forskning. Du kan antingen välja att läsa ett utbildningsprogram, eller att plocka 
ihop en egen examen genom att läsa fristående kurser. Oavsett vilket du väljer 
har du stor möjlighet skräddarsy din utbildning efter dina intressen.

Vi erbjuder varierad utbildning med seminarier, laborationer och praktiska 
övningar i fält. Trots att du specialiserar dig inom ett ämne får du en generell 
kompetens och en analytisk förmåga som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Våra masterprogram vänder sig till dig som tagit en kandidatexamen hos 
oss, men också till studenter från andra lärosäten i Sverige eller utomlands.  
Programmen är internationella och undervisningen sker på engelska. En  
masterutbildning ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ditt ämne-
sområde, eller ge dig en större bredd.

Som student behöver du aldrig känna dig ensam i Göteborg, du delar stadens 
upplevelser med cirka 50 000 andra studenter från när och fjärran. Alla med  
ambitionen att lära sig något nytt. Vilken annan plats kan vara bättre lämpad för 
det än en stad på G?



NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET



Priset är instiftat av SIWI och delas ut i  
samarbete med Xylem. 30 000 kronor samt  
finalplats i den internationella tävlingen,  
Stockholm Junior Water Prize.

Finalplats i världens största utställning och 
tävling för unga i Pittsburgh, USA i maj. En veckas 
utställning, vetenskapliga och sociala aktiviteter. 
Tilldelas 5 stipendiater.

Finalplats i Asiens största utställning och tävling 
för unga i Kina i augusti. En veckas utställning, 
sightseeing och inblick i Kinas kultur. Tilldelas 2 
stipendiater.

Två veckors vetenskapsforum på Imperial 
college i sommar med 450 deltagare från 
65 länder. Föreläsningar, seminarier av le-
dande forskare och studiebesök. Tilldelas 3  
stipendiater.

En veckas utställning och tävling i Dublin,  
Irland i september. Tilldelas 4 stipendiater.

International Wildlife Research Week  
samlar ungdomar från hela Europa för 
en veckas vetenskapliga fältstudier av  
fascinerande växt- och djurarter i de  
schweiziska alperna, 21-28 juli 2018.  
Deltagarna lär sig även att skriva och  
presentera en vetenskaplig rapport. Tilldelas 
2 stipendiater.

STIPENDIER

SVENSKA JUNIORVATTENPRISET

INTEL INTERNATIONAL SCIENCE AND
ENGINEERING FAIR (INTEL ISEF)

CHINA ADOLESCENTS SCIENCE AND 
TECHNOLOGY INNOVATION CONTEST 
(CASTIC)

EU CONTEST FOR YOUNG 
SCIENTISTS (EUCYS)

INTERNATIONAL WILDLIFE 
RESEARCH WEEK (IWRW)

LONDON INTERNATIONAL YOUTH 
SCIENCE FORUM (LIYSF)



ISWEEEP 2018 är inställt pga orkanen 
Harvey. Stipendiet delas ut 2019 igen. 
Finalplats i världens största utställning och 
tävling för unga med inriktning hållbar-
het i Houston, Texas, USA i maj. En veckas  
utställning, sociala aktiviteter och studie-
besök på NASA.

En vecka vid en forskningsavdelning på 
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

5000 kr, diplom samt nominering till Grand 
Prix 2018 Sustainability Solutions Festival, 
USA. Delas ut i samarbete med Jenny och  
Anders Lindgrens stiftelse för Unga Forskare.

Pris från Yale Science and Engineering  
Association, Inc. Diplom och medalj. 

Delas ut av Tekniska Museets Vänner. Priset 
tilldelas tre projekt, 1000 kronor vardera.

Diplom från Mu Alpha Teta, National  
highschool and Two-Year College  
Mathematics Honor Society, USA.

Pris från Intel. Diplom samt 200 USD.

Priset är en överraskning som delas ut av 
Tekniska museet.

