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Science EXPO afholdes i forbindelse
med finalen i Unge Forskere, der
arrangeres af Astra – det nationale
naturfagscenter.
Du er meget velkommen til at kontakte
Unge Forskere, hvis du har spørgsmål,
kommentarer eller gode ideer.
info@ungeforskere.dk
Læs mere om Unge Forskere på
ungeforskere.dk og følg med på
facebook.com/ungeforskere og
@ungeforskere på instagram
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Velkommen til
Science
EXPO
Blandt udstillerne i Øksnehallen
kan du møde finalisterne i Unge
Forskere 2022. Finalisterne
er elever i grundskolen og på
gymnasier, der hver har lavet et
projekt ud fra deres helt egen ide.
Besøg dem på deres stande og
stil nysgerrige spørgsmål og bliv
klogere på, hvad de har fundet
ud af. Du kan gå på opdagelse
i finalisternes projekter her i
kataloget. På siderne 32-44 finder
du finalisterne i Unge Forskere
Junior, som er elever i grundskolen,
og på siderne 45-57 finder du
deltagerne i Unge Forskere Senior,
som er elever på gymnasier. På
stand 11 kan du se finalisterne i Min
Vildeste Ide.

Science EXPO er Danmarks vildeste
science-event. Science EXPO danner
rammen for finalen i Danmarks
største naturvidenskabelige
talentkonkurrence, Unge Forskere.
Science EXPO er et science-event,
hvor museer, universiteter og
virksomheder viser alt det nyeste
frem inden for naturvidenskab. Du
kan blandt andet se din egen DNAprofil, programmere en robot, få svar
på, hvordan teknologi kan hjælpe
i krigsramte områder eller finde ud
af, hvornår dyr er udrydningstruede.
Til Science EXPO har vi samlet 24
af de fedeste udstillere, som alle
står klar til at vise dig, hvordan
man kan bruge naturvidenskab
til at løse forskellige store og
små udfordringer, du møder i din
hverdag. Du kan se en oversigt over
alle udstillere på side 24-29.
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Har du
selv fået lyst til
at deltage i Unge
Forskere, eller kender
du en, der kunne være
interesseret i at være
med næste år, kan
du læse mere på
ungeforskere.dk

Gå på
opdagelse
på Science EXPO
og lad dig rive med
af stemningen. Her
er helt sikkert noget,
der vil interessere dig,
overraske dig, noget som
er sjovt, klamt, sejt
eller fuldstændig
vanvittigt.

På den store
scene kan du
opleve scienceshows,
høre om, hvad en
retsmediciner egentlig
laver, lære mere om danske
dyr, finde ud af, hvordan lyd
påvirker vores galakser, og
hvordan man udgraver
en dinosaur. Du finder
programmet for
scenen på side
20-23.

Rigtig god fornøjelse!
Læs mere
Du kan læse mere om Unge Forskere på: ungeforskere.dk

Følg med i Unge Forskere
facebook.com/ungeforskere
@ungeforskere
#ungeforskere
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H.K.H. Prins Joachim er protektor for
Unge Forskere.
Anja C. Andersen
Professor ved Niels Bohr Instituttet
Forperson for Unge Forskere
Æresformand Jørgen Mads Clausen
Bestyrelsesformand, Danfoss A/S
Unge Forskere arrangeres af Astra
– Det nationale naturfagscenter
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Kære Science EXPO-gæst
Velkommen til finalen i Danmarks største naturvidenskabelige konkurrence
– Unge Forskere. Vi har udtaget 90 projekter til finalen, og du har her en
unik mulighed for at gå opdagelse blandt alle de kreative og nytænkende
projekter. Måske du kan blive inspireret til selv at give dig i kast med et Unge
Forskere projekt og selv blive blandt finalisterne i 2023?
At deltage i Unge Forskere - hvad enten det er i illustrationskonkurrencen Min
Vildeste Ide, Junior i grundskolen eller Senior for gymnasiet - er noget helt
særligt. Oplev selv passionen, tal med finalisterne og vær nysgerrig og åben.
De fleste af projekterne er startet som et skoleprojekt, der har udviklet sig til
et Unge Forskere finaleprojekt.
I udstillingen kan du også opleve, hvordan universiteter, museer og
virksomheder bruger naturvidenskab og teknologi i deres arbejde. Vi håber, at
du kan blive smittet med al den science-passion, kreativitet, nysgerrighed og
innovationsevne, som bobler ved dette års Science EXPO.
Fremtidens helte arbejder med naturvidenskab, fordi det er, hvad vi har brug
for, for at komme i mål med den grønne omstilling, en verdensomspændende
epidemi, fødevarerforsyninger mm. Det kan ikke understreges nok, at vi som
samfund har brug for opfindelser og nye ideer - også fra børn og unge.
God fornøjelse til dette års Science EXPO.
Med venlig hilsen
Anja C. Andersen
Professor ved Niels Bohr Instituttet
Forperson for Unge Forskere
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Praktisk
info
Science EXPO er åbent

Søndag d. 24. april kl. 14.00 - 18.00
Mandag d. 25. april kl. 9.00 - 13.00
Tirsdag d. 26. april kl. 9.00 - 13.00

Spisning

Der er en café, hvor du kan købe
en let frokost, te, kaffe og lignende,
men du er også velkommen til at spise din medbragte madpakke i vores
madpakkeområde.

Garderobe

Der er en bemandet gratis garderobe i
hele vores åbningstid.

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller brug
for hjælp, er du velkommen til at
henvende dig i helpdesken eller til en
af vores frivillige. Du finder dem i de
orange crew t-shirts.
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Skal dine
elever være
med?

Er du lærer i grundskolen eller underviser på
en ungdomsuddannelse, og har du elever, der
er nysgerrige og videbegærlige?
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Gør dine elever til Unge Forskere
Unge Forskere er en forskningskonkurrence for elever i grundskolen og på
ungdomsuddannelserne. Science EXPO er det perfekte sted at blive inspireret
til selv at deltage i konkurrencen. Hvem ved, måske er der nogle af dine
motiverede elever, der næste år står klar til at præsentere deres projekt til
Science EXPO?

Unge Forskere i undervisningen
Unge Forskere er en konkurrence, der uanset klassetrin giver eleverne
mulighed for at arbejde med den naturvidenskabelige metode og bringe deres
egne ideer ud i den virkelige verden. Unge Forskere rummer tre konkurrencer:
Unge Forskere Senior, Unge Forskere Junior og Min Vildeste Ide. Det er derfor
oplagt at lade arbejdet med projekter til Unge Forskere indgå som en del af
den almindelige undervisning. Når dine elever deltager i Unge Forskere, får
de værdifuld feedback fra Unge Forskeres fagjury, og de får lov til at arbejde
selvstændigt og fordybe sig i et projekt over en længere periode.
“Ofte tror eleverne, at naturfagene er noget med, at læreren taler, eleverne
læser og så laver de et forsøg på et kopiark, hvor resultatet er kendt på
forhånd. Efter et besøg på Science EXPO ved de, at det ikke er sandheden.
Jeg elsker, når de spørger: “Må vi ikke også lave sådan noget på skolen?”
Ole Grevald - Lærer til tidligere deltagere, nuværende jurymedlem

Talentudvikling og klasseundervisning i samme koncept
Unge Forskeres omdrejningspunkt er den challenge- og problembaserede
læring og det undersøgende projektarbejde. Dertil kommer et motiverende
konkurrenceelement, som giver eleverne et mål uden for skolen.
Nogle elever motiveres af det handlingsrelaterede og virkelighedsnære
i at løse en udfordring, mens andre elever motiveres af muligheden for
fordybelsen i et undersøgelsesbaseret setup. Alle dine elever vil være vilde
med at få medindflydelse på deres egen læring, og de kommer gennem alle
de naturfaglige kompetenceområder i et Unge Forskere-forløb.		
Giv dine elever en uforglemmelig oplevelse og sæt samtidig fokus på den
naturvidenskabelige arbejdsmetode med Unge Forskere.

