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PROJEKTLEDARENS ORD
Ungas engagemang, och kanske
mer specifikt ungas engagemang för
andra unga, bör aldrig tas för givet.
Att våga ta steget att skapa, att
forska och att slutligen försöka förstå
något nytt kräver mod, nyfikenhet
och en väldans massa ihärdighet.
Som projektledare för
Utställningsgruppen 2020 har jag
under det senaste året fått bevittna
det häpnadsväckande engagemang
som finns både hos dem som ställer
ut men också bland dem fantastiska
unga som varje år arbetar för att se
till att denna verksamhet blir av. Det
är alla dessa människor som gör mig
övertygad om forskningens framtid
ligger i säkra händer.

Från de tre åren jag har varit aktiv
inom Unga Forskare finns det några
saker jag vet att jag kommer ta med
mig vidare in i livet. Resultaten är
sällan så viktiga som vägen dit, en
god natts sömn löser det mesta och
sist men inte minst, underskatta
aldrig vad ett gäng ungdomar kan
skapa.
Detta år så kunde vi tyvärr inte hålla
vår finalvecka som vi brukar, men
jag hoppas ändå att du som finalist
kommer ta med dig fina minnen från
ditt deltagande i Utställningen Unga
Forskare och jag hoppas framförallt
att ditt engagemang inte slutar här.
- Jonna Halonen, Projektledare
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EN KATALYSATOR FÖR UNGA
Utställningen Unga Forskare 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 Utställningen
569 deltagare som med sina 327
projekt tävlat om platser på de åtta
semifinalerna runt om i landet.
Genom dessa semifinaler har 51
projekt kvalificerat sig till finalen
i Stockholm. Förutom deltagarna
brukar Utställningen inspirerar
över 3000 besökande deltagare på
semifinalerna och finalen.
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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 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.

5

U T S TÄ L L N I N G E N
UNGA FORSKARE

2020

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 42 medlemsföreningar
som organiserar 4 500 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
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• Ett förmånligt pris på prenumeration av
tidningen Forskning & Framsteg
• Påverka framtiden och utbyta
erfarenheter
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

• 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

Forskningsminister
Helene Hellmark Knutsson på finalen
av Utställningen Unga Forskare 2018

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 naturvenskap teknik och
matematik efter att skolan är slut.
Både Stockholm International Youth
Science Seminar och Utställningen
Unga Forskare är också utmärkta

verktyg till att inspirera och lära
ut kunskap på ett mer interaktivt
sätt än vad som går i den vanliga
undervisningen. Mer information om
allt Unga Forskare gör hittar du på
vår hemsida www.ungaforskare.se.
Det går också bra att kontakta vårt
kansli på mailadressen
kansli@ungaforskare.se
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MÖT SVERIGES
UNGA FORSKNINGSLANDSLAG!
Ericsson är Engagerad partner till
Sveriges Unga Forskningslandslag 2020
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!
På Forsknings-SM, Utställningen
Unga Forskare, utses Sveriges
Unga Forskningslandslag som
representerar Sverige i världens
största vetenskapstävlingar för unga,
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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.
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.
“Landslagsplatsen har varit
livsförändrande för mig. Den har
öppnat jobbmöjligheter, och jag har
träffat nobelpristagare och andra
spännande personer. Jag skriver
fortfarande dagligen med vänner från
CASTIC och hela upplevelsen har varit
så inspirerande och häftig.” Charles
Maddock, landslagsmedlem och
guldmedaljvinnare på CASTIC 2019.
Följ Sveriges Unga Forskningslandslag
2020 på Facebook och Instagram!
@forskningslandslaget

”Landslagsplatsen har varit
livsförändrande för mig.”
– Charles Maddock, landslagsmedlem och
guldmedaljvinnare på CASTIC 2019
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FRAMTIDENS KOMMUNIKATION –
MER ÄN SNACK
Hur tror du att världen ser ut 2030?
Tänk om vi kommunicerar med
tankekraft genom ett tredimensionellt
internet. Tänk om vi inte längre gör
någon skillnad på den fysiska och den
virtuella världen? Tänkt om internet
berör alla våra sinnen – känsel och
doft lika mycket som hörsel och syn!
Möjligheten finns. Bara fantasin
sätter stopp för en sådan värld – men
Ericsson gör det inte.
Hos oss på Ericsson är innovation en
del av vårt DNA. Våra idéer, den teknik

vi utvecklar och de uppfinningar vi
har möjliggjort har påverkat världen
de senaste 140 åren. Det har bidragit
till att förändra både privatliv och
arbetsliv, ja samhället som helhet.
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. Nu banar
vi ny väg med den 5G teknologi vi
utvecklat sen 10 år tillbaka och
blickar in i framtiden, kanske mot ett
tankestyrt internet för alla sinnen!
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”De skarpa projekten förberedde mig inför
arbetsmarknaden”
– Roxanne Anderberg, ingenjör och tidigare
student på civilingenjörsprogrammet
i robotik, vid MDH
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VAR MED OCH KONSTRUERA
MORGONDAGENS ROBOTAR
Utvecklingen inom robotik och artificiell
intelligens (AI) går fort, men de största
framstegen ligger fortfarande framför oss.
Därför behövs ingenjörer och forskare som
kan konstruera morgondagens robotar.
På civilingenjörsprogrammet i robotik,
vid Mälardalens högskola (MDH), får du
redan under studietiden bekanta dig med
både forskningsvärlden och näringslivet,
samtidigt som du får en inblick i hur
arbetslivet kan se ut efter studierna. 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
företag, i verkliga projekt. I de senaste
projekten har studenterna jobbat med att
utveckla en självkörande cykel, en robot
som ska kunna hämta och sortera sopor
och en robothand som ska kunna styras
med hjärnan.

Snabba fakta om MDH – en av Sveriges
största högskolor
•

Campus i Eskilstuna och Västerås.
Våren 2020 flyttar högskolan i
Eskilstuna in i helt nya lokaler.

•
•
•
•

•
•
•

16 000 studenter, 55 program och
1000 kurser.
Världsledande forskning inom inbyggda
system.
Strategiska avtal med globala företag
som ABB, Volvo och Bombardier.
Alla MDH:s utbildningar är framtagna
i samverkan med näringsliv och
offentlig sektor, för att säkerställa att
studenterna har relevant kompetens
efter examen. Samverkan ger också
möjlighet till skarpa projektarbeten,
praktikplatser, exjobb, gästföreläsningar
och nätverksskapande under
studietiden.
Goda möjligheter till utlandsstudier på
nästan alla program.
90% av högskolans teknikstudenter är
etablerade på arbetsmarknaden ett år
efter examen.
Bostadsgaranti för dig som flyttar till
Eskilstuna eller Västerås.

Vill du veta mer om utbildningen och om
MDH?

Besök mdh.se eller kom förbi högskolans
monter på Tekniska museet under Unga
Forskare, den 31 mars och 1 april 2020.
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UNIVERSITETET SOM UTBILDAR DEN
KREATIVA
INGENJÖREN I GÖTEBORG
STUDERA NATURVETENSKAP
Karlstads universitet utvecklar i samverkan med
Lorem ipsum
dolor
amet, consectetur
omvärlden
utbildning
och sit
forskningen
spänner över
adipiscing
elit.
Phasellus
vitae
eu
flera områden och är kända för sin godaligula
samverkan
ex porta vulputate. Pellentesque luctus
med aktörer inom näringsliv och offentlig verksamex in volutpat luctus. Maecenas mattis
het.nulla
Idag erbjuds
ett 70-tal program på grundnivå
mattis libero ultrices, et venenatis
ochmagna
avancerad
nivå samt
cirkanec
900arcu
kurserutinom
feugiat.
Etiam
velit
samhällsvetenskap,
humaniora,
utbildning,
ingencongue malesuada luctus a tellus.
jörsvetenskap,
samt hälsa
och vård.
Vestibulum teknik
nisi felis,
tincidunt
eu risus
nec, semper consequat elit. Vivamus eget
Omkring
16 000 studenter
läser vidhendrerit.
Karlstads
leo elementum
quam maximus
universitet
och
en
av
studenterna
är
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Donec ligula dui, porttitor nec tempor non,
Eriksson;
tempus nec neque. Vestibulum feugiat
purus a est ultricies malesuada. Fusce
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harnunc
alltidmi,
varita intresserad
av teknik
och
semper
sagittis purus
faucibus
sersit
sigamet.
själv som
en kreativ scelerisque
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Pellentesque
et quam
sit amet
tempor. Morbi idoch
suscipit
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Därför
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designquam,
en utbildtempor
non mi mi. Curabitur
ning
som föllurna.
henneEtiam
i smaken.
sodales suscipit ultricies. Praesent eu
lectus
a orci
semper.
– Jag
kände
att scelerisque
det här skulle
passaCurabitur
mig väldigt
condimentum
erat
vitae
venenatis
bra. Det var inte direkt planerat att det skulle
rhoncus
ipsum
tellus
blitincidunt.
Karlstad, Aliquam
men jag var
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mittutdåvapulvinar,
eu ville
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behörighetsgivande
bastermin.
ligula eu ex porta vulputate. Pellentesque