INTERNATIONAL SUSTAINABLE 
WORLD (ENERGY, ENGINEERING AND  
ENVIRONMENT) PROJECT OLYMPIAD 
(I-SWEEEP)

NATURHISTORISKA RIKSMUSEETS 
UTMÄRKELSE

ASU WALTON SUSTAINABILITY 
SOLUTIONS INITIATIVES

YALE SCIENCE AND 
ENGINEERING ASSOCIATION

TEKNISKA MUSEETS VÄNNERS 
TEKNIKPRIS

MU ALPHA TETA

INTEL EXCELLENCE IN 
COMPUTER SCIENCE

PUBLIKENS PRIS UNDER 
UTSTÄLLNINGEN

Unga Forskare utser de svenska delegationerna till världens största 
vetenskapliga tävlingar - Sveriges unga forskningslandslag. 



“Deltagandet i CASTIC har stärkt mitt självförtroende och gett 
mig en starkare tro på att jag via naturvetenskap kan göra  
skillnad och bidra till samhället” 

- Lina, CASTIC-stipendiat 2017



          Världens största vetenskapstävling för unga, Intel ISEF, har 1,8 miljoner 

          ungdomar med i uttagningstävlingarna världen över. Utställningen Unga 

          Forskares stipendiat Elias Waagaard vinner Special award på Intel ISEF 

          2017.



JURYN
Stefan Engblom
Uppsala universitet 
Programmering

Anders Nordström
Stockholms universitet 
Miljö

Lina Mtwana Nordlund
Stockholms universitet
Marinbiologi

Jens Danielsson
Stockholms universitet
Biokemi

Pål Stenmark
Stockholms universitet
Biokemi

Adam Strömstedt
Uppsala universitet
Medicin (Farmakognosi)

Mats Jonsson
Kungliga tekniska högskolan
Kemi

Christofer Lendel
Kungliga tekniska högskolan
Kemi

Michael Fokine
Kungliga tekniska högskolan
Fysik

Håkan Hedenmalm
Kungliga tekniska högskolan
Matematik

Anders Dahlkild
Kungliga tekniska högskolan
Mekanik

Miriam Huitric
Stockholms universitet
Miljö



Åsa Ericsson
Matematik

Maria Tenje
Uppsala och Lunds universitet
Teknik

Gustaf Edgren
Karolinska institutet
Medicin

Steffi Burchardt
Uppsala universitet
Miljö (geologi)

Robert Lagerström
Uppsala och Lunds universitet
Teknik/programmering

Josefin Larsson
Kungliga tekniska högskolan
Fysik

Gabriel Skantze
Kungliga tekniska högskolan
Teknik

Kristiina Tammimies
Karolinska institutet
Medicin

Malin Melin
Uppsala universitet
Biomedicin

Tove Fall
Uppsala universitet
Medicin

Daniel Nilsson
Karolinska institutet
Medicin



PROJEKT FINALPROJEKT 2018

Honey is well known for its antibacterial prop-
erties and is a potential alternative to stan-
dard antibiotics in the future. However, it is 
crucial to establish the origins of its antibac-
terial activity. I have assessed the very first 
step in honey production and studied how the 
origin of sugar used by the bees affects the 

antibacterial properties.

- Sofia Larsson

Projektet gick ut på att se huruvida antihista-
miner i allergimedicin har någon påverkan på

sumpsnäckors rörelseförmåga.

Arsenik är ett mycket giftigt ämne som utgör 
en stor risk för oss människor. I detta projekt 
har analyser av arsenik i ris av olika var-
umärken och sorter, inköpta i Sverige, utförts. 
De uppmätta värdena jämfördes med en up-
pmärksammad studie gjord av Livsmedelsver-
ket från 2015. Har situationen förbättrats/

försämrats?

- Minna Dahlberg

Innehåller det toxiska mossdjuret Alcyonidium Diapha-
num ett ämne som kan vara ett bättre alternativ till 
de miljöfarliga ämnena i dagens båtbottenfärger mot 
havstulpaner? Följande studie utreder svaret på denna 

fråga.