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at skrive på
Info@ungeforskere.dk Vi kan sætte dig i kontakt med et stort
netværk af lærere og undervisere, der alle har arbejdet med Unge
Forskere som en del af deres undervisning og som gerne vil hjælpe
dig godt i gang.
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Unge Forskere 2023
Efterår 2022

Planlæg, hvornår på skoleåret eleverne
skal i gang med deres projektarbejde.
Unge Forskere passer godt ind i den
problembaserede undervisning og
understøtter elementerne i projektarbejdet:
gruppedannelse, brainstorming, valg
af problemstilling, udførelse af forsøg,
konstruktion af modeller og rapportskrivning.

1. februar 2023

Tilmeldingsfrist til Unge Forskere
Kort efter tilmeldingen udvælger en fagjury
projekter til semifinalerne. Alle indkomne
projekter får skriftlig feedback.

Uge 10

Regionale semifinaler i Unge Forskere
Til de regionale semifinaler møder deltagerne
fagjuryen, og efter en mundtlig præsentation
af projektet udvælges finalisterne.

23. - 25. april

Science EXPO og finalen i Unge Forskere
Finalisterne står klar til at præsentere
deres projekter for de besøgende og Unge
Forskeres fagjury.
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Min
Vildeste
Ide
Min Vildeste Ide er en
illustrationskonkurrence, som
er en del af Unge Forskere.
Min Vildeste Ide er konkurrencen, hvor innovation
og naturfaglige kompetencer går hånd i hånd, og
hvor konkurrenceelementet er et ekstra motiverende
krydderi for eleverne i din naturfagsundervisning. Min
Vildeste Ide danner gode rammer for elevernes arbejde
med undringsspørgsmål og løsninger, og det er let at
involvere hele klassen.
I Min Vildeste Ide skal eleverne finde innovative
løsninger på en problemstilling, som de selv vælger
med afsæt i naturvidenskaben. Eleverne deltager
i konkurrencen ved at illustrere deres ide eller
opfindelse og indsende den til Unge Forskere.
Her til Science EXPO kan du se et udpluk af de
illustrationer, der har deltaget i Min Vildeste Ide i år.
Kom forbi stand 11 og bliv inspireret af de vilde ideer.
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Min Vildeste Ide
Jeg vil gerne undersøge

Min ide ser sådan ud
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Kast dig ud i selv at løse en problemstilling eller udfordring

Jeg løser dette problem
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Min Vildeste Ide
Jeg vil gerne undersøge

Min ide ser sådan ud
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Kast dig ud i selv at løse en problemstilling eller udfordring

Jeg løser dette problem

Sceneshows

Unge Forskere-finalen 2022

Hold dig opdateret
på programmet på
scienceexpo.dk
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Søndag
14:25 - 14:30

Velkomst

ved videnskabsjournalist Line Friis
Frederiksen

14:30 - 15:00

Hvilket dyr har de
vildeste superkræfter?
Naturformidlerne
Lene & Emil Sanderhoff

Kan bananfluer virkelig overtage verdensherredømmet? Og hvordan kan
honninggrævlingen overleve at blive bidt af giftige slanger og stukket af
skorpioner? Der er lagt op til en storslået battle, når Emil og Lene Sanderhoff
forsøger at afgøre, hvilket dyr, der er udstyret med de vildeste superkræfter.

16:15 - 16:45

15:15 - 16:00

Er du klar til safari?

Hvordan skeletterer
man en hval
og udgraver en
dinosaur?

Naturtryl
– Gustav Urth

Kom og hør om vilde
dyr i et unikt
naturtrylleshow!
CO2-udslip og
klimaforandringer
behøver ikke at
være tungt og
svært. Med trylleri,
grin og spas kan
du blive fascineret
og klogere på naturen og
danske dyr.

Abdi Hedayat

Kom med naturhistorisk konservator,
Abdi Hedayat, på arbejde, og lær
hvordan man skeletterer hvaler,
udgraver dinosaurer, og tag med på
ekspeditioner til Arktis og tropiske
Afrika.

17:00 - 17:30

Kan vi rejse til
stjernerne?
Michael Linden-Vørnle,
Astrofysiker
– DTU SPACE

17:30 - 17:35

Tak for i dag

ved videnskabsjournalist
Line Friis Frederiksen
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Mandag
9:25 - 9:30

Velkomst

ved videnskabsjournalist Line Friis
Frederiksen

9:30 - 10:00

DTU ScienceShow
DTU

DTU ScienceShow afholder et brag af
et show fyldt med naturvidenskabelige
eksperimenter. Bliv underholdt med
ild, brag, eksplosioner og flydende
nitrogen.

10:15 - 11:00

11:15 - 11:45

De dødes stemme –
med en retsmediciner
på arbejde

Plastforureningen.
Et menneskeskabt
problem, vi kan
løse, hvis vi vil!

Retsmedicinsk Institut SDU

Roskilde Universitet
– Institut for
Naturvidenskab og Miljø
Hvorfor er plastforureningen,
et menneskabt problem,
kommet så vidt?
Kom og hør, hvilke
konsekvenser
plastik i naturen har
for miljøet og find ud
af, hvordan vi løser
problemet.

Hør speciallæge i retsmedicin
Peter Mygind Leth fortælle om
en retsmediciners arbejde med
eksempler fra en række sager.
Hvordan finder man ud af, hvilken
måde en person er død på, og hvad
er en findestedsundersøgelse?

12:00 - 12:30

Fodboldforskning i
verdensklasse

Peter Krustrup, Professor ved Institut
for Idræt og Biomekanik SDU
I sceneshowet ”Fodboldforskning i verdensklasse kan du se og høre om moderne
teknologi, bl.a. GPS- og radiobølgeteknologi,
der bruges til målinger af forskellige typer af
mennesker relateret til puls, hastighed mm.
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12:30 - 12:35

Tak for i dag

ved videnskabsjournalist
Line Friis Frederiksen
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Tirsdag
9:25 - 9:30

Velkomst

ved videnskabsjournalist Line Friis
Frederiksen

9:30 - 10:00

DTU ScienceShow
DTU

DTU ScienceShow afholder
et brag af et show fyldt med
naturvidenskabelige eksperimenter.
Bliv underholdt med ild, brag,
eksplosioner og flydende nitrogen.

10:15 - 11:00

11:15 - 11:45

Naturvidenskaben
i retfærdighedens
tjeneste

The Big Bang
– lyd i universet

Retsmedicinsk Institut SDU
Hvad laver en retsmediciner
egentligt udover at obducere?
Hvorfor er det vigtigt at kunne
tænke naturvidenskabeligt for
at opklare forbrydelser og føre
retssager, og hvor mange giftmord
bliver der egentlig begået i
Danmark?

Jonathan Piet Fjeldvig
Gammeltoft

I begyndelsen lød et kæmpe brag
– The Big Bang. Men gjorde der
nu egentlig det? Og hvad har lyd
at gøre med, hvordan galakserne
ligger i vores univers? Få svarene
på scenen, når det handler om
eksplosioner.

12:00 - 12:30

Hvad er en biobank?

Danmarks Nationale Biobank

Hvad er der i en biobank? Hvem kan få
adgang til materialet? Hvad skal vi egentlig
med folks DNA? Kom og hør om, hvordan
Biobanken og forskere arbejder sammen for
at løse sundhedsvidenskabelige problemer.
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Tak for i dag

ved videnskabsjournalist
Line Friis Frederiksen
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Særligt god til

Udstillere

Stand 1

0.-3. kl.
4.-6. kl.
7.-10. kl.
Gymnasium

Stand 2

Universal Robots A/S & Technology
Denmark
Vi arbejder med robotter!
Prøv at programmere en robot,
og find ud af, hvordan det er at
arbejde med robotter og teknologi.
På standen kan du interagere med
Cobot – en robot, som er så sikker,
at man kan arbejde ved siden af
den.

