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Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), VM i forskning
Hur kan förändringar i nederbörd påverka marina ekosystem i Skagerrak? En studie av hur överbelastning på
avloppsreningsverk påverkar tillväxten av olika arter av växtplankton, Lovis Bergstrand, Uddevalla gymnasieskola,
Uddevalla. Juryns motivering: “En välarbetad rapport som behandlar frågeställningen teoretiskt såväl som
experimentellt. Författaren visar stor förståelse för ämnet i sin presentation.”
Stabilitetsanalys av multipelstjärnesystem, Albin Sjögren, Simon Holmqvist, Polhemskolan, Lund. Juryns
motivering: “Ett väl genomfört projekt där författarna visar på en hög delaktighet och självständighet. Författarna
har en stor förståelse för projektets betydelse och begränsningar.”
Utsiktsberäkning, Andreas Törnkvist, Moltas Lindell, Curt Nicolin Gymnasiet, Finspång. Juryns motivering: “Ett
nyfiket styrt arbete med en tydlig frågeställning och välskriven rapport.”

Stockholm Junior Water Prize Sweden (SJWP Sweden), VM i vattenfrågor
Hydroponisk odling - odling i vatten som sparar vatten?, Kevin Bruseby, Simon Lilieblad, Berzeliusskolan,
Linköping. Juryns motivering: ”Arbetet är väl genomfört med tydligt formulerat syfte. Rapporten är välstrukturerad
och visuellt tilltalande med relevanta bilder och data. Kevin och Simons försök öppnar upp för fler att göra
förändringar lokalt för att bidra till att uppnå FN:s globala mål.”

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS), EM i forskning
Exposure to Particulate Matter and Ultrafine Particles in the Stockholm Subway, Alice Heiman, Alicia Larsen,
Viktor Rydbergs gymnasium Odenplan, Stockholm. Juryns motivering: “Ett projekt med en originell design och
vetenskapligt tillvägagångssätt. Omfattande och gedigen dataanalys med en proffsig presentation.”
A Comparative Analysis Between Tomosynthesis and Conventional X-ray Modalities in Mammography, Arvin
Björkgren, Minervagymnasium, Umeå. Juryns motivering: “Välskriven och välstrukturerad metaanalys där
författaren visar på god förståelse av ämnesområdet.”
Syntes av analog till kurkumin och test av antioxidativ effekt, Love Sundin, Yangyi Qi, Berzeliusskolan, Linköping.
Juryns motivering: “Ett mycket vetenskapligt projekt av pålästa författare som är väl medveten om projektets
begränsningar.”

Global Youth Science And Technology Bowl (GYSTB)
Rotationsplacering och matematiska mönster: en experimentell undersökning, Filip Jädersten, Hugo Backlund,
Viktor Rydbergs gymnasium Odenplan, Stockholm. Juryns motivering: “Pedagogiskt, engagerat, och roligt projekt
där författarna tänkt ett steg längre.”
Evaluating the Inhibitory Effects of 5 types of Beans on Trypsin/Chymotrypsin, Swamini Choudhari, Katedralskolan,
Lund. Juryns motivering: “Ett väl utfört projekt av ett intressant och aktuellt ämne. Författaren visar prov på stor
vetenskaplig iver och självständighet.”
Undersökning av läkemedelstillsats och transkriptionsdata för Hodgkins lymfom och påverkan på dess
chaperonproteiner, Yasmin Taresh, Södra Latins Gymnasium, Stockholm. Juryns motivering: “En imponerande och
gediget skriven rapport med en tydlig frågeställning och bra metodkombination.”
Vätgasgenerator - Prototyp och testning, Marcus Lord, Åva Gymnasium, Täby. Juryns motivering: “Ett avancerat och
tekniskt utmanande konstruktionsprojekt som visar prov på stor kunskap om området.”

London International Youth Science Forum (LIYSF)
Rotsjukdomar på quinoa i svenska jordar, Signe Bornfeldt Persson, Åbyskolan, Klippan. Juryns motivering: “Ett
originellt och självständigt utfört arbete av hög kvalitet.”
Förändring av proteinstruktur i underkyld vattenlösning med kryoprotektanter, Elsa Larsson, Siri Hansson, Anna
Whitlocks Gymnasium, Stockholm. Juryns motivering: “Ett projekt med en intressant frågeställning som
presenterades på ett trevligt och energiskt sätt.”

International Swiss Talent Forum (ISTF)
Populationsdynamik i ekosystem, Erik Pettersson, Kullagymnasiet, Höganäs. Juryns motivering: “Ett väl genomfört
projekt som applicerar datavetenskap på en intressant biologisk frågeställning.”

International Wildlife Research Week (IWRW)
Hur kan förändringar i nederbörd påverka marina ekosystem i Skagerrak? En studie av hur överbelastning på
avloppsreningsverk påverkar tillväxten av olika arter av växtplankton, Lovis Bergstrand, Uddevalla gymnasieskola,
Uddevalla. Juryns motivering: “En välarbetad rapport som behandlar frågeställningen teoretiskt såväl som
experimentellt. Författaren visar stor förståelse för ämnet i sin presentation.”
Utsläckning av belöningsinlärt beteende hos platy, Ida Wikberg, Gullmarsgymnasiet, Lysekil. Juryns motivering:
“Ett intressant och roligt tvärvetenskapligt arbete som genomförts på ett imponerande vis med ganska begränsade
resurser.”

Naturhistoriska riksmuseets utmärkelse för särskilt framstående arbete inom
området biologisk mångfald
Vägsalt och Pollinatörer, Alexandra Ekström, Elin Dahlberg, Linnea Ternestedt, Nynäshamns Gymnasium,
Nynäshamn. Juryns motivering: “Elin, Alexandra och Linnea har valt att med en intressant vinkling studera det
allvarliga problemet med minskande mängder pollinerande insekter i kulturlandskapet. De har undersökt effekterna
av tillskott av vägsalt längs våra för många pollinatörer viktiga vägrenar och visat att saltet ytterligare riskerar att
försvåra för såväl växter som djur. Utifrån fältstudieresultat rekommenderar de återhållsamhet med salttillförsel
samt noggrann planering vid skötseln av våra vägkanter så att refugier kan skapas som gynnar pollinatörerna.”

Ricoh Sustainable Development Award
Exposure to Particulate Matter and Ultrafine Particles in the Stockholm Subway, Alice Heiman, Alicia Larsen,
Viktor Rydbergs gymnasium Odenplan, Stockholm. Juryns motivering: “Ett projekt med en originell design och
vetenskapligt tillvägagångssätt. Omfattande och gedigen dataanalys med en proffsig presentation.”

Yale Science and Engineering Association
Syntes av analog till kurkumin och test av antioxidativ effekt, Love Sundin, Yangyi Qi, Berzeliusskolan, Linköping.
Juryns motivering: “Ett mycket vetenskapligt projekt av pålästa författare som är väl medveten om projektets
begränsningar.”

Mu Alpha Teta
Hur många vakter krävs för att bevaka ett rum? - En grafteoretisk studie i vertex-guard art gallery problem, Mathilda
Lindell, Vägga gymnasieskola, Karlshamn. Juryns motivering: “Ett projekt som visar på hög matematisk mognad,
där författaren formulerar och hanterar satser på en säkert sätt utifrån en egen idé.”

Society for In Vitro Biology Award
Evaluating the Inhibitory Effects of 5 types of Beans on Trypsin/Chymotrypsin, Swamini Choudhari, Katedralskolan,
Lund. Juryns motivering: “Ett väl utfört projekt av ett intressant och aktuellt ämne. Författaren visar prov på stor
vetenskaplig iver och självständighet.”

Tekniska Museets Vänners teknikpris för innovation och samhällsnytta
Vingen Versus Vinden, Alice Della-Flora, Östra real, Stockholm. Juryns motivering: ”Olika konstruktionsval för
rotorn påverkar effektiviteten hos ett vindkraftverk. En laboratoriemodell i liten skala byggdes som tillät
undersökning dels av olika vinklar mot vinden, dels olika antal vingar. Med enklast tänkbara medel har forskaren
lyckats bestämma ett intervall för optimal vinkel. Resultatet visar sig bekräfta 250 år gamla studier gjorda på större
modeller av väderkvarnsvingar. Försök med olika antal vingar gav inte tydliga skillnader men en litteraturstudie
visar på mekaniska aspekter som vid konstruktion i full skala kan vara avgörande.”
Vätgasgenerator - Prototyp och testning, Marcus Lord, Alexander Lundvall, Daniel Mennander, Joel Hedenstedt,
Marcus Lord Åva Gymnasium, Täby. Juryns motivering: “Mot bakgrunden av det ökade intresset för förnyelsebara
alternativ till fossila bränslen har forskarna studerat framställning och hantering av vätgas. För att studera
effektiviten hos en egenbyggd vätgasgenerator jämfört med en industriell sådan har forskarna med en begränsad
budget lagt ned ett stort arbete med att konstruera och bygga en vätgasgenerator och med framgång mäta dess
effektivitet.”
Mänsklig påverkan till erosion i fjällen, Ida Klasér, Filippa Höglund, Lugnetgymnasiet, Falun. Juryns motivering:
“Mot systematisk bakgrundskunskap om växtlighet och markbeskaffenhet har dessa forskare studerat hur
naturvänners ökande entusiasm kan leda till slitage som bidrar till markens och växternas degradering längs
populära leder. Kända åtgärder beskrivs och värderas för olika situationer. Koppling görs både till den ökande
naturturismen som noterats under pandemin och till väderförändringar som förväntas (redan inträtt?) som följd av
växthuseffekten. Kunskapen är värdefull både för dem som ansvarar för fjällturismen och för dem som besöker
dessa trakter.”

Publikens pris
McGurk-effekten, Alva Ekengren, Maja Geschwindner, Thea Fernqvist, Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg
Postgatan, Göteborg

