
	



Introduktion		

Ifølge	World	Health	Organisation	(WHO)	er	den	forventede	levealder	I	Nepal	65-69	år,	hvor	den	i	

Danmark	er	79-83	år	(Organization,	2017)	(Organization,	2017).	Dette	er	dog	ikke	specielt	for	

Nepal,	at	befolkningen	i	gennemsnit	dør	14	år	før	end	folk	i	Danmark.	Vesten	har	en	generelt	

bedre	levestandart,	hvilket	bl.a.	afspejles	i	et	godt	sundhedssystem.	Vesten	har	fantastiske	

faciliteter,	som	kan	hjælpe	befolkningen	med	at	leve	længere	og	overleve	de	mest	komplekse	

sygdomme.	På	hospitalerne	går	man	ikke	på	kompromis	med	noget,	men	går	altid	efter	de	bedste	

og	mest	effektive	redskaber	for	at	sikre	befolkningens	overlevelse.	Dog	har	de	østlige	lande	ikke	

samme	privilegie.	Selvom	østen	prøver	at	følge	med,	er	deres	økonomi	en	kæmpe	stopklods.	I	

deres	sundhedssystem	har	man	ikke	mulighed	for	at	benytte	sig	af	de	bedste	og	mest	effektive	

midler,	men	man	tager	i	stedet	den	billigste	løsning.	Jeg	var	i	sommeren	2018	frivillig	på	Chitwan	

Medical	College	i	Nepal	i	4	uger,	hvor	personalet	forklarede,	at	man	på	hospitalet	bruger	brun	

sæbe	til	at	gøre	både	hospitalet	og	operationsinstrumenter	rent.	Selv	under	operationer	er	deres	

redskaber	ikke	sterile,	men	blot	skyllet	af	i	sæbevand,	fordi	ethanol	er	for	dyrt.	Det	er	en	urimelig	

Verden,	vi	lever	i,	hvis	nogle	menneske	lever	så	mange	år	mindre,		blot	fordi	de	er	født	i	et	andet	

land.	Derfor	skal	min	projekt	handle	om	at	finde	billige	alternativer	til	steriliserende	midler	som	

kan	bruges	i	de	fattige	lande.	Jeg	vil	undersøge,	hvilke	af	ethanol,	brun	sæbe	og	saltvand	der	er	

mest	effektive	til	at	dræbe	bakterier,	hvor	jeg	vil	sammenlige	deres	effektivitet	med	hvor	meget	

hver	middel	koster	i	brug.	Det	er	allerede	blevet	bevist,	at	ethanol	er	lang	mere	effektiv	end	brun	

sæbe,	men	det	koster	næste	7	gange	mere	end	brun	sæbe.	Salt	er	langt	billigere	end	brun	sæbe,	

det	er	aldrig	blevet	undersøgt,	om	salt	kunne	være	et	billigere	alternativ	som	rengøringsmiddel.		

Dette	projekt	er	innovativt,	fordi	jeg	vil	benytte	osmose,	et	allerede	kendt	fænomen,	på	en	helt	

anden	måde,	end	man	hidtil	har	tænkt	man	kunne.	Dette	projekt	er	vigtigt,	fordi	det	tager	

udgangspunkt	i	østens	egen	faciliteter	og	muligheder,	og	på	baggrund	af	disse	vil	jeg	finde	det	

bedste	alternativ	til	at	hjælpe	så	mange	mennesker,	fordi	alle	fortjener	at	overleve!				

	

Problemformulering	

Jeg	vil	gerne	forsøge	på	at	finde	et	godt	og	billigere	alternativ	til	ethanol	og	brun	sæbe	som	

sterilisering	og	rengøring	på	bl.a.	hospitaler.	Med	udgangspunkt	i	biologisk	viden	om	osmose,	vil	



jeg	undersøge,	om	forskellige	opløsninger	af	salt	vil	kunne	dræbe	bakterier	lige	så	effektivt	om	

andre	rengøringsmidler.	Til	slut	vil	jeg	diskutere	forsøgets	resultater,	og	hvordan	man	vil	kunne	

bygge	videre	på	forsøget	for	at	kunne	finde	den	bedste	løsning	til	at	hjælpe	u-landene.		

Baggrund	

Osmose		

Det	er	basal	biologi	viden,	at	en	bakterie	består	af	procaryote	celler,	i	modsætning	til	mennesker	

og	dyr	der	er	opbygget	af	eucaryote	celler	(Evolution.dk,	2018).	Selvom	celletyperne	er	forskellige,	

er	der	visse	principper,	som	begge	celletyper	overholder.	Dette	gælder	princippet	om,	at	begge	

celletyper	gerne	vil	have	lige	stor	koncentration	af	et	stof	indenfor	og	udenfor	cellen	og	kan	

justere	dette	gennem	osmose.	Man	kender	dette	princip	fra	fx,	når	man	hælder	salt	eller	sukker	

på	en	kartoffel,	og	efter	nogle	minutter	vil	man	observere,	at	der	trænger	vand	ud	fra	kartoflen.	

Dette	princip	kaldes	osmose,	hvor	kartoflen	i	dette	tilfælde	prøver	at	udligne	salt/sukker	

koncentrationen	inden	og	uden	for	cellen	ved,	at	frigive	H2O.		Dermed	vil	den	intracellulære	

koncentration	af	NaCl	pr.	H2O	molekyle	bliver	større,	hvilket	resulterer	i,	at	koncentrationen	i	

sidste	ende	matcher	den	ydre	koncentration.	Dette	er	som	sådan	ikke	noget	celle	selv	

“bestemmer”,	men	noget	der	sker	naturligt,	og	som	gælder	for	både	dyr,	planter	og	bakterier.	

Vand	er	en	ubeskrivelig	vigtig	del	af	cellen,	og	mangel	på	H2O	kan	føre	til,	at	cellen	dør	(Gyldendal,	

2017).	Derfor	burde	man	i	teorien	kunne	dræbe	bakterier	ved	at	udsætte	dem	for	et	miljø	med	en	

højere	saltkoncentration	end	deres	egen	intracellulære	koncentration.	Dermed	ville	bakterien	

prøve	at	udligne	koncentrationen,	men	i	stedet	dø	grundet	væsketab.	Efter	denne	tankegang	

burde	en	højere	saltkoncentration	være	mere	effektiv	end	en	lav	saltkoncentration,	eftersom	det	

ville	være	sværere	for	bakterierne	at	udligne	koncentrationsforskellen	og	dermed	til	sidst	frigive	så	

meget	vand,	at	den	dør.	Hvis	koncentrationen	er	lav,	kunne	man	forestille	sig	at	i	en	bakteriekoloni	

ville	forskellen	blive	udlignet,	før	alle	bakterierne	døde.		