Røde Kors
Tag med Røde Kors ud i verden
Få et kig ind i Røde Kors’ arbejde de
steder, hvor du ellers aldrig kommer.
Fornem stemningen i flygtningelejre,
krige og naturkatastroferamte
områder gennem en række virtual
reality-oplevelser.

Stand 3

Stand 4

Jabii Group
JABII - Ignite your game
Prøv kræfter med JABII, som er et
mix af fysisk leg og gaming, også
kaldet sportstech, hvor teknologi
bruges i sport. Se, hvordan det
er opbygget gennem elektronik,
sensorer, software og mekanisk
konstruktion.

ultra:bit 3:0
Projekt ultra:bit 3:0
Kom forbi ultra:bit-standen, og byg
dit eget musikinstrument og meget
andet ved hjælp af micro:bit og helt
almindelige dagligdagsting.
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Stand 5

Stand 7

DTU
DTU ScienceShow
Oplev naturvidenskab på en sjov,
fascinerende og lærerig måde, når
studerende hos DTU ScienceShow
viser forsøg, eksplosioner og
fortæller gode historier, der forklarer
naturvidenskabelige fænomener i
dagligdagen.

Videnskabsklubben
Vi leger med naturvidenskab
Kom og leg med naturvidenskab.
Prøv sjove forsøg og eksperimenter
hentet fra deres naturvidenskabelige
forløb inden for fx biodiversitet,
materialefysik og kemi.

Stand 6

Stand 8

Ungdommens Naturvidenskabelige
Forening
Ungdommens Naturvidenskabelige
Forening
Mød UNF’s engagerede unge, der
brænder for naturvidenskab, og bliv
en del af deres fællesskab. På deres
stand kan du se en masse forsøg og
eksempler på naturvidenskabelige
tilbud, du kan vælge hos UNF.
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Odense Science Lab
Hvor meget CO2 optager eller
udleder det kystnære havvand i
Danmark?
Bliv klogere på, hvor meget CO2
det kystnære havvand i Danmark
optager eller udleder. Havene har
globalt set bortskaffet 35-40 % af
alt menneskeskabt CO2 og spiller
en vigtig rolle, når vi taler CO2 og
CO2-udledning.
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Stand 9

Stand 11

Vestforbrænding
Vestforbrænding
Besøg Vestforbrændings stand
og bliv klogere på, hvordan dit
eget forbrug sætter spor over hele
verden. Få svar på, hvilke ressourcer
du bruger i din hverdag.

Unge Forskere
Min Vildeste Ide
Se de flotte og inspirerende
illustrationer fra Unge Forskeres
illustrationskonkurrence “Min
Vildeste Ide”. På standen kan du
se et udpluk af de flere hundrede
deltagende illustrationer.

Stand 10

Stand 12

Brorfelde Observatorium
Opdag - Observer - Eksperimenter
Kom og oplev, hvad Observatoriet
kan tilbyde jer og jeres skole med
deres skoletjeneste, rundvisninger,
stjerneaftener og meget mere.
Formidlingen tager afsæt i
astronomi, rumfart, biologi, geologi,
teknologi og ikke mindst mørket.

De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og
Grønland (GEUS)
Skælv, skred & CO2-lagring
På GEUS’ stand kan du i løbet
af dagene blandt andet opleve
Danmarks aktive skred og blive
klogere på, hvordan vi kan lagre
CO2 i undergrunden – og måske kan
du lave dit eget jordskælv, der kan
måles, ved at hoppe.
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Stand 13

Stand 15

Center for Cybersikkerhed
Center for Cybersikkerhed
Er du kodestærk? Kan du spotte en
identitetstyv? Og har du lyst til at
prøve kræfter med IT-sikkerhed? Så
kig forbi Center for Cybersikkerhed,
hvor du kan komme ind i
cyberverdenen.

Skramloteket
Skramlotekets elektronikværksted
Lod din egen figur med LED-lamper
på Skramlotekets stand med el og
elektronikopstillinger. Se også en
særudstilling af to projekter med
temaerne ultralydsmodtageren og
fotofonen.

Stand 14

Stand 16

Novozymes
Bedre liv med biologi i en voksende
verden
Kom og hør, hvordan Novozymes
arbejder ud fra FN’s verdensmål.
Ved hjælp af mikroorganismer
kan de lave enzymer og andre
proteiner, der kan bruges til at lave
bæredygtige produkter i mange
forskellige industrier.

Zoologisk Have København
Forskning i ZOO – kom og vær med
til at passe på verdens dyr
Hvordan finder man egentlig ud af,
om dyr er truede? I Zoologisk Have
KBH gør de alt, hvad de kan, for at
passe på verdens dyr. Find ud af,
hvordan man holder dyrene i ZOO
sunde og raske, så de f.eks. kan
genudsættes i naturen.
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Stand 17

Stand 19

Danmarks Nationale Biobank –
Statens Serum Institut
Oprens dit eget DNA
Vil du se dit eget DNA? Her på
standen kommer den mystiske
størrelse, DNA, helt ned på
jorden. Få oprenset dit DNA fra et
mundskyld, se det fysiske produkt
på bare fem minutter og få produktet
med i et lille rør med snor i.

Biotech Academy

Biotech Academy
Biotech Academy
Kom forbi Biotech Academy’s
stand og se alger, der skifter
farve via fotosyntesen, og
meget mere. Biotech Academy
formidler spændende og interaktiv
bioteknologi til grundskole og
gymnasier.

Stand 18

Stand 20

Leapcraft
Luftkvalitet og indeklima
Oplev forsøg med luftkvalitet hos
Leapcraft, og find ud af, hvad der
er i luften. Hvordan påvirker det
os, hvad vi kan måle, og hvad er
godt indeklima? Se også, hvordan
sensorer kan måle parametre, som
påvirker luftkvaliteten.

Arla Foods Amba
Arla = LEG x MAD x SCIENCE
Kom forbi, leg med og vær nysgerrig
på videnskaben bag produkternes
smag og funktionalitet på Arlas
stand. Du kan møde forskere,
laboranter og produktudviklere,
der til dagligt arbejder på Arlas
innovationscenter.
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Stand 21

Stand 23

FabLab RUC
Rapid prototyping lab & digital
production workshop
Kom på besøg hos
prototypeværkstedet FabLab
RUC og se alt fra 3D-printere til
laserskærere og CNC-maskiner.
Her kan du få hjælp til at lave en
prototype på din egen idé.

Cirkus Naturligvis
Mæt i planter – fremtidens
fødevarer
Vil du være smagsdommer og finde
ud af, hvordan man sammensætter
et velsmagende måltid? Få svaret
på, hvorfor pizza med ost og skinke
smager særligt godt, og vær med i et
panel, hvor du kan spille dig frem til
nye måltider.

Stand 22

Stand 24

BIOFOS, KloakLab
Fra Addr til Aha
Se ned i spildevandets
mikroskopiske verden. Find nogle af
de mange levende mikroorganismer
gennem mikroskop, og lav
mikroorganismebingo. Hør, hvordan
mineralet fosfor udvindes fra
spildevandet og kan genanvendes i
fremtiden.

