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SCIENCETALENT 
PROGRAM   
2016-2017



Det er et 3-årigt program der henvender sig til talent-
fulde og særligt interesserede elever i de naturviden-
skabelige fag

Det er en mulighed for fordybelse og spændende 
udfordringer i naturvidenskabelige problemstillinger

Det er mulighed for deltagelse i nationale og interna-
tionale konkurrencer

HVAD ER ET
SCIENCETALENT  
PROGRAM?    



1. Deltag i to af nedenstående foredrag/aktiviteter i 1.g. Henvend dig herom  
til den ansvarlige lærer (angivet under de enkelte aktiviteter) på Lectio.

2. Afhængig af hvor stor deltagelsen bliver, kan der forekomme en udvæl-
gelse på baggrund af dine læreres udtalelser, dit engagement og dine 
karakterer. Du vil høre nærmere.

3. I 2.g skal du følge 2 aktiviteter. Vi vil bede dig om at vælge 4 aktiviteter  
i prioriteret rækkefølge, hvoraf vi vil forsøge at opfylde de første 2 ønsker.

4. I 3.g skal du deltage i en naturvidenskabelig olympiade, deltage i Unge 
Forskere med dit SRP-projekt, stå for et eksperiment til Åbent Hus  
(fx fra SRP) eller udarbejde en præsentation eller en poster fra en 
Science Talent-aktivitet, du har deltaget i, som fremlægges for udvalgte 
elever/lærere. 

5. Deltager du i sciencetalent-programmet, vil du få et særligt bevis på  
det vedlagt dit studentereksamensbevis i 3.g.

Hvad skal du gøre,  
hvis du er  
interesseret i at blive
ScienceTalent-elev?
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I dette foredrag introduceres 
Einsteins specielle relativitetsteori 
fra 1905, som grundlæggende giver 
en ny og ikke-intuitiv beskrivelse 
at strukturen af rum og tid. I den 
specielle relativitetsteori optræder 
en maksimal hastighed, lyshastig-
hed, som ikke kan overstiges af 
nogen objekter eller signaler. 
Ligeledes optræder begreber som 
længdeforkortning og tidsforlæn-
gelse. Tidsforlængelsen medfører, 
at vi må opgive det intuitive 
absolutte tidsbegreb: Tiden bliver 
en individuel størrelse, som for 
hver iagttager afhænger af dennes 
bevægelse. Einstein indså kort tid 
efter offentliggørelsen af den 
specielle relativitetsteori, at denne 
ikke er forenelig med Newtons 
teori for tyngdekraften. Dette ledte 

efter adskillige års hårdt arbejde 
Einstein til at offentliggøre sin 
udvidede teori, Den Generelle 
Relativitetsteori, som giver en hel 
ny alternativ beskrivelse at 
tyngde. I denne teori beskrives 
tiltrækningen mellem to massive 
legemer, såsom Solen og Jorden, 
ikke som hos Newton ved en kraft, 
men via en krumning af rumtiden 
- det 4-dimensionale kontinuum 
bestående af det 3-dimensionale 
rum og tiden. Massive legemer 
krummer rumtiden, og denne 
krumning påvirker andre legemers 
bevægelse. Men idet rumtiden kan 
krumme, og altså på en vis måde 
kan opfattes som et elastisk 
medie, så kan der som i andre 
elastiske medier optræde bølgebe-
vægelser, de såkaldte gravitations-
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Deltag i minimum 2 af følgende foredrag/aktiviteter

Speciel Relativitetsteori  
– Hvad er tid? 
(BD) 13/10 HCØ

bølger. Disse blev for første gang 
observeret eksperimentelt i 
september 2015 altså præcis 100 
år efter Einsteins teori. Hvis tiden 
tillader det, sluttes der af med kort 
at beskrive denne epokegørende 
måling.AKTIVITETER OG

FOREDRAG I 1G 
2016/2017



8 |  VIRUM GYMNASIUM | SCIENCETALENT PROGRAM 2016-2017 9| 

I foredraget beskrives de neurofy-
siologiske mekanismer, der ligger 
til grund for at mennesker oplever 
de bevæger sig. Der introduceres 
nogle af de basale fysiologiske me-
kanismer, som gør os i stand til 
bl.a. at opleve hvor meget vores 
muskler er strukket. Men dette er 
kun den ene side af historien. Når 
vi bevæger os, bliver der også 
sendt signaler fra hjerne til 
musklerne, som gør os i stand til 
at bevæge os, og som også er 
med til at skabe forventninger til 
hvordan det opleves at bevæge 
sig. Ved at manipulere med vores 
forventninger og konsekvenserne 
af vores bevægelser, er det muligt 
at skabe stærke illusioner om 
bevægelse. Der vises eksempler på 
hvordan man kan kontrollere 