JOBBA UTOMLANDS
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Bostadskarriären i Karlstad började i korridor.
Rebecca tycker att det är ett perfekt förstabo-

ende, man kan lätt hitta nya vänner och det
luctus
ex när
in man
volutpat
luctus.
känns
skönt
är helt
ny i enMaecenas
stad.
mattis nulla mattis libero ultrices, et
feugiat.
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i boende,
ut velitoch
congue
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tellus.
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felis,
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eu
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studentlägenhet på 34 kvadrat.
nec, semper consequat elit. Vivamus eget
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Vestibulum
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a
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ultricies
malesuada.
Fusce
fat företag genom Tekla, föreningen för tjejer
semper
mi, a eller
sagittis
purus faucibus
som
läser nunc
en teknisk
naturvetenskaplig
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scelerisque
et iquam
utbildning,
och det har gett
en inblick
vilka
sit
amet
tempor.
Morbi
id
suscipit
quam,
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jobbmöjligheter som finns och vad som verkar
tempor urna.
nonhar
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mi. möjlighet
Curabituratt
spännande.
SomEtiam
student
sodales
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Praesent
engagera sig i flera olika intresseföreningareueller
lectus
a orci scelerisque semper. Curabitur
i sin
studentförening.
condimentum
erat
vitae
venenatis
tincidunt.
Aliquam
rhoncus
ipsum
ut tellus
– Jag har inte varit jätteaktiv, men den
förening
pulvinar,
risus
elementum.
som
finns föreuminegestas
utbildning
är riktigt
bra. Den
dolor
sit man
amet,
ärLorem
inte såipsum
stor och
då får
en consectetur
härlig geadipiscing
elit.
Phasellus
vitae
ligula
menskap. Jag tycker definitivt att man
skaeu
ge
exen
porta
vulputate. Pellentesque luctus ex
det
chans.
in volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
adipiscing elit.
SKULLE
DU REKOMMENDERA
ATTPhasellus
SÖKA TILLvitae
KAU?
ligula
eu
ex
porta
vulputate.
Pellentesque
– Alltså, sök till Karlstads universitet. Det är en
luctus utbildning,
ex in volutpat
luctus. Maecenas
modern
och universitetet
är perfekt
mattis
nulla
mattis
i storlek med allt man behöver. Staden i sig är
underbar för den som älskar vatten, att allt ligger relativt centralt, människorna är härliga och
ja, dialekten kan vara konstig till en början men
till slut älskar man den, säger Rebecca.

”Staden är underbar och
människorna härliga”
– Rebecca Eriksson, student på
Karlstads universitet
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LÄS KEMI VID STOCKHOLMS
UNIVERSITET
Det kommer att bli brist på kemister
i framtiden enligt SCB. Fler
kemister kommer att gå i pension
än examineras, samtidigt som
behovet av kompetensen kommer
att öka. Kompetensen behövs för
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att möta många av de utmaningar
vi står inför samtidigt som kemiska
genombrott är att vänta på materialoch energiområdet och dessutom
ställer samhället allt högre hälsooch miljökrav.
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PRISER OCH
STIPENDIER

Intel ISEF
Anaheim, USA

Varje år delar vi ut priser och stipendieresor
på finalen till ett värde av över 500 000 kronor.
På finalen utser vi Sveriges Unga Forskningslandslag
som under ett år representerar Sverige på världens största
tävlingar för unga. Utlandsresorna är inställda under 2020 p.g.a.
coronavirusets spridning och ersätts med andra aktiviteter.
Forsknings-VM (Regeneron ISEF)
Finalplats i världens största internationella
vetenskapstävling för unga i Anaheim, USA
i maj. En veckas utställning med både
vetenskapliga och sociala aktiviteter.

Asiatiska mästerskapen (CASTIC)
Finalplats i Asiens största utställning och
tävling för unga i Jilin, Kina i juli. En veckas
utställning, sightseeing och inblick i Kinas
kultur.

Forsknings-VM i vattenfrågor (SJWP)
Priset är instiftat av Stockholm International
Water Institute. 30 000 kronor samt finalplats
i den internationella finalen, Stockholm Junior
Water Prize.

International Wildlife Research Week
(IWRW)
En veckas fältstudier av växt- och djurarter i
de schweiziska alperna i juli. Deltagarna lär
sig att skriva och presentera en vetenskaplig
rapport.

London International Youth Science Forum
(LIYSF)
Två veckors vetenskapsforum på
Imperial College i sommar med 450 deltagare
från 65 länder. Föreläsningar, seminarier av
ledande forskare och studiebesök.

International Swiss Talent Forum (ISTF)

Forsknings-EM (EUCYS)

Deltagare från över 25 länder samlas under
fyra dagar för att diskutera lösningar på
globala problem.

En veckas utställning och tävling i Salamanca,
Spanien i september.

Tekniska Museets Vänners teknikpris för
innovation och samhällsnytta
Delas ut av Tekniska Museets Vänner.
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LIYSF
London, Storbritannien
SJWP
Stockholm, Sverige

EUCYS
Salamanca, Spanien

IWRW & ISTF
Schweiz
CASTIC
Jilin, Kina

Naturhistoriska
riksmuseets utmärkelse
för särskilt framstående arbete inom
området biologisk mångfald
En veckas forskning vid en
forskningsavdelning på Naturhistoriska
riksmuseet, Stockholm.

Ricoh Sustainable Development Award
Diplom från Ricoh USA Inc och 5000 kr från
Jenny och Anders Lindgrens stiftelse för Unga
Forskare.

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

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

Society for In Vitro Biology Award
Diplom från Society for In Vitro Biology.

Publikens pris under finalen av Utställningen
Unga Forskare 2020
Priset är en överraskning som delas ut av
Tekniska Museet.
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JURYLEDAMÖTER
Stefan Engblom

Uppsala universitet
Juryordförande
Beräkningsvetenskap (programmering)

Anders Dahlkild

Gustaf Edgren

Annika Karlsson

Hanna Isaksson

Carolina Hagberg

Hans Hebert

Christian Ohm

Holger Motzkau

Christofer Lendel

Jens Danielsson

Emma Strömberg

Johan Rockberg

Fredrik Gröndahl

Kristina Tammimies

Uppsala universitet
Teknik
Umeå universitet
Virologi

Karolinska Institutet
Medicin

Kungliga Tekniska Högskolan
Fysik
Kungliga Tekniska Högskolan
Kemi
Kungliga Tekniska Högskolan
Kemi

Kungliga Tekniska Högskolan
Industriell ekologi (vatten- och miljöteknik)
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Karolinska Institutet
Medicin
Lunds universitet
Teknik/Biomedicin

Kungliga Tekniska Högskolan
Bioteknik
Stockholms universitet
Fysik och teknik
Stockholms universitet
Biokemi
Kungliga Tekniska Högskolan
Bioteknik (proteinteknologi)
Karolinska institutet
Medicin/Biomedicin

Lisbeth Jonsson

Rikard Landberg

Lovisa Lundholm

Robert Lagerström

Maria Malmström

Ronnie Berntsson

Marianne Larsen

Stina Cornell Karnekull

Mattias Dahl

Tanja Slotte

Stockholms unversitet
Ekologi, miljö & botanik (grönbiologi)
Stockholms universitet
Biomedicin
Kungliga Tekniska Högskolan
Kemisk miljöteknik (vatten- och miljöteknik)
Astra Zeneca
Bioteknik

Kungliga Tekniska Högskolan
Matematik

Chalmers Tekniska Högskola
Livsmedelsvetenskap, hälsa
Kungliga Tekniska Högskolan
IT (teknik, programmering)
Umeå universitet
Medicinsk kemi och biofysik
Stockholms universitet
Psykologi

Stockholms universitet
Ekologi/botanik (grönbiologi)

Michael Fokine

Kungliga Tekniska Högskolan
Fysik

Miriam Huitric

Stockholms universitet
Socialekologi
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Stockholm Junior
Water Prize Sweden
Svenska Juniorvattenpriset
Jenny Riit

Juryordförande
Xylem Water Solutions AB
Applikationsingenjör - Treatment

Britt-Marie Lidesten

Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik
Tidigare föreståndare

Björn Kjellström

Havsmiljöinstitutet
Föreståndare

Lan Wang-Erlandsson

Sjöfartsmuseet Akvariet
Utvecklingsledare för Akvariet

Stockholm Resilienscentrum,
Stockholms universitet
Forskare

Emma I. Lyngedal

Sandra Folke Wandelstam

SCI Foundation
Operational Excellence Manager

Erik Winnfors Wannberg
VA-tidskriften Cirkulation
Chefredaktör

Iris Cherry Panorel

Stockholm International Water Institute (SIWI)
Programme Officer
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Kajsa Tönnesson

Xylem Water Solutions AB
Team Leader, Documentation
Delivery

Sophie Carler

Jernkontoret
Rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor

FINALISTPROJEKT

1

Arsenite-induced Stress Granule formation is compromised in cells with the F343A and
F383A mutants of the G3BP1 protein.
Amitis Djalali, Kungsholmens Gymnasium

Stress granules (SGs) are cytoplasmic aggregates composed of mRNAs and RNA-binding proteins, formed in cells in response to various forms of cellular
stress. G3BP1 is a critical RNA-binding protein involved in stress granules assembly. The formation of stress granules is often a reversible process; however,
pathological mutations in SG-associated proteins have been correlated to the formation of persistent aggregates, which have in turn been linked to numerous
neurodegenerative diseases including Alzheimer’s disease. In order to further comprehend the mechanisms behind SG formation in cells, my research aims
to study the function of the RNA recognition motif of the G3BP1 protein, which interacts with RNA during stress granule assembly. Research in this area is
vital for the development of medical treatments against neurodegenerative diseases in correlation to stress granule dysregulation.

2

Allvarliga effekter på blodsockret?
Meri Thiwång, Malmö Borgarskola

Kost och träning är något som har stor inverkan på en människas livskvalitet men hur påverkar dessa faktorer vårt blodsocker? Genom att utforma tre
frukostar med riktlinjer från olika dieter samt tre olika träningstillfällen undersöktes träningens och kostens inverkan på blodsockret. Det tre frukostarna
som undersöktes hade samma energivärde och följde riktlinjerna för antingen LCHF kost, vegansk kost eller en kost rekommenderad av Livsmedelsverket.
Träningen som utfördes var ett 45 minuter långt plyometriskt pass (träning för explosivitet och smidighet) kombinerat med styrke- och konditionsövningar.
Passet genomfördes innan, efter eller inte alls i förhållande till frukost. Resultaten visar att en frukost hög i proteiner och fetter såsom LCHF ger en mer
stabila blodsockernivåer i jämförelse med resterande dieter oavsett när träningen äger rum. Konsumeras däremot en frukost innehållande mer kolhydrater är
det mest optimalt att träna innan frukost.

3

Framtidens vågbrytare
Sophia Stickel cch Matilda Sternhufvud, Aranäsgymnasiet

Världen står just nu inför den största krisen i den moderna tiden, klimatförändringen. Sättet människan lever på påverkar allt liv på jorden och kan komma
med katastrofala följder såsom höjda vattennivåer, ökad växthuseffekt och utdöendet av hela ekosystem. Konsekvenserna påverkar självklart havsmiljön på
samma sätt. Här föddes idén om det skulle vara möjligt att, med de enorma konstruktioner som människan sänker ned i havet, hjälpa havets ekosystem
på traven och kanske rent av rena vattnet och tillföra syre. Arbetet utreder både de fysikaliska och ekologiska aspekterna i frågan och ger klarhet i hur
teknik och konstruktion kan främja den hållbara utvecklingen. Den centrala delen i utredningen är tekniken Biorock technology som skapar ett material på
plats genom att endast nyttja havsvatten och en låg spänning. Förhoppningen med detta projekt är att våra slutsatser i framtiden ska kunna bidra till mer
klimatsmarta havskonstruktioner.
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4

Project Beetle: Exoarm
Albin Glanborg, Lundellska Skolan

En utomstående stomme som appliceras på armen för att öka styrkan, sänka risken för skador och öka prestationen. Genom att använda en simpel 20kg
servo, kraftsensorer och en Arduino Micro för att få en fungerande maskin.

5

Antidepressiv medicin mot ångest respektive depression och dess effektivitet beroende på
sjukdomsduration
Ida Resmann Hodzic och Emelie Stenberg, Polhemskolan Lund

En undersökning av sjukdomsdurationens inverkan på hur effektiv antidepressiv medicin, träning och terapi är mot ångest och depression. Undersökningen
utfördes med syfte att kunna optimera behandlingen mot dessa sjukdomar och kunna korta ner behandlingstiden och på längre sikt vårdköerna. Den ökade
effektiviteten av medicinering vid längre sjukdomsduration kan vidare möjligtvis kopplas till en signalsubstansbrist och genetisk sårbarhet.

6

Venti ? Design- och funktionsutveckling hos inhalatorer
Sofia Westergren, Isabelle Eén och Hanna Ekhage, Hulebäcksgymnasiet

Vi har utvecklat en mer praktisk inhalator än de som finns idag för att fler patienter ska ta sin medicin utan att det känns genant och omständigt. Syftet
var att se vad användarna tycker om sin inhalator och hur den kan utvecklas för att bättre passa dem gällande design och funktion. Vi tog fram information
om astma, hur man behandlar det och såg att det finns brister hos dagens pulverinhalatorer. De består av två delar, med en lös förvaringsdel för kapslarna
och en enkel design, vilket ger en sjukhuskänsla. Det vi ville förbättra hos inhalatorn blev därför att den skulle bli mer praktisk, ha förvaringsutrymme
för tillhörande kapslar samt ett roligare utseende. När vi utvecklade prototypen ville vi göra inhalatorn attraktiv för flera målgrupper. Vi undersökte vad
astmatiker och deras anhöriga tyckte om befintliga inhalatorer och vår prototyp. Enkäten visar att den önskade designen, funktionen och färgen på inhalatorn
varierar beroende på ålder, kön och om personen själv har astma eller inte. Vår design gör astma lättare att leva med. Vi hoppas att vår idé bidrar till att
företag fokuserar mer på designen hos läkemedel. Ingen ska behöva skämmas för sin sjukdom!

7

A growing Project
Emil Björnström, Rymdgymnasiet

Idag har vi med våra koldioxidutsläpp satt stora delar av våra ekosystem i fara. Ett av de viktigaste ekosystemen är det vi får vår mat ifrån för utan det
systemet kan vi inte överleva. Det jag har titta på i mitt arbete är hur våra mat växter påverkas av koldioxid näringsmässigt. Det jag har testat är stärkelse,
kväve, proteiner och olika typer av lipider. Och det jag ser är att koldioxid har en väldigt tydlig påverkan på våra växters näringsinnehåll. I mitt resultat
kom jag fram till att Proteiner ökar delvis och att stärkelse borde öka. Lipiderna varierar vissa förändras inte medans några ökar och andra minskar.
Kväveinnehållet har jag inget direkt svar på från min data men enligt tidigare forskning som har gjort så borde den minska. Detta resultat var lite chokande
då jag trodde att förändringen inte skulle vara så tydlig som den var.
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8

Diskproblemet - en modern version av Buffons nålproblem
Wenhan Zhou, Martin Koch-gymnasiet

Vilka matematiska hemligheter kan finnas gömd bakom en slumpmässigt kastad disk på ett underlag med cirklar? Det kan du finna svar på i projektet om
diskproblemet! En disk kastas på ett underlag med cirklar, vad är sannolikheten för disken att täcka 2, 3 respektive 4 cirklar om diskens landningsposition
är likformig sannolikhetsfördelad över underlaget? Diskproblemet är ett problem som knyter ihop 2 stora inriktningar inom matematiken, geometri och
sannolikhetsläran. Relationen mellan en areaproportion och sannolikhet kan oftast betraktas som intuitivt uppenbart, men hur är de egentligen kopplade till
varandra? Hur kan de tillsammans medverka till den analytiska lösningen för diskproblemet?

9

Jämförelse av luftkvalitén mellan städerna Jerusalem, Peking och Västerås, samt dess
påverkan på hälsan
Maja Holmgren, Laetitia Bergsmo och Julia Qiu, Rudbeckianska gymnasiet

Syftet med detta arbete är att jämföra luftkvalitén mellan städerna Jerusalem, Peking och Västerås. Detta arbete består delvis av en laborativ undersökning
och delvis av en litteraturstudie. Den laborativa undersökningen innefattar uppsamling av data genom en bärbar luftmätare som registrerar mätvärden för
fyra olika luftförorenare: PM2,5, PM10, VOC samt NO2. Utifrån dessa genereras även ett “Air Quality Index” (AQI), vilket ger en underlättad tolkning för
dagligt användande. Litteraturstudien undersöker var dessa förorenare kommer från samt deras påverkan på allmän hälsa. 91% av jordens befolkning lever i
luft där olika halter av luftföroreningar överskrider WHO:s riktlinjer. Denna farliga nivå påverkar människors hälsa negativt då miljontals dödsfall är kopplade
till en undermålig luftkvalité - ett problem som även är starkt kopplad till klimatfrågan. Med detta i åtanke hoppas vi att vårt arbete väcker frågor som
uppmuntrar till ytterligare forskning inom luftkvalité.

10

Växtplankton och tiamin
Erika Eriksson, Vägga Gymnasieskola

Har du någonsin hört om tiaminbrist? Alla organismer behöver tiamin, vilket du kanske känner igen som vitamin B1. Många djur i norra hemisfären lider
av tiaminbrist och dör följaktligen. En hypotes angående tiaminbristens orsak är att växtplankton påverkar tiaminbalansen i akvatiska ekosystem, då dessa
i akvatiska miljöer är producenter av tiamin. Även andelen tiaminauxotrofa växtplankton, växtplankton som inte kan producera tiamin, kan ha betydelse
för tiaminbristen. I detta projekt undersöks om koncentrationen växtplankton i en vattenmassa ökar vid tillsats av tiamin. Med kunskap om Östersjöns
växtplanktonsamhällen skulle vi kunna förbättra förutsättningarna för havets ekosystem.

11

Identifiering av Peroxisomspecifika gener
Ester Hillgren, Jennifer Runestig och Elin Billgren, Hvitfeldtska Gymnasiet

En rad ovanliga sjukdomar tros orsakas av defekter i PEX-gener - gener som kodar för peroxisomspecifika proteiner. Genom identifiering av okända PEXgener kan vidare forskning bedrivas och behandlingar utvecklas. Syftet med arbetet var att identifiera kandidater till PEX-gener. Inledningsvis användes ett
dataset från Cancer Dependency Map som innehåller CRISPR-knockout scores för >18 000 gener. Pearson Correlation Coefficient räknade ut korrelationen
mellan generna och de 16 PEX-genernas knockout scores. Generna med störst korrelation antecknades och då hade vi 51 kandidater. PubMed användes
för att se om kandidaterna hade en koppling till peroxisomen. Därefter studerades celldistributionen m.h.a. antikroppsinfärgningar från The Human Protein
Atlas. Kandidater som inte liknade PEX-gener eller saknade foton sållades ut. För de kandidater som kvarstod gjordes en närmare granskning av funktion och
tidigare forskning. Slutligen stod 2 gener kvar som slutgiltiga kandidater, CTSK och THAP10.
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Merkel cell polyomavirus T-antigens regulate Dicer expression
Roseanna Lagercrantz, Kungsholmens gymnasium

A majority of the skin cancer Merkel cell carcinoma (MCC) cases harbour an integrated Merkel cell polyomavirus (MCPyV) genome encoding for truncated
large T-antigens (LT). The truncated LT and the small T-antigen (sT) are known to play important roles in MCC tumorigenesis. The viral T-antigens had
previously been demonstrated to regulate microRNA (miRNA) expression at post-transcriptional level. In this study, we investigated whether MCPyV
T-antigens regulate Dicer expression, a key enzyme involved in miRNA processing. Indeed, we showed that silencing of both LT and sT or sT only in the
MCPyV-positive WaGa cell line resulted in decreased expression of Dicer, whilst ectopic expression of sT, wild-type (WT) or truncated LT in the MCPyVnegative MCC14/2 cells increased Dicer expression levels. Our results indicated that MCPyV T-antigens could regulate, by enhancing, the Dicer expression,
suggesting MCPyV T-antigens’ regulation of miRNA expression through Dicer, supporting the hypothesis.

13

Safe or toxic? A study on the cytotoxicity of nanomaterial Graphene on human
macrophages
Janice Jin, International School of the Stockholm Region

Within the world we live there is a smaller dimension of materials filled with endless possibility. One such compound at nanoscale is Graphene; a wonderous
Carbon-based material which has the ability to bind to different chemicals and conduct electricity. In recent years, Graphene has been put on the brink of
therapeutic research for drug delivery, sensors and regenerative medicine. However, prior to using this nanomaterial we must first investigate its interaction
with cells as a foreign body. My research has utilized human macrophages as the target to receive Graphene treatments for viability study due to their
leading role in the immune system. These cells are recruited to engulf and digest dangerous unfamiliar bodies such as pathogens in a process called
efferocytosis, which protects the body from toxins through inflammatory response. Here, I’ve established that at high concentrations, Graphene causes an
uncontrolled form of cell-death and inhibits macrophage growth; all signs of cytotoxicity. Hence, this unique study on macrophages is an initial step in
drawing a border between the safe and toxic administrations of Graphene for biomedical applications.

14

Undersökning av variationen av övertoner hos olika musikinstrument
Minna Palmgren Thun och Agnes Källström, Katedralskolan Uppsala

Varför låter instrument olika? I projektet har övertoner hos olika musikinstrument undersökts för att besvara frågeställningen hur övertoner påverkar klangen
hos olika musikinstrument. Programmet Audacity har använts för att göra ljudinspelningar och plotta spektrum som visat övertoner och grundtoner. Dessa
spektrum har sedan analyserats och klanger har definierats utifrån övertonerna.

15

X-Ray Search for Core-Collapse Supernovae in Nearby Galaxies
Oscar Lindberg, Hulebäcksgymnasiet

Core-collapse supernovae are violent stellar explosions giving birth to neutron stars, such as pulsars, and black holes. This study aimed to search for corecollapse supernovae and young pulsars by surveying nearby galaxies with data from the NuSTAR X-ray observatory. Although no new sources were detected,
the study revealed X-rays above 10 keV from a certain X-ray binary for the first time and found that a total of 12 sources have not been studied with NuSTAR
data in the current literature. Finally, the study aimed to investigate the limits of detectability for core-collapse supernovae and young pulsars. The findings
indicate that the limiting distances of detection are much lower than expected.
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16

Den optimala proportionen mellan urin och vatten för bevattning av ärtskott
Elin Sun Cao och Saga Kambre, Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan

Idag ses urin på som någon äckligt som bör spolas ned i toaletten och dess biologiska kvaliteter som ett alternativt gödselmedel hamnar i skymundan. Detta
gymnasiearbete undersökte vilken proportion av blandningen mellan vatten och urin, så kallad guldvatten, som är den optimala för att bidra till ärtskotts
tillväxt. Experimentet gick ut på att vi bevattnade fem olika testgrupper med ärtskott med proportionerna koncentrerad urin, 1:15, 1:10, 1:5 och rent
kranvatten och undersökte längdtillväxt, massa och antal blad. Syftet var att koppla användningen av urin som gödselmedel till hur vi på ett konkret sätt kan
minska övergödning i sjöar och hav.

17

Klimatförändringarnas påverkan på Saccharina latissima
Alexander Ahl, Gullmarsgymnasiet

Människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser ger en ökad växthuseffekt vilket ger högre temperaturer på jorden. Detta arbete undersöker hur den
ekologiskt viktiga nordatlantiska brunalgen sockertare, Saccharina latissima, påverkas av framtida extremtemperaturer i haven. Resultaten visade att algen
missgynnas kraftigt av långvarigt förhöjda vattentemperaturer med risk för att lokala populationer försvinner helt i en varmare havsmiljö. Detta arbete och
dess slutsatser ger möjlighet att bättre förstå lokala och globala ekologiska effekter av klimatförändringarna i kustnära tempererade hav och lägger grund för
vidare forskning i ämnet.

18

The Effects of Ethylene as a Phytohormone on the Sprouting of Potato Tubers, Solanum
tuberosum
Kevin Jiang, Kungsholmens Gymnasium

World hunger is rapidly on the rise due to the growing global population. Through research into the preservation of crops, less food can be wasted, and this
may be one of the viable solutions for the problem. Ethylene is a phytohormone known to regulate the lifecycle of plants. This investigation aims to explore
the effect of ethylene on the shelf life of harvested potato tubers using apples as natural producers of ethylene. It was found that ethylene may inhibit
sprouting of the tubers after 12 days of exposure, the sprouts would be delayed for at least 16 days. The results indicate that ethylene may not only inhibit
sprouting but in the short term accelerate sprouting instead. It is hypothesized that with too much ethylene exposure, there would be a dual effect exerted
on the tubers: accelerated growth at first, then sprout inhibition after a longer period of exposure. Through optimizing this method, households and farmers
alike can achieve greater methods for food preservation, hence waste less of the agricultural produce already produced in accordance to the UN 2030 goal
of zero hunger.

19

The Ionosphere’s Effect on Earth to Space Radio Communication
Max Skoglund och Sina Khoraman, Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Satellites, space probes and space ships use radio signals to communicate with Earth today. The signals have to travel through the ionosphere. Our
experiment measured the impact the ionosphere has on signals. The ionosphere is a layer in our atmosphere around 60 km to 1000 km above the ground.
It gets ionized by solar radiation and has an impact on radio propagation. We used a parabolic dish with extremely high gain, radio connected to WSJT-X,
amplifiers and thick and isolated coaxial cables to ensure our data is accurate. By bouncing a signal on the Moon (EME), we can analyze a signal that travels
through the ionosphere twice. Depending on the ionospheres ionizing state, which is influenced by sun radiation, the signal strength will vary. Our data
suggest that there is a relation between the decrease in signal strength and the Sun’s position.
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Att fånga något osynligt på bild - en ögonblicksbild av den radioaktiva strålningen omkring
oss
Elsa Spengler, Lukas Jonneryd och Andreas Johansson, Lundellska skolan

Vi människor bestrålas hela tiden med partiklar och joniserande strålning som kommer från rymden och från marken. I gymnasiekursen fysik 1a ingår
områden som radioaktivt sönderfall, joniserande strålning och partikelstrålning, vilka kan upplevas som abstrakta då dessa fenomen inte är något man under
normala förhållanden kan se eller känna. Syftet med det här arbetet var att konstruera och optimera en diffusionskammare, som möjliggör visualisering, med
utgångspunkt i en manual publicerad vid CERN. Denna ska senare kunna användas som ett undervisningsverktyg.

21

Combination of the Drugs Hydroxychloroquine and Nutlin-3a Inhibits Autophagy and
Induces Cell Death in Cancer Cells Expressing Wild-type and Mutant p53
Sofie Hemström, Täby Enskilda Gymnasium

In 2018, over 1.8 million new cases of colorectal cancer was reported. Hence, treatments that are more efficacious need to be developed. In this study, we
sought to investigate whether a combination of two drugs suppress tumor growth in a greater extent than the drugs separately. We also investigated the cell
death pathway and the optimal doses of the drugs.

22

Menstruation och Prestation - Påverkas konditionen av menstruationscykeln?
Ellen Gunnarsson, Nordenbergsskolan

Mycket av dagens idrottsforskning är gjord endast på män, trots att andelen idrottande män och kvinnor idag är näst intill samma. Även fast män och kvinnor
har stora skillnader i kroppsbyggnad, både mekaniskt och kemiskt, tränar kvinnor och män ofta likadant. Idag är kunskapen om hur de kvinnliga hormonerna
påverkar prestationsförmågan otillräcklig och det faktum att de återkommer i cykler är något inte många reflekterar över. Jag valde att undersöka hur
menstruationscykeln och dess hormoner påverkar konditionen, eftersom forskningen på området är näst intill obefintlig. Sammanlagt femtio fertila kvinnor
fick springa ett beep-test i veckan under sex veckors tid. I anslutning till testet fick kvinnorna fylla i en enkät om bland annat deras menstruationscykler
och preventivmedelsanvändning. Efter sammanställning av resultaten fann jag att det är den sena follikelfasen som är fördelaktig, eftersom höga nivåer av
östrogen och luteiniserande hormon ökar prestationsförmågan.

23

Koronahål och dess samband med solvinden - Kan en presumtiv samhällskris förebyggas
med hjälp av en matematisk modell?
Klara Jons, Lugnetgymnasiet

Koronahål, vilka är de områden på solens yta som ger upphov till extremt snabb solvind, har visat sig ha stor påverkan på människans liv här på jorden. Då
solvindenshastigheten ökar medför detta att fler laddade partiklar når jorden. Dessa partiklar kan ge upphov till partikelstormar som i sin tur kan störa ut
teknisk utrustning såsom satelliter, elförsörjningssystem och mobiltelefoner. En sådan partikelstorm skulle hota hela samhällets infrastruktur på ett sätt som
skulle få omfattande konsekvenser för människans livssituation. Detta arbete går ut på att undersöka det matematiska sambanden mellan koronahålets area
och partikelmängden som når jordens yta. Modellerna är tänkta att kunna användas vid prognoser, som ett sätt att kunna förutspå eventuella partikelstormar.
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Determination of Ideal Parameters for Dispersion from a Fluidic Oscillator with Laminar
Flow
Max Kenning, Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan

Det här projektet visar hur två faktorer, dynamisk viskositet och hastighet, påverkar blandningsmöjligheten hos två fluider i flödet från en komponent som
kallas för en flödesoscillator. Detta kan möjliggöra för bra spridning utan rörliga delar, och kan således användas för att t.ex förbättra miljöprocesser som
ozonering för att rena luft från svaveloxider och kväveoxider som kräver en väldigt effektiv reaktion för att fungera väl. Experimentet genomfördes med s.k
Computational Fluid Dynamic (CFD) analys genom simuleringar och beräkningar utifrån en eget framtagen algoritm och spridningsmått.

25

Predicting the Presence of Intracranial Haemorrhage Using Machine Learning and Neural
Networks
Lucas Dow, Internationella Engelska Gymnasiet I Skanstull

The study aims to create an artificial intelligence programme (AI programme) which could detect the presence of intracranial haemorrhage in CT scans with
the help of supervised machine learning. The AI program was coded from scratch in Python using machine learning libraries like TensorFlow and Keras.
When trained on 110,000 CT images, the model scored an accuracy of 83.16%. By using more powerful computers and more sophisticated datasets,
higher accuracy could be achieved, which rival human performance. The applications for machine learning are endless; they apply to some many different
fields, not just within the medical industry but within other sectors as well. A program could be created which searches for numerous different diseases in
a CT scan. This would drastically increase the speed at which doctors and radiologist can diagnose patients and would be a massive benefit to the medical
industry.