Planetarium
Liv i rummet
Kan du overleve i rummet? Opdag
liv i mikroskoper, og send det ”en
tur i rummet” med Planetariums UVbænk og vakuumklokke. Hør om dyr,
der kan overleve ekstreme forhold,
og hvad der skal til, for at vi kan
overleve på rummissioner.
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Se program for
sceneshows i
kataloget

Find
rundt

Scene

Gå på opdagelse mellem
udstillere og finalister, du kan
læse mere om dem alle her i
kataloget.
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Juniorfinalister

Finalisterne i Unge Forskere Junior er alle elever fra 0.-10. klasse i grundskolen.
De bedste 50 projekter er gået videre fra de regionale semifinaler og står nu
klar til at præsentere deres projekter. I Unge Forskere arbejder alle eleverne
med selvstændige projekter, og de finder naturvidenskabelige eller teknologiske
løsninger på problemer fra hverdagen og går i dybden med deres egne ideer både
i og udenfor undervisningen.
Projekterne dyster om kontante præmier, særpriser og titlen som Årets Unge
Forsker Junior.

Physical Science – J02

Physical Science – J01

Magnetisk køling

Skivoks, der ikke smadrer
naturen

Sophus Andreassen,
Calle Mikkelsen & Jeppe Schmidt
10. klasse, Faxehus Efterskole
Sophus, Calle og Jeppe mener, at
vi kan optimere kølemetoden i køleskabe. I deres projekt vil de optimere
kølemetoden ved at bruge magnetisk køling.

Pauline Alling Andreassen,
Anna Rose & Emil Mondorf
9. klasse, Bagsværd Gymnasiums
Grundskole
Meget skivoks indeholder giftige
stoffer, som bliver spredt ud på
pisterne og optaget i planter og dyr.
Pauline, Anna og Emil forsøger at
udvikle en mere miljøvenlig skivoks,
der er baseret på bivoks, som skal
skåne miljøet.
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Technology – J03

Technology – J04

Selvhuskende taske

Matematik med mit
talsystem Quipu

Magnus Bak Jensen
8. klasse, Tibberupskolen
Magnus har opdaget, at der i næsten
hver time er nogle, der har glemt en
bog derhjemme. Han vil løse problemet med en selvhuskende taske,
så flere elever husker deres bøger,
og det ikke længere er forældrenes
opgave at tjekke tasken.

Thor Bangert
8. klasse, Bagsværd Gymnasiums
Grundskole
Thor har lavet sit eget talsystem,
Quipu, der er baseret på primtal.
Quipu er inspireret af inkaernes talsystem med snor og knuder, og det
viser sig, at man kan finde regneregler og matematiske sammenhænge
på en ny, nem og forståelig måde.

Life Science – J05

Life Science – J06

Bodyshampoo ud af
spildprodukter og
mælkesyrebakterier

Kan der udvikles en
vaccine mod Alzheimers
sygdom?

Lou Bork & Leo Malten
8. klasse, Sankt Petri Skole
Mange ved ikke, hvordan bodyshampoo påvirker deres mikrobiom på
huden, og folk med alvorlige hudproblemer skal kunne bruge sæbe, der
ikke forværrer deres problemer. Lou
og Leo vil udvikle en sæbe, der gavner huden og ikke beskadiger den.

Rosa Cornelia Barrisøe &
Sarah Brøchner Jensen Jensen
9. klasse, Trekronerskolen
Rosa og Sarah har undersøgt, om
man i fremtiden kan kurere Alzheimers ved at udvikle en vaccine mod
sygdommen. De håber på at sætte
fokus på sygdommen, så der i frremtiden er bedre muligheder for at
blive rask, hvis man bliver ramt.
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Technology – J07

Physical Science – J08

Blade til papir

Isolering med ålegræs

Olivia de Lemos Jensen
5. klasse, Erritsø Fællesskole
Vi bruger mere og mere papir i vores
samfund – både til at skrive på, men
også i forbindelse med pap og emballage. Papirproduktionen belaster
vores klima med CO2-udledning.
Derfor vil Olivia undersøge, om man
kan fremstille papir af nedfaldne
blade.

Clara Dragsted Hansen &
Frida Arnoldus
10. klasse, Faxehus Efterskole
Clara og Frida vil bruge ålegræs
som varmeisolering til huse. Deres
varmeisolering skal være et bedre
og mere bæredygtigt alternativ til
rockwool i moderne huse.

Technology – J09

Physical Science – J10

Kunstig intelligens til
pille-identifikation

Piezo tiles
Ena Engbo Christiansen, Benjamin
Zacharias Skov Jørgensen &
Andreas Simonsen
9. klasse, Bagsværd Gymnasiums
Grundskole
Gruppen har lavet en energiproducerende flise, der udnytter den
piezoelektriske effekt, som findes i
mange krystaller. Flisen er bygget
af genbrugsplast, og med den kan
alle bidrage med grøn energi, der
kan give lys, så du aldrig går alene
i mørket.

Mads Egelund Hoff
9. klasse, Trekronerskolen
Mads har udviklet en kunstig intelligens, der kan genkende piller med
et kamera. Han vil aflaste det manuelle tastearbejde på sygehusene, så
det udføres af computere, og der i
stedet er mere tid til pasning af den
enkelte patient.

34

Unge Forskere-finalen 2022

Life Science – J11

Technology – J12

Shapbriller

En bedre ske

Viktor Esmann, Clara Altenburg &
Rouni Shoro
8. klasse, Antvorskov Skole
Viktor, Clara og Rouni vil lave briller,
som man selv indstiller styrken på.
Så slipper man for at købe nye, hvis
ens styrke ændrer sig. Brillerne skal
indeholde en stemmestyret chip,
så man kan spørge om klokken og
antal skridt, man har gået.

Alva Faber Boxill, Sara Nielsen &
Sofie Sjømann
10. klasse, Skals Efterskole
Alva, Sara og Sofie vil lave en bedre
og smagsneutral træske, som lever
op til folks forventninger og ikke
fjerner nydelsen fra yoghurt. De har
fundet to materialer, der opfylder
kravene til den nye ske: Hyld eller
pil og foliet fra emballagen.

Physical Science – J13

Life Science – J14

Lyn som en bæredygtig
energikilde

Sundt tandskum
Haley Hansen
5. klasse, Erritsø Fællesskole
Haley elsker skumfiduser, men
ærger sig over, at de er så usunde.
Hun undersøger, hvordan man kan
gøre skumfiduser sundere og mindre
skadelige for tænderne. Helt enkelt
har hun tilføjet tandpasta til sine
skumfiduser.

Alberte Ganderup
9. klasse, Skals Efterskole
Kan lyn bruges som en bæredygtig
energikilde? Hvis man udnytter energien fra lyn, kan det måske blive en
ny innovativ løsning på den globale
opvarmning. Alberte vil undersøge,
hvordan man kan håndtere og lagre
den store mængde energi fra lyn i
Venezuela.
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Technology – J15

Technology – J16

Kan vi optimere
papsugerørene?

En vandtæt energikilde
Katrine Hein Hejslet
9. klasse, Erritsø Fællesskole
Kan vi udnytte regnen som en
vedvarende energikilde? Katrine
vil udvikle, afprøve og optimere en
prototype, der kan omdanne regn til
energi og tage et vigtigt skridt mod
en mere bæredygtig verden.

Marie-Louise Hansen &
Naya Hyllen
9. klasse, Skals Efterskole
Marie-Louise og Naya vil gøre papsugerør stærkere med harpiks. De vil
lave et stærkere, men stadig bæredygtigt, alternativ til de papsugerør,
der lige nu er på markedet.

Life Science – J17

Technology – J18

Snegle som fødevare

Identificering af kræft ved
neurale netværk

Signe Hjalting Jansen
9. klasse, Rathlouskolen
Kan vi gøre snegle til en almen
fødevare? Signe vil med sit projekt
belyse og ændre den generelle
modvilje mod at anvende snegle
som fødevare. Snegle kan nemlig
have en masse positive effekter som
næringskilde og også som klimavenlig fødevare.

Nikolai Højberg & Mikail Øzcan
9. klasse, Trekronerskolen
Nikolai og Mikail vil lave kunstig intellegens, der kan identificere kræftceller ud fra pateologiske billeder af
cellevæv. Målet er en mere effektiv
og hurtig måde at identificere kræftceller på, så flere kan blive testet for
kræft – og hurtigere end hidtil.