Bevidsthed  
om bevægelser
(RA) 3/11, HCØ

Forestil dig at to meter DNA er 
viklet op i en arkitektonisk ordnet 
struktur, som kun er 3-10 mirko-
meter i diameter. Umuligt? Men 
det er faktisk virkeligheden i hver 
af kroppens celler. Endnu mere 
fantastisk er det, at hver enkelt 
celle præcis ved hvilke gener der 
skal være aktive eller slukkede for 
at den kan udvikle sig til en af de 
mere end 200 forskellige celletyper 
i vores krop. Arkitekturen omkring 
vores DNA er afgørende i denne 
sammenhæng. Kortlægningen af 
det humane genom i 2003 var en 
historisk milepæl, der også 
understregede at generne i vores 
DNA ikke alene kan forklare livets 
kompleksitet. Generne skal aflæses 
i en ganske specifik orden livet 
igennem, således at hver enkelt 

Epigenitik
23/3 (Ho), HCØ

celle i organismen opnår og 
bevarer korrekte egenskaber. 
Epigenetisk forskning handler om 
de arvelige forandringer og 
egenskaber, som ikke involverer 
ændringer i den genetiske kode 
(DNA) og det er et felt i rivende 
udvikling med stor biomedicinsk 
betydning. Nyere forskning viser at 
epigenetisk information på det 
molekylære niveau findes i en 
struktur kaldet kromatin. Kromatin 
består af DNA strengen samt 
proteiner kaldet histoner, der 
organiserer og pakker DNA’et i 
cellekernen. Da alle kroppens celler 
indeholder samme DNA sekvens, 
er epigenetiske mekanismer helt 
afgørende for specialiseringen af 
kroppens celler. I dette foredrag 
diskuteres hvorledes kromatin 

bevægelser uden at være bevidst 
om dette, og til slut kobles denne 
viden om neurofysiologien bag 
oplevelsen af bevægelser, sammen 
med de nyeste teoretiske udviklin-
ger indenfor forståelsen af 
hjernens funktion.

former vores arvemasse og herved 
regulerer generne. Desuden sættes 
fokus på den vigtige rolle epigene-
tik spiller for udviklingen af 
livsstilssygdomme, som blandt 
andet kræft.
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Verdens største eksperiment, Large 
Hadron Collider ved CERN, har i 
det sidste år skabt et væld af nye 
og spændende resultater. Der 
snakkes om opdagelsen af 
Higgspartiklen! Meget tyder på at 
det er en Higgspartikel - en 
partikel hvis egenskab er at give 
andre partikler masse. Men er 
denne partikel så svaret på gåden 
om tyngdekraft? Nej, for selvom 
Higgs partiklen giver masse til 
andre partikler, er det ikke den der 
skaber kraften mellem partikler 
med masse. Tyngdekraften er ikke 
engang inkluderet i vores gængse 

Problemer med  
tyngdekraften 
28/3 (RA), HCØ

I gymnasiet er den geometri, man støder på, ofte noget 
med præcise vinkler og længder på geometriske 
objekter i 2 eller 3 dimensioner. Meget nyere geometri 
foregår derimod i højere dimensioner og undersøger 
blødere ”topologiske” egenskaber ved geometriske 
objekter, egenskaber som ikke ændrer sig når man 
strækker og bøjer objekterne. Det foregår ofte ved at 
tilknytte ”magiske” tal, og anden algebra, til kurver, 
flader, og lign. Hvad er f.eks. sammenhængen mellem en 
kugleoverflade og tallet 2? Foredraget vil være en 
introduktion til noget nyere matematisk forskning, men 
vil ikke forudsætte andet end et åbent sind og måske 
matematik til og med syvende klasse.

Algebraisk Topologi
20/4 (SD), HCØ 

teori for universet - standardmo-
dellen, da det har vist sig meget 
svært at kombinere den med 
kvantemekanikken. Så selvom 
tyngdekraften er den naturkraft vi 
først opdagede, er det den sidste 
vi lærer at forstå. Men det betyder 
ikke, at vi ikke har idéer til 
hvordan vi kan løse problemet 
med tyngdekraften, og til foredra-
get gennemgås de mest lovende af 
disse, samt deres betydning for 
vores verdensbillede, hvis en af 
dem skulle vise sig at være sand.
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I en verden hvor energiforbruget bliver ved med at 
stige, og hvor vi kan konstatere at fossile brænd-
stoffer ikke kan holde i længden. Så er menneske-
heden begyndt at kigge efter nye former for 
energikilder. Vi har atomkraft, sol-, vind- og 
vandenergi. Og så er der biobrændsel. I dette 
foredrag skal vi høre og snakke om biobrændsel. 
Hvad kan det potentielt gøre for os mennesker, og 
hvad vil biobrændsel betyde for fremtiden?

Bio- 
brændsel
9/3 (BS), HCØ

Deltagelse i 
DM i Science
(RA) 

Sprængstoffer spiller både i krig og fred en vigtig rolle i 
det moderne samfund. De har muliggjort udvinding af 
fossile brændstoffer i store mængder og bygningen af 
enorme konstruktioner. Men de har også muliggjort krig 
på hidtil uset skala.

Vi springer 
ting i luften
18/5 (SR), DTU

I løbet af året tilbydes små øvelser med fokus på det 
eksperimentelle i laboratoriet. Aktuelle tilbud vil blive 
slået op på infoskærmen i forhallen, på Scienceta-
lent-opslagstavlen og på Lectio.