	

Ethanol		

Ethanol	er	et	af	de	midler,	som	mange	mennesker	bruger	når	noget	skal	rengøres,	og	det	bruges	

gerne	med	rund	hånd	i	de	vestlige	sundhedssystemer.	Kort	sagt	dræber	ethanol	bakterier	gennem	

denaturering,	hvor	ethanol	ødelægger	bakteriernes	cellemembran.	Bakteriers	cellemembran	er	



bygget	op	af	omkring	60%	protein	og	40%	lipid,	hvor	membranen	holdes	sammen	grundet	alkane	

kæder	af	lipider.	(Gyldendal	,	2017).	Bakterien	har	en	såkaldt	dobbelt	lipid	membran,	hvilket	

betyder,	at	den	både	har	en	hydrofob	og	en	hydrofil	side,	som	den	kan	bruge	afhængig	af,	hvilket	

miljø	den	er	omgivet	i.	Ethanol	er	et	amfifil	stof,	hvilket	betyder,	at	den	både	er	hydrofil	ved	at	

have	et	endestillet	OH-molekyle,	og	det	er	også	hydrofobt,	som	det	kan	opløse	fedt	og	fedtsyrer.	

Når	bakterien	er	udsat	for	ethanol,	vil	den	binde	sig	til	bakteriens	cellemembran,	hvilket	gør,	at	

cellemembranen	bliver	hydrofil.	Dette	resulterer	i,	at	membranen	mister	sin	strukturelle	form	og	

falder	sammen.	I	takt	med	at	mere	og	mere	af	membranen	bliver	ødelagt,	vil	mere	ethanol	kunne	

trænge	ind	i	bakteriecellen,	hvor	det	begynder	at	ødelægge	proteinstrukturer	gennem	

denaturering,	hvor	proteinerne	ændrer	struktur	og	dermed	også	funktion.	En	bakterie	kan	ikke	

overleve	uden	disse	strukturer,	og	dermed	vil	bakterien	til	slut	ende	med	at	dø.	(Flournoy,	2018)	

	

Brun	sæbe		

I	modsætning	til	ethanol	går	sæbe	generelt	ikke	ind	og	ødelægger/dræber	bakterierne,	men	det	

gør	det	muligt	at	vasket	dem	af	overflader	så	som	af	ens	hænder.	Bakterier	og	andre	

mikroorganismer	kan	binde	sig	til	bl.a.	de	naturlige	olier,	som	menneskers	hud	producerer.	Her	

bliver	de	siddende,	indtil	de	kan	komme	ind	i	kroppen.	Den	olie,	som	mennesker	producerer,	er	

hydrofobt,	derfor	går	det	ikke	af	ved	skylle	det	i	vand,	men	sæbe	kan	gå	ind	og	binde	sig	til	olien	

og	nedbryde	det.	Hvis	man	fx	vasker	hænder	eller	skrubber	et	gulv,	vil	sæben	kemisk	nedbryde	

olien,	og	skrubbe	bevægelsen	hjælper	mekanisk	til.	Dermed	vil	man	ende	med	at	vaske	den	

platform	væk,	hvorpå	bakterier	og	andre	mikroorganismer	opholder.	Eftersom	de	ikke	længere	har	

et	sted	at	sidde	fast,	vil	bakterierne	blive	skyllet	af	fx	hænderne.	Dermed	dræber	sæbe	faktisk	ikke	

bakterier	direkte,	men	fjerner	dem	i	stedet.	(Today	I	Found	Out,	2016)		

	

Andre	forsøg		

Jeg	er	dog	ikke	den	første,	som	har	ideen	at	”udnytte”	osmose	til	at	dræbe	bakterier.	Et	studie	

publiceret	i	The	Lancet	prøvede	at	bruge	en	høj	saltkoncentration	på	sår	for	at	prøve	at	hæmme	

bakteriel	vækst	inde	i	selve	såret.	Studiet	bygger	på	samme	princip	som	mit,	hvor	man	gennem	

osmose	prøver	at	dræbe	bakterier,	dog	var	der	visse	faktorer,	som	påvirkede	saltopløsningens	

effekt.	Da	man	påførte	saltopløsningen	til	såret,	begyndte	såret	at	væske	og	dermed	blev	



saltkoncentrationen	lavere	og	kunne	ikke	dræbe	bakterier.	Dog	undersøger	de	stadig	videre	på,	

hvordan	de	kan	undgå	dette	problem	(Peter	Lowthan,	1993).	Et	andet	studie	havde	testet	noget	

lignende,	hvor	man	denne	gang	har	prøvet	at	tilføje	natrium	chlorid	i	en	gel,	der	bruges	på	sår.	

Resultatet	fra	dette	studie	var,	at	saltet	hjalp	helingsprocessen,	og	at	forsøgspersonerne	oplevede	

færre	bivirkninger	(Larry	Bogart,	1989).		Det	interessante	ved	dette	forsøg	er,	at	man	har	

undersøgt	om	osmoseprincippet	vil	virke	in	vivo,	hvilket	det	gør.	Begge	disse	artikler	er	relativt	

gamle,	men	selvom	begge	artikler	havde	et	positivt	udkom,	er	der	endnu	ikke	forsket	særlig	meget	

i	salt	og	dens	egenskaber	inde	for	lægevidenskab,	hvilket	virker	undrende.	Jeg	vil	dog	ikke	prøve	

sterilisere	et	sår	efter	en	eventuel	operation,	men	kunne	sterilisere	det	omgivende	miljø.		

Hypotese	

Min	nulhypotese	er,	at	ethanol	ville	være	mest	effektiv	til	at	dræbe	bakterier,	og	derefter	vil	brun	

sæbe	og	salt	ville	være	omkring	lige	effektive.	Jeg	vil	undersøge	forskellige	opløsninger	af	hvert	

stof	og	forvente,	at	for	salt	vil	effektiviteten	stige	i	takt	med	koncentrationen,	og	for	ethanol	vil	

den	være	mest	optimal	ved	en	70%	opløsning.	Derudover	tror	jeg,	at	saltet	vil	dræbe	flere	

bakterier,	hvis	bakterierne	er	udsat	for	saltopløsningen	over	en	længere	periode.		

	

Metode		

Jeg	ville	undersøge	to	ting:		

1- Hvilket	af	ethanol,	brun	sæbe	og	salt	er	mest	effektive	til	at	dræbe	bakterier	hen	over	en	

kort	periode.		