36

Unge Forskere-finalen 2022

Technology – J19

Life Science – J20

Klimaafskærmning af
porte

Begrænsning af iltsvind
ved hjælp af tang

Jeppe Højhus, Victor Sindberg
Sindberg & Elias Morthorst Bruun
10. klasse, Sydvestjyllands Efterskole
Jeppe, Victor og Elias har lavet en
isolering til en port for at mindske
varmeudslip. De har brugt plastikstrimler med metalstykker på fra toppen og ned til at isolere, og de har
lavet deres egne elektromagneter i
bunden, der kan tændes og slukkes.

Sofie Ju Petersen & Maja Pinholt
7. klasse, Trekronerskolen
Iltsvind er et stigende problem i Danmark. Sofie og Maja vil bruge tang
til at optage gødning fra markerne,
der er sivet ud i søer. Tangen danner
fotosyntese i vandet og skaber ilt til
fiskene, og så skal tangen bruges
som foder til køer.

Life Science – J21

Life Science – J22

Om kemisk analyse af
cellulosevarianter som
bindemiddel i maling

Søvn
Ria Kafka & Emma van Wyk-Ewers
9. klasse, Tibberupskolen
Hvordan kan man forbedre sin
søvnrytme? Ria og Emma har taget
udgangspunkt i tankemylder og
telefonens effekt på kroppen i
forbindelse med søvnproblemer.
De har undersøgt frontallappernes
og amygdalas effekt, når man skal
sove.

Freja Weiss Nielsen
9. klasse, Erritsø Fællesskole
Freja kaster sig over en verden af
cellulose, når hun vil finde og optimere et materiale, der kan bruges
som bindemiddel i en alternativ
maling. Det skal være plastfrit,
bæredygtigt at fremstille og have et
tilgængeligt opløsningsmiddel.
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Physical Science – J23

Technology – J24

The Science of Change –
Now you see it, now you
don’t

Livreddende produkter
lavet af restaffald fra
lægeindustrien

Gustav Kvist Kalmar
6. klasse, Ryomgaard Realskole
Gustav har forsket i grænsehastighederne for, hvornår vi erfarer ændringer i toner, bevægelser, smag og
farveskift. Han har haft en forsøgsperson i en MR-scanner for at se, om
der er et sted i hjernen, som har med
bl.a. kropsbevægelser at gøre.

Anna Larsen &
Carla Nielsen Kienitz
9. klasse, Skals Efterskole
For at mindske mængden af plastikaffald vil Anna og Carla omdanne
engansplastaffald fra lægeindustrien
til et hygiejnekit bestående af genanvindelige bind og en vaskeklud.
Kittene er til udsatte kvinder for at
sikre dem adgang til uddannelse og
job.

Life Science – J25

Life Science – J26

KSB

Afmikroplastificering af
havene via slim

Asbjørn Lind Ramskov,
August Schiermacher &
Mads Ming Rørby Grothe
9. klasse, Bagsværd Gymnasiums
Grundskole
Med KSB, kartoffelstivelsesblanding,
vil Asbjørn, August og Mads revolutionere rygbeskyttelse. Det placeres
i et rygskjold som et non-newtonsk
tyktflydende materiale, der bliver
hårdt, når det rammes af stød.

Alma Linea Weiss Skovgaard &
Clara Kihm Moyer
10. klasse, Flakkebjerg Efterskole
Alma og Clara vil bruge slim fra forskellige organismer til at udvikle et
biofilter inspireret af forskningsprojektet GoJelly. De er på jagt efter en
type slim, der kan binde mikroplast.
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Life Science – J27

Life Science – J28

Genbrug af cigaretter

Rensning af gips

Lea M. Have, Stine Andrup
Lauritzen & Valdemar Jakobsen
8. klasse, Bagsværd Kostskole og
Gymnasium
Lea, Stine og Valdemar vil sørge for,
at cigaretter ikke ender i naturen. De
har fundet ud af, at man kan genbruge cigaretfilteret til hård plast, og de
vil have folk til at aflevere cigaretterne til pant i stedet for at smide dem
i naturen.

Alexandra Maria Cotiga, Sarah
Elisabeth Møllmann Hostrup &
Tobias Foldbjerg
9. klasse, Bagsværd Gymnasiums
Grundskole
Der er otte forbrændingsanlæg i
hele Danmark, der alle ender med
restproduktet gips. Gipsen er forurenet og kan ikke genanvendes. Gruppen vil ved hjælp af opslæmning,
elektrolyse og centrifugering rense
gipsen, så den kan genanvendes.

Life Science – J29

Physical Science – J30

Dysleksi og rytmesans

Kan tekstil gøres vandtæt
ved hjælp af fedtstof?

Apollonia Menhard Boll
9. klasse, Tibberupskolen
Er der en sammenhæng mellem
rytmesans og dysleksi? Rytme er en
vigtig del af de sproglige færdigheder, og derfor fik Apollonia den idé,
at dyslektikere måske har sværere
ved rytmer. Sammenhængen kan
måske danne grundlag for nye
hjælpemidler.

Oscar Mosquera & Mads Witte
9. klasse, Skals Efterskole
Oscar og Mads har udtænkt et vandafvisende middel, der er tiltænkt
aktive mennesker, som kan være
aktive udenfor ligegyldigt vejret.
De påfører et hydrofobisk lag af
fedttyper oven på forskellige tekstiler. Deres vandafvisende middel er
bæredygtigt og brugbart.
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Life Science – J31

Life Science – J32

Dine tarme elsker
juletræer, og det gavner
din sundhed

Lokal implementering af
sensorteknologi
Amalie Nielsen-Seibak
10. klasse, Flakkebjerg Efterskole
Amalie beskæftiger sig med dyrkning i drivhuset på Flakkebjerg
Efterskole. Hun undersøger muligheden for at implementere brugen af
sensorteknologi, og hun har talt med
to gartnere om, hvordan sensorteknologien kan implementeres lokalt.

Mimi Nielsen
9. klasse, Nordsjællands Grundskole
og Gymnasium samt HF
I Danmark smider vi årligt 1,5 mio.
juletræer ud, men hvad nu hvis vi
kan spise juletræerne, så de ikke
går til spilde? Mimi undersøger, om
juletræer kan blive en ny, billig, lettilgængelig og CO2-negativ kilde til
kostfibre og præbiotika.

Life Science – J33

Life Science – J34

Den Glemte Verden af
Svampe

ReFlask
Sarah Olsen, Simon Z. Poulsen &
Jonas Soni
8. klasse, Bagsværd Kostskole og
Gymnasium
ReFlask er en bæredygtig måde at
opbevare mælk på. Ved at beholde mælken i mælketankene,
mælken transporteres i, og sætte
mælkedispensere i supermarkedet,
kan man fylde på genbrugelige
glasflasker og fjerne behovet for
mælkekartoner.

Jacob Weiss Nielsen
6. klasse, Erritsø Fællesskole
Alle kender svampe, men ved vi,
hvad de gør, og hvordan vi kan
bruge dem? Jacob forklarer i sit
projekt, hvad svampe er, og hvordan de fungerer. Han vil bekæmpe
madspild ved at gro champignoner
af det mad, vi ikke kan spise.
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Life Science – J35

Physical Science – J36

Faseskift-isolering

Bionedbrydelig kødbakke

Samuel Oslo
10. klasse, Sydvestjyllands Efterskole
Når vand smelter eller fordamper,
optager det varme, men når det så
kondenserer eller fryser, udsender
det den oplagrede varme. Samuel vil
forsøge at udnytte dette fænomen
ved at lave et stof, som har et smeltepunkt på 25 grader.