A COMPARISON OF THE ANTIBACTERIAL 
PROPERTIES OF HONEYDEW AND NECTAR 

HONEY

ANTIHISTAMINERS PÅVERKAN 
PÅ SUMPSNÄCKOR

ARSENIKHALT I RIS ASTERIAS RUBENS REAKTION SAMT BALANI-
DAES FÄSTBENÄGENHET VID NÄRVARANDE AV 

ALCYONIDIUM DIAPHANUM

A STUDY ON NANO BIO-CATALYSIS OF GLUCOSE 
OVER THE GLUCOSE OXIDASE FUNCTIONALIZED

GOLD NANOPARTICLES

In this study, I have functionalized the gold 
nanoparticles (AuNPs) with an enzyme, i.e. glu-
cose oxidase for detection of glucose towards 
the development of photometric nano- trans-
ducer. Using surface plasmonic resonance as 
detection technique, glucose biocatalysis was 
studied through the nano-optical function of 

glucose on the surface of AuNPs.

- Ayushi Tiwari

ATT BLÅSA SÅPBUBBLOR

Hur blåser man den bästa såpbubblan? I detta 
projekt har egenskaperna hos såpbubblor un-
dersökts framförallt med betoning på hur de 
bildas ur såpfilmen och vilka förutsättningar 
som krävs för att olika mängder bubblor ska 

bildas.

- Elvira Ahlqvist Moberg

Under sommarlovet innan gymnasiearbetet 
kläcktes idéen om att bygga en robotarm. 
Arbetet gick på många sätt inte som planer-
at, men efter åtta månader står robotarmen 
nästan färdig. Projektet har varit roligt, frus-

trerande och väldigt lärorikt.

- Jesper Bolin

Kiselalger; världshavens mest produktiva 
primärproducenter hotas av våra ökade ut-
släpp av antibiotika som har havet som slut-
destination. Vi har undersökt om det är möjligt 
att frigöra kiselalger från dess mikrobiom 
med hjälp av antibiotika, vilken koppling det 
har till det som händer och vilken påverkan 
detta har på kiselalger och deras produktion.

ATT BYGGA EN ROBOTARM ATT FRIGÖRA KISELALGEN FRÅN DESS 
MIKROBIOM

ATT LÖSA ALLA VÄRLDENS ENERGIPROBLEM 
MED EN KYLSKÅPSMAGNET

I detta projekt har en termomagnetisk motors 
funktion undersökts. Denna har byggts upp 
med hjälp av en nikeltrådscuriepunkt och en 
butanbrännares låga vilket tillåter att skapa 
en rotationsrörelse på grund av den bildade 

temperaturgradienten.

- Paulina Ibek, Måns Hemberg

A VERIFIABLE QUANTUM SECRET SHARING 
PROTOCOL WITHOUT QUANTUM MEMORY

AZOSPIRILLUM BRASILENSES PÅVERKAN PÅ 
HAVRE OCH DINKELS TILLVÄXT

BION CELLS: A NEW SUSTAINABLE ENERGY 
SOURCE?

De antågande kvantdatorerna innebär att den 
krypteringsteknik vi förlitar oss på i dagens 
samhälle inte längre håller för de förbättrade 
algoritmer som möjliggörs av detta teknolo-
giska under. Mitt projekt går ut på att avhjälpa 
detta genom att utveckla nya krypteringspro-
tokoll som, genom att använda kvantmekanis-

ka principer, kan garantera säkerhet.

- David Hambraeus

Konstgödsel bidrar till stora miljöproblem 
idag. Forskningsprojektet ämnar att undersö-
ka ett alternativ - Azospirillum brasilense, 
utefter funktion och konkurrens. Det är en 
kvävefixerande bakterie som kan gå i rotas-
sociativ symbios med vissa gräs och ökar till-
växt. Undersökningen är en av de första i sitt 

slag som studerar havre och dinkel.

- Malcolm Halvarson, Tilde Krus-
berg, Uma Gawell m fl

It is no secret that fossil fuels will run out one 
day, and that the combustion of them cause 
global warming. This project investigates the 
possiblity of creating biological solar cells 
using carbon dioxide sequestered from the 
atmosphere, recycled plastic and wastewater. 