2- Om	saltet	kan	dræbe	flere	bakterier,	hvis	bakterierne	er	udsat	for	saltopløsningen	over	en	

længere	periode		

Jeg	undersøgte	dette	i	to	forskellige	forsøg,	som	er	beskrevet	i	detaljer	nedenfor.	Begge	forsøg	

tager	udgangspunk	i	nogle	bakterier,	som	jeg	groede	i	agarplader.	De	bakterier	jeg	opformerede	

var	dem,	som	var	i	luften,	da	jeg	foretog	forsøget	(startede	den	04/02/2018).	Dette	er	meget	

selvvalgt	fordi,	jeg	ville	have	fokus	på	at	generelt	dræbe	bakterier	og	ikke	en	bestemt	type	

bakterier.	Dette	er	vigtigt,	fordi	jeg	gennem	mit	projekt	gerne	vil	finde	billige	og	gode	alternativer	

til	generel	sterilisering	i	de	fattigere	lande	og	ikke	finde	en	metode	at	dræbe	specifikke	bakterier	

på.				



	

Forsøg	1:		

Jeg	har	i	mit	forsøg	undersøgt	forskellige	midler	der	dræber	bakterier:		

1. 93%	ethanol		

2. 70%	ethanol		

3. 10%	Brun	sæbe		

4. 20%	Brun	sæbe		

5. 5%	NaCl	opløst	i	demineraliseret	vand		

6. 10%	NaCl	opløst	i	demineraliseret	vand	

7. 20%	NaCl	opløst	i	demineraliseret	vand	

8. 30%	NaCl	opløst	i	demineraliseret	vand	

9. 35%	NaCl	opløst	i	demineraliseret	vand	

10. 10%	NaCl	opløst	i	vandhanevand		

11. Vandhanevand	

Mit	gymnasium	havde	ikke	apparater	avanceret	nok	til	at	kunne	måle	præcist,	hvor	stor	en	

procentdel	af	bakterierne	der	overlever,	derfor	kan	jeg	kun	observere	forskellen	kvalitativt	ud	fra	

billeder.			

	

Fremgangsmåde:	

Dag	1:	

1. Jeg	forberedte	15	agarplader		

2. Jeg	lavede	en	opløsning	af	LB	agarpulver	hvilket	er	et	vækstmedie	for	bakterier		

a. Dette	gjorde	jeg	ved	at	veje	7	gram	pulver	op	med	200mL	deminiraliseret	vand,	

hvor	denne	koncentration	blev	anbefalet	på	bagsiden	af	pulveret.		

b. Jeg	havde	opløsningen	til	at	stå	på	en	magnetomrør	med	varme	i	bunden	for	at	

opløse	alt	agarpulveret	til,	at	jeg	havde	en	klar,	gylden	væske.		

c. Derefter	hældte	jeg	opløsningen	op	i	agar	pladerne.		

3. Eftersom	agarblandingen	var	varm,	da	jeg	hældte	den	op,	dækkede	jeg	agarpladerne	

delvist	til	med	deres	låg.	



a. Dette	gjorde	jeg,	fordi	jeg	ville	undgå	at	nogle	bakterier	fra	luften	skulle	falde	ned	

på	agarpladerne,	men	samtidig	skulle	varmen	have	et	forsvindingssted.		

4. Efter	30	minutter	var	agar	pladerne	kølet	af	

5. Jeg	fjernede	nu	alle	lågene	fra	agarpladerne,	hvilket	gjorde	det	muligt	for	de	bakterier,	der	

var	i	luften	at	lande	på	agarpladerne.	

a. Jeg	lod	pladerne	stå	åben	i	10	minutter.		

6. Derefter	forseglede	jeg	alle	agarpladerne	med	malertabe,	for	at	bakterierne	ikke	skulle	

kunne	forlade	agarpladerne.		

7. Jeg	satte	alle	15,	forseglede	agarplader	i	et	varmeskab	på	30	grader	celsius	for	at	optimere	

deres	vækst	maksimalt		

8. Her	lod	jeg	dem	stå	i	24	timer		

	

Dag	2:		

1. Jeg	skulle	bruge	nye	agarplader	til	næste	del	af	forsøget,	derfor	foretog	jeg	step	1-2	fra	i	

går.	

2. Jeg	forberedte	de	forskellige	opløsninger	af	ethanol,	salt	og	brun	sæbe	som	er	blevet	

beskrevet	ovenfor		

3. Det	var	ikke	alle	agarplader,	hvorpå	der	var	groet	bakteriekolonier,	men	dem,	hvor	der	var	

groet	kolonier	på,	bragte	jeg	over	i	et	sterilskab	sammen	med	alle	opløsningerne		

4. Jeg	brugte	en	sterilnål	til	at	opsamle	en	del	af	bakteriekolonien.		

5. Jeg	anbragte	sterilnålen	en	af	opløsningerne	i	præcist	20	sekunder	

6. Derefter	tog	jeg	bakteriekolonien	og	satte	den	på	en	ny	agarplade		

7. Jeg	noterede,	hvilken	væske	den	have	være	i,	tog	et	billede	af	agarpladen	med	bakterierne	

på,	og	forseglede	den	med	malertape	igen		

8. Step	4-7	blev	gentaget	ved	alle	11	opløsningerne		

9. De	nye	agarplader	blev	sat	ved	stuetemperatur	i	24	timer		

	

Dag	3:		

1. Jeg	tog	billeder	af	alle	agarpladerne	for	at	sammenligne	dem	med	billederne	fra	dagen	før		

	



Forsøg	2	

Jeg	lavede	et	andet	forsøg,	som	byggede	oven	på	resultaterne	fra	forsøg	1,	som	er	beskrevet	i	

næste	afsnit.	Dette	forsøg	skulle	teste,	om	saltets	evne	til	at	dræbe	bakterier	steg	nu	længere	tid,	

bakterierne	var	udsat	for	opløsningen.	Jeg	foretog	dette	forsøg	med	de	samme	bakterier	fra	sidste	

forsøg.			

1. Jeg	havde	flere	agarplader	til	overs	og	flere	bakterier,	derfor	behøvedes	dette	ingen	

forberedelse.		

2. Jeg	gentog	step	4-7	igen	fra	forsøg	1,	dog	lod	jeg	sterilnålen	sidde	i	opløsningen	i	30	

minutter	denne	gang	i	stedet	for	20	sekunder.		

a. På	baggrund	af	sidste	forsøg	havde	jeg	observeret,	at	der	ikke	var	særlig	stor	

forskel	på	de	forskellige	saltkoncentrationer	som	lå	tæt	på	hinanden	fx	5%	

og	10%	samt	30%	og	36%.	Derudover	var	der	heller	ingen	forskel	på	

saltopløsningerne	i	vandhanevand	og	i	demineraliseret	vand.	

b. Derfor	testede	jeg	følgende	koncentrationer:	10%	NaCl	i	demineraliseret	

vand,	20%	NaCl	i	demineraliseret	vand,	30%	NaCl	i	demineraliseret	vand	og	

ren	demineraliseret	vand.		

3. Jeg	tog	billeder	af	de	nye	agarplader	og	lod	dem	stå	ved	stuetemperatur	i	24	timer.		

	

Resultater		

Jeg	har	opstillet	alle	agarpladerne	ved	siden	af	hinanden	i	et	skema,	som	kan	ses	nedenfor,	hvor	

man	kan	se,	hvor	meget	bakterierne	har	udviklet	sig,	efter	de	var	udsat	for	de	forskellige	

opløsninger	i	20	sekunder	og	efterfølgende	efterladt	i	24	timer	ved	stuetemperatur.		

Resultater	fra	forsøg	1	

Ud	fra	mit	første	forsøg	observerede	jeg,	at	ethanol	var	det	mest	effektive	middel	til	at	dræbe	

bakterier.	Ud	fra	skemaet	kan	man	se,	at	70%	ethanol	opløsningen	var	en	smule	mere	effektiv	end	

96%	opløsningen.	Den	næst	mest	effektive	opløsning	var	den	brune	sæbe,	hvor	20%	opløsningen	

var	mere	effektiv	end	10%	opløsningen,	hvor	man	ud	fra	skemaet	kan	se,	at	der	er	vokset	en	større	

bakteriekoloni	i	den	agarplade,	hvor	bakterierne	var	udsat	for	en	opløsning	på	10%	brun	sæbe	

opløsning.	Hvis	man	kigger	på	de	forskellige	saltkoncentrationer,	kan	man	se,	at	der	næsten	ikke	



er	nogen	forskel	på	de	forskellige	opløsninger.	Ingen	af	de	fem	saltopløsninger	var	ikke	

tilnærmelsesvis	lige	så	gode,	som	brun	sæbe	eller	ethanol	til	at	dræbe	bakterier	hurtigt	og	

effektivt.	Dette	passer	ikke	til	min	hypotese,	hvor	jeg	havde	troet,	at	en	højere	saltkoncentration	

ville	dræbe	flere	bakterier,	og	at	en	af	de	stærkere	saltopløsninger	ville	være	lige	så	effektiv	som	

brun	sæbe.	Ifølge	teorien	burde	saltet	have	være	mere	effektivt,	end	hvad	forsøget	viste.	Osmose	

er	i	sig	selv	et	relativt	simpelt	koncept,	og	man	har	flere	miniforsøg,	der	beviser	at	princippet	

gælder,	samt	flere	mere	avanceret	forskningsforsøgs,	som	beskrevet	i	baggrunden,	der	forklarer,	

at	salt	kan	dræbe	en	vis	del	af	en	bakteriekoloni.	Dog	kan	en	fejlkilde	her	være,	at	bakterie	ikke	var	

udsat	for	saltet	i	lang	nok	tid,	og	dermed	ville	osmosen	ikke	have	haft	lang	nok	tid	til	at	opnå	sin	

optimale	effekt	og	dræbe	mange	bakterier.	I	modsætning	til	sæbe	og	ethanol	går	salt	ikke	ind	og	

ødelægger	bakterien	direkte	ved	fx	at	ødelægge	cellemembranen,	men	den	”manipulerer”	

bakterien	til	at	dræbe	sig	selv,	ved	at	få	bakterien	til	at	frigive	store	mængder	væske	så	den	til	

sidst	dør.	20	sekunder	var	måske	nok	for	ethanolen	at	virke	optimalt,	men	ikke	lang	nok	tid	til	at	

saltet	kunne	nå	at	dræbe	alle	bakterien.	Derfor	kunne	mit	andet	forsøg	vise	som	om	et	korte	

tidsrum,	er	grunden	til,	at	forsøg	et	ikke	passer	til	teorien.		

	

Resultater	fra	forsøg	2	

Hvis	man	kigger	i	skemaet,	kan	man	denne	gang	se	en	signifikant	større	forskel	på	de	forskellige	

saltkoncentrationerne	og	deres	effektivitet.	Denne	gang	var	den	mest	effektive	opløsning	30%	

saltkoncentrationen,	som	dræbte	en	meget	stor	del	af	bakterierne.	10%	og	20%	koncentrationen	

var	dog	ikke	tilnærmelsesvis	lige	så	effektive	som	30%	koncentrationen.	Hvis	man	sammenligner	

30%	saltkoncentration	med	ethanol	og	brun	sæbe	fra	sidste	forsøg,	er	30%	saltkoncentrationen	

stort	set	lige	så	effektiv	som	20%	brun	sæbe	opløsningen.	Dette	støtter	op	om	min	hypotese,	som	

sagde,	at	evnen	til	at	dræbe	bakterier	ville	stige	i	takt	med	at	koncentrationen	blev	højere,	og	at	

saltet	ville	være	mere	effektiv,	hvis	bakterierne	var	udsat	for	opløsningen	i	længere	tid.		



	



	



	



	

Fejlkilder		

Når	man	laver	et	forsøg,	som	afhænger	af	noget	levende,	i	dette	tilfælde	bakterier,	er	der	altid	

flere	fejlkilder	og	usikkerheder,	som	man	skal	tage	med	i	sine	overvejelser.	En	af	de	største	

usikkerheder	er,	at	jeg	ikke	havde	adgang	til	redskaber,	som	kunne	måle	præcist,	hvor	stor	en	

procentdel	af	bakterierne	der	overlevede	efter	at	have	været	udsat	for	de	forskellige	opløsninger.	

Jeg	havde	kun	de	billeder,	jeg	tog,	og	skulle	derfor	ud	fra	øjemål	vurdere	hvilke	af	de	forskellige	

opløsninger	hvor	bakterierne	havde	formeret	sig	mindst	efter	at	have	været	udsat	for	en	af	

opløsningerne.			

En	anden	fejlkilde	er,	at	jeg	ikke	præcist	ved,	hvilke	bakterier	det	er,	jeg	har	groet.	For	at	gøre	

forsøget	så	virkelighedsnært	som	muligt,	valgte	jeg	bevist	ikke	at	bruge	én	bestemt	type	bakterier.	

Ulempen	ved	dette	er,	at	jeg	ikke	er	helt	sikker	på,	om	de	bakterier	jeg	har	testet,	havde	specielle	

egenskaber,	som	gjorde	dem	mere	eller	mindre	sensitive	for	mine	opløsninger.	Jeg	foretog	

forsøget	i	slutningen	af	januar,	hvilket	er	en	periode,	hvor	flere	går	rundt	og	er	syge,	og	der	er	

derfor	sygdomsbakterier	i	luften.	Derfor	er	der	risiko	for,	at	jeg	opformerede	nogle	bestemte	

sygdomsbakterier,	som	havde	specielle	egenskaber,	der	kunne	have	effekt	på	resultaterne.		

En	tredje	overordnet	fejlkilde	er,	at	forsøget	er	foretaget	af	et	menneske	og	ikke	en	maskine,	

derfor	opstår	der	naturligt	små	usikkerheder.	En	af	dem	er,	at	jeg	ikke	kunne	opsamle	et	præcis	

antal	bakterier	på	sterilpipetten,	men	måtte	igen	ud	fra	øjemål	vurdere,	om	der	var	samme	

mængde	bakterier	på	sterilpipetten	ved	hver	gentagelse.	Derfor	er	der	sandsynlighed	for,	at	der	

var	nogle	prøver,	hvor	der	var	flere	bakterier	på	sterilpipetten,	og	andre	hvor	der	er	færre.	En	

eventuel	effekt	af	dette	er,	at	bakterierne	kunne	have	klumpet	sig	sammen,	og	på	den	måde	

kunne	opløsningen	ikke	omringe	alle	bakterierne.	Dette	har	betydning,	fordi	fx	ethanol	kan	kun	

dræbe	bakterier,	hvis	det	rører	bakterierne,	men	hvis	bakterierne	sidder	i	en	klump,	vil	ethanolen	

ikke	kunne	dræbe	midten	af	klumpen.		

Som	sagt	vil	der	altid	opstå	mange	fejlkilder,	når	man	arbejder	med	biologi,	og	især	når	man	ikke	

har	bedre	redskaber	til	rådighed	end	dem,	som	gymnasiet	kunne	tilbyde.	Men	det	vigtigste	er,	at	

man	husker	at	have	disse	fejlkilder	og	usikkerheder	med	i	sin	bedømmelse	af	resultaterne.		



Diskussion		

Vil	det	kunne	svare	sig?		

Helt	overordnet	set	er	det	måske	en	smule	urealistisk,	at	salt	nogen	sinde	kommer	til	at	være	lige	

så	hurtigt	og	effektivt	som	eksempelvis	ethanol,	fordi	salt	i	modsætningen	til	ethanol	ikke	går	ind	

og	denaturer	bakterien,	men	dræber	den	”indirekte”	gennem	osmose.	Men	ifølge	mine	forsøg	er	

det	ikke	nær	så	urealistisk,	at	salt	kunne	være	lige	så	effektivt	som	brun	sæbe.	Grunden	til	at	man	

bl.a.	på	Chitwan	Medical	College	bruger	brun	sæbe	til	sterilisering	og	rengøring	i	stedet	for	ethanol	

er,	fordi	ethanol	er	for	dyrt.	I	Danmark	har	vi	heldigvis	ikke	det	problem	i	sundhedsvæsnet,	at	vi	

må	gå	på	kompromis	pga.	at	ting	er	for	dyre,	men	store	dele	af	verden	er	langt	fra	lige	så	heldige	

som	Danmark.	Hvis	man	skulle	købe	1	liter	70%	ethanol	i	Danmark,	ville	prisen	ligge	på	omkring	

70-80	DKK	(Håndsprit.dk,	2019).	Brun	sæbe	ville	koste	omkring	10	DKK	for	1	liter	(nemlig.com,	

2019).	Hussalt	(NaCl)	ville	koste	omkring	3	DKK	pr.	kg	(nemlig.com,	2019).	Se	skema	nedenfor.	

	

Man	kan	dernæst	regne	ud,	hvor	meget	det	vil	koste	af	de	tre	produkter	til	1	L	opløsning.	

Ethanolen	var	allerede	i	sin	optimale	opløsning,	derfor	ændres	dens	pris	ikke.	Hvis	man	antager,	at	

de	koncentrationer	jeg	brugte	i	mit	forsøg	er	repræsentative,	skal	man	bruge	20%	brun	sæbe	og	

30%	salt	til	de	optimale	opblandinger.	Her	kan	man	se,	at	brun	sæbe	er	37	gang	billigere	end	

ethnaol	(!",!$
%,&&

= 37,06)	og	salt	er	83,3	gange	billigere	end	ethanol	(!",!$
-,.//

= 83,33)	og	2,3	gange	

billigere	end	brun	sæbe	( %,&&
-,../

= 2,24).	Selv	hvis	man	skal	bruge	penge	på	at	koge	noget	vand	for	

at	gøre	det	sterilt,	vil	det	sandsynligvis	stadig	kunne	svare	sig	at	bruge	et	billigere	alternativ	end	

ethanol.	Selvom	forskellen	på	brun	sæbe	og	salt	ikke	er	lige	så	store,	som	forskellen	på	ethanol	og	

salt	kan	det	stadig	gøre	en	forskel	i	den	stor	sammenhæng.	Chitwan	Medical	College	er	Nepals	

største	hospital,	og	dette	ville	være	et	sted,	hvor	besparelser	gør	store	forskelle.	Dog	skal	man	

huske,	at	de	overstående	priser	er,	hvad	det	ville	koste	i	Danmark,	hvor	priserne	kan	variere	i	

andre	lande.		



Ideer	til	videre	undersøgelse	

Det	første	trin	i	en	videreundersøgelse	ville	være	at	opsøge	nogle	mennesket	med	adgang	til	mere	

avancerede	laboratorier,	hvor	man	ville	kunne	undersøge	præcist,	hvor	stor	en	procentdel	af	alle	

bakterier	der	dør	efter	at	have	været	udsat	for	de	forskellige	opløsninger	i	et	bestemt	tidsinterval.	

Mine	forsøg	lagde	et	grundlag	for	mere	detaljeret	undersøgelse,	eftersom	jeg	undersøgte,	om	

man	overhovedet	ville	kunne	dræbe	bakterier	gennem	osmose	på	overflader	på	fx	hospitaler.	

Eftersom	mit	forsøg	viste,	at	en	saltopløsning	på	30%	ville	dræbe	majoriteten	af	alle	udsatte	

bakterier,	giver	det	et	godt	grundlag	for	videre	undersøgelse.	Her	ville	man	skulle	finde	den	præcis	

bedste	saltkoncentration,	og	den	kortest	mulige	tid	bakterierne	skal	udsættes	for	saltet.	I	studiet	

fra	The	Lancet,	hvor	de	brugte	saltopløsninger	som	en	antibakteriel	creme,	var	en	44%	

saltkoncentration	optimal.	Dog	skulle	dette	studie	også	tage	højde	for,	at	sårene	væskede,	og	

dermed	sænkede	saltkoncentrationen.	Følgelig	ville	den	optimale	saltkoncentration	til	brug	af	

rengøring	af	overflader	sandsynligvis	være	lavere.	Hvis	man	antager,	at	det	er	lykkes	at	finde	den	

optimale	koncentration	og	optimale	tid,	ville	man	igen	kunne	videreudvikle	på	denne	ide.	Når	salt	

bliver	opløst	i	vand,	vil	det	bliver	dens	masse	lagt	oven	i	vandets	masse	og	gør	dermed	vandet	

mere	dens.	Generelt	flyder	objekter	bedre	på	en	mere	dens	overflade,	og	dermed	vil	en	høj	

saltkoncentration	lettere	kunne	få	ting	til	at	flyde	(TeacherVision	,	2015).	Dette	fænomen	kender	