VG deltager i konkurrencen om DM i science inden 
for fagene biologi, fysik og kemi.

Inden jul har naturvidenskabelige 1g-elever på 
skolen været igennem en række test i både praktisk 
kunnen, evne til at samarbejde i laboratoriet og i 
teoretisk viden i forhold til at behandle indsamlet 
data og lave tilhørende beregninger.

På den baggrund er tre VG-elever nu udtaget til den 
videre konkurrence om DM i science, hvor der vil 
blive konkurreret på kompetencer og eksperimentel-
le færdigheder. Der tages udgangspunkt i lærepla-
nerne på C-niveau, og der lægges vægt på holdenes 
evne til at anvende naturvidenskabelig tankegang og 
gennemføre eksperimenter.  Næste skridt er de 
regionale kvalifikationsrunder. De bedste hold fra 
kvalifikationsrunderne går videre til den nationale 
finale. De to bedste hold fra finalen kommer til at 
repræsentere Danmark i den Europæiske Unions 
Science Olympiade - EUSO 2017 - , som denne gang 
foregår i København.

X-Science  
i 1.g
(RA)
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AKTIVITETER 
I 2.G 
2016/2017

Hvordan blev Australien befolket, 
og hvor stammer indianerne fra? 
Dette og mange andre store 
spørgsmål om menneskets 
oprindelse og udvandring fra 
Afrika kan man få svar på ved at 
undersøge DNA i gamle knoglere-
ster ved hjælp af helt nye og 
specielle teknikker. I denne 
ekskursion til Center for Geogene-
tik ved Statens Naturhistoriske 
Museum får du svar på nogle af de 

Deltagelse i 2 af følgende aktiviteter 
med forudgående studiekreds

Geogenetik
(TS)

helt store spørgsmål om menne-
skets kolonisering af Jorden, der 
begyndte med en lille gruppe 
modige mennesker, der udvandre-
de fra det østlige Afrika for 
næsten 100.000 år siden.
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Hjertearytmi er en fællesbetegnel-
se for en stor gruppe forstyrrelser i 
hjertets elektriske system og som  
forårsager sygdom og dødsfald hos 
en lang række danskere. Hjertet 
kan slå for hurtigt, for langsomt 
eller uregelmæssigt og alt dette 
skyldes ubalance i de elektriske 
impulser. Men hvad er det egentlig 
der går galt med disse elektriske 
impulser og hvordan kan man 
behandle det? Det forsøger 
Professor Thomas Jespersen og 
hans forskningsgruppe “Section of 
Heart and Circulatory Research” at 
afdække i deres forskning. Vi 
besøger professoren i hans 
laboratorium i Panum bygningen 
og ser, hvordan de udfører 
eksperimenter på dyr såvel som 

På besøg på  
Biologisk institut, 
Københavns universitet 
(HO)

NO2 nedsætter lungefunktionen og lungernes mod-
standskraft mod infektioner, giver alvorlige gener for 
folk med bronkitis og astma, og endelig forårsager NO2 
syreregn og ødelægger følsomme økosystemer.  I 
workshoppen stifter I bekendtskab med NO2-forurening 
- og de katalysatorer, der kunne være med til at løse 
problemet. I skal selv udføre NO2-målinger og sammen-
ligne resultaterne med grænseværdien. Workshoppen 
foregår på DTU i Lyngby og varer 4 moduler.

NO2-forurening  
i Danmark
(SR) 

enkelte hjerteceller. Hvis vi er 
heldige får vi tilmed chancen for 
at se en gris få indopereret en 
pacemaker.
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Virksomhedsbesøg til biotekselskabet Christian 
Hansen A/S. der producerer enzymer og farvestoffer 
til brug i fødevarer Her vil du lære om deres 
produkter og hvordan man udnytter bakterier til at 
fremstille disse. Workshoppen foregår på Chr. 
Hansen A/S i Hørsholm og varer 3 moduler.

Enzym-
produktion på 
Chr. Hansen
(SR)

Hvordan virker PET-Skannere, der anvendes til 
undersøgelse af hjerneaktivitet? Vi vil undersøge de 
kernefysiske reaktioner, som er centrale i forbindelse 
med en PET-skanning og forstå billede-dannelses-
princippet og maskinen, der anvendes. Når man 
fremstiller de anvendte radioaktive stoffer, bruger 
kemikerne den viden, de har, om karakteristiske 
gruppers reaktionsevne, samt viden om hvordan 
stoffer nedbrydes eller anvendes i kroppen. Ekskursi-
on til Herlev Sygehus PET afdeling samt Pharma 
School. 

Pet-Scannere
(DK/BD)

Proteiner er kæmpemæssige makromolekyler med 
kompleks opbygning. De findes over alt i naturen, men 
opbygningen af dem er oftest en gåde. I denne works-
hop kigger vi nærmere på nogle af disse proteiner og 
deres opbygning vha. animerede 3d-modeller. Ud fra 
disse modeller er det muligt at visualisere, hvordan 
disse proteiner katