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PROJEKTLEDARENS ORD
TEXT: JULIA MÅRTENSSON Alla stora framsteg börjar med en tanke. År 1962 grundades Stiftelsen Unga Forskare och 

i år firar vi 60 år av fria tankar och ungt engagemang. Mycket har förvisso ändrats under 
dessa år men engagemanget för forskning finns kvar och har om möjligt växt sig starkare 
än någonsin. Jag är glad, stolt och framförallt tacksam över att få bygga vidare på det 
arbete som Unga Forskare och alla engagerade genom åren bidragit med. 

Att våga ge sig ut i det okända har - nu som då - krävt mod. Att våga tänka stort och fritt 
är viktigt när man bedriver forskning. Forskning bygger på nyfikenhet och frihet i tanken 
och som forskare står man på giganters axlar. På samma sätt står vi i Utställningsgrup-
pen, vi som arrangerar Utställningen Unga Forskare, på axlarna av 60 års Utställningar. 
Vi 18 personer som tillsammans är Utställningsgruppen har under det senaste året jobbat 
för att göra Utställningens 60-års jubileum så bra som bara möjligt. Alla vi är delar i den 
helhet som blir Utställningen. Att engagera sig i Utställningen har varit mycket lärorikt 
men framförallt väldigt roligt!

När jag ser alla projekt och all den kunskap som finns bland Sveriges främsta unga fors-
kare får jag stor framtidstro. Ta därför en extra titt på de namn som finns i denna katalog 
när du inspireras av deras projekt. Ni ungdomar är framtiden. Här finns vägen framåt!

Låt oss presentera Sveriges främsta projektarbeten inom naturvetenskap, teknik och ma-
tematik år 2022. Varmt välkomna till den 60:e Utställningen!

PROJEKTLEDARENS ORD
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EN KATALYSATOR
FÖR UNGA

Utställningen Unga Forskare, SM i forskning, är Sveriges största mötesplats och tävling 
för unga inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi brinner för ungas möjligheter 
att utveckla, utöva och fördjupa sitt intresse för forskning och vetenskap. Sedan 1963 
har Utställningen Unga Forskare, som drivs av organisationen Unga Forskare, varit en 
katalysator för unga i Sverige. Deltagarna tävlar med vetenskapliga projektarbeten som de 
gjort under sin gymnasietid och får möjlighet att nå längre med sina arbeten.

Projekten bedöms av en jury med över 200 forskare och experter från näringslivet. 
Finalen avslutas med en prisutdelning där vi utser Sveriges Unga Forskningslandslag – 
Sveriges representanter till världens största vetenskapstävlingar för unga. Totalt uppgår 
våra priser till ett värde av en halv miljon kronor. 

I år genomförs Utställningen, dess åtta semifinaler och finalen i Södertälje, i hybridform 
med både digitala och fysiska inslag. 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till vår huvudfinansiär, Beijerstiftelsen.

OM UTSTÄLLNINGEN UNGA FORSKARE
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SKOLMATERIAL FÖR 
LÄRARE

Unga Forskare erbjuder en mängd verktyg och material till stöd för gymnasiearbetet och 
andra kurser. 

Tillsammans med ledande aktörer inom svensk och internationell forskning vill vi inspi-
rera och rusta ungdomar för en framtid som forskare, specialist eller ingenjör. I öppna 
föreläsningar och digitala montrar presenteras aktuell forskning och spännande applika-
tioner inom allt från etisk AI, sinnenas internet och självkörande fordon till miljövänliga 
material, nya läkemedel och hållbara städer - allt med tillhörande projektidéer för gymna-
siearbetet eller annat lektionsmaterial. 

Vi erbjuder även filmer, mallar och checklistor till stöd för gymnasiearbetets olika moment, 
som introduktion till vetenskaplig metod, källor, vetenskapskommunikation och mycket 
mer.

Bland de medverkande finns Ericsson, AstraZeneca, IBM, KTH, Göteborgs universitet, 
Chalmers, CERN-laboratoriet, ESS, astronaut Christer Fuglesang, kemisten Ulf Ellervik, 
läraren Magnus Ehinger och många fler.

SKOLMATERIAL
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EN VIKTIG PUSSELBIT
FÖR FRAMTIDEN

Som Sveriges största ideella ungdomsorganisation inom naturvetenskap, teknik och 
matematik är Unga Forskare en viktig pusselbit för framtiden vad gäller inspiration och 
hållbart intresse för unga i Sverige. Förbundet, som grundades 1977, består av 40 med-
lemsföreningar som organiserar 6 000 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal 
nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse 
för forskning och utveckling inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Att bli medlem i en av Unga Forskares medlemsföreningar är enkelt och kan göras genom 
vår hemsida. Som medlem får du, förutom den verksamhet föreningen själv erbjuder

• Söka våra stipendier

• Delta i våra nationella verksamheter

• Ett förmånligt pris på prenumeration av tidningen Forskning & Fram-
steg

• Påverka framtiden och utbyta erfarenheter 

STARTA EN EGEN ELLER ANSLUT EN BEFINTLIG FÖRENING

Om du redan är med i en förening eller vill starta en ny med koppling till naturvetenskap, 
teknik eller matematik kan du lätt ansluta den till Unga Forskare. Som ansluten förening 
får ni

• Ekonomiskt föreningsbidrag

• Komplett nätbaserat medlems- och administrationssystem

• Stöd och hjälp i frågor att driva en förening

• Låna Unga Forskares lägenhet i Stockholm kostnadsfritt för fören-
ingsaktiviteter

• Boken Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla medlem-
mar

• Och självklart får era medlemmar alla förmåner ovan

Under 2022 kommer Unga Forskare dela ut 
100 000 kr extra till våra medlemsföreningar 
i form av projektbidrag för att ge föreningar 
extra möjlighet att nå ut till sina medlemmar 
och göra saker för och med sina medlemmar 
under pandemin.

OM UNGA FORSKARE
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Ericsson och AstraZeneca 
är Engagerade partners till 
Sveriges Unga Forsknings-
landslag 2022.

NILS GRIMBECK & VIDAR PETERSSON
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MÖT SVERIGES UNGA
FORSKNINGSLANDSLAG!

Unga talanger är nyckeln till att lösa våra gemensamma utmaningar. Sveriges Unga Forsk-
ningslandslag spelar en viktig roll för Sverige som kunskaps- och forskningsnation. Som 
frontfigurer och ambassadörer för sin generation visar de på vikten av att ungdomar får 
en egen röst och plattform inom forskning. När vetenskapens roll har accentuerats under 
pandemin och i klimatomställningen, framstår landslaget som en positivt lysande kraft 
inför framtiden. Medlemmarna verkar som förebilder och inspiration för andra unga, och 
vidgar vyer för vad som är möjligt.

Sveriges Unga Forskningslandslag utses på Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare.
De representerar Sverige i världens största vetenskapstävlingar för unga. Under flera år har 
landslaget kommit hem med en mängd medaljer och priser och fortsätter sätta Sverige på 
världskartan inom forskning.

”Min plats i Sveriges Unga Forskningslandslag har gett mig otroligt mycket, gjort mig 
taggad på framtiden och sugen på att lära mig ännu mer, samt fått mig att våga testa 
ännu fler nya saker. Jag är övertygad om att landslagsplatsen på något sätt kommer vara 
avgörande för var jag hamnar i framtiden.” 

– Nils Grimbeck, landslagsmedlem 2021

”Att få vara del av landslaget är en ära och en upplevelse som både format mig och 
förändrat hur jag ser på världen. Min självsäkerhet har utvecklats enormt, och idag känner 
jag att naturvetenskapen är ett verktyg - en superkraft – som jag kan använda för att 
bidra.” 
– Alice Heiman, landslagsmedlem 2021

SVERIGES UNGA FORSKNINGSLANDSLAG

Glöm inte att följa Sveriges 
Unga Forskningslandslag 2022 på 
Facebook och Instagram! 

@FORSKNINGSLANDSLAGET
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DYK I RYMDEN

Det finns de som spenderar en förmögenhet och bränner tonvis med raketbränsle för 
att flyga ut i rymden och uppleva ett fåtal minuter av viktlöshet. Men tänk om du skulle 
kunna göra detsamma till priset av en biobiljett, utan att öka ditt koldioxidavtryck, och till 
och med stanna kvar i rymden i en hel timme? Tänk om det fanns simbassänger där du 
skulle kunna använda ett syreutrustad VR-headset för att uppleva att du är i yttre rymden 
med total tyngdlöshet. Även om du fysiskt skulle befinna dig under vattnet så skulle VR 
ge dig den upplevelsen av att du svävar fritt i rymden med universums alla stjärnor om-
kring dig. Ganska snart kan yttre rymden vara precis runt hörnet.

Hos oss på Ericsson är innovation en del av vårt DNA. Våra idéer, den teknik vi utvecklar 
och de uppfinningar vi har möjliggjort har förändrat världen de senaste 140 åren. Erics-
sons forskning och utveckling, byggd av kreativa uppfinnare, har lagt grunden till många 
av de vardagliga aktiviteter som du tar för givet när du använder din smartphone. Vår 5G 
teknologi som vi utvecklat sedan 10 år tillbaks håller på att rullas ut världen över och nu 
blickar vi in i framtiden mot en intelligent värld anpassad för dig!

ERICSSON

Ericsson är Engagerad 
partner till Sveriges  
Unga Forskningslandslag 2022.
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PLUGGA TEKNIK PÅ 
MÄLARDALENS UNIVERSITET

På Mälardalens universitet (MDU) finns teknikprogram inom bygg, energi, industriell 
ekonomi, innovation, produktion och produktdesign, matematik och inbyggda system. Vi 
samarbetar med några av världens främsta teknikföretag för att ge våra studenter möjlig-
het till skarpa projektarbeten, praktikplatser, traineetjänster och nätverksskapande redan 
under studietiden. 

Inom området inbyggda system finns det sex utbildningar på grundnivå; civilingenjör i 
robotik, civilingenjör i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, datavetenskapliga programmet, 
datornätverk och datakommunikation, högskoleingenjör i nätverksteknik och kandidatpro-
grammet i tillämpad AI. Våra studenter jobbar ofta i projektform och en del av projekten 
genomförs tillsammans med universitetets forskare och teknikföretag i branschen.

OM MDU

• Campus i Eskilstuna och Västerås 

• 20 000 studenter, 52 grundprogram och över 1 000 kurser

• Världsledande forskning inom inbyggda system 

• Strategiska avtal med globala företag som ABB, Hitachi Energy, Volvo CE och Alstom

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

• Goda möjligheter till utlandsstudier på nästan alla program

• 97% av universitetets civilingenjörsstudenter är etablerade på arbetsmarknaden 
1–1,5 år efter examen 

• Bostadsgaranti för dig som flyttar till Eskilstuna eller Västerås

Läs mer på www.mdu.se

MÄLARDALENS UNIVERSITET
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FÖRBEREDDE MIG INFÖR 
ARBETSMARKNADEN”
- ROXANNE ANDERBERG
tidigare civilingenjörsstudent vid Mälardalens universitet.
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FÖR ATT...

FÖR ATT FÖLJA DITT INTRESSE!
SU.SE/BLINATURVETARE

STOCKHOLMS UNIVERSITET

• …LÄRA MIG MER OM HUR LIVET FUNGERAR, NIKLAS, MOLEKYLÄRBIOLOGI

• …SÅ LÄNGE UNIVERSUM EXISTERAR FINNS DET NYA SAKER ATT UPPTÄCKA, KARIN, ASTRONOMI

• …FÖRSTÅ HUR ALLT HÄNGER IHOP OCH LÄRA SIG HUR DET FUNGERAR, AGNES, GEOGRAFI

• …DET ÄR SUPERCOOLT ATT FÅ DATORER ATT GÖRA DET MAN VILL OCH FÖRSTÅ HUR DET GÅR TILL, ANNA, MATEMATIK & DATAVETENSKAP

• …ÄMNET RÖR OSS ALLA EFTERSOM VI ALLA BEHÖVER ÄTA, ANNELIE, NUTRITION

• …FÅ KLASSKAMRATER MED SAMMA INTRESSE, NICOLE, MARINBIOLOGI

• …FÖR ATT FÅ JOBBA MED ATT LÖSA MILJÖPROBLEM I SVERIGE ELLER GLOBALT, EMMA, KEMI

• …FÅ VARA MYCKET UTOMHUS MED VERKLIGHETEN SOM KLASSRUM, SANDRA, GEOVETENSKAP

• …FÖR ATT FORSKA OCH FÖRSTÅ KOPPLINGEN MELLAN HAV OCH KLIMAT, OSKAR, METEOROLOGI
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PRISER &
STIPENDIER

Varje år delar vi ut priser och stipendieresor på finalen till ett värde av över  
500 000 kronor. På finalen utses Sveriges Unga Forskningslandslag som under 
året representerar Sverige i världens största vetenskapstävlingar för unga.

På grund av den rådande pandemin i Sverige och världen kan årets lista över 
priser och stipendier komma att revideras. Utlandsresor äger rum i den mån det 
är möjligt. Evenemang kan komma att genomföras digitalt istället för fysiskt, 
alternativt ersättas med ett kontantpris.

REGENERON ISEF

EUCYS

LIYSF
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GYSTB

SJWP

IWRW

ISTF
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PRISER & STIPENDIER

GLOBAL YOUTH SCIENCE AND TECHNOLOGY BOWL (GYSTB)

Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB) arrange-
ras av The Hong Kong Federation of Youth Groups (HKFYG). 
GYSTB är en internationell tävling i kemi, biologi, fysik och 
ingenjörskap som lyfter ungas vetenskapliga prestationer 
och innovationer och erbjuder en plattform för ungdomars 
kreativitet och vetenskapliga utbyten. Tävlingen hålls digitalt 
10–12 juni.

FORSKNINGS-EM (EUCYS)

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) är 
EM i forskning för ungdomar och en veckas utställning som 
årligen arrangeras i ett EU-land. På EUCYS får stipendiater-
na chans att vinna olika priser och tillfälle att möta Europas 
främsta forskare och andra engagerade ungdomar. 150 
ungdomar från 39 länder är med och tävlar om kontantpriser 
värda €62.000 och över 20 andra priser inkluderat platser 
på världskända forskningsforum och konferenser. EUCYS 
hålls i Leiden, Nederländerna 12–18 september.

SVERIGES UNGA FORSKNINGSLANDSLAG 
TÄVLINGAR 2022

FORSKNINGS-VM (REGENERON ISEF)

Regeneron International Science and Engineering Fair, Re-
generon ISEF, är världens största utställning och tävling för 
tekniskt och naturvetenskapligt intresserade ungdomar. Varje 
år deltar flera miljoner ungdomar världen över i vetenskaps-
tävlingar. Av dessa är det endast runt 1800 som tar sig hela 
vägen till finalen i USA för att tävla om priser för närmare 5 
miljoner dollar. Utöver själva tävlingen anordnas dessutom 
olika sociala och vetenskapliga aktiviteter där finalisterna får 
chansen att inspireras och knyta nya kontakter. Regeneron 
ISEF hålls i Atlanta, USA 8–13 maj.

FORSKNINGS-VM I VATTENFRÅGOR (SJWP)

Projekt på tema vatten och vattenfrågor tävlar om Stockholm 
Junior Water Prize Sweden, ett pris som sponsras av Xylem. 
Syftet med priset är att uppmuntra unga människor att enga-
gera sig i vattenfrågor lokalt, nationellt eller globalt. Vinnaren 
i finalen får 30 000 kronor och representerar Sverige i den 
internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize som 
anordnas under World Water Week 28 aug – 1 sep. 

Läs mer om Sveriges Unga Forskningslandslag 
på sida 10.
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PRISER & STIPENDIER

ÖVRIGA RESESTIPENDIER

LONDON INTERNATIONAL YOUTH SCIENCE FORUM (LIYSF)

LIYSF är ett två veckor långt vetenskapsforum på anrika Im-
perial college. LIYSF för samman över 450 studenter från 65 
olika länder och ger en unik möjlighet att knyta nya kontakter 
från hela världen. Programmet täcker in en bredd av ämnen 
och deltagarna har möjlighet att skräddarsy innehållet efter 
egna intressen. Förutom många föreläsningar och seminarier 
av ledande forskare och studiebesök på världsledande labb 
och forskningsinstitut, får stipendiaterna besöka platser som 
Oxford, Cambridge, Stonehenge och de naturvetenskapliga 
museerna i London. Forumet anordnas 27 juli – 10 aug. 
under temat Science for Society.

INTERNATIONAL WILDLIFE RESEARCH WEEK (IWRW)

International Wildlife Research Week samlar ungdomar 
från hela Europa för en veckas vetenskapliga fältstudier av 
fascinerande växt- och djurarter i de schweiziska alperna 25 
juni – 2 juli. Deltagarna lär sig även att skriva och presentera 
en vetenskaplig rapport.

INTERNATIONAL SWISS TALENT FORUM (ISTF)

International Swiss Talent Forum samlar ungdomar från över 
25 länder för att delta i en 4 dagars kurs där deltagarna med 
hjälp av en känd ledare diskuterar och guidas för att hitta 
en ny lösning för ett globalt problem. ISTF hålls i Nottwil, 
Schweiz 5–9 juli.

DIPLOM & FORSKNINGSSTIPENDIER

NATURHISTORISKA RIKSMUSEETS UTMÄRKELSE FÖR SÄRSKILT 
FRAMSTÅENDE ARBETE INOM OMRÅDET BIOLOGISK MÅNGFALD

Forskningsvistelse på museet inkl. resa och logi. Vistelsen 
äger rum när pandemisituationen tillåter.

RICOH SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARD

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

YALE SCIENCE AND ENGINEERING AWARD

Diplom och medalj. Tilldelas bästa projektet inom dataveten-
skap, teknik, fysik eller kemi.

MU ALPHA THETA

Tilldelas projektet med bäst användning av matematik.

SOCIETY FOR IN VITRO BIOLOGY AWARD

Diplom och medalj. Tilldelas bästa projekt inom växt- eller 
djur- in vitro biologi — studier inom biologi som utförts utan-
för organismer, exempelvis i provrör.

TEKNISKA MUSEETS VÄNNERS TEKNIKPRIS FÖR INNOVATION 
OCH SAMHÄLLSNYTTA

Tre stipendier à 2000 kr. 

PUBLIKENS PRIS

Priset är en överraskning som ges från Tom Tits Experiment.

Huvudfinansiär av resestipendierna är 
Beijerstiftelsen
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SJWP SWEDEN

CAROLINA GÅRDEFORS
JURYORDFÖRANDE
PROJEKTINGENJÖR – TREATMENT
Xylem Water Solutions AB

MARTIN WESSMAN
DEVELOPMENT ENGINEER
Xylem Water Solutions AB

IRIS CHERRY PANOREL
UTREDARE
Swedish Water House | Stockholm International  
Water Institute (SIWI)

KAJSA TÖNNESSON
FÖRESTÅNDARE
Havsmiljöinstitutet

BRITT-MARIE LIDESTEN
TIDIGARE FÖRESTÅNDARE
Nationellt resurscentrum för 
biologi och bioteknik

ROGER B. HERBERT
PROGRAMANSVARIG, MILJÖ- OCH
VATTENTEKNIK, UNIVERSITETSLEKTOR
Inst. för geovetenskaper. Uppsala universitet

JOHANNA MÅRD
SENIOR LECTURER/ ASSOCIATE PROFESSOR
Centre of Natural Hazards and Disaster Science

Department of Earth Sciences, Uppsala University

KLARA WESTLING
EXPERT VATTEN, MILJÖ OCH
SAMHÄLLSUTVECKLING
Svenskt Vatten AB

THERESE WOODHILL
FORSKNINGSSEKRETERARE
Formas

MATTIAS VON BRÖMSSEN
PH.D. LAND- & WATER RESOURCES ENGINEERING
GLOBAL DIVISION UNIT MANAGER, WATER RESOURCES 
RAMBOLL WATER
Ramboll Sweden AB

STOCKHOLM JUNIOR 
WATER PRIZE SWEDEN
JURYLEDAMÖTER
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SJWP SWEDEN

SJWP 2019 
FOTO: JONAS BORG

Används under CC BY-NC-ND 2.0
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FINALJURY

FINALJURYLEDAMÖTER

SOFIA NORDH
DOKTOR
MEDICIN, CELLBIOLOGI, MIKROBIOLOGI, VIROLOGI
Elsa Science

ALEXANDER BERGLUND
DOCENT
MATEMATIK
Stockholms universitet

JOAKIM EDSJÖ
PROFESSOR
ASTROPARTIKELFYSIK
Stockholms universitet

HOLGER MOTZKAU
FORSKNINGSINGENJÖR
FYSIK, TEKNIK
Stockholms universitet/Fysikum

RONNIE JANSSON
DOKTOR, CIVILINGENJÖR
MEDICIN
Kungliga Tekniska Högskolan

LISBETH JONSSON
PROFESSOR EMERITA
BIOLOGI
Stockholms universitet

MICHAEL SCHÖLL
DOCENT, LEKTOR
MEDICIN
Göteborgs universitet

CHRISTOFER LENDEL
UNIVERSITETSLEKTOR
BIOKEMI
Kungliga Tekniska Högskolan

MIKAEL ASPLUND
DOCENT
DATAVETENSKAP
Linköpings universitet

JOHAN NILVEBRANT
DOCENT
MOLEKYLÄRBIOLOGI
Kungliga Tekniska Högskolan

JOHAN LARSBRINK
DOCENT
BIOLOGI
Chalmers Tekniska Högskola

PHILIPPE TASSIN
JURYORDFÖRANDE 
PROF. DR.
FYSIK
Chalmers Tekniska Högskola

JENS DANIELSSON
DOKTOR
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01 A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN TOMOSYNTHESIS AND CONVENTIONAL 
X-RAY MODALITIES IN MAMMOGRAPHY
Arvin Björkgren, Minervagymnasium

Vad finns det för för- och nackdelar med olika röntgenmodaliteter inom bröstradiologi? Denna teoretiska analys har i syfte att jämföra Pro-
jektionell Mammografi, Digital Brösttomosyntes (DBT) och Bröst Datortomografi (BCT). För att besvara frågeställningen har jag samlat in in-
formation från ett flertal olika källor, som inte minst består av forskning och studentlitteratur. Informationen jag samlat in har kompletteras 
med uppgifter som jag fått från Mammografienheten på Norrlands Universitetssjukhus. Materialet sammaställdes och analyserades baserat 
på olika kriterier. De slutsatser som går att dra från resultatet är att både DBT och BCT, genom deras tredimensionella rekonstruktioner, 
löser problemet med överlappande vävnad som finns med projektionell mammografi. Detta ökar möjligheterna att hitta cancer och sker 
utan betydande skillnad i absorberad dos. Osynliga mikrocalcificationer i bröstet, dålig synlighet av axillfliken och de axillära lymfkörtlarna 
är dock stora problem med BCT.

02 FRAMTIDENS PLAST: POTATIS
Maximilian Ekström & Simon Younan, Östra Real

I vårt arbete skall nedbrytningen för olika plaster undersökas och jämföras för att kunna få en uppfattning kring plasters nedbrytning samt 
påverkan på naturen. Detta skall utföras genom att syntetiska nedbrytningsmiljöer återskapas med hjälp av komposter där de fyra olika plas-
terna: Plastkasseplast, Papperskorgsplast, Hundbajspåseplast och Potatis-plast skall brytas ned under en tidsperiod på sex veckor. Pota-
tis-plasten framställs på egen hand genom en tydlig instruktion och de andra plasterna erhålls från sina respektive ställen. Efter sex veckors 
tid kvarstod alla plaster förutom potatis-plasten som hade brutits ner under cirka två veckor. Därav kan denna studie konkludera att pota-
tis-plasten har en snabbare nedbrytningstid än de andra plasterna vilket innebär att potatis-plasten är det mest miljövänliga alternativet.

03 STÅ-STÖD FÖR KRYCKOR
Lovisa Rosenius, Baldergymnasiet

Efter att själv upplevt hur irriterande det är att kryckor alltid faller på marken när man ställer ifrån sig dem, har jag med hjälp av sekundära 
källor, egna erfarenheter samt eget kontaktnät ritat upp och designat ett stå-stöd till kryckor i CAD. Syftet var att designa ett stå-stöd som 
fungerar i praktiken. Det skulle dessutom vara tillgänglig och möjligt att tillverka. I min analys hade jag även lagt till att funktionen skulle 
vara enkel att förstå utan en bruksanvisning. Brukaren skulle kunna ställa ifrån sig kryckan med hjälp av stå-stödet på ett horisontellt mark-
plan och materialet skulle vara billigt, lätt och miljövänligt. Detta har i sin helhet lyckats utifrån de olika faserna idé, analys, design och 
konstruktion som ingår i designprocessen. Syftet var dock som nämnts tidigare att designa helheten av ett stå-stöd och detta uppfylldes. 
I detta gymnasiearbete beskrivs steg för steg hur jag har designat ett stå-stöd till kryckor från idé till konstruktion enligt designprocessen.

FINALPROJEKT
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04 EPIDEMIOLOGI OCH BEHANDLING AV SUBAXIALA HALSRYGGSFRAKTURER
Irmeli MacDowall, Katedralskolan Uppsala

Kotpelarskador är vanliga och 20% drabbar subaxiala halsryggen (kota C3-C7). Epidemiologin avseende subaxiala frakturer är okänd och 
det är osäkert vilka som behöver opereras och vilka som kan behandlas med halskrage. Studiens syfte var att med hjälp av Svenska frak-
turregistret där kotpelarskador registrerats sedan 2015, beskriva epidemiologi, behandling och behandlingsresultat för subaxiala frakturer. 
Med chi-square test jämfördes kön och ålder. Av totalt 2047 patienter var 69% män och 31% kvinnor. Den vanligaste skadeorsaken var 
trafikolyckor hos yngre och fall i samma plan hos äldre. 28% av alla patienter opererades och 61% behandlades med hård halskrage. 2% av 
alla patienter reopererades och 2% opererades efter misslyckad behandling med halskrage. Fler män drabbades av högenergiskada, allvarlig 
fraktur och opererades oftare. Äldre drabbades av lågenergiskada, allvarlig fraktur men opererades inte oftare. Resultatet visar att manligt 
kön är en riskfaktor för subaxiala halsryggsfrakturer och att behandlingen är framgångsrik då få patienter reopereras eller byter behandling.

05 EXPOSURE TO PARTICULATE MATTER AND ULTRAFINE PARTICLES IN THE STOCK-
HOLM SUBWAY
Alice Heiman & Alicia Larsen, Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan

What does the air really consist of? There does not seem to be anything there, but although we cannot see them, there are particles in the 
air that can harm our health. According to WHO, air pollution is one of the biggest threats to human health, and 99 percent of the world’s 
population lives in areas that exceed the recommended guidelines. How does Sweden compare, and more specifically: what particle con-
centrations are there in the Stockholm subway? This study measured micro and nanoparticles at 20 stations along the Green Line. It is one 
of the most extensive measurement campaigns in Stockholm, considering the number of platforms studied at the same time. Our findings 
highlight the importance of investigating subway air quality and show potential to aid future research into this relevant topic!

06 HYDROPONISK ODLING - ODLING I VATTEN SOM SPARAR VATTEN?
Kevin Bruseby & Simon Lilieblad, Berzeliusskolan

I dagsläget är vår extremt höga vattenkonsumtion ett stort globalt problem. Vattenkonsumtionen är en av de största orsakerna till de stigan-
de havsnivåerna där de bidrar med hela 16% av den totala ökningen. Den huvudsakliga boven när det kommer till vattenkonsumtionen är 
jordbruket som just nu inte bedrivs på ett hållbart vis. Detta projekt syftar därför till att undersöka hur stora vattenbesparingar som faktiskt 
kan göras vid hydroponisk odling i jämförelse med det jordbruk som vi kallar traditionellt. Det gjordes genom att två odlingar, en hydroponisk 
och en traditionell, gjordes för att ge ett svar på syftet. Med försöket kunde det avgöras att den hydroponiska odlingen kunde göra remarka-
bla vattenbesparingar inom alla aspekter. Det behövdes mycket mindre vatten per viktenhet skörd men även per längdenhet hos tillväxten.

07 FITTING A COMPUTATIONAL MODEL OF RADIATION-MEDIATED SHOCKS TO THE 
BAND MODEL: THE KOMPANEETS RMS APPROXIMATION
Elliot Hansson, Internationella Engelska Gymnasiet

Gamma-ray bursts (GRBs) are the most energetic explosions in the universe and are the result of supernovae or the merger of two neutron 
stars and are, in short, an extremely powerful jet of gamma-rays. GRBs can release more energy in just a few seconds than our sun does 
during its entire 10-billion-year lifetime. Gamma-ray bursts often originate from billions of light-years away, meaning that very few light 
particles, gamma-rays, actually reach and are observed by our telescopes, which means that it is very hard for us to try to understand what 
mechanisms cause the gamma-ray burst to eject. In this study, we simulate gamma-ray bursts in a computer model that are based on a 
radiation-mediated shock model, which is when hot radiation is mediated by a shock-wave, similar to the shock a super-sonic jet creates 
when it travels through the air. By comparing our simulated GRBs to real GRBs, we attempt to classify, and hence predict, which GRBs are 
ejected based on the mechanisms described.
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08 HONUNGSBINS FÄRGPREFERENS
Agnes Hellqvist, Agnes Lindström, Linnea Nordstrand & Molly Brus Thurfjell, Katedralskolan Uppsala

Honungsbin är viktiga pollinerare i dagens samhälle, särskilt i industriella sammanhang som vid pollinering av frukt och grönsaker. Bin är 
beroende av blommor för att överleva. Dessa lockas de till bland annat genom doft och färg. I arbetet undersökte vi honungsbins preferens 
med syftet att se om de dras i större utsträckning till en viss färg. Binas färgseende är förskjutet jämfört med människans. De kan därför inte 
se rött men kan i stället urskilja ultraviolett. Utifrån detta drog vi hypotesen att bina skulle attraheras minst av rött men att ingen skillnad 
skulle finnas mellan övriga färger. Undersökningen gick ut på att locka bin till plattor av färgat papper i fyra olika färger och sedan räkna 
antalet landningar på varje färg. 

09 RISKER MED UV-FILTER I SOLSKYDDSPRODUKTER
Lovisa Frigell, Europaskolan

Rapporten utreder om det är möjligt att bedöma ifall solskyddsprodukter utgör miljö- eller hälsorisker på grund av innehållande UV-filter. Ar-
betet består av en laborativ del och en riskutvärdering. Den laborativa delen gick ut på att bestämma koncentrationen av tre utvalda UV-filter 
i fyra solskyddsprodukter med hjälp av HPLC. Syftet var att kontrollera att respektive bestämd koncentration understeg maximalt tillåten 
halt. Den teoretiska analysen utvärderade de fyra solskyddsprodukterna utifrån kategorierna “Risk för påverkan på marint liv” och “Risk 
för hormonstörande effekt”. Erhållna resultat från laboration visar att testade UV-filter understiger maximalt tillåten halt i alla solskydds-
produkter. Riskutvärderingen visar att “Lumene Radiant Youth Day Cream” utgör störst fara utifrån uppställd riskanalys. Slutligen visar 
erhållna resultat från laboration och riskvärdering att det inte är möjligt att bedöma den verkliga risken UV-filter solskyddsprodukter utgör.

10 ROTATIONSPLACERING OCH MATEMATISKA MÖNSTER: EN EXPERIMENTELL UN-
DERSÖKNING
Filip Jädersten & Hugo Backlund, Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan

We explored how the rotational placement efficacy of varying quotients between natural numbers compare in a three-dimensional graph. To 
accomplish this we designed a program to place circles in concentric spirals, the shapes of which were derived from the varying quotients. 
Then the program recorded the quotients’ varying efficacies when it came to fitting as many circles as possible within an area via rotational 
placement. The first question at hand was how these efficacies would look when plotted on the graph; the second was to investigate the 
reasons behind its appearance. What we found was a dazzling array of mathematical patterns and relationships, ranging from the obvious 
and regular, to the chaotic and inconceivable.

11 UTSIKTSBERÄKNING
Andreas Törnkvist & Moltas Lindell, Curt Nicolin Gymnasiet

Efter att vi under de senaste tre åren spenderat hundratals timmar i kollektivtrafiken till och från skolan har vi haft gott om tid att beskåda 
den vidsträckta utsikten över Östergötlands slätter. Detta gav oss idén att skapa ett program som möjliggör utsiktsberäkning. Tanken var 
att detta program med hjälp av en terrängmodell skulle kunna beräkna utsikten från valfri punkt i Sverige. Att enbart skapa detta program 
ansåg vi inte tillräckligt, och därför bestämde vi oss för att nyttja programmet för att ta reda på varifrån i Sverige man har den längsta 
utsikten. Nu är vårt projekt färdigt, vi har ett fungerade utsiktsberäkningsprogram, samt en lista på Sveriges längsta utsikter. Exempel på 
problem vi stött på under arbetets gång, vars lösningar tas upp i vår rapport, är att matematiskt beskriva jordens form, att begränsa den 
stora mängden data terrängmodellen består av, samt att minimera programmets exekveringstid.
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12 VINGEN VERSUS VINDEN
Alice Della-Flora, Östra Real

Mitt arbete undersöker den mest gynnsamma vinkeln för vind att träffa ett platt rotorblad på en vindsnurra, samt vilket antal vingar som är 
mest gynnsamt för att generera spänning. Detta gjorde jag genom att bygga en mindre vindsnurra (ca 35 cm i diameter) med vrid- och av-
tagbara rotorblad. Jag fäste min vindsnurra på en generator och kopplade den till en voltmätare. Med hjälp av en fläkt som blåste med jämn 
vindhastighet kunde data för 6 olika vinklar och 3 olika antal vingar samlas in vid två olika vindhastigheter genom att läsa av den genererade 
spänningen på voltmätaren. Resultaten blev följande: Den mest gynnsamma vinkeln av de vinklar jag undersökte visade sig vara 20°, och 
vilket antal vingar som var mest gynnsamt gick inte att dra någon slutsats om då skillnaderna mellan de olika vingantalen var mycket små.

13 EVALUATION OF LIGHT IN QUANTUM CIRCUITS
Tor Sällström & Zofia Łukasiewicz, S:t Petri skola

The development of linear optical quantum computing (LOQC) the last few decades has provided a new, more accessible platform for rese-
arch on universal quantum computing. This technique utilizes optical tools for quantum phenomena and photons as information carriers. In 
order to examine light’s role in quantum computing, we have built a quantum circuit which sends ‘0’s or ‘1’s, depending on polarization of 
photons from a laser. Three data sequences of five hundred digits were tested for ‘randomness’ through a statistical test. The test showed us 
that the outputs from the circuit were not fully random, which most likely depended on our budget restrictions. We hope that our research 
encourages implementation of affordable quantum circuitry in diverse study fields.

14 RADIOSTYRDBIL MED AERODYNAMISK KAROSS
Leo Wu & Viktor Karlsson, Pauliskolan

Det här projektet innehåller simuleringar av aerodynamiken på karosser till en radiostyrd bil. Det används två mikroprocessorer för att kom-
municera mellan bilen och kontrollen. Mikroprocessorerna använder sig av ett licensfritt ISM band på 433 MHz. Syftet med projektet är att 
förbättra aerodynamiken alltså luftflödet på en kaross med hjälp av datorsimuleringar. Går det att märka någon skillnad mellan olika karos-
styper i verkligheten? Specifikationerna för projektet är att visualisera karossernas aerodynamik. Den radiostyrda bilen ska kunna köras som 
en bil med hög respons samt en funktion som stannar bilen om anslutningen tappas. En kontroll och 2 karosser 3D-printas där ena karossen 
är aerodynamiskt förbättrad. Karossernas aerodynamik har blivit förbättrad och visualisering av luftflödet har gjorts. Skillnader mellan olika 
karossertyper märks inte i verkligheten. Den radiostyrda bilen fungerar som en vanlig bil och har hög respons precis som önskat.

15 UNDERSÖKNING AV ANALYSMETODER VID PÅVISNING OCH KARTLÄGGNING AV 
SARS-COV-2
Alva von Yxkull & Bicka Wahab, Östra Real

För drygt två år sedan började svåra fall av lunginflammation spridas i staden Wuhan, i Kina. Viruset SARS-CoV-2 spred sig som en löpeld 
och provtagning blev snabbt en del av vår vardag. Detta gymnasiearbete undersöker analysmetoder vid påvisning och kartläggning av SARS-
CoV-2 samt dess varianter. Syftet med arbetet, utöver att undersöka tillgängliga analysmetoder, var att få en grundläggande översikt av 
virussjukdomen COVID-19 som har präglat vardagen för människor världen runt. För att kunna undersöka och besvara våra frågeställningar 
delades arbetet upp i två delar. En laborativ del, samt en litteraturstudie. Vår laborativa del grundade sig i ett simulerat PCR-test, där vi 
fick möjligheten att utföra metoderna RT-PCR och gelelektrofores. Utifrån vår litteraturstudie kunde vi dra slutsatsen att typnings-PCR och 
helgenomsekvensering var de två analysmetoderna man använder sig av i Sverige när man undersöker mutationer och varianter av viruset, 
såväl kända som okända.
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16 ROTSJUKDOMAR PÅ QUINOA I SVENSKA JORDAR
Signe Bornfeldt Persson, Åbyskolan

Quinoa har odlats i delar av Sydamerika i över 7000 år, och importeras nu till Sverige i stor mängd. Storskalig svensk odling av quinoa 
skulle minska importorsakade utsläpp samt öka utbudet av svenskproducerade vegetabiliska proteinkällor. För en framgångsrikt utökad 
svensk quinoaodling krävs kunskap om patogener som angriper quinoa i svenska fält och lämplig växtföljd. Arbetet syftar till att undersöka 
vilka patogener i svenska jordar som angriper quinoa. De två quinoasorterna Triticaca och Vikinga planterades med isolat av patogenerna 
Aphanomyces cochlioides, Phoma betae, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani AG4 och Rhizoctonia solani AG5. Givet quinoans och sock-
erbetans taxonomiska släktskap valdes patogener som angriper sockerbeta. Försöket gav angrepp i samtliga infekterade krukor, vilket visar 
att quinoa och sockerbeta är värdväxter åt samma patogener samt att quinoa och sockerbeta bör ha anpassad växtföljd.  

17 EVALUATING THE INHIBITORY EFFECTS OF 5 TYPES OF BEANS ON TRYPSIN AND 
CHYMOTRYPSIN
Swamini Choudhari, Katedralskolan Lund

Recently, beans have become the primary protein source for many vegetarians and vegans and act as an excellent replacement for meat. 
Beans, however, contain multiple anti-nutritional factors; naturally occurring mechanisms protecting the plant from insect attack such as 
lectins, amylase inhibitors, and, importantly, trypsin/chymotrypsin inhibitors (TI/CI). TI/CIs inhibit the activity of trypsin/chymotrypsin - re-
sulting in a reduction of digestion and absorption of dietary proteins. In this experiment, 100 g white, brown, black, kidney and soybeans 
were soaked overnight, blended, and strained to collect “bean extract”. ½ of the “bean extract” was mixed with an enzyme buffer solution 
and the second half mixed with water. An enzyme only solution was also used. Each solution was placed into the wells of milk agar petri 
dishes. Results based on the diameter of digestion was recorded. Black beans and kidney beans had the highest level of inhibition whereas 
soybeans had the least level of inhibition with brown and white beans in the middle. 

18 STABILITETSANALYS AV MULTIPELSTJÄRNESYSTEM
Albin Sjögren & Simon Holmqvist, Polhemskolan Lund

När tre eller fler objekt med massa kretsar kring varandra kan omloppsbanorna utvecklas kaotiskt. Ett exempel på detta i vårt universum 
är stjärnsystem där flera stjärnor kretsar nära kring varandra. Dessa brukar kallas för multipelstjärnsystem, och vi har valt att undersöka ett 
system närmare som kallas för 2 Camelopardalis, eller 2 Cam förkortat. Sannolikheten för att 2 Cam kollapsar inom de närmaste miljoner 
åren har simulerats. Resultaten tyder på att det är osannolikt att systemet kollapsar, vare sig genom kollision eller utkastning av en kompo-
nent. Således finns det ingen omedelbar risk för att 2 Cams eventuella exoplaneter behöver utstå konsekvenserna av en kollaps. Genom att 
analysera periodiska rörelser och mönster för dess stjärnor för vi även vidare resonemang kring stabilitet och resonanser.

19 POPULATIONSDYNAMIK I EKOSYSTEM
Erik Pettersson, Kullagymnasiet

Många av jordens naturområden utsätts för allt större påfrestningar, men komplexiteten i samspelet mellan olika arter gör det svårt att 
förutsäga vad som det kommer att leda till. Jag har skapat en datorsimulering som kan användas för att modellera naturlivet i avgränsade 
områden, så kallade ekosystem. I simuleringen interagerar växter, växtätare och rovdjur med varandra på ett sätt som försöker efterlikna 
deras samspel på riktigt. Sedan kan man se hur deras antal förändras över tid under olika förutsättningar. Det har visat sig att data från 
programmet i många fall bär likheter med data från verkliga ekosystem. Därför finns det hopp om att biologer i framtiden kunna utgå ifrån 
liknande modeller för att ställa prognoser om växt- och djurlivets situation på olika platser. Dessa prognoser kan sedan ligga till grund för 
beslut om hur naturen i området kan skyddas på bästa sätt.



Utställningen Unga Forskare – Finalkatalog 2022

FINALISTER

20 FRÄTSKADA PÅ EMALJ
Alva Isaksson, Carolina Klint & Elsa Fingalsson, Njudungsgymnasiet 

Tandborstning är en liten del av vår vardag och tandläkare upplyser ofta om vikten att hålla tänderna rena. Utförs borstningen inte på rätt 
sätt kan det leda till stora bekymmer både för munhälsa och plånbok. Borstning ska ske två gånger om dagen under två minuter för att 
avlägsna sura biprodukter från tänderna, detta för att motverka frätskador. Om tandborstning ignoreras så uppstår frätskador men hur lätt 
och snabbt uppstår de egentligen? Vårt arbete utreder hur väl tandpolermedel skyddar mot frätskador och om hur viktigt det är att borsta 
tänderna. Vi utförde ett experiment där vi utsatte tänder från nötkreatur för syra. I experimentet valde vi att skydda vissa tänder genom att 
borsta dem med tandkräm. Resultatet blev i slutändan att tandkrämen skyddar emaljen på tanden då tänderna som skyddats av tandkräm 
hade en glansigare och vitare emalj medan de som endast utsattes för syra fick en matt emalj. 

21 DETEKTION AV EXOPLANET FRÅN GRUNDEN. FRÅN OBSERVATION TILL DATABEAR-
BETNING I PYTHON
Emilia Nilsson, Katedralskolan Växjö

Sökandet efter liv utanför jorden är ett populärt forskningsområde idag. Genom att upptäcka och detektera planeter utanför solsystemet 
hoppas man hitta jorden 2.0. Den vanligaste metoden för att hitta exoplaneter är transitmetoden, en metod som innebär att mäta ljusstyr-
kan på en stjärna när en planet passerar framför den. I det här arbetet har ett försök att detektera en exoplanet med denna metod gjorts. 
I rapporten beskrivs hur data från en planetpassage samlats in med ett fjärrstyrbart teleskop, för att sedan reduceras genom kodning i 
Python för att framställa en ljuskurva för stjärnan. Detta har påvisat exoplanetens existens i stjärnans ljuskurva. Resultatet blev en ljuskurva 
som visade att stjärnans ljusstyrka sjönk med 1-2% när planeten hade förutsagts passera framför stjärnan. Projektet har visat vikten av 
databearbetning.

22 FRAMSTÄLLNING AV ALGBASERAD BIOPLAST
Isabel Johansson Vujic & Marta Rozwens, Sunnerbogymnasiet

Varje dag omringas vi av plast. Hittills har plast nästan uteslutande varit råoljebaserad. Att oljan beräknas att ta slut inom 50 år samt pro-
blematiken kring växthuseffekten och mikroplaster har ökat efterfrågan på biobaserad plast. Syftet med detta projekt var framställning av 
ett miljövänligare alternativ till just fossilbaserad plast. Vi har valt att koncentrera oss på algbaserad plast då det finns avsevärda fördelar 
med denna i jämförelse med andra omtalade alternativ, exempelvis potatis. Arbetet visar att det är möjligt att skapa biobaserade plaster på 
ett relativt enkelt sätt och att algbaserad plast är ett möjligt alternativ till fossilbaserade plaster. Det visar även att det dessutom är möjligt 
att skapa närproducerade plaster vilket gör att det svenska samhället kan närma sig sitt mål om nettonollutsläpp av klimatgaser. Vem vet, 
kanske domineras framtidens plastmarknad av algbaserade plaster?

23 HUR MÅNGA VAKTER KRÄVS FÖR ATT BEVAKA ETT RUM? EN GRAFTEORETISK STU-
DIE I VERTEX-GUARD ART GALLERY PROBLEM
Mathilda Lindell, Vägga Gymnasieskola

Föreställ dig att en föreståndare för ett nyöppnat museum vill se till så att museets alla lokaler är helt skyddade från stölder. Därför behöver 
han anställa vakter, men vill såklart inte anställa fler än nödvändigt. Hur kan föreståndaren ta reda på hur många vakter som krävs minimalt? 
Det är frågan som the art gallery problem försöker besvara. Detta arbete behandlar en variant av problemet i två dimensioner där vakterna 
begränsas till rummets hörn, kallad vertex-guard art gallery problem. Med hjälp av egna metoder och definitioner inom den matematiska 
grenen grafteori undersöks möjligheterna att lösa och approximera problemet. Studien resulterar i en algoritm som kan lösa eller approx-
imera ett givet fall av problemet, samt en alternativ numerisk övre gräns. Algoritmen är dessvärre inte helt felfri, men är däremot relativt 
enkel att genomföra. Den alternativa övre gränsen kan potentiellt vara bättre än den redan befintliga övre gränsen, åtminstone i vissa rum.
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24 HUR PÅVERKAS TILLVÄXTEN HOS JÄSTCELLER VID TILLFÖRSEL AV PARACETAMOL 
OCH ETANOL?
Aina Ehinger, Filippa Hall & Johanna Arwidson, Katedralskolan Lund

Vårt projekt är en studie av hur jästcellers tillväxt påverkas vid tillförsel av paracetamol och etanol. Människor förtär alkohol och Alvedon, 
ibland även i kombination. Då båda har en negativ påverkan på levern ville vi studera hur kombinationen av de båda påverkar cellers till-
växt. Vi använde oss av jästceller eftersom de biologiskt liknar människoceller. Vi lät två olika sorters jästceller i två olika koncentrationer 
växa i närheten av paracetamol och etanol och studerade tillväxten hos cellerna. Ingen skillnad kunde avläsas mellan de olika jästsorterna 
och koncentrationerna. Jästcellers tillväxt påverkades inte av paracetamol eller etanol. En slutsats som vi drog var att jästcellerna inte är 
tillräckligt lika människoceller, eller att det fanns felkällor i vår metod.

25 EFFECT OF SHIELDING ON RADIATION DETECTION OF WEAPONS-GRADE PLUTO-
NIUM
Max Eriksson, Bäckängsgymnasiet

Fat man, bomben som föll över Nagasaki under andra världskriget, innehöll 6,4 kg plutonium. Omräknat i volym blir det ungefär 33 cl. Med 
andra ord något som lätt får plats i en resväska. Det är därför extremt viktigt att man kan detektera radioaktivt material vid tull, flygplats med 
mera. I mitt arbete jämför jag olika metoder och olika typer av strålskydd för att kunna dra slutsatser om vilken metod som bör användas 
vid detektion av radioaktivt material, samt hur detektionen kan förbättras. Detta har jag gjort genom ett partikelsimuleringsprogram där 
jag har använt vapenklassificerat plutonium, samt en sköld av bly eller plast. Jag testar både en metod där jag endast detekterar neutroner 
och en metod där jag detekterar både neutroner och fotoner. Slutsatsen jag kommer fram till är att det är bra att detektera både neutroner 
och fotoner 

26 EN RENT MATEMATISK UNDERSÖKNING AV LAMÉKURVANS OMKRETS VIA KURVIN-
TEGRALER
Tage Lindahl, Aranäsgymnasiet

Projektets mål var att finna en formel för den grupp av geometriska figurer som kallas Lamékurvor eller superellipser. Denna klass av kurvor 
är fortfarande relativt outforskad med stora kunskapshål jämfört med vad man känner till om andra besläktade områden inom geometrin och 
algebran. Detta trots att många av tidernas stora tänkare har skänkt en del av sin tid åt detta problem. De senaste framstegen inom området 
var när den tyska matematikern Dirichlet fann en formel för Lamékurvans area i början av 1800-talet, strax efter dess upptäckt. Målet var 
alltså att använda en känd formel ifrån analysen, kurvintegraler, för att genom ett direkt bevis arbeta fram en ny formel inom geometrin. 
Detta visade sig vara svårare än förväntat och projektet ändrade riktning från att hitta ett direkt bevis till att nu motbevisa att metoden hade 
en lösning. Genom att visa att den differentialekvation som teorin resulterar i inte är lösbar fullbordades beviset.  

27 PSEUDOPRIMTALENS ROLL I GÅTAN OM PRIMTAL
Alexandra Arnmark & Lovisa Sigfridsson, Sigrid Rudebecks gymnaisum & Internationella Engelska Gymna-
siet

Redan i början av högstadiet introduceras elever till de speciella tal som kallas primtal. De lär sig att det är ett ovärderligt verktyg, allt från 
att möjliggöra faktorisering av sammansatta tal till att det är grunden i RSA-kryptering. Trots det förblir talens egenskaper ett mysterium 
hos eleverna - och i stor utsträckning hos matematikerna likaså. I detta arbete har vi dock kommit fram till att primtal har distinkta egen-
skaper. Visste du exempelvis att alla primtal större än eller lika med 5 slutar på 1 eller 5 i det senära talsystemet? Eller att alla primtal kan 
skrivas på formen 6n±1? Tyvärr kan såsom tal 25 och 35, som inte är primtal, även skrivas på formen 6n±1. Dessa tal väljer vi att kalla 
för vi drimtal. Syftet med detta arbete är att uppnå en bättre förståelse för drimtal och primtal, samt drimtalens roll i mysteriet gällande 
primtalen. Detta genom att visuellt undersöka talens fördelning med hjälp av Ulams spiral. Framöver anser vi även att drimtal kan vara ett 
värdefullt verktyg då det är ett annorlunda tillvägagångssätt på problem rörande primtal.
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28 MCGURK-EFFEKTEN
Alva Ekengren, Maja Geschwindner & Thea Fernqvist, Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan

Även om det kan låta som det, så har McGurk-effekten inget med gurkor att göra. McGurk-effekten är istället en ljudillusion som uppkom-
mer när ljud och bild inte matchar, som i en dubbad film, vilket leder till att många hör något annat än vad som egentligen har sagts. Alla 
är dock inte lika mottagliga för effekten, och en grupp som forskning visar upplever en lägre McGurk-effekt är musiker. För att se om detta 
även gäller för musiker under utbildning jämförde vi McGurk-effekten bland elever på vår egen skola, Klara teoretiska gymnasium, med 
elever på musikgymnasiet Rytmus. Inför undersökningen skapade vi en egen McGurk-video. Den använde vi sedan under experimentet 
tillsammans med en färdig video från nätet. Eleverna fick se olika klipp både med och utan McGurk-effekt och därefter skriva i en enkät 
vad de hörde. Resultatet av undersökningen blev att McGurk-effekten var något lägre för elever med pågående musikutbildning. Så om du 
är musikalisk kanske du inte luras av McGurk-effekten! 

29 MATEMATISKA ANPASSNINGAR TILL PARTON DISTRIBUTION FUNKTIONER
Nickoo Sadeghi, Göteborgs Högre Samskola

Kan man anpassa Parton Distribution Funktioner till polynomfunktioner? Den positiva protonen består av mindre komponenter som kall-
las för kvarkar och gluoner. Man kan säga att kvarkarna är de “fasta partiklarna” som bygger upp protonen och att gluonerna det limmet 
som utgör kraften mellan kvarkarna som håller ihop protonen. Med tonvis av insamlad data från partikelacceleratorer, har fysiker lyckats 
presentera något som kallas för Parton Distribution Funktioner (PDF). Dessa är i princip diagram som demonstrerar fördelningen av pro-
tonens rörelsemängd bland alla kvarkar och gluoner - så kallade partoner. Mitt arbete gick ut på att anpassa matematiska funktioner till 
PDFs. Detta gjorde jag dels genom potentiella och exponentiella regressioner där jag utgick från ett genererat PDF. Jag använde också 
Maclaurin-utveckling för att skriva om min exponentiella regression till ett polynom. Polynom är bra att använda eftersom datorer har lättare 
att bearbeta dessa, vilket effektiviserar databehandlingen. Jag kunde dra slutsatsen att min metod fungerade för PDFs även om det finns 
förbättringsområden och andra metoder man kan anpassa PDFs på.

30 STORMKÖK AV ALUMINIUMBURKAR
Elvira Toreld, Amerikanska gymnasiet

Aluminiumburkar som skräpar ner diken är ett stort problem, både för människor, djur och miljön. För att lösa det här och samtidigt koppla 
problemet till prepping och återanvändning valde jag att undersöka om det går att göra stormkök av aluminiumburkar som inte pantas. Jag 
konstruerade stormkök av aluminiumburkar med olika antal och storlek på hål för att undersöka hur detta påverkar hur länge stormköken 
brinner och vilken effekt de utvecklar. Stormköket med bäst resultat jämförde jag sedan med ett vanligt Trangiakök för att se om det går 
att använda stormköken av aluminiumburkar istället för Trangiaköket. Jämförelsen gjordes genom att fylla stormköken med T-röd och koka 
upp en volym vatten över dem. Resultatet visar att stormkök av aluminiumburkar med medelstora och väl avvägt antal hål var bäst och 
kan används istället för Trangiaköket, men kommer med vissa problem. Bland annat fungerar inte aluminium-stormköken när det blåser. 

31 NEURALA NÄTVERK SOM VERKTYG FÖR KVANTITATIV PRISSÄTTNING
Edvard Oxelström & Axel Riley, Anna Whitlocks Gymnasium

Finns det återkommande mönster som kan utnyttjas för att systematiskt slå aktiemarknaden, år efter år? I den här undersökningen har vi 
försökt att hitta sådana mönster med hjälp av en form av artificiell intelligens som kallas för Neuralt Nätverk samt en dimensionsreduktions-
princip som heter Principalkomponentanalys(PCA). Vi anskaffade aktiedata från 2006 och framåt med hjälp av en assisterande professor 
i finans, Anton Hasselgren. Nätverken optimerades med hjälp av data från perioden 2006–2015. Därefter simulerade vi aktiehandel med 
nätverken under åren 2016–2020. Resultaten tyder på att neurala nätverk i samband med dimensionsreduktionsprinciper har en förmåga 
att hitta vissa av dessa mönster. Detta tyder alltså på att den svenska aktiemarknaden är ineffektiv – att all information kring en aktie inte 
återspeglas i dess pris. Vår forskning banar väg för effektivare marknader, vilket leder till mindre marknadsmanipulation, en mer jämlik 
aktiemarknad och ett mer jämlikt samhälle.
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32 MENSTRUATIONENS PÅVERKAN PÅ IDROTTSLIG PRESTATION
Maja Nilsson, Hagströmska Gymnasiet

Vid majoriteten av alla träningsstudier, sker forskningen antingen på enbart män, eller utan avseende på menstruationscykeln vid mensha-
vande individers medverkan. Detta även fast man vet att de olika faserna påverkar kroppen på olika sätt. I detta arbete var därför syftet att 
undersöka hur menstruationscykeln kunde påverka den idrottsliga prestationen. Under en testperiod på 28 dagar fick en testgrupp doku-
mentera sin temperatur varje morgon, föra dagbok över sin menstruation och ta ett ägglossningstest, för att faserna därefter skulle kunna 
räknas ut. Under perioden genomfördes även fyra maxtest i knäböj, där de medverkande fick utvärdera sin ansträngningsnivå med hjälp av 
borgskalan efter varje set. Eftersom studien var väldigt liten blev det svårt att dra några slutsatser. Något intressant som kunde ses var att 
alla testpersoner hade sitt högsta maxresultat i mitten av lutealfasen (som pågår från ägglossning till nästkommande mens).

33 STRUKTURFÖRÄNDRINGAR HOS BTC-6 CELLER EFTER TRANSFEKTION MED IAPP
Thomas Fägerström & Jesper Zhou, Östra Real

IAPP produceras i betacellen och lagras tillsammans med insulin i små blåsor i cytoplasman. Insulin transporterar socker in i celler och 
IAPP används troligen för att justera frisättningen av insulin. Vid diabetes typ 2 tillverkas för mycket IAPP, detta ökar risken för att IAPP 
proteiner felveckas och bildar amyloid. IAPP amyloid fräter ner cellers membran och cellväggar, vilket skadar celler. Syftet med studien var 
att undersöka hur proteinerna mIAPP (mus-IAPP), hIAPP (humant-IAPP) och mCherry påverkar cellernas struktur och funktion. Betaceller 
från mus odlades upp och tillsattes med olika vektorer. Proteinerna förs in i cellerna genom processen vektor-transfektion. Cellerna fixerades 
för att bevara strukturen. Därefter tillsattes primära och sekundära antikroppar för att skapa fluorescens. Cellerna studerades sedan i mikro-
skop. Strukturen på cellerna var oförändrad i provet som tillförts mIAPP, skadad i cellerna som tagit emot hIAPP. Detta sågs vid jämförelse 
med cellerna transfekterade med mCherry.  

34 DARK STARS - KONCEPT ELLER VERKLIGHET? 
Nelly Molander & William Åkesson, ProCivitas Karlberg

Dark Stars är hypotetiska stjärnor som antas ha utvecklats 300 miljoner år efter Big Bang i ett klimat där mörk materia dominerade. En av 
de ledande teorierna för mörk materia är att de består av svagt växelverkande massiva partiklar, så kallade WIMPS, och när dessa partiklar 
kolliderar frigörs en enorm mängd energi som antas dessa driva Dark Stars. Det finns i nuläget ett flertal metoder vars syfte är att bevisa 
förekomsten av Dark Stars, men hittills har ingen lyckats och vårt projekt syftar därför till att genomföra en analys av fåtalet valda metoder 
för att slutligen avgöra vilken av dem som är mest lämpad för sitt syfte. James Webb-teleskopet och WIMP-burners var de två metoderna vi 
slutligen valde att analysera djupare i denna kvalitativa litteraturstudie, och vi har även dragit slutsatser kring vad dessa metoder kan bidra 
med till den astronomiska världen genom forskning av Dark Stars.  

35 FRAMSTÄLLNING AV EN NY METOD FÖR ATT MÄTA C-VITAMIN
Kani Rahim & Vilma Lübcke, Östra Real

Askorbinsyra marknadsförs och betonas ofta i livsmedelsindustrin trots att många av dessa produkter ofta inte innehåller en betydande 
mängd C-vitamin. Syftet med denna studie var att etablera en mer exakt metod för att mäta C-vitamin-nivåer med hjälp av spektrofoto-
metri. Metoden bygger på ett kemiskt komplex som uppstår när järn(III)klorid och salicylsyra kombineras i en vattenlösning. Det kemiska 
komplexet ger vattnet en blåviolett färg som blir mer genomskinlig när det kommer i kontakt med askorbinsyra. Därefter sker mätningar i 
en spektrofotometer; spektrofotometern mätte lösningens förmåga att absorbera ljusvågor som emitteras från den, och resultaten dokumen-
terades för att beräkna lösningens koncentration av askorbinsyra. Slutsatsen som kunde dras från denna studie var att en hög absorbans 
av spektrofotometerns ljusvågor korrelerar med en låg koncentration av askorbinsyra. Detta på grund av att en hög koncentration innehåller 
fler partiklar och därmed absorberar mer ljus.
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36 HORMONELLA LÄKEMEDEL I MILJÖN
Frida Lindberg & Sara Juhlin, Östra Real

Hormonella läkemedelssubstanser är svårnedbrytbara och när dessa kommer ut i naturen bryts de inte ner naturligt. De fortsätter vara aktiva 
och påverkar organismer och ekosystem. Tidigare forskning visar att hormoner i naturen minskar fertilitet och orsakar genetiska förändringar. 
Men vilka direkta konsekvenser har p-piller på organismer? Denna undersökningen utfördes med syftet att konstatera hur vattenlevande 
djurs beteende och mobilitet påverkas direkt av substanserna etinylestradiol och drospirenon. För att ta reda på detta utsattes hoppkräftor 
för tre olika koncentrationer av hormonerna, samt ett vattenprov. Dessutom gjordes ett kontrollprov bestående av silvernitratlösning. Studien 
visar att organismerna får en förändrad rörelseförmåga samt beteendeförändringar. Världens ekosystem tar skada av människans aktivitet. 
Att belysa faran i utsläpp av hormonella läkemedel är viktigt för att vi ska kunna bevara och skydda jordens organismer och ekosystem.

37 SYNTES AV ANALOG TILL KURKUMIN OCH TEST AV ANTIOXIDATIV EFFEKT
Love Sundin & Yangyi Qi, Berzeliusskolan

Gurkmeja får sin gula färg från ämnet kurkumin. Kurkumin är en antioxidant, och har också visat sig skydda mot inflammation. Kliniska 
studier har genomförts där kurkumin undersöktes som behandling mot åldersrelaterade sjukdomar, exempelvis cancer och Alzheimers 
sjukdom. I detta arbete framställdes kurkumin och di-meta-metoxikurkumin syntetiskt. Di-meta-metoxikurkumin är en analog till kurku-
min, eftersom det har en liknande molekylstruktur. Ingen dokumentation om di-meta-metoxikurkumin hittades på internet. Metoden som 
användes för syntesen baserades på en reaktion som kallas Claisen-Schmidtreaktion. Sedan jämfördes ämnenas potential som antioxidanter 
med en kemisk modell. Syftet var att undersöka analogens potential som läkemedel i egenskap av antioxidant. Analogen visade sig ha lägre 
antioxidativ effekt än kurkumin. Analogens antioxidativa effekt kan troligtvis inte utnyttjas medicinskt, men ämnet kan ha andra egenskaper 
gör att den kan användas som läkemedel. 

38 UNDERSÖKNING AV LÄKEMEDELSTILLSATS OCH TRANSKRIPTIONSDATA FÖR 
HODGKINS LYMFOM OCH PÅVERKAN PÅ DESS CHAPERONPROTEINER
Yasmin Taresh, Södra Latins Gymnasium

Hodgkins lymfom är en cancersjukdom som främst påverkar unga vuxna, och trots effektiva läkemedel så påverkas även frisk vävnad runt 
omkring. Behovet av mer specificerade läkemedel är därför synligt i bristen på antalet studier som gjorts för att förebygga att frisk vävnad 
också påverkas av dessa behandlingar. I denna studie var syftet att undersöka hur veckande proteiner, så kallade chaperoner, är uttryckta 
i Hodgkinsceller och i celler från frisk vävnad, samt hur läkemedlen Doxorubicin och Vinblastine får Hodgkinsceller och leukemiceller att 
reagera över tid. Studien visade att celltillväxten var dämpad i alla cellbrunnar, med en omfattande mängd avlånga eller döda celler. Studien 
påvisade även ett överuttryck hos chaperonerna. Resultaten av undersökningen visar en potentiell kommunikation mellan chaperoner och 
morfologiska cellstrukturer under läkemedelstillsats vilket i framtiden kan ge en större förståelse för läkemedelsbehandlingar av Hodgkins 
lymfom och andra cancertyper. 

39 VÄGSALT OCH POLLINATÖRER
Alexandra Ekström, Elin Dahlberg & Linnea Ternestedt, Nynäshamns Gymnasium

Under de senaste åren har biodlare runt om i världen larmat om den drastiska minskningen av antalet kolonier. Ämnet har fått uppmärksam-
het i media och av allmänheten då det just nu är ett globalt problem. Insekter och bin är mycket nödvändiga för vår biologiska mångfald och 
de är en grundpelare för att vi ska kunna upprätthålla de ekosystem som hela vår värld bygger på. Vägsaltet hotar den biologiska mångfalden 
genom att det hämmar tillväxten av den omkringliggande vegetationen vilket kan orsaka förödande konsekvenser för samhället. I Sverige 
är vägsaltet idag en viktig komponent för upprätthållandet av en säker vägmiljö och därför valdes att studera vägsaltets påverkan på den 
biologiska mångfalden och om vägsaltets effekt på vegetationen kan kopplas till varför kolonier av pollinatörer minskar i antal. Resultaten 
från undersökningarna kan öppna upp för ny revolutionerande forskning som kan ha stor betydelse för arbetet mot ett mer hållbart och 
miljövänligt samhälle.
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40 RENING AV PFAS MED FYTOREMEDIERING
Linnea Jakobsson & Lycke Dyfverman, Blackebergs Gymnasium

Per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) är svårnedbrytbara organiska kemikalier som är giftiga för både människor och djur, då de bland 
annat kan orsaka cancer och nedsatt immunförsvar. Dagens reningsmetoder renar främst bort PFAS med långa kolkedjor, vilket innebär att 
nya reningsmetoder krävs för fulländad rening. Vi undersöker i arbetet hur effektivt halvgrässläktet Carex kan rena vatten och sediment från 
PFAS, en process som kallas för fytoremediering. Vidare undersöks hur fytoremediering kan användas tillsammans med andra reningsme-
toder i kommersiella reningsverk, för att hitta effektiva reningskombinationer. Arbetet följer ett pilotprojekt av Clean Nature och SLU och 
resultatet visar att Carex lämpar sig för fytoremediering av PFAS. Resultaten indikerar även att Carex mestadels tar upp PFAS med korta 
kolkedjor och därför är ett lovande komplement till nuvarande metoder.

41 KOFFEINS EFFEKT PÅ BLÅMUSSLORS FILTRERINGSHASTIGHET
Alva Hagström & Matilda Westerlund, Södra Latins Gymnasium

Idag är föroreningar och övergödning ett problem i världens vattenmassor. En förorening är koffein, vilket beror på vår enorma koffeinkon-
sumtion. Blåmusslor renar vattenmassor genom filtrering, men kunskapen om koffeins påverkan på organismen är begränsad. Därför utreder 
vårt arbete koffeins effekt på blåmusslors filtreringshastighet. Arbetet utfördes på Tjärnö Marina Laboratorium där vi studerade blåmusslors 
filtrering av mikroalger vid närvaro av koffein i koncentrationerna 120 mg/l, 5 mg/l och 2,5 mg/l. Filtreringshastigheten undersöktes med 
metoden spektrofotometri då genomträngligheten av ljus i den filtrerade blandningen mättes. Resultaten visade att 120 mg/l minskade 
filtreringshastigheten avsevärt. Däremot gav 5 mg/l otydligare resultat men en svag tendens till ökad filtreringshastighet. 2,5 mg/l gav 
försumbara skillnader. Slutsatserna är att koffein i höga koncentrationer är giftigt och en hämmad filtrering leder till förstärkt övergödning, 
bottendöd och ekosystem i obalans.  

42 SILVERJONER - ETT KRAFTFULLT VAPEN MOT BAKTERIER ELLER BARA EN MILJÖ-
FARLIG MYT? 
Elin Jin & Stephanie Mobedjina, Östra Real

Silver har länge använts i antibakteriellt syfte, bland annat för att bekämpa dålig lukt. Dock kan höga doser vara farligt för vattenlevande 
organismer och då silverjoner från kläder påträffats i stora mängder i vattnet är det viktigt att förstå silverjoners effekt på omgivningen. Av 
denna anledning undersökte vi i denna studie hur effektivt silverjoner är och om det är värt att använda silverjoner i bakteriehämmande 
syfte då vi vet att det är miljöfarligt. Vi kom fram till att det krävdes höga koncentrationer för att silverjoner skulle ha en betydande effekt 
på bakterierna. Vi kunde även konstatera att bakterierna lyckades utveckla en resistens mot silverjoner över tid. Genom dessa resultat kan 
vi faktiskt dra slutsatsen att silver i längden inte verkar vara ett särskilt effektivt bakteriedödande medel vilket väcker frågan om det är värt 
att använda silverjoner om det krävs höga koncentrationer av ämnet och bakterier ändå kan utveckla en resistens. 

43 VÄTGASGENERATOR - PROTOTYP OCH TESTNING
Alexander Lundvall, Daniel E. Mennander, Joel Hedenstedt & Marcus Lord, Åva Gymnasium

Genom att producera vätgas kan man lagra energi utifrån vatten. Vi har undersökt hur energieffektivt vätgas är, samt diskuterat dess pro-
duktion, lagring, och användningsområden. Samtidigt diskuterades möjliga risker och andra problem associerade med dess produktion, 
hantering, och användning. En egenbyggd vätgasgenerator konstruerades för att jämföra energieffektiviteten med en industriell vätgasge-
nerator. Metoden för produktionen var elektrolys i en så kallad ”dry-cell” konfiguration. För att beräkna verkningsgraden togs mätvärden 
från utförda experiment. Det forskades på lagring, användningsområden, risker, och hur produktionen går till kemiskt för att nå ett flertal 
slutsatser. Slutsatsen var att vätgas är säkert att lagra så länge riskerna tas till hänsyn. Genom att vara medveten om riskerna kan försik-
tighetsåtgärder tas för att reducera dem. Utifrån experimentet beräknades det att den egenbyggda vätgasgeneratorn var ungefär hälften så 
effektiv som en industriell generator. 
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44 SOLKRÄM OCH HAVEN
Maryam Alsultan, Kunskapsgymnasiet Malmö

En varm och skön sommardag kan du sätta på dig solkräm för att skydda dig själv mot den skadliga UV-strålningen. Sen får du för dig att du 
faktiskt vill bada och då hoppar du i vattnet med all den solkräm du har på dig. Varje sommar hamnar det stora mängder solkräm i haven. 
I mitt projekt söker jag svar kring hur de aktiva ingredienserna i solkräm påverkar havets liv, vilka framtida miljöproblem det kan innebära 
och hur man kan förebygga dessa konsekvenser för en hållbar framtid och rena vatten och hav. Vattenprover och skal av krabbor, snäckor 
och musslor samlades in. Två olika solkrämer och en zinkkräm undersöktes. Solkrämen visade sig öka bakterietillväxten i vattenproverna 
som i sin tur minskade skalens massa och ökade vattnets pH-värde. Zinkoxid och titandioxid, som båda är huvudingredienser i solkräm, 
påverkar havets ekosystem. Så vad innebär det egentligen för haven och de ekosystem som finns där? Och om vi fortsätter på samma sätt 
som vi gör nu, hur kommer haven att se ut om 20 år?

45 HUR KAN FÖRÄNDRINGAR I NEDERBÖRD PÅVERKA DE MARINA EKOSYSTEMEN I 
SKAGERRAK?
Lovis Bergstrand, Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

Klimatförändringarna förväntas öka nederbörden på Västkusten, oväntat nog kan de marina ekosystemen få ta den hårdaste smällen. An-
slutande regnvatten till ledningsnätet ökar inflödet till avloppsreningsverken. Vid stora flöden överbelastas verket och orenat vatten leds ut 
i havet i s.k bräddning. Baserat på mätdata och två klimatscenarier har jag beräknat att utsläppen av kväve och fosfor via bräddning kan 
komma att öka med uppemot 17,5% till slutet av seklet på ett verk i Lysekil. Tillväxten av växtplankton är starkt kopplad till de marina 
ekosystemens näringskedjor och biotoper. I ett odlingsförsök med tre algarter efterliknade jag näringsutsläppen vid bräddning. Två arter 
visade en kraftig tillväxt jämfört med kontrollgrupper. Bräddning kan således kopplas till algblomningar och dess effekter på marint liv 
medan klimatanpassning av avloppsreningsverk kan vara till stor hjälp. Samtidigt finns fler utsläppskällor där det är oklart hur de påverkas 
av klimatförändringar. 

46 UTSLÄCKNING AV BELÖNINGSINLÄRT BETEENDE HOS PLATY
Ida Wikberg, Gullmarsgymnasiet

Det finns en myt som säger att en guldfisk endast har ett minnesspann på tre sekunder. Det stämmer inte, men frågan är om fiskar kan 
tränas? Det som undersökts är om det går att lära fiskar av arten platy att utföra enkla beteendet genom att belöna och förstärka beteendena 
med mat. Utsläckning, det vill säga att beteendet upphör, har också testats genom att sluta belöna de inlärda beteendena. Förmodligen går 
det att lära platy att utföra ett beteende genom att använda en belöningsbaserad träningsmetod och det tog troligtvis 11 dagar för beteen-
dena att släckas. För att utesluta att utsläckningen berodde på platys minnesförmåga testades även den. Sannolikt berodde utsläckningen 
inte på fiskarnas minnesförmåga. Varför är då detta viktigt? Med kunskap om fiskens inlärningsförmåga kan fiskar tränas att frivilligt delta 
i exempelvis förflyttningar och veterinärbesiktningar. Ibland kan det vara nödvändigt att släcka ett beteende, exempelvis om det försvårar 
arbetet för djurskötaren.. 

47 MÄNSKLIG PÅVERKAN TILL EROSION I FJÄLLEN 
Ida Klasér & Filippa Höglund, Lugnetgymnasiet

Fjällvandring är en aktivitet som har blivit allt mer populär i samband med att fler semestrar inrikes, vilket inneburit slitage av marken kring 
vandringsleder. Två välbesökta vandringsleder i Grövelsjön undersöktes för att se hur människan bidragit till erosion (förflyttning och nötning 
av material) av marken. Klimatförändringen förväntas leda till ökad nederbörd och starkare vindar vilket riskerar att öka erosionen. Studien 
ger förslag till åtgärder och redogör för möjligheten till återhämtning. 
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48 FÖRÄNDRING AV PROTEINSTRUKTUR I UNDERKYLD VATTENLÖSNING MED 
KRYOPROTEKTANTER
Elsa Larsson & Siri Hansson, Anna Whitlocks Gymnasium

Vatten är bland de viktigaste ämnen vi har, men trots det vet vi förvånansvärt lite om ämnet. En intressant teori menar att vatten kanske 
skulle kunna forma två olika molekylära strukturer som i flytande vatten växlar fram och tillbaka naturligt. Växlingen mellan strukturerna 
har visat sig vara som högst vid ett temperaturintervall där proteiner – som också är en viktig nyckel till liv – växlar mellan att inte fungera 
till att börja fungera. Hur kan detta hänga ihop? Temperaturintervallet där båda dessa sker är vid mycket kalla temperaturer (runt -40 ˚C) 
så för att skydda proteinerna mot frysskador från iskristaller kan man addera till exempel glycerol. Vi har med hjälp av IR-spektroskopi 
undersökt huruvida proteinet lysozym har behållits intakt av att addera glycerol till en vattenlösning och sedan kyla ner det till -120 ˚C. Vi 
kunde konstatera att den koncentration av glycerol vi använde (0,36 g/cm3) var effektiv för att bevara proteinet i sådana kalla temperaturer.

49 MARINE ALGAE AND THE IMPACT OF SUNSCREENS
Sofia Chrestin, Katedralskolan Lund 

Sunscreens are important for humans to protect from the dangers of solar radiation. But in recent years, “reef-safe” or “reef-friendly” 
sunscreens have become increasingly popular, bringing into question the safety of sunscreens for other organisms and the environment. 
Therefore, I decided to do an investigation into the effect of sunscreens with a variety of chemical and physical sun-blocking agents on the 
growth of the marine diatom, Thalassiosira weissflogii. An investigation was conducted by growing the algae in sunscreen-polluted waters 
for 16 days and counting the resultant number of algal cells with a hemocytometer under a microscope. It was unexpectedly found that 
some sunscreens appeared to increase the growth of algae, as more cells were observed than in the control trials. Evaluating the results of 
my study is critical to better understand human impacts on the environment and how we can protect the ecosystem.  

50 INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS OF A SLOW SAND FILTER AT PURIFYING 
LAKE WATER
Victoria Pietilä & Zeynep Pektas, Kungsholmens Gymnasium

Imagine a life without clean water. That is, unfortunately, the reality for many people today and is one of the biggest reasons for poverty 
and disease spreading. Today, many organizations work hard to fulfill the sixth sustainable development goal: clean water and sanitation 
for everyone. Our project focuses on one of the solutions in purifying water, particularly in rural areas where clean water is not available 
and where resources are limited. Slow Sand Filters (SSF) have the advantages of requiring low maintenance, easily accessible resources, 
and offer a sustainable way of treating wastewater. Therefore, we constructed a small-scale SSF using water and sand from Mälaren to 
investigate the effectiveness of removing bacteria. The results show that the number of bacteria decreased after filtration, a step closer to 
providing clean water for everyone.

51 DIKLOFENAKS PÅVERKAN PÅ VANLIGA SJÖSTJÄRNOR
Elsa Ericson & Thea Källvik, Strömstad Gymnasium

Diklofenak är ett läkemedel som verkar smärtstillande och finns i bland annat Voltaren. Läkemedlet är sedan 2020 receptbelagt då substan-
sen ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom bryts inte substansen ner i reningsverk. Tidigare forskning har visat att 
bland annat fiskar och mindre vattenlevande djur påverkas av substansen. Vissa vattenlevande djur, som sjöstjärnor, har vattenskelett vilket 
innebär att vatten, och diklofenak, från omgivningen pumpas in i kroppen. Vi valde att undersöka just sjöstjärnor då de är lättillgängliga 
på västkusten och är lättanalyserade individer. Diklofenaks påverkan på sjöstjärnors rörelseförmåga har heller inte undersökts tidigare. I 
projektet undersökte vi om diklofenak påverkade sjöstjärnors förmåga att vänds sig från rygg till mage. Resultatet visar att de sjöstjärnor 
som endast utsattes för djuphavsvatten, vilket är kontrollvattnet, vände sig snabbare än de som utsattes för djuphavsvatten med en viss 
koncentration diklofenak. 
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52 TUNGMETALLERS PÅVERKAN PÅ ELODEA CANADENSIS
Dennis Gilbert Hallström, Jonatan Edlund, Mjd Alkhalaf & Sten Strömberg, Globala Gymnasiet

Människan använder tungmetallerna koppar och zink för en mängd olika ändamål – inom såväl industriell verksamhet som för bruk av 
exempelvis båtbottenfärger och hushållsprodukter. Genom avlopps- och vattensystem riskerar dock dessa metaller att röra sig ner i det 
marina ekosystemet vilket kan ha en direkt påverkan på levnadsvillkoren för bland annat vattenlevande växter. I studien utsattes Elodea 
Canadensis (vattenpest) – en växt som är viktig för både fåglar och fiskar – för olika koncentrationer av koppar och zink. Experimentet, 
som utfördes genom pH-mätningar, syftade till att undersöka växtens förmåga att fotosyntetisera vid utsättning av olika koncentrationer av 
tungmetallerna. Resultaten visade att växtens fotosyntes påverkades positivt av låga koncentrationer av tungmetallerna i jämförelse med 
replikaten som endast bestod av vatten. Vidare forskning krävs för att undersöka resultatens potentiellt negativa konsekvenser på övriga 
marina växt- och djurlivet.

53 VÄXTFÄRGNING – GAMLA METODER I ETT MODERNT SAMHÄLLE
Kalle Westerberg, Södra Latins Gymnasium

Dagens textilindustri medför stora konsekvenser på framför allt vattenmiljöer när olika kemikalier släpps ut. En av dessa miljöbovar är 
textilfärger som bland annat grumlar vattnet i närliggande vattendrag vilket blockerar solljus och hämmar fotosyntesen. Många av dessa 
färgämnen är även giftiga eller skadliga för både miljön och människan. Färgning med växter har historiskt varit det enda sättet vi har 
kunnat färga textilier. Idag anses dock växtfärgning vara mer ett hantverk än en nödvändighet. I vår rapport har vi undersökt om gamla kun-
skaper om växtfärgning kan ersätta användningen av dagens textilfärger. Vissa av de färgkällor som vi har undersökt är mer traditionsenliga, 
exempelvis fläderbär, medan andra färgkällor är vanliga hushållsavfall som exempelvis kaffesump. Genom att belysa detta ämne hoppas vi 
kunna bidra till att kunskapen om växtfärgning ökar i samhället. I dagens slit-och-släng-samhälle skulle växtfärgning i hemmet kunna leda 
till att minska vår totala konsumtion av kläder genom att öka dess ofta låga affektionsvärde. 

54 KAN ANALYS AV SKRAPPROV MED ICP-MS OCH XRF GE KORRELERANDE RESUL-
TAT VID MÄTNING AV KOPPAR I BÅTBOTTENFÄRG?
Johanna Bernström, Norra Real

Båtbottenfärger är en typ av antifoulingprodukter och används för att motverka påväxt på båtskrov. Färgerna innehåller ofta biocider och 
bekämpningsmedel, som kan ha en negativ påverkan på marina ekosystem. För att kontrollera mängden föroreningar bedrivs kontroller av 
båtverksamheter. Huvudsakligen två metoder används: skrapprov från båtarnas botten som analyseras på labb eller användning av XRF-in-
strument. De två metoderna anger dock sina resultat i olika enheter. Att resultaten anges i olika enheter gör det svårt att skaffa sig en 
uppfattning om den faktiska mängden biocider på båtskrovet. Syftet med undersökningen var att få fram ett sätt att jämföra resultaten som 
kan göra det lättare att se sambanden mellan de två metodernas resultat. Vissa kommuner har tidigare inte godkänt analys av skrapprover på 
grund av svårigheterna att jämföra de två metoderna. Resultatet gör det möjligt för båtägare samt kommunerna att använda sig av metoden 
eftersom den nu går att jämföra med XRF.
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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 en stor del 
av Utställningen drivs av ungdomar. Att jobba med Utställningen är en stor möjlighet för 
ungdomar att utveckla sin förmåga att jobba i stora projekt, inspirera andra, få värdefulla 
erfarenheter och vidgat socialt kontaktnät. 

I Utställningsgruppen, som är den ideella arrangörsgruppen för Utställningen, får du 
chansen att utvecklas inom projektledning, finansiering, kommunikation, marknadsföring, 
rekrytering, grafisk design, logistik, eventplanering och mycket mer. Utställningsgruppen 
jobbar under hela året med att utveckla och genomföra Utställningen. Under ett antal 
möteshelger (ibland digitala) samlas man för att diskutera och jobba med Utställningen, 
men också för att umgås och ha kul tillsammans.

Att vara en del av Utställningsgruppen är inte enda sättet att engagera sig i genomföran-
det av Utställningen. Varje år söker vi ambassadörer som vill åka till skolor och berätta 
om Utställningen antingen via fysiska eller via digitala skolbesök, funktionärer på semifi-
naler 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!

UNGA FÖR UNGA
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