Merle Qvistgaard & Sofus Bodekær
9. klasse, Faxehus Efterskole
Kan vi skifte engangs-plastemballage ud med 3D-printede, bionedbrydelige indpakninger i supermarkeder
i Danmark? Merle og Sofus vil reducere mængden af engangs-plastprodukter yderligere med deres projekt.

Life Science – J37

Life Science – J38

Skraldemiljø

Tangpa – pap af tang

Rebecca Raben Sørensen
6. klasse, Fredericia Realskole
Skraldemænd bliver syge, når
svampe og bakterier breder sig i
skaldespande. Rebecca undersøger,
hvorfor der går hul på plastposer til
madaffald. Er det knuden på posen
eller væsker i madrester, der opløser
affaldsposen, eller er der andre
årsager?

Liva Sara Facklamm &
Theis Wolfram
9. klasse, Bagsværd Gymnasiums
Grundskole
Liva og Theis har udviklet et alternativ til det pap, der findes på markedet i dag. Deres pap består af tang i
stedet for træ, og de har undersøgt,
hvor dårlig papirproduktionen er for
vores miljø.
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Life Science – J39

Life Science – J40

Frokostbaren

Fra tang til
geleringsmiddel

Helena Staal, Camilla T. Blaabjerg
& Eva A. B. Hansen
8. klasse, Bagsværd Kostskole og
Gymnasium
Alt for mange unge spiser ikke frokost. Det vil Helena, Camilla og Eva
lave om på med Frokosbaren. Den
har den rigtige kostsammensætning,
der gør, at unge får den rette næring
og har tid til deres frokost.

Mathilde Søndergaard,
Ida Warberg Sejersen &
Jonathan Holm Skyt
9. klasse, Rathlouskolen
Mathilde, Ida og Jonathan vil lave
et geleringsmiddel baseret på tang
i stedet for gelatine fra dyr. Deres
undersøgelser viser, at det er en god
mulighed at erstatte gelatine med
geleringsmidler fra tang, og det er
godt i forhold til miljøet.

Technology – J41

Life Science – J42

SUPERBAKKEN

Bæredygtig erstatning for
plastik

Tobias Thorlund Andersen &
Sylvester Louis Mouridsen
4. klasse, Erritsø Fællesskole
Tobias og Sylvester synes, at det er
træls, at man aldrig kan få alt skidtet
op på fejebakken. Særligt når man
er duks alene i klassen. De har lavet
en automatisk fejebakke, så det
ikke er så svært at få skidtet op på
bakken.

Sofia Thrane, Solvej Dilki Jakobsen
& Caroline Vium
8. klasse, Bagsværd Kostskole og
Gymnasium
Kan man lave en emballage, der
ikke udleder så meget CO2 som
plastik? Sofia, Solvej og Caroline vil
coate gamle tøjrester med overfladebehandlingsmaterialet natronvandglas, der bruges til at tætte
lerkrukker og vaser.
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Life Science – J43

Technology – J44

Fra madspild til papir

Energi i medvind

Louise Thyssen, Emma LawsonSmith & Mathilde Kemp
8. klasse, Bagsværd Kostskole og
Gymnasium
Louise, Emma og Mathilde vil løse
problemet med madspild ved at lave
papir. De har undersøgt, hvilke grøntsager der havde flest fibre, og de har
lavet genbrugspapir af cellulose fra
madaffald. De omdanner madspild
til bionedbrydeligt, bæredygtigt
papir.

Signe Weiss Nielsen
6. klasse, Erritsø Fællesskole
Signe vil udvikle et alternativ til vindmøllen. Hun bruger den piezoelektriske teknologi til at udnytte vindenergien på en måde, så man stadig har
en bæredygtig elproduktion, men
slipper for vindmøllernes ulemper.

Life Science – J45

Technology – J46

Teflonerstatning

B.J.A.R.N.E.

William Vand &
Sigurd Boel Hagstrøm
10. klasse, Flakkebjerg Efterskole
William og Sigurd vil lave en erstatning for Teflon. Teflon indeholder
flour, som sætter sig i kroppen. De
tager udgangspunkt i planters lotuseffekt, der gør, at vand preller af på
overfladen af bladet.

Casper Vemmelund Jakobsen &
Isak Munch Sode-Larsen
10. klasse, Løgumkloster Efterskole
B.J.A.R.N.E. er et fingerlegetøj, som
skal hjælpe dig med at holde koncentrationen. Den er god at holde
og tygge på, og så skal den kunne
vibrere hver halve time, så den minder dig om at holde koncentrationen
eller tage en pause.
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Technology – J47

Life Science – J48

Nodevender

Genbrug vandet

Rebekka Kjærgaard Jensen, Sidsel
Shu Thomsen & Lea Nygård Mejer
Kristensen
10. klasse, Sydvestjyllands Efterskole
Rebekka, Sidsel og Lea har designet
en dims, der gør det lettere at vende
noder. Den er 3D-printet, og du sætter den på dit papir, så du kan vende
det lettere. Så slipper du for at fumle
med papirerne, når du skal vende
dem i fremtiden.

Sofie Nærø Hansen
6. klasse, Erritsø Fællesskole
Hvor rent er vandet egentlig, efter
man har vasket hænder i det? Er det
rent nok til at kunne genanvendes?
Sofie har undersøgt, hvad man kan
bruge vandet til, så det ikke bare
ender i kloakken.

Technology – J49

Life Science – J50

CTS – Clean the Seas

Grøn elektricitet

Mads Tjott Villumsen, Emil Arnum
Kofoed & Barbod Vahabi
7. klasse, Rungsted Skole
Hver dag bliver der smidt skrald
i havene. Mads, Emil og Barbod
vil løse problemet med en robot,
der kan samle skraldet fra plastsupperne, genanvende plasten og
dermed mindste CO2-udslippet fra
plastindustrien.

Karoline Ødum,
Lærke Juhl S. Hansen & Nikoline
Lundsgaard Svendsen
10. klasse, Faxehus Efterskole
Karoline, Lærke og Nikoline vil
bruge jorden til at generere strøm.
De undersøger, hvordan man kan få
grøn elektricitet med jord og planter
og bruge det i hverdagen.
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Seniorfinalister
Finalisterne i Unge Forskere Senior er alle gymnasieelever i enten 1.-, 2.-, eller
3.g. De bedste 40 projekter er gået videre fra de regionale semifinaler og står
nu klar til at præsentere deres projekter. I Unge Forskere arbejder alle eleverne
med selvstændige projekter, og de finder naturvidenskabelige eller teknologiske
løsninger på problemer fra hverdagen og går i dybden med deres egne ideer
både i og uden for undervisningen.
Projekterne dyster om kontante præmier, særpriser og titlen som Årets Unge
Forsker Senior.
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S01 – Life Science

S02 – Life Science

GMO

Integration af Dsup
i Nannochloropsis
Oceanica

Sofie Andersen, Sara Østergaard &
Nanna Aggerholm Jønsson
1.g, Egå Gymnasium
Kan genmodificering af afgrøder
hjælpe med at sikre mad nok til alle
i fremtiden? Sofie, Sara og Nanna
undersøger, om GMO kan være med
til at løse nogle af de klimaudfordringer, vi ser i landbruget i forhold til
bærredygtighed.

Konrad Basse Fisker
3.g, Roskilde Katedralskole
Konrad vil gøre algen bedre egnet til
dyrkning under et strålingstungt miljø som det på Mars. Han ser på, om
det vil være muligt at gøre algen N.
Oceanica mere strålingstolerant ved
brug af Dsup-proteinet, som findes i
bjørnedyret.

S03 – Life Science

S04 – Physical Science

LSD og autisme

Elbilens batteri

Tobias Bendix Nielsen
1.g, Egå Gymnasium
Kan lysergsyrediethylamid bruges
som medicin mod autisme? Tobias
vil svare på, om man kan bruge
LSD i kampen mod autisme, og om
stoffet kan dæmpe sygdommen i en
sådan grad, at individet kan få sig
en relativt normal hverdag.