26

Antibiotikaresistens - en internationell jämförelse
Albin Ingstedt, Marcus Lam och Jonathan Holmberg, Rudbeckianska Gymnasiet

Bakterieresistens är något som, utan större uppmärksamhet från allmänheten, lyckats växa och spridit sig till ett större antal arter av bakterier. Den
slumpmässiga upptäckten av antibiotika år 1928 av forskaren Alexander Flemming är något som räddat miljontals liv. Plötsligt kunde man bota sjukdomar
orsakade av bakterier. Vad man dock inte tänkte på var det naturliga urvalet, bakteriers ämnesomsättning och utbytet av gener bland bakterier som ställer
till med problem. Denna studie undersöker antibiotikaresistensen hos bakterier i länderna Kina, Israel och Sverige. De undersökta bakterierna har tagits
ifrån allmänna platser där man vistas ofta i vardagen, ett fåtal exempel är offentliga toaletter, restauranger och hotell. Tillsammans med denna laborativa
undersökning har vi även försökt hitta bakgrundsfaktorer till skillnaden i hur antibiotikaresistens ser ut i de olika länderna

27

Perioden av ett bråk
Debdut Sengupta, Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan

Periodicitet är något som inte bara är mycket vanligt i den fysikaliska världen, utan även i den matematiska världen. Exempelvis har de flesta
bråk en periodisk decimalutveckling, och det är just det som har studerats genom detta projekt. Även om ett bråks period (antalet siffror varefter
decimalutvecklingen av bråket upprepas) är en fundamental del av vårt talsystem, kan det verka slumpmässigt vid första anblick. Därför ställdes frågan:
“Vilka samband finns det mellan nämnaren av ett bråk och bråkets period?”. Med hjälp av programmering skrevs flertal exempel ut, som användes för att
söka efter generella mönster. Fyra tydliga samband hittades genom denna metod. Med hjälp av de första tre sambanden, som bevisades, kan perioden av
ett godtyckligt bråk beräknas ifall perioden av nämnarens primtalsfaktorer är kända, medans det sista sambandet synliggör ett komplext förhållande mellan
primtal och perioden av bråk med primtalet i nämnaren. Därmed är ett bråks period inte något slumpmässigt.
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Alternativ keramisk glasyr, En undersökning av möjligheten att framställa en keramisk
glasyr bestående av åkerfräken, äggskal och aluminiumhydroxid
Olof Helin, Östra Real

Likt alla industrier står den keramiska tillverkningsindustrin inför en miljöutmaning. I ett försök att hitta alternativa, miljövänligare lösningar har jag i mitt
arbete framställt keramiska glasyrer bestående av äggskal, aluminiumhydroxid och växten åkerfräken. Dessutom försökte jag utreda i vilken mån en sådan
glasyr är miljömässigt fördelaktig.

29

Silverbehandlade sportkläder - En miljöfara?
Gabriel Bengtson och Vladimir Kajoja, Katedralskolan Linköping

In this research case study, the presence of silver ions in sporting garments has been investigated and analyzed from biological and environmental
perspectives. Due to the modern usage of silver ions in sporting textiles, there is a possibility for leaching which can, after a regular wash, end up in
drainage pipes which lead contaminants to the environment. The purpose of this study is analyzed, due to the fact that silver ions are biocidal secuenzes
and influence marine and microbiological life badly, because of its toxic attributes. Fabrics are sometimes marketed with bactericidal labels, which suggests
the textile to be more hygienic and, therefore, imply a health advantage, anti-odour characteristics and freshness to the fabric. This study focuses, however,
on whether silver ions tend to leave the fabric after up to 30 hours in an equivalent regular wash with 40°C and 60°C hot water. The results are positive for
both temperatures and a lot of the antibacterial substance is washed out.
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En kartläggning av insektssläktet Mymar - Insekter du förmodligen inte visste fanns
Elin Tinnert, Ehrensvärdska gymnasiet

Den biologiska mångfalden bland insekter är, både från ett svenskt och globalt perspektiv ett ämne i vilket forskningen har mycket kvar att upptäcka. På
ungefär 15 år har ca 2000 nya insekter påträffats för och i Sverige varav nära hälften av dessa är nya för vetenskapen. Att samla in mer information om
specifika typer av insekter, från olika insektsordningar ned till artnivå medför en ökad förståelse för naturen som helhet. Insekter är dessutom mycket viktiga
för att ekosystem ska fungera som de ska. Detta specifika arbete redogör information om insektssläktet Mymar, ett släkte där flera nya arter upptäckts de
senare åren, varvid det finns mycket att forska på. Arbetet grundar sig i följande frågeställningar: Hur kännetecknas de olika arterna? Vilka arter finns i
Sverige? I vilka biotoper finner man främst de olika arterna? Hur ser levnadsperioden ut för de olika arterna i Sverige?
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Gruvbrytningens påverkan på tungmetallers koncentration i ytvatten
Alma Aggling och Sofie Öberg, Dragonskolan

Gruvbrytning har varit en stor del av Sveriges ekonomi ända sedan den industriella revolutionen. Men industrin genererar stora utsläpp av tungmetaller ut
till naturen vilket påverkar vattenkvaliteten. Vatten är en av de viktigaste grundstenarna till liv och en försämrad vattenkvalitet påverkar därmed organismer
och människors hälsa. Syftet med projektet var att undersöka sambandet mellan ytvattenkvalitet och avståndet till gruvbrytning och vilka konsekvenser dålig
vattenkvalitet, i hänsyn till koncentration tungmetaller, har på organismers hälsa. Fyra olika vattenprover insamlades från Umeälven med olika avstånd till
gruvbrytning. Proverna jämfördes med hänsyn till fem olika tungmetallers koncentration i vattenproverna. Jämförelsen genomfördes med hjälp av en ICPOES. Spektrometern detekterade koppar och zink.Resultaten visar att vattendrag inom en mils radie till gruvbrytning har en signifikant högre koncentration
tungmetaller än vattendrag som är belägna längre bort.
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Immediate effect of fruit ingestion on blood sugar levels in healthy individuals
Janina Ojanne, Kungsholmens gymnasium

Diabetes är en växande folksjukdom runt om i världen. En bidragande orsak är livsstilsfaktorer. Allt fler personer väljer nyttiga livsmedel, samtidigt som allt
fler blir diagnostiserade med diabetes typ 2. För de flesta är det givet att godis samt andra sötsaker rubbar blodsockerbalansen. Men hur påverkar intaget
av frukt våra blodsockernivåer? Syftet med studien var att undersöka hur olika frukter påverkar blodsockernivåerna hos friska ungdomar. Samtliga deltagare
fyllde i ett hälsoformulär. I den praktiska delen togs ett initialt blodsockertest på fastande mage. Sedan fick varje deltagare inta 53 gram av ett av följande
test frukter: mango, avokado, passionsfrukt eller banan. Vidare mättes blodsockernivåerna 10, 20 och 30 min efter det initiala testet. Resultaten av studien
indikerar att intaget av passionsfrukt påverkar blodsockernivåerna till störst grad. Stora blodsocker variationer sågs även vid intag av banan och mango. Intag
av Avokado behöll blodsockerbalansen konstant.
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Hör som en Hörselskadad - Att Simulera en Hörselnedsättning i GNU Octave
Sara Elmgart, Europaskolan Strängnäs

I Sverige har 18,5% av den vuxna befolkningen en hörselnedsättning, ett osynligt funktionshinder som man dagligen måste leva med. Om man kunde
skapa en simulering så att en normalhörande kan höra genom den hörselskadades öron skulle det bli enklare att förklara för andra hur man påverkas av sin
nedsatta hörsel. I detta arbete har en sådan simulering skapats genom programmering i GNU Octave, gratisversionen av Matlab. Med en mikrofon spelades
ett ljud in. Mikrofonen kalibrerades så att programmet kunde visa ljudnivån som funktion av tiden. En Fourieranalys gjordes på ljudet för att de toner den
hörselskadade inte kan höra ska kunna tas bort. En ny ljudfil skapades som visar hur en hörselskadad hör. Detta görs automatiskt i programmet, som kan
simulera vilken hörselnedsättning som helst och tar några sekunder att köra.
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Studie av närbelägna supernovor
Klaudia Jaworska, Bäckängsgymnasiet

Supernovor är våldsamma explosioner av döende stjärnor. Arbetet presenterar en sammanställning av observerade supernovor på ett avstånd av ? 10
Mpc från jorden, samt en beräkning av signal-till-bakgrundförhållandet av NuSTAR, ett röntgenteleskop, för sju av de kartlagda galaxerna. I arbetet har
känsligheten av NuSTAR studerats och en optisk jämförelse av galaxen NGC 6946 utförts. Resultaten pekar på att det har observerats 96 supernovor inom
10 Mpc från jorden och att känsligheten av NuSTAR är lägre än vad man tidigare trott. Utifrån resultaten kan det konstateras att det med låg sannolikhet
skett en supernovaexplosion i galaxen NGC 6946 mellan november 2019 och januari 2020.
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Fusion och diffusion - en matematisk modell
Leonid Pototskiy, Kitas Gymnasium

Inom kollodial kemi finns ett område som kallas för polymerisation. Detta område handlar om hur polymerer, molekyler av olika längd, beter sig när de
kommer i kontakt med varandra. Molekyler kan gå samman och bilda en ny, längre molekyl, s.k. fusion (konjugation). Eller så kan en molekyl splittras i
två mindre molekyler, s.k. diffusion (separation). Bindningar bryts och bildas med en viss hastighet, s.k. intensitet, och exakt vilka bindningar som bildas
och bryts är inte bestämt, utan alla processer sker baserat på sannolikheter. I en förenklad matematisk modell kan man ändra intensiteterna för fusion
och diffusion för att få systemet att bete sig på olika sätt. För att kunna undersöka dessa beteenden skrivs ett simuleringsprogram i Python baserat på
den matematik som används för att beskriva systemet och beräkna statistik. Med statistiken som utgångspunkt kan sedan diverse matematiska samband
upptäckas och bevisas, vilket är arbetets syfte. Dessa samband visade sig i slutändan vara mycket intressanta...
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Black Holes from Chaos in Classical D0-brane Dynamics
Niklas Engelhardt Önne, Blackebergs gymnasium

The fundamental nature and chaotic structure of black holes remains to be properly described using a physical theory. One promising approach is string
theory. In the string theoretical description, there can exist a connection between gravity and mathematical chaos which can be used to study the complex
physics of quantum gravity. In this project I have used and compared different numerical methods to quantify the amount of chaos in a pair of interacting
objects known as D-branes, which in a sense is a simulation of a black hole-like environment.
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Havets skatter skapar möjligheter
Frideborg Hjorth, Julia Magnusson, Moa Jakobsson och Buraq Al-Mousawi, Ystad Gymnasium

Luften i olika städer runt om i världen försämras på flera sätt, främst på grund av ökade koldioxidnivåer. Detta har allvarliga effekter på både
utomhusklimatet och inomhusmiljön. Alger är små men viktiga organismer som har en fantastisk förmåga att reducera koldioxid och producera syre. Idag
står haven, och därmed algerna, för 70–80% av världens totala syreproduktion. Syftet med vårt projekt var att undersöka huruvida algers fotosyntetiserande
förmåga kan användas för att förbättra inomhusluften och samtidigt avgöra om detta är möjligt med en rimlig mängd alger (Rimlig - i förhållande till
rummets storlek).
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Att avsalta vatten genom omvänd osmos - för att på enkelt vis desalinera vatten i områden
som saknar elektricitet
Axel Orrhede, Theodor Anderberg Törngren, Filip Rydgren och Felix Nord, Johannes Hedberggymnasiet

Efter krissituationer hamnar ofta samhällen och individer i utsatta situationer, inte minst genom att vattentillgången drastiskt försämras eller stryps helt
och hållet. Aqinera är ett projektarbete som drivs av nära vänner från Helsingborg med målet att förändra världen till det bättre genom att möjliggöra
framställandet av rent dricksvatten i dessa sammanhang. För att nå målet har vi utvecklat en idé som utnyttjar omvänd osmos för att avsalta havsvatten till
rent dricksvatten. Detta, utan att vara beroende av solenergi eller elektricitet. I nuläget har en prototyp utvecklats, som endast måste tätas för att kunna
avsalta vatten enligt Aqineras princip. Vi hoppas att vår innovation ska kunna rädda liv, i situationer där lite vatten får stor betydelse.
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Metabolisk manipulation för en ökad produktion av vaxestrar i tobaksplantor
Leen Alshraydeh och Kacper Morawiec, Ehrensvärdska Gymnasiet

Which is the most advanced factory in the world? We believe it is the living cell! It has developed throughout millions of years and it has become most
effective at producing chemical compounds. So why not use the living cell as a factory for the benefit of humanity? In this project, plant cells in various
tobacco species are metabolically manipulated (a.i genetically modified in stages) for an increased production of wax esters. Wax esters are naturally found
in whales and are one of the reasons for whale hunting. There are many uses for these chemical compounds; for example in the cosmetics industry, but
they also have the potential to be used as biofuel. By finding an alternative source for was esters, there will be one less reason to hunt whales and one more
source for biofuel.
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Rening av mikroplast med hjälp av proteinavskumning
Vivian Lu, Melvin Sellers och Zackarias Denguir, Katedralskolan Lund

Vi har undersökt om rening av mikroplast framgångsrikt kan utföras med hjälp av proteinavskumning. En proteinskummare finns i de flesta
saltvattensakvarium, och används för att rena proteiner och annat avfall från akvariesystem. Vi undrade om det under denna reningsprocess även kan
medfölja mikroplaster i det skum som avlägsnas från saltvattnet, och om proteinskummaren därmed har förmågan att rena vatten från mikroplaster. För
att mäta koncentrationen mikroplast i våra lösningar användes en spektrofotometer, för att mäta vattnets absorbans. Enligt resultaten i våra experiment
kan denna reningsmetod anses vara lyckad, då koncentrationerna av mikroplast i det förorenade saltvattnet minskade över tid efter rening med hjälp
av proteinskummaren. Vattnet i kärlet blev dessutom märkbart synligt klarare över tid. Även droppar av vattnet från både kärl och det renade skummet
undersöktes under mikroskop för att se om mikroplaster kunde påträffas i våra lösningar.
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Terori och praktik: Matematikundervisningen i förskoleklass ur ett neurodidaktiskt
perspektiv
Edit Vennberg, Johan Movingers Gymnasium

Under de senaste decennierna har våra kunskaper om hjärnan ökat drastiskt. Orsaken till detta är framförallt de nya tekniska framsteg som gjorts med olika
typer av apparatur som kan röntga hjärnan och mäta dess aktivitet. Med en ökad kunskap om och förståelse av hjärnan kommer också nya möjligheter att
anpassa utbildning och undervisning så att hjärnan får så bra förutsättningar som möjligt för inlärning. Det ämnesområde som tar upp den pedagogiska
praktiken med utgångspunkt i neurovetenskapen heter neurodidaktik. Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie och en enkätundersökning
bland förskoleklasslärare undersöka hur man utifrån ett neurodidaktiskt perspektiv kan bedriva en effektiv undervisning i matematik samt studera hur
förskoleklasslärare anpassar och bedriver sin undervisning utifrån hjärnans funktion. Använder lärarna sig av de fördelar som kunskaper om hjärnan kan
bidra med inom pedagogiken?
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Effect of trans-2-Hexadecenal in the Development of Metabolic Dysfunctions in Skeletal
Muscle Cells Leading to Type 2 Diabetes
Sanna Zommarin och Lina Cao Zhang, Rudbecksskolan och Viktor Rydberg Odenplan

Vårt projekt handlar om att undersöka lipid aldehyden trans-2-hexadecenal (2-HE), som bildas i fettoxidationen av till exempel friterad mat, och hur
den påverkar mänskliga skelettmuskelceller, och om den kan leda till Typ II diabetes (T2D). Vi kom fram till att höga koncentrationer av 2-HE (5 µM)
minskar fettoxidationens effektivitet med 28%. Detta leder till att mer fett ackumulerar i kroppen, vilket är farligt då ökad fetma är associerat med T2D.
Vi undersökte också hur 2-HE påverkade utrycket av gener, specifikt hos gener som leder till ökad inflammation i kroppen. Vi såg att höga koncentrationer
av 2-HE (5 µM) innebar ett ökat genutryck på 80%. Eftersom inflammation är ett tecken på utveckling av T2D, är detta ytterligare ett bevis för att 2-HE
höjer risken att få T2D. Slutligen kom vi fram till att 2-HE också påverkade effektiviteten av glykogensyntesen negativt, vilket är ett tecken på att 2-HE ökar
insulinresistensen hos skelettmuskelcellerna och därav på utveckling av T2D.
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Enhancing the growth in Lepidium sativum by the use of non-conventional diurnal
photoperiods
Emily Gray, Katedralskolan Lund

Once a year, as winter approaches and the days get shorter, the leaves on Lund’s trees gradually change colour until one day, as if driven by clockwork,
they all fall off. This ‘clockwork’ is a regulatory process known as photoperiodism, a plant’s response to the timing of daylight. In my study, I explored how
Lepidium sativum’s (Garden Cress) internal clock could adapt to a manual manipulation of the diurnal light cycle by the use of LED lights, and whether such
adaptation could be used to enhance its growth.
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ADAR1:s inverkan på RNA-editering
Joséphine Palm-Jensen, Campus Manilla Gymnasium

Editing of adenosine to inosine in double-stranded RNA, catalyzed by adenosine deaminases acting on RNA (ADARs), is one dynamic modification that in
a combinatorial manner can give rise to a very diverse transcriptome. Since the cell interprets inosine.as guanosine, editing can result in non-synonymous
codon changes in transcripts. By studying the correlation between ADAR levels and A to I editing, through RNA-sequencing, as well as an editing reporter;
the hypothesis that an overexpression of ADAR1 causing an increase of editing has been validated. Since modifications of the transcriptome are emerging
as a significant force during the transition from a normal cell to a malignant tumor, this conclusion implies that a dysregulation of ADAR editing can lead
to cancer. Based on this information, it is hypothesized that new cancer drugs could be developed by taking advantage of the correlation between ADAR1
levels and cancer progression, which would be a new approach to treating cancer.
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Investigating the Effect of Temperature on Pb Phytoextraction Capabilities of Waterweed
Elodea canadensis
Darya Aspromonti, Kungsholmens gymnasium

The heavy metal lead (Pb) affects most lifeforms adversely when in high concentrations; there is no determined safe Pb level in human blood. Exposure to
this contaminant has been linked with intellectual disabilities, heart disease and other afflictions. Industrial effluents and leaded gasoline exhaust are two
of several sources of Pb that can be flushed by stormwater into nearby soils, where it can accumulate and impede plant growth, or into basins, where it
can slowly leach into groundwater. Its removal is therefore a significant issue in regard to healthy ecosystems, a clean environment and safe drinking water.
Phytoremediation techniques are currently being explored for their low environmental impact and affordability, among other advantages. This study sought
to investigate the potential of the widespread waterweed Elodea canadensis as a phytofiltrator (sorbent) of Pb at three temperature levels, to determine its
suitability in variously located stormwater detoxification systems.
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Hydrometallurgiska och elektrokemiska processer som grund för en ny återvinningsmetod
av elektronik
Gustaf Utterström och Arvid Karlsson, ProCivitas Helsingborg

Elektronisk apparatur har i allt större utsträckning blivit en del av vår vardag. Mobiltelefoner, TV-apparater och datorer är fundamentalt för välfärdssamhället
och för var dag som går får allt fler människor tillgång till elektronisk utrustning. Med möjligheter kommer dock problem. När elektronik-konsumtionen
ökar stiger även mängden elektroniksopor, sopor vilka innehåller stora mängder värdefulla metaller. I dagsläget används dyra och resurskrävande
återvinningsmetoder vilka baseras på pyrometallurgi. Då dessa processer är ineffektiva har vi valt att applicera hydrometallurgiska och elektrokemiska
metoder till återvinning av elektronikskrot. Genom att undersöka hur utbytet av koppar varierar med pH-värdet och spänning i en elektrolys av kungsvatten
har vi utvecklat en metod som dels ger höga utbyten men även selektivt kan appliceras på elektronikskrot. Genom att ta vara på våra ändliga resurser går vi
mot en mer hållbar framtid, en framtid vi vill vara med och skapa.
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En undersökning av tillfällig muskelvolymökning efter anaerob träning under olika
kostförhållanden
Charlie Celander, Hasan al-Husseini och Isak Gudmundsson, ProCivitas Helsingborg

Inom träningsgemenskapen finns ett känt fenomen som kallas för “pump”, vilket är den tillfälliga och snabbt avtagande uppsvullnaden av muskler efter
ansträngande styrketräning. Denna effekt ses som åtråvärd särskilt för bodybuilders, då de utnyttjar den för att se så stora ut som möjligt precis innan deras
uppträdande. Det finns många råd och rön som florerar kring pump, men inte särskilt mycket vetenskap. Därför har vi undersökt hur kosten påverkar denna
effekt, och vad som ger maximal pump!
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Kvantdatorer, lokal realism och verkligheten: en undersökning av naturens fundamentala
karaktär
Hanna Zhang och Jenny Wang, Södra Latins Gymnasium

För de flesta av oss känns det naturligt att våra handlingar inte direkt påverkar någon på andra sidan jorden, vilket är en princip som kallas för lokalitet. Det
känns också självklart att en boll har en viss hastighet utan att vi behöver observera den, vilket kallas för realism. Denna verklighetssyn ifrågasattes dock i
och med kvantmekanikens framväxt under 1900-talet, och försök att hitta en förklaring till kvantmekanikens resultat – utan att släppa lokalitet och realism
– påbörjades. Det blev en stor debatt som länge betraktades som filosofi snarare än fysik, men under 60-talet upptäcktes en skillnad i vad lokal realism
tillåter och vad kvantfysik förutsäger är möjligt. Skillnaden formuleras ofta i form av en matematisk olikhet som kallas för CHSH-olikheten. Därmed går
det att experimentellt testa om naturen verkligen bryter mot uppfattningen som vi har haft i århundraden. I detta arbete har vi med hjälp av en kvantdator
undersökt denna olikhet.
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Drafting och dess effekterutanför sportcykling --- En kvantitativ CFD-studie
Johannes Kron och Viktor Sundström, Hvitfeldtska Gymnasiet

Att ligga på rulle är en teknik inom sportcykling där en eller flera cyklister lägger sig på led bakom en ledande cyklist. Detta skyddar de bakomliggande
cyklisterna från den inkommande luften och leder till ett minskat luftmotstånd. Ett flertal studier har kvantifierat dessa effekter för aerodynamiska cyklar
på små avstånd mellan cyklarna. Däremot finns det inga studier som undersökt fenomenet i mer vardagliga situationer, alltså vid något större avstånd
och med mindre aerodynamiska cyklar. Denna studie har undersökt luftmotståndsreduktioner för en cyklist som befinner sig på olika avstånd bakom en
annan genom att köra datorsimulationer. Utifrån dessa simulationer konstruerades ett matematiskt samband mellan cyklisternas relativa position och
luftmotståndsreduktionerna för den bakre cyklisten. Sambandet visade sig vara oberoende av cykelhastigheten och det tycks vara effektivare för den bakre
cyklisten att ligga direkt bakom i färdriktningen än med motsvarande förskjutning i sidled.
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Användning av alger för upptagande av koldioxid
Edmond Mentori, Malmö Idrottsgymnasium

I mitt projekt så har jag undersökt möjligheten att använda alger för att ta upp koldioxid från luften och på så sätt motverka växthuseffekten. För att ta reda
på det så började jag med att göra en algodling i ett akvarium för att därefter med prober mäta hur snabbt koldioxid tas upp och omvandlas till syre. Men
på grund av olika faktorer så kunde inte experimentet genomföras men genom mail-intervju så fick jag fram att för varje kilo biomassa alger som växer fram
tas det upp 2 kilo koldioxid. Därefter har jag undersökt olika appliceringar och användningsområden för alger. Man kan t.e.x odla dem i havet för att fånga
in stora mängder koldioxid, ställa upp fina bioreaktorer på byggnader eller skapa stora industrier där man kan odla alger för mat. Alger har stor potential och
kommer säkerligen spela stor roll i framtiden.
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Manufacturing and Analysis of Properties of Wheat Gluten and Carbon Black
Biocomposites
Julia Mårtensson, Malmö Borgarskola

Går det att ersätta oljebaserad plast med bioplast av kol och gluten? I detta projekt utreds denna fråga genom att först producera bioplaster med olika
koncentration kol och sedan analysera egenskaperna av dessa material med avseende på elasticitet, vattenabsorption, eldhärdighet, homogenitet samt
funktionella grupper i materialen. Resultaten visade på lovande egenskaper hos bioplasterna, i synnerhet bioplasten med 4 viktprocent kol, där fördelar
bland annat inkluderade lägre klimatavtryck, att plasten är biologiskt nedbrytbar samt lägre kostnad än många andra bioplaster.
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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 nästan hela Utställningen
bedrivs av ungdomar. Att jobba med
Utställningen är en stor möjlighet för
ungdomar att utveckla sin förmåga
att jobba i stora projekt, inspirera
andra och inte minst uppleva
semifinalerna och finalen igen.
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 samlas man
i Stockholm 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 tillbaka till sin och andra
skolor och berätta om Utställningen,
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!
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Unga Forskare
Lilla Frescativägen 4C, 114 18 Stockholm
kansli@ungaforskare.se
08 - 34 45 00