vi	fra	Det	døde	Hav,	hvor	selv	mennesker	kan	flyde	oven	på	vandet.	Dette	princip	ville	man	kunne	

udnytte	til	videreudvikling.	Her	ville	man	kunne	finde/	lave	et	objekt,	som	flyder	ved	præcis	den	

optimale	saltkoncentration.	Hele	pointen	med	dette	projekt	er,	at	prøve	og	finde	billige	og	gode	

alternativer	til	ulandene,	og	salt	og	vand	er	generelt	utrolig	billigt	og	nemt	at	få	fat	i.	Ved	at	have	

et	objekt	der	viser,	hvornår	en	saltopløsning	har	den	optimale	saltkoncentration,	vil	man	ikke	

skulle	bruge	vigtig	tid	på	at	regne	ud,	hvor	meget	salt	der	skal	i	vandet.	Dette	ville	også	kunne	give	

anledning	til	regnefejl,	og	så	ville	flere	bakterier	overleve.	Et	objekt	som	flyder	ved	den	givne	

saltkoncentration	vil	i	princippet	også	kunne	bruges	i	kriseområder.	Især	i	kriseområder	er	der	ikke	

altid	adgang	til	alt	det	udstyr,	man	kunne	ønske	sig,	og	i	krigssituationer	er	det	på	nogle	tidspunker	

ikke	muligt	at	få	fat	i	eksempelvis	steriliserende	midler,	fordi	der	er	for	farligt	eller	for	usikkert.	Det	

eneste	det	ville	kræve	i	dette	tilfælde	ville	være,	at	man	var	tæt	på	havet,	hvor	man	ville	kunne	

koge	vandet,	så	man	fik	havsalt,	og	hvis	man	fangede	dampen,	ville	man	have	ren	vand.	Med	dette	

objekt	ville	man	ikke	skulle	bruge	en	vægt	eller	andre	måleredskaber.	Selvom	salt	måske	ikke	



kommer	til	at	være	lige	så	hurtig	og	effektiv	som	fx	ethanol,	er	det	et	godt	alternativ	ift.	slet	ikke	at	

have	noget	steriliserende	middel.	Salt	er	på	krystal	form,	hvilket	gør	det	lettere	at	transportere	

end	flyende	ethanol,	og	salt	er	på	til	85	gange	billigere	end	ethanol.	Derfor	er	denne	ide	utrolig	

vigtigt	at	arbejde	videre	på,	fordi	det	er	faktisk	relativt	simpelt	og	vil	kunne	hjælpe	ufatteligt	

mange	mennesker.			

Konklusion		

Gennem	mine	forsøg	fandt	jeg	ud	af	følgende:	En	opløsning	af	salt	(NaCl)	er	hverken	lige	så	

effektiv	som	brun	sæbe	eller	ethanol,	hvis	bakterierne	kun	udsættes	for	saltopløsningen	i	et	kort	

tidsinterval	(20	sekunder).	Under	et	kort	tidsinterval	vil	man	ikke	kunne	se	en	signifikant	forskel	på	

forskellige	opløsninger	af	salt,	og	saltet	vil	overordnet	set	ikke	have	nogen	effekt	på	bakterierne.	

Derimod	har	salt	signifikant	større	effekt,	når	bakterier	udsættes	for	en	saltopløsning	i	en	længere	

tidsperiode	(30	minutter).	Her	ses	der	også	forskel	på	de	forskellige	saltopløsninger	hvor	en	

opløsning	på	30%,	var	den	mest	effektive	af	de	testede	opløsninger.	I	denne	opløsning	overlevede	

kun	få	bakterier	efter	de	24	timers	ventetid.	Jeg	kan	derfor	konkludere,	at	man	godt	kan	dræbe	

bakterier	i	en	saltkoncentration,	hvis	bakterierne	udsættes	for	opløsningen	over	en	længere	

periode.	Eftersom	salt	er	en	naturvare	er	det	både	billigere	og	markant	lettere	at	få	fat	på	ift.	

andre	rengøringsmidler.	Derfor	gennem	videre	undersøgelse	er	jeg	overbevist	om,	at	man	godt	

ville	kunne	finde	et	billigere	og	bedre	alternativ	til	rengøringsmidler,	som	vil	kunne	gøre	en	stor	

forskel	for	mange	fattige	lande.		
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Ny	del	til	rapport		

Fra	udtagelse	til	semifinale	–	videreudvikling		

Da	jeg	var	gået	videre	til	semifinalen,	startede	jeg	først	og	fremmest	med	at	kigge	på	de	

kommentarer,	jeg	havde	fået	af	juryen.	Her	havde	jury	2	bl.a.	skrevet,	at	de	savnede	lidt	refleksion	

over	fx,	at	man	ikke	altid	har	rent	vand	tilgængeligt	i	ulande.	Derfor	var	dette	mit	udgangspunkt	til	

videre	undersøgelse	af	mit	projekt.	Jeg	fandt	først	en	artikel1,	som	beskrev,	at	man	havde	prøvet	

at	desinficere	vand	med	NaCl	og	NaOCl,	hvilket	er	relevant	ift.	mit	projekt,	fordi	jeg	også	forsøger	

at	undersøge,	om	man	generelt	kan	bruge	salt	til	desinfektion.	Ifølge	denne	artikel	er	det	muligt	at	

desinficere	vand	ved	at	øge	saltkoncentrationen.	Jeg	opstillede	derfor	et	nyt	forsøg,	hvor	jeg	ville	

teste	og,	hvor	jeg	vil	afprøve	denne	hypotese.		

	

Hypotese:	Man	kan	bruge	NaCl	til	sterilisering.	NaCl	vil	sterilisere	det	urene	vand	samt	et	eventuelt	

operationsinstrument,	og	dermed	vil	det	ikke	gøre	en	forskel,	om	vandet	er	rent	eller	urent.		

																																																								
1	S.	B.	Somani	m.fl.	Disinfection	of	water	by	using	sodium	chloride	(NaCl)	and	sodium	hypochlorite	
(NaOCl)	//	Journal	of	Engineering	Research	and	Studies	:	Technical	jounals	online	,	12	2011.		
	



	

Metode:	Eftersom	man	maksimalt	kan	opløse	36%	salt	i	vand,	valgte	jeg,	ikke	at	opløse	saltet	i	

vand,	men	i	stedet	fugte	et	stykke	papir	i	enten	havvand	eller	demineraliseret	vand	med	en	

saltkoncentration	på	30%	og	drysse	salt	yderligere	ud	over.	Dermed	fik	jeg	en	saltkoncentration	på	

100%.		