A prototype was built as a proof of concept.



BOTTENFAUNAS REAKTION PÅ PYRETRINER I 
FYRISÅN

Med ökad oljeväxtproduktion i Uppsala län föl-
jer en ökad användning av bekämpningsmedel 
såsom pyretriner. När dessa läcker ut i vatten-
drag som Fyrisån påverkar de bottenfaunan. 
Syftet var att undersöka påverkan på sötvat-
tensgråsuggor och sötvattensmärlor som är 
viktiga för det lokala ekosystemet då de äter 

multnande växter. 

- Malin Wijk, Marie Ebbestad m fl

BUFFERTKAPACITET I SALIV C-ABL REGULATION OF LINKER FOR ACTIVATION 
OF T CELLS (LAT) AND ZETA-CHAIN-ASSOCIATED 
PROTEIN KINASE 70 (ZAP-70) EXPRESSION IN 

MOUSE NATURAL KILLER CELLS

DENSE FACE DETECTION WITH CONVOLUTIONAL 
NEURAL NETWORKS

EN TORNSEGLARES FÖDOSÖKNINGSRÖRELSER 
I BJURSÅS

FINA MÖNSTER OCH FALLANDE STEGAR FRAMSTÄLLNING AV BIODIESEL UR VEGETA-
BILISK OLJA

FÖREKOMST AV MIKROPLAST I ALLMÄN DAM-
MUSSLA - EN UNDERSÖKNING OM MIKROPLAST 

I ANODONTA ANATINA

Buffertkapaciteten i saliv är en stötdämpare 
mot ändringar i pH, framförallt syra. En hög 
buffertkapacitet innebär bättre tandhälsa. Vi 
har jämfört olika personers buffertkapacitet 
och dragit slutsatser om personens tandhälsa 
men även deras kostvanor och sjukdomstill-

stånd.

- Aya Hydar Alobeidi m fl

Är du nyfiken på hur ditt immunsystem förs-
varar dig? Om vi förstår hur en del av förs-
varet, NK-cellerna, fungerar kan vi styra dem 
och på så sätt bota olika sjukdomar som can-
cer. Vi har därför jämfört olika proteinnivåer 
i NK-cellerna hos möss för att försöka förstå 
deras intracellulära mekanismer, något som 

ännu inte är fullt kartlagt.

- Stella Axelsson, Olivia Jacobsson

In this paper the mathematical models of 
feed-forward and convolutional neural net-
works are derived. The accuracy of the mod-
els are then compared on the task of classify-
ing handwritten digits. A convolutional neural 
network is then adapted to construct a face 
detector for real time video, successfully de-

tect over 200 faces in a crowded scene.

- Nikita Zozoulenko

Tornseglaren är en fågel vars liv legat i dunkel 
fram till för några år sedan. Denna rapport har 
syftet att sprida ljus över artens mystiska liv 

i lufthavet.

- Johannes Granström

Tänk dig att en stege står lutad mot en vägg 
för att sedan glida nedför den på ett sådant 
sätt att den går från att stå tryckt mot väggen 
till att ligga ner på marken. Arbetet handlar 
om att beskriva kurvan bestående av de punk-
ter stegen når under sitt fall som är längst 
bort från hörnet mellan väggen och marken 

samt andra, liknande kurvor.

- Emil Ingelsten, Niklas Johansson 
m fl

Biodiesel klassas som ett säkert, giftfritt, 
svavelfritt, nedbrytbart och förnybart bio-
bränsle. Det framställs huvudsakligen ur 
vegetabiliska oljor och använda matoljor. Bio-
diesel har varit i fokus för omfattande forsk-
ning och är en lovande kandidat för att bli en 
primär och effektiv energikälla som ligger 
inom dagens ekonomiska och teknologiska 

räckvidd.

- Mohammed Al-Khushali

Mikroplast är väldokumenterat i marina mil-
jöer, men finns det i svenska vattendrag? Hur 
utsatta är de djur som lever där och filtrerar 
vattnet? En undersökning om mikroplast i 

musslor från vattendrag runt om Falun.