Nanna Cecilie Tavs Andersen &
Farzana Ashimi
2.g, Thisted Gymnasium, STX og HF
I batterier til elbiler bliver der brugt
lithium, der har en høj densitet og
lang levetid. Men lithium bliver
dårligere om vinteren og mister på
rækkevidden. Gruppen tester ydeevnen ved forskellige temperaturer og
ser, hvor det klarer sig dårligst.
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S06 – Technology

S05 – Technology

Noise cancelling af 50
Hz-støj i højttalere

SipSafe
Rikke Christensen, Natasia Mikkelsen & Noah Nygård
3.g, Syddansk Erhvervsskole
Odense-Vejle
Rikke, Natasia og Noah vil sørge
for, at færre bliver drugged i byen.
Derfor har de lavet SipSafe, som er
et låg, der beskytter drikkevarer mod
stoffer.

Nanna Elizabeth Rosa Kalmar,
Emma Louise Berg &
Frederikke Kalmar
2.g, Egå Gymnasium
Når man tænder en højttaler, vil man
høre en lavfrekvent brummen, der
kan være forstyrrende. Gruppen vil
finde en metode til at fjerne støjen i
højttalere ved hjælp af noise cancelling. Deres løsning kan hjælpe med
at reducere sundhedsskadelig støj.

S08 – Life Science

S07 – Life Science

Er aspartam det nye
sukker?

Fremstilling af
sporstof til brug i
SPECT-scanninger

Emilie Engholm Dremstrup
2.g, Egå Gymnasium
Hvorfor er overvægt et stigende
problem, selvom vi får flere sukkerfrie fødevarer, vi kan vælge? Emilie
undersøger, om sukkerfrie eller
sukkerholdige fødevarer er bedst,
og hvordan sødestoffet aspartam
påvirker kroppen.

Solvej Engedal
2.g, Risskov gymnasium
Solvej undersøger fremstillingen
af radioaktivt sporstof til brug i
SPECT-scanninger. Hun ser på,
hvordan technetium-99m udvindes,
og hun undersøger også, hvorvidt
anvisningerne på et præfabrikeret
sporstofs-kit passer med teoretiske
beregninger.
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S09 – Technology

S10 – Life Science

Bioimpedans

Rensning af PFAS

Oscar Fabricius
2.g, Egå Gymnasium
Oscars projekt handler om måling af
modstanden i vævet i kroppen. Han
finder kroppens fedt- og muskelmasse, og han kan derefter forudsige
kroppens velære.

Victoria Fredborg Jensen,
Elena Sophia Oostwouder &
Marcus Bertil Rodell
2.g, Egå Gymnasium
PFAS er et miljø- og sundhedsmæssigt problem, da PFAS har en lang
halveringstid. Det kaldes evighedskemikalierne. Victoria, Elena og
Marcus vil finde en bæredygtig
måde at rense PFAS væk fra vores
vand på.

S11 – Life Science

S12 – Physical Science

Nedbrydeligt plastik

Forudsigelse af
Dobbeltpendulets
Bevægelse

Laura Grud Jensen
2.g, Thisted Gymnasium, STX og HF
Laura undersøger i sit projekt nedbrydeligt plastik. Hvordan er plastik
opbygget, og hvordan fungerer
nedbrydningsprocessen lige nu?
Hun ser på, hvordan plastikstrukturen skal være, for at der er bedst
mulighed for nedbrydning.

Thomas Helboe Poulsen
Hillerød Tekniske Gymnasium
- U/NORD
Kaotiske systemer bliver hurtigt svære at forudsige, selvom de kan være
afgørende. Thomas tager udgangspunkt i det kaotiske system dobbeltpendulet og forsøger at forudsige
dets bevægelse.
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S13 – Technology

S14 – Physical Science

Det optimale batteri

Fremtidens brug og
opsætning af solceller i
Danmark

Gustav Holck Nielsen &
Carla Frida Haahr
2.g, Egå Gymnasium
Der findes ikke et optimalt batteri,
men der findes i stedet batterier,
der hver har forskellige egenskaber.
Gustav og Carla vil definere det optimale batteri til et givent formål.

Fiona Ilsø, Marcus Bak &
Søren Skjødt Lind
2.g, Bjerringbro Gymnasium
Fiona, Marcus og Søren vil udnytte
solceller på andre måder end at
sætte dem op på marker. De vil finde
ud af, hvilken type af solceller der er
mest effektive, og hvordan vi bedst
kan udnytte energien fra solceller og
undgå energitab.

S16 – Life Science

S15 – Life Science

Chiliens hemmeligheder

Bæredygtig
akvakulturudvikling i
fremtiden

Kirsten Jensen &
Anna Sofie Kloster Nørgaard
2.g, Thisted Gymnasium, STX og HF
Kirsten og Anna vil lægge grundlaget for en ny skala for chiliers
styrke. De undersøger, hvordan det
er muligt at ekstrahere capsaicin,
molekylet der gør chilier stærke,
fra chilier, og hvordan man ud fra
ekstraktet kan bestemme mængden
af capsaicin.

Karolin Janina Demtröder
3.g, Risskov gymnasium
Karolin vil udvikle symbiotiske
akvakulturer, hvori flere organismer
som eksempelvis muslinger, alger
og opdrætsfisk lever som i naturligt forekommende økosystemer
som alternativ til den traditionelle
fiskefangst.
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S17 – Technology

S18 – Physical Science

Optimering af
Grätzelsolcellen

Gravitonen

Sigrid Johnsen
2.g, Egå Gymnasium
Sigrid vil finde ud af, om Grätzelsolcellen har potentiale til at løse
klimakrisen. Hun har selv fremstillet
fire Grätzelsolceller med forskellige
farvestoffer, og hun viser, hvor nemt
og billigt det er at fremstille sin egen
Grätzelsolcelle.

Simon Jørgensen
3.g, Tradium
Tyngdekraften er den manglende
del i standardmodellen. Simon
beskriver nogle af de værdier, vi tror,
gravitonen vil have, og undersøger
nogle hypotetiske forsøg, der kan
lære os mere om tyngdekraften
eller eventuelt få os til at finde
tyngdekraften.

S19 – Life Science

S20 – Life Science

Genetiske
sammenhænge i
psykiske sygdomme

Rekombinant DNAteknologisk udnyttelse
af enzymerne PETase og
MHETase fra bakterien
Ideonella sakaiensis

Safia Khair Øllegaard,
Isabella Nüssler & Maja Schmidt
2.g, Egå Gymnasium
Hvordan hænger psykiske sygdomme sammen med genetik? Safia,
Isabella og Maja vil forstå, hvordan
man kan undersøge og måske
endda forudse psykiske sygdomme
gennem analyse af data, der er
bygget på genetikken bag psykiske
sygdomme.

Frida Klausen &
Frida Lakkenborg Christiansen
2.g, Bjerringbro Gymnasium
Enkelte bakterier har adapteret sig
til at kunne nedbryde plast. Projektet
fokuserer på enzymer fra bakterien
Ideonella sakaiensis. Kan man overføre gensekvenserne, der koder for
enzymerne, til E. coli-bakterier, som
er nemme at opformere?
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S21 – Technology

S22 – Physical Science

Re-Plastaway

Den tomme plads i
standardmodellen
– Jagten på
kvantegravitationen

Karoline Krogh, Clara Kingo
Kirchhoff & Wilbur Farmer
3.g, Odense Tekniske Gymnasium
Karoline, Clara og Wilbur har udviklet et bionedbrydeligt engangsplastindlæg til pizzabakken. Med
deres engangsplastindlæg bliver
pizzabakken 100 % genanvendelig.

Oskar Kronborg, Jakob Nielsen &
Marcus Lykke Andreasen
2.g, Egå Gymnasium
Gruppen vil forene to vidt forskellige
grene af fysik: standardmodellen
og relativitetsteori. Hvorfor er de to
videnskabelige teorier så svære at
forene, og hvad er de mest lovende
bud på, hvordan den såkaldte
kvantegravitation finder sted?

S23 – Life Science

S24 – Physical Science

Optimering af D-vitamin
i fødevarer ved hjælp af
UV-bestråling

Polarisering af lys
Martin Kvist Sørensen &
Gustav Hansen
2.g, Thisted Gymnasium, STX og HF
Martin og Gustav har undersøgt
polariseringen af lys, der blandt
andet bruges inden for solbriller og
3D-briller. De undersøger, hvordan
det kan beskrives og anvendes i
forskellige sammenhænge.

Emilie Kruse Lytken, Aseniya
Toneva & Johanne Kristiansen
2.g, Bjerringbro Gymnasium
Kan man indtage D-vitamin på en
alternativ måde? Gruppen har undersøgt, hvordan svampe kan danne
D-vitamin gennem en lignende
proces som D-vitamin-syntesen i
kroppen, og om metoden kan overføres til andre fødevarer.
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S25 – Physical Science

S26 – Technology

Liquid Damping

OSINTer

Anders Lendal Holm &
Theodor Sivager
1.g, HTX Roskilde
Der er brug for billigere og mere
tilgængelige stabiliseringsmekanismer til høje bygninger og strukturer.
Med Liquid Damping vil Anders og
Theodor forbedre tuned liquid dampers, hvor en væske anvendes til at
dæmpe svingninger.

Bertram Madsen
3.g, Bagsværd Kostskole og
Gymnasium
Det er på tide, at vi begynder at
tage it- og cybertrusler alvorligt.
OSINTer er et værktøj, der kan
hjælpe med at skabe et overblik
over det nuværende trusselsbillede
i cyberspace og kortlægge nye
trends inden for cyberkriminalitet.

S27 – Technology

S28 – Technology

Sand som naturressource

Kemisk genanvendelse
af plastik

Agnes Mathilde Bolt-Jørgensen &
Nasrin Nuri
2.g, Thisted Gymnasium, STX og HF
Agnes og Nasrins projekt handler
om sand som naturressource og
brugen af forskellige typer af sand
i fremstillingen af beton. De har
undersøgt, om der findes et miljøvenligt og bæredygtigt alternativ til
sand i beton.

Astrid Morsø, Freja Grønlund Lind
& Victoria Pallesen
2.g, Egå Gymnasium
Kan problemet med plastikforureningen løses, hvis vi kemisk nedbryder plastik og genbruger det? Astrid,
Freja og Victoria vil finde en metode
til at nedbryde plastik, sådan at det
plastik, der allerede er produceret,
kan genanvendes.
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S29 – Technology

S30 – Technology

Grafen

Limonen fra
appelsinskaller som
erstatning for råolie

Anton Møller
2.g, Egå Gymnasium
Grafen er et materiale, der kun er ét
atomisk lag tykt, men grundet dets
struktur er det stærkt og har fantastiske egenskaber til at lede elektricitet
og varme. Anton undersøger i sit
projekt grafen og de egenskaber og
muligheder, der er i materialet.

Samuel Neil Baird & Ida Thøgersen
2.g, Thisted Gymnasium, STX og HF
Samuel og Ida vil udvikle og undersøge limonen fra appelsinskaller ved
hjælp af mikrobølger. De vil finde ud
af, om man kan bruge limonen som
erstatning for råolie.

S31 – Technology

S32 – Life Science

Tidligere diagnosticering
af kræft i bugspytkirtlen
med biomarkører i blodet

W4LK
Angelo Nielsen, Stephanie De
Claville S. Ravn & Carl Emil
Hansen
3.g, Odense Tekniske Gymnasium
Angelo, Stephanie og Carl vil skabe
bæredygtig energi fra mennesker eller dyr uden brug af fossile
brændsler. Med W4LK vil de udvikle
brugervenlige produkter, der kan generere passiv vedvarende energi til
brugeren ved hjælp af bevægelse.

Sebastian Rasmussen
3.g, Bagsværd Kostskole og
Gymnasium
Kan man bruge RNA i blodet som
biomarkør til diagnosticering af
kræft i bugspytskirtlen? Det undersøger Sebastian. Lige nu er kræft
i bugspytskirtlen den fjerdemest
almindelige cancerrelaterede dødsårsag, fordi sygdommen er svær at
opdage i tide.
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S34 – Life Science

S33 – Life Science

Melorme som et
proteinalternativ til
oksekød

Gær som den
miljøvenlige ko
Henriette Reumert
3.g, Nærum Gymnasium
Kan man lave mælk gennem gær og
skåne miljøet for køernes divhusgasser på den måde? Henriette udvikler
et alternativ ved at genmodificere
gær til at producere nogle af mælks
bestanddele og derefter blande det
hele sammen til mælk.

Katrine Schmidt
2.g, Egå Gymnasium
Kan melorme fungere som et alternativ til oksekød? Det undersøger
Katrine i sit projekt, da melorme er
meget bedre for miljøet end oksekød. Hun håber på, at melorme kan
være en af mange løsninger i den
globale klimakrise.

S35 – Physical Science

S36 – Technology

UV-lys – en
bakteriedræber

Alternative agile
robot-designs

Oscar Skov Dinesen, Tobias
Hejgaard Jensen & Philip Iversen
2.g, Egå Gymnasium
UV-stråling bruges i stort omfang til
rengøring, men kun få UV-lamper
kan anvendes, mens mennesker er
til stede. Gruppen har sat sig for at
løse problemet med en laser, der
med præcis bølgelængde steriliserer overflader uden at skade
mennesker.

Martin Stengaard Sørensen
2.g, Odense Tekniske Gymnasium
I sit projekt vil Martin designe og
fremstille simple robotter, der via
svinghjul kan bevæge sig i vanskeligt tærren.

55

Unge Forskere-finalen 2022

S37 – Physical Science

S38 – Life Science

Exoplaneters transit og
muligheder for liv

Enzymkinetik

Noah Toft
2.g, Egå Gymnasium
Noahs projekt handler om exoplaneters eksistens. Han undersøger,
hvordan de dannes, det filosofiske
omkring exoplaneter, og hvordan
moderne metoder til opdagelse af
exoplaneter fungerer.

Anna Ulriche Vinther
3.g, Risskov gymnasium
Anna undersøger enzymers indgåelse i reaktioner. Hun uddyber
sammenhængen mellem deres
virkemåde og opbygning, og hun
undersøger reaktionshastigheder
med enzymer og forklarer dem med
matematiske modeller.

S39 – Technology

S40 – Physical Science

RealFurn

Om snefnugs
aerodynamiske forhold

Freja Vandal, Signe Terp & Carl
Skov Pedersen
3.g, Odense Tekniske Gymnasium
Freja, Signe og Carl vil designe
og istandsætte brugte møbler fra
institutioner og genbrugsbutikker. De
vil genanvende brugte møbler og
upcycle dem til nye og forbedrede
møbler, og de vil tilbyde unge mere
unikke møbler af god kvalitet.

Emma Weiss Nielsen
3.g, EUC Lillebælt
Emma undrer sig over, hvordan
snefnug falder gennem atmosfæren.
Hvordan afhænger snefnuggenes
fald af deres udformning? Emma
kommer også ind på betydningen,
som forskning i snefnugs aerodynamik har for vejr- og klimamodellers
præcision.
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Tak til alle
jer, der gør
det muligt
Unge Forskere er støttet af organisationer,
fonde og ministerier, men er uafhængig af
kommercielle interesser.

*Danmarks nationale naturfagscenter

talent*
inspiration*
drømme*
scienceexpo.dk
#ungeforskere