	

Fremgangsmåde	

1. Jeg	lavede	nogle	agarplader	ud	fra	samme	metode	som	mine	to	første	forsøg,	som	er	

beskrevet	ovenfor	i	første	del	af	rapporten	

2. Til	at	demonstrere	et	operationsinstrument	brugte	jeg	en	saks	til	mit	forsøg	

- Inden	saksen	blev	udsat	for	saltkoncentrationerne,	aftog	jeg	en	prøve	af	saksen	

med	en	fugtig	vatpind,	for	at	teste,	hvor	mange	bakterier,	der	var	på	saksen,	før	

forsøget	begyndte	

- Jeg	afsatte	prøven	på	en	agarplade	og	lod	den	stå	i	et	varmeskab	ved	30o	i	24	timer	

(se	resultater	–	”test	før	forsøg”)		

3. Eftersom	jeg	nu	havde	fjernet	nogle	af	bakterierne	fra	de	sakse,	som	jeg	brugte,	lod	jeg	

dem	ligge	frit	ude	i	rummet	i	15	minutter	for	at	nogle	kimlagsbakterier	kunne	lande	på	

dem.	

4. Jeg	lavede	4	forsøg	

Test	 1			 2	 3	 4	

Variable	 Papir	fugtet	i	

demineraliseret	

vand+	NaCl	

Papir	fugtet	i	

havvand	fra	Egaa	

strand	+	NaCl	

30%	salt	opløst	i	

100mL	

demineraliseret	

vand	

Kontrol	(lod	den	

ligge	ude	i	

rummet	frit)		

Grunden	til	at	jeg	udsatte	en	saks	for	30%	NaCl	opløst	i	demineraliseret	vand,	er	for	at	jeg	kan	

sammenligne	effekten	af	denne	metode	med	mit	forsøg	2	beskrevet	ovenfor	i	første	del.		

Ved	test	2	havde	jeg	fugtet	et	stykke	papir	i	havvand	og	tilsat	ekstra	salt,	hvorefter	jeg	”pakkede”	

saksen	ind	i	dette	hav-salt-papir,	og	dette	havde	jeg	også	gjort	ved	test	1,	hvor	papiret	i	stedet	blev	

fugtet	i	demineraliseret	salt	vand	med	en	koncentration	på	30%	(se	billede	nedenfor)				

5. Alle	prøver	blev	udsat	for	deres	koncentrationer	i	30	minutter	



6. Derefter	aftog	jeg	bakterierne	fra	saksen	med	en	fugtig	vatpind	og	afsatte	dem	på	

agarplader		

-						Jeg	stillede	dem	i	varmeskab	ved	30omed	mine	andre	prøver	i	24	timer		

	

	
Billederne	demonstrerer	hvordan	jeg	pakkede	saksen	ind	i	hav-salt-papiret.	Samme	metode	blev	

benyttet	til	forsøg	1.	

	

	
																				Test	1																													Test	2																								Test	3																												Test	4	

Billederne	demonstrerer	hvordan	de	4	forsøg	blev	udført		

	



	
”Test	før	forsøg”	beskriver,	hvor	mange	bakterier	der	var	på	saksen,	inden	jeg	påbegyndte	forsøg.	

”Test	efter	forsøg”	beskriver,	hvor	mange	bakterier	der	var	på	saksen,	efter	de	havde	været	udsat	

for	de	forskellige	koncentrationer.		

	



Resultater	

Hvis	man	kigger	på	resultaterne	i	den	venstre	kolonne,	kan	man	se,	at	der	generelt	ikke	er	blevet	

dannet	særlig	mange	kolonier.	Dette	kan	enten	skyldes,	at	jeg	ikke	fik	opsamlet/afsat	nok	

bakterier	på	agarpladen	i	første	omgang,	eller	at	der	ikke	var	specielt	mange	bakterier	til	at	starte	

med.	På	nogle	af	de	ovenstående	billeder	kan	det	være	svært	præcist	at	se	alle	kolonier,	men	jeg	

fik	noteret	mig	en	yderst	detaljeret	beskrivelse	af	bakterierne	efter	forsøget	som	jeg	også	vil	

basere	mine	resultater	på.		

Hvis	man	kigger	på	forsøg	1,	2	og	3,	er	der	næsten	ingen	forskel	på	antallet	af	kolonier.	Derimod	

hvis	man	holder	deres	resultater	op	mod	kontrollen	(forsøg	4),	kan	man	se,	at	de	alle	tre	har	

signifikant	færre	kolonier.	Dermed	viser	mit	forsøg	flere	forskellige	ting:	Det	første,	som	man	kan	

se,	er,	at	eftersom	der	ikke	er	forskel	på	forsøg	1	og	forsøg	2	efter	test,	viser	mit	forsøg,	at	det	ikke	

gør	en	stor	forskel,	om	vandet	er	rent	eller	ej	når	saltet	opløses	i	det.	Dette	er	samme	resultat	som	

artiklen	fra	Journal	of	Engineering	Research	and	Studies	også	viste,	netop	at	NaCl	er	i	stand	til	at	gå	

ind	og	desinficere	vand.	Derudover	viser	mit	forsøg	at	høje	koncentrationer	af	NaCl	er	i	stand	til	at	

desinficere,	i	dette	tilfælde	operationsinstrumenter,	ved	at	dræbe	bakterierne	derpå	gennem	

osmose.	Forsøg	3	viste	også,	at	en	relativ	stor	del	af	bakterierne	blev	dræbt	ift.	kontrollen,	hvilket	

var	det	samme,	som	mit	forsøg	2	viste.		

Ud	fra	dette	forsøg	kan	jeg	ikke	beskrive,	om	det	er	mest	effektivt	at	opløse	saltet	i	vand	eller	at	

drysse	det	på	et	fugtigt	stykke	papir,	jeg	kan	blot	se,	at	begge	dele	lader	til	at	kunne	dræbe	

bakterier.		

	

Fejlkilder	

Når	man	arbejder	med	levende	mikroorganismer,	er	der	altid	mange	fejlkilder,	man	skal	tage	

højde	for.	Disse	fejlkilder	skal	også	tages	med	i	vurdering	af	resultaterne.		

- Da	jeg	skulle	aftage	bakterierne	fra	saksen	over	på	en	agarplade,	aftog	jeg	dem	på	en	fugtig	

vatpind.	Her	er	der	risiko	for	at	jeg	ikke	fik	alle	bakterier	med,	samt	at	nogle	af	bakterierne	

kunne	sidde	fast	på	vatpinden,	og	dermed	ikke	ende	på	agarpladen.	Dette	vil	kunne	

forklare	hvorfor,	der	generelt	er	tale	om	relativt	få	kolonier.	

- Jeg	brugte	fire	forskellige	sakse,	hvorpå	der	er	risiko	for	at	sidde	forskellige	bakterier.	Dette	

vil	kunne	betyde	at	nogle	bestemte	bakterier	kan	være	mindre	følsom	over	for	salt,	og	



dermed	vil	de	ikke	blive	dræbt.	Samtidig	kan	der	også	være	bakterier,	som	ikke	vil	kunne	

overleve	på	agarpladen,	grundet	at	de	ikke	kan	omsætte	det	givne	vækstmedie,	og	dermed	

vil	de	dø.		

Der	er	flere	mindre	fejlkilder,	som	også	skal	tages	under	betragtning,	men	de	to	ovennævnte	er	de	

to	største	fejlkilder	som	kan	påvirker	vurderingen	af	resultaterne	i	højere	grad.		

	

Vurdering	af	resultater	

Både	mit	forsøg	og	forsøget	fra	Journal	of	Engineering	Research	and	Studies	tyder	begge	to	på,	at	

salt	kan	desinficere	vand,	hvor	vi	begge	op	oplevede	at	antallet	af	bakterier	faldt	selv	i	det	vand	

som	startede	med	at	være	urent.	Dermed	er	ren	vand	ikke	en	nødvendighed	for	at	kunne	dræbe	

bakterier	på	eksempelvis	operationsinstrumenter,	eftersom	saltet	både	sterilisere	vandt	samt	

operationsinstrumentet.	Jeg	vil	også	vurdere,	at	man	på	baggrund	af	dette	forsøg	samt	mine	to	

tidligere	forsøg,	kan	angive,	at	høje	koncentrationer	af	salt	tilsyneladende	virker	til	at	kunne	

dræbe	bakterier	gennem	osmose.	Med	mine	fejlkilder	taget	i	betragtning	vil	jeg	samlet	set	vurdere	

mine	resultater	som	pålidelige	og	repræsentative	nok	til,	at	kunne	svare	på	min	hypotese.			

	

Konklusion		

På	baggrund	af	dette	forsøg	samt	mine	to	andre	forsøg	og	ekstern	viden,	kan	jeg	konkludere,	at	

det	ikke	gør	en	forskel	om	vandet	hvor	saltet	bliver	opløst	i	er	rent	eller	ej.	Det	lader	til,	at	saltet	

både	steriliserer	vandet	og	det	eventuelle	operationsinstrument	på	én	gang.	Jeg	kan	endnu	en	

gang	konkludere,	at	det	lader	til	at	salt	netop	kan	dræbe	bakterier	gennem	osmose,	både	i	en	

vandig	opløsning	og	på	fast	form.		

Fra	semifinale	til	finale	–	videreudvikling		

Siden	jeg	er	gået	videre	fra	semifinalen	til	finalen	i	Unge	Forskere,	har	jeg	været	på	finalecamp	på	

Sorø.	På	finalecampen	fik	jeg	snakket	med	nogle	af	de	forskere,	som	var	stillet	til	rådighed,	og	jeg	

har	dermed	tænkt	videre	over,	hvordan	jeg	vil	videreudvikle	mit	projekt.	Jeg	har	dog	endnu	ikke	

haft	tid	til	at	nå	videreudviklingen	inden	deadline	for	aflevering	af	denne	rapport	(09-04-2019),	

derfor	er	specifikke	detaljer	og	resultater	omkring	mine	forsøg	ikke	inkluderet	i	denne	rapport.			

De	gode	råd	som	jeg	fik	fra	juryen	gik	ud	på:	1)	Jeg	skulle	kontakte	et	dansk	hospital	for,	at	

undersøge,	hvordan	man	i	lande	som	Danmark	sterilisere	operations	redskaber	i	forhold	til	i	



ulandene.	Jeg	har	sidenhen	fået	taget	kontakt	til	en	læge	på	Skejby	Hospital,	hvor	jeg	har	fået	sat	

en	dato,	hvor	jeg	skal	ud	og	observere	en	dag	på	et	dansk	hospital.		

2)	Jeg	skulle	undersøge	præcis,	hvilken	slags	bakterier	det	er	som	kan	dræbes	ved	udsættelse	for	

NaCl.	Jeg	har	sidenhen	taget	kontakt	til	en	bakteriologi,	Holger	Brüggemann,	fra	Aarhus	

universitet.	Jeg	har	aftalt	en	dato	med	ham	efter	påskeferien,	hvor	jeg	skal	mødes	med	ham	og	

spørge	mere	detaljeret	ind	til	forskellige	bakteriertypers	sensitivitet	overfor	NaCl.	Derigennem	vil	

jeg	forhåbentlig	kunne	finde	ud	af	præcis,	hvilke	bakterier	der	vil	kunne	dræbes	når	de	udsættes	

for	høje	koncentrationer	af	salt.	Jeg	har	dog	endnu	ikke	fundet	materiale	på,	at	nogen	har	prøvet	

at	undersøge,	om	man	kan	dræbe	bakterier	gennem	osmose,	derfor	er	det	ikke	sikkert	at	

Brüggemann	kan	give	mig	et	entydigt	svar.		

3)	Jeg	blev	anbefalet	af	gentage	mine	forsøg	denne	gang	ved	brug	af	CFU	metoden,	for	at	få	et	

mere	kvantitativ	mål	for	antallet	af	bakterier.	Jeg	har	netop	fået	groet	de	bakterier,	som	skal	

testes,	og	lavet	de	agarplader	som	skal	bruges.	Derfor	regner	jeg	med	at	foretage	dette	forsøg	

inden	påskeferien.		

	

Ud	over	de	gode	råd	som	jeg	fik	fra	juryen,	har	jeg	også	selv	tænkt	tanker	i	forhold	til	

videreudvikling	af	mit	projekt.	Jeg	kunne	utrolig	godt	tænke	mig	at	opfinde	en	form	for	genstand,	

som	kan	bruges	i	ulandene	som	er	simpel,	billig	og	brugbar.	Som	jeg	beskrev	i	første	del	af	denne	

rapport,	vil	jeg	gerne	opfinde	en	genstand,	som	flyder	når	saltkoncentrationen	i	vandet	er	30%.	

Denne	genstand	skal	være	utrolig	billig	at	fremstille,	og	når	jeg	har	fundet	ud	af,	hvilken	vægt	den	

skal	have,	vil	jeg	evt.	kunne	finde	et	hverdagsobjekt,	så	som	en	mønt,	som	vil	veje	det	samme	som	

den	genstand	jeg	opfinder,	og	dermed	også	kunne	angive	30%	saltkoncentration.	Jeg	kan	finde	

vægten	på	denne	genstand	gennem	forsøg	og	beregninger.	Eftersom	man	allerede	ved,	at	salt	gør	

vand	mere	dens,	vil	jeg	kunne	beregne	den	vægt	ud,	som	skal	bruges	til	at	angive	en	30%	

saltkoncentration.		

Det	skal	bemærkes,	at	jeg	stadig	er	i	tænkeboks,	og	hele	tiden	prøver	at	finde	på	nye,	innovative	

og	kreative	måder	at	realisere	mit	projekt	på.	Derfor	håber	jeg,	at	jeg	til	finalen	kan	komme	med	

en	måske	endnu	mere	brugbar	genstand.		

	

	