- Erik Olsson m fl 

Arsenic contamination of groundwater is a 
big problem in many developing nations, and 
there is still a need for an effective detection 
kit to determine whether or not a given sam-
ple of water is safe to drink. In this project 
surface engineered gold nanoparticles were 
developed to easily detect arsenic in water, to 

save lives all over the world.

- Noa Vikman

Är kirskål framtiden för naturliga bekämp-
ningsmedel? Kirskål är en aggressiv art som 
snabbt sprider sig. Dess förmåga att hindra 
närliggande växters frögroning och tillväxt är 
stor. Orsaken är allelokemikalier, som stör an-
dra växters utveckling. Men vilka kemikalier 
gör kirskål så effektiv? Det försökte vi ta reda 

på i den här undersökningen.

- Beata Johansson, Sara Axelsson 

Heron fontän använder sig inte utav någon 
pump, istället drivs den av det fallande vattnet 
som ger upphov till ett övertryck hos luften i 
systemet. Slutsats är att om höjderna mellan 
flaskorna ökas för att skapa större skillnad i 
potentiell energi, så ökar även rörfriktionen 
med ökad längd: det finns en övre gräns för 

hur effektiv pumpen kan bli. 

- Daniel Javadinejad, 
Ludvig Lindberg

Strukturen i en metall är vad som ger den dess 
egenskaper. Allt från hårdhet till densitet kan förklaras 
från metallens struktur. Jag har valt att undersöka 
strukturen i en blandning av metallerna koppar och gal-
lium för att bättre förstå hur strukturen förändras när 

mängden gallium ökar.

- Pontus Johansson

GOLD NANOPARTICLES: A POTENTIAL 
COLORIMETRIC SENSOR OF ARSENIC IN 

GROUNDWATER

GROUND ELDER - THE FUTURE OF NATU-
RAL PESTICIDES?

HERON’S FONTÄN HUR FÖRÄNDRAS DEN INRE STRUKTUREN I KOP-
PAR NÄR MAN TILLSÄTTER METALLEN GALLIUM?



HUR MAN SKAPAR MATTEGENIER

Matematik är centralt i vårt samhälle och vår 
utveckling. Tyvärr presterar Sverige sämre än 
sina grannländer i matematikundersökningar. 
Rapporten inriktas därför på hur man utifrån 
ett neurologiskt och psykologiskt perspektiv 
kan utveckla en effektiv och optimal under-

visning.

- Ellen Andersson, Emma Hedsten

INLÄRNING OCH MASKININLÄRNING

Hur kan ett datorprogram lära sig att känna 
igen handskrivna siffror? Detta projekt hand-
lar om artificiella neuronnät - en typ av mas-
kininlärning som tar sin inspiration från hur 

människor lär sig lösa problem.

- Emanuel Enberg

Antibiotikaresistens är ett stort problem för 
nutidens liksom framtidens samhälle. Inför 
operationer används ofta antibiotika i före-
byggande syfte för att minska infektionsri-
sken. Jag har undersökt om man kan belägga 
en kroppsegen antibakteriell peptid på sutur-
er för att minska användningen av antibiotika 

och risken för postoperativa infektioner.

- Erik Hartman

En undersökning om hur kroppen påverkas 
vid konsumtion av torkade fikon dränkta i 
olivolja. Blodprov och röntgenbilder tas på en 
testperson som konsumerar kosten varje dag i 
tre månader. Detta görs bl.a. för att undersöka 
om kosten behandlar reumatiska sjukdomar. 

KROPPSEGEN PEPTID ALTERNATIV TILL 
ANTIBIOTIKA

KROPPSLIGA EFFEKTER VID KONSUMTION AV 
TORKADE FIKON DRÄNKTA I OLIVOLJA

LÄCKAGE AV NÄRINGSÄMNEN VID NATURVÅRDS-
BRÄNNING

Att naturvårdsbränning har betydelse för sk-
ogens biologiska mångfald är känt, men de 
vattenkemiska effekterna av naturvårdsbrän-
ning är inte lika väl undersökta. I detta arbete 
analyserades innehållet av näringsämnen i 
vattenavrinningen från tre naturvårdsbränder 
i Dalarna med syftet att utöka kunskapen om 

effekterna av naturvårdsbränning.

- Alva Ringi, Anna Osterman

MIKROPLAST I BERGSLAGEN - MATERIALETS 
SAMVERKAN MED TUNGMETALLER

MUSIKALISK GESTALTNING AV ARVSMASSA 
- DE GÖMDA HARMONIERNA HOS RABIES 

LYSSAVIRUS

ON THE SIMULATION OF ORBITS OF BINARY 
STAR SYSTEMS

I projektet har förekomsten av mikroplast 
i mindre, avskilda sjöar i Bergslagen un-
dersökts, varpå orsaker och konsekvenser 
diskuteras, med fokus på huruvida materialet 
har förmågan att koncentrera förekommande 

tungmetaller. 

- Ellinor Nyman

Det finns många exempel på samband mellan 
vetenskapen och konsten, samband som lett 
till s.k. tvärvetenskaper. Detta arbete bely-
ser sambandet mellan molekylärbiologin och 
musiken, att man med enkla byggstenar kan 
skapa de mest komplexa kreationer. Resulta-
tet är ett stycke tonsatt av och med den ge-

netiska informationen hos rabiesvirus.

- Ebba Eriksson

This thesis investigates numerical simulation 
of a binary star system. The theory behind 
binary star system orbits and their initial 
conditions is first researched. Then code is 
developed in the programming language GNU 
Octave and used to simulate the Sirius A and 

B star system.

This paper aims to explain the basics of how 
an artificial neural network functions and 
steps to how improvements can be made. The 
optimization algorithms Adadelta, ADAM, Gra-
dient descent, and RMSProp were compared. 
ADAM was concluded to be the best for image 
classification. It was then implemented into an 

AI programmed in Python.

- Robert Ingram, Tommy Larssson

Vi har undersök den optiska renheten i läke-
medel. Optisk renhet innebär förhållandet 
mellan två optiska isomerer. De undersökta 
produkterna är Nexium® och två generis-
ka kopior med den verksamma substansen 
esomeprazol. Resultatet visar att det finns 
skillnad i den optiska renheten mellan pro-
dukterna, men att alla befinner sig inom en 

rimlig gräns.

- Sara Forsberg, Malin Fuhrman

Plast i naturen är ett stort miljöproblem idag. 
Som ett sätt att minska belastningen har plast 
baserat på potatisstärkelse tillverkats en-
ligt RCS:s metod. Plastens komposterbarhet 
testades i både en kompost och i en rabatt 
med etenplast som kontroll. Vidare testades 
plastens vattentålighet, slittålighet och elas-

ticitet och jämfördes med etenplast.

- Alice Christensson

In recent years, the traffic has highly increased, re-
leasing more of the harmful pollution. Therefore, this 
study aimed to investigate the adverse effects of heavy 
metals, released by the traffic, on the growth of plants. 
Studies like these are crucial as many crops are grow-

ing in fields located next to heavily trafficked roads.

- Zuzanna Bednarska

OPTIMIZING AI - A STUDY ON OPTIMIZATION 
ALGORITHMS IN DEEP LEARNING ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORKS

OPTISK RENHET I LÄKEMEDEL PLAST TILLVERKAD AV POTATISSTÄRKELSE - 
KAN PLAST TILLVERKAD AV POTATISSTÄRKELSE 
LEVA UPP TILL TRADITIONELL PLAST OCH SAM-

TIDIGT VARA FULLSTÄNDIGT NEDBRYTBAR?

POLLUTION: THE ENEMY OF EARTH





Predatorer från västra Atlanten härjar i 
Sveriges hav. De amerikanska kammaneterna 
har visat sig påverka de två första trofinivåer-
na i Gullmarsfjorden. Hur påverkas resten av 
ekosystemet av deras förekomst? Påverkas 
inhemsk fisk som skarpsill? Detta har tidi-
gare varit okänt men resultaten från denna 
undersökning ger en klarare syn av hotbilden.

- Nicklas Benjaminsson

Går det kombinera fotboll och miljö? Med 
stort fotbollsintresse och engagemang för 
miljö ville vi utreda om vi med gott samvete 
kan utöva vår sport. Därför studerades fakta 
kring granulat på konstgräs i olika källor, på 
en lokal konstgräsplan och i ett närliggande 
vattendrag. Granulatet räknades, vägdes och 

ytstrukturen studerades i mikroskop.

- Nils Lindell, Yotam Funaro, 
Johannes Lindell, Christian Luth

Ett organiskt färgämne syntetiserades och 
studerades sedan experimentellt och kvant-
kemiskt i syfte att undersöka vilka faktorer 
som påverkar dess synliga färg. Varför färgen 
övergick från mycket svagt gul till intensivt 
gul-orange diskuterades och förklarades uti-
från olika teorier om färgämnets elektroner. 

- Johanna Huhtasaari

Hur många gånger har man inte hört att man bör sova 
tillräckligt, för att kunna prestera bra och få goda resul-
tat i skolan? Efter alla dessa skolår har de flesta elever 
stressat över examinationer och därmed behövt stanna 
uppe senare på natten för att plugga. Därför fokuserade 

denna studie på kopplingen mellan sömn och minnet.

- Anna Chau, Annie Li, 
Hanna Mavandadipur, Rand Al-Kattan

PÅVERKAR DEN INVASIVA KAMMANETEN 
MNEMIOPSIS LEIDYI KONDITIONEN HOS 

SKARPSILLEN SPRATTUS SPRATTUS I GULL-
MARSFJORDEN?

SPRIDNING OCH NEDBRYTNING AV 
GRANULAT FRÅN KONSTGRÄSPLANER

STUDIE AV ETT AZOFÄRGÄMNE - SYNTES, 
UV-VIS-SPEKTROSKOPI OCH DFT-STUDIE 

AV MORDANT YELLOW 10

SÖMN OCH MINNE

THE DIFFERENCE BETWEEN FLUX TRANSFER 
EVENT CASCADES AND ISOLATED FLUX 

TRANSFER EVENTS

Flux Transfer Events är ett fenomen som up-
pstår när solens magnetfält reagerar med 
jordens magnetfält. Genom att programmera 
analysprogram har jag studerat skillnaden 
mellan två grupper av Flux Transfer Events: 
Flux Transfer Event Cascades och Isolated 

Flux Transfer Events.

- Simon Thor

THE EFFICIENCY OF NATURAL AND CHEMICAL 
DISINFECTANTS IN REGARDS TO KILLING 

BACTERIA

A scientific report looking at the efficiency of 
natural and chemical disinfectants on a kitch-
en table, done through a series of bacteria 
collection further used to analyse bacteria 
types through gram-staining. Despite results, 
the report recommends the usage of natural 
instead of chemical disinfectants due to their 

negative impacts on health. 

- Andra Oachesu

A radial-azimuthal pendulum can be con-
structed by attaching a pendulum to a hori-
zontal rod. When the bob is released, a pattern 
of motion is observed which cannot be used 
to describe the rod or the pendulum on their 
own. By investigating this system I explored 
coupling and energy exchange between the 

two components.

Arbetet går ut på att undersöka möjligheten att 
optimera trafiken i Helsingborg med avseende 
på väntetid, trafikflöde och miljöpåverkan ge-
nom att undersöka två korsningstyper. Genom 
matematisk-statistisk analys undersöks vilk-
en korsningstyp som fungerar bäst när och 

hur de redan existerande kan förbättras.

- Vilma Hansson, Mikael Johansson 

THE RADIAL-AZIMUTHAL PENDULUM TRAFIKOPTIMERING

TYPE IV PILUS BIOGENESIS AND TRANSFORMA-
TION IN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

Bakterien Streptococcus pneumoniae finns 
naturligt i näshålan. Den kan genom proces-
sen naturlig transformation, dvs upptagande 
av DNA, orsaka bl a lunginflammation. I stu-
dien slogs två gener, comEA och comEC ut. 
Dessutom värderades utvalda proteiners roll 
i transformationen i syfte att i framtiden ut-
forma en behandlingsmetod mot lunginflam-

mation.

- Melina Claesson Stern

ULTRALJUDLEVITATION UNDERSÖKNING AV MASKINERIET HOS 
CIRKADISK RYTM PÅ GENNIVÅ I EN HCT116 

CELLODLING

UNDER YTAN - EN JÄMFÖRELSE MELLAN DEN 
TERMOHALINA CIRKULATIONEN I ÖSTERSJÖN 

OCH SLÄTBAKEN

Med hjälp av enbart ljud går det att få föremål 
att sväva. Hur bär man sig åt för att lyckas 

med detta, och vad kan man få att sväva? 

En studie kring det molekylära maskineriet 
hos cirkadisk rytm, med den essentiella tran-
skriptionsfaktorn BMAL1 som markör. Syftet 
är att förstå hur cirkadiska rytmer fungerar 
och vilken koppling dessa har till människans 
funktion i helhet. Av intresse var även att stud-
era hur medvetna ungdomar är om ämnet och 

påverkan av deras vardagliga val.

- Dalia Atchan

I detta arbete har Östersjöns förhållanden 
undersökts och jämförts med egna mätningar 
från viken Slätbaken. Vi har bland annat tittat 
på skiktningar, vattenutbyte och cirkulation i 
de båda systemen. Resultaten kan användas 
för att dra slutsatser om hur Östersjöns miljö, 
särskilt syreförhållandena på botten, påver-

kas av klimatförändringarna.

- Ann-Kristin Malz, Emma Olsson 
Staf



Projektet undersökte vilka variabler som 
påverkar hastigheten på en projektil som sk-
juts ut ur en vakuumkanon. Faktorerna som 
undersöktes var projektilens massa, rörets 
längd och tryckskillnaden mellan rörets insida 
och utsida. Mätvärden togs från en egenbyggd 
vakuumkanon. Resultatet visade att teorin och 

verkligheten skiljde sig åt.

- Simon Täng

I vilken utsträckning väljer strandkrabbor och 
eremitkräftor bort oljekontaminerad föda och 
vad har det för konsekvenser i ekosystemet?

Projektet söker att besvara frågan om vilken 
webbläsare som är snabbast på grundläggan-
de matematiska operationer. Detta görs med 
vårt eget program som är en hemsida. För att 
ta reda på vilken webbläsare som är snabbast 

låter vi dem rita Mandelbrot-fraktaler.

- Max Junestrand, 
Michael Morales Sundstedt

Type Ia supernovae are enormous explosions. They are 
important for many astrophysical models. We are trying 
to identify white dwarf binary systems near Earth that 
might explode as type Ia supernovae. We have compiled 
a list of 14 interesting systems from literature. If we 
can show that they are likely to explode, it would be 

sensational.

VAKUUMKANON VÄLJER KRÄFTDJUR OLJEKONTAMINERAD 
FÖDA

WEBBLÄSARES HASTIGHET VID FRAKTAL-
RITNING

WHAT GOES BOOM? – DETERMINING THE LOCAL 
TYPE IA SUPERNOVA PROGENITOR POPULATION

YTJÄMNHETENS INVERKAN PÅ MAGNUSEF-
FEKTEN

Magnuseffekten gör det möjligt att skruva bol-
lar i sporter som tennis och fotboll, men den 
kan även utnyttjas som drivkraft för fartyg 
med hjälp av gigantiska roterande cylindrar 
som fungerar som segel. Vi har konstruerat en 
liten bil som drivs av en sådan roterande cyl-
inder och har undersökt hur dess yta påverkar 

prestandan.

- Alex Hamben, Marve Grönblad 
Vesterinen, Gustaf Sidén
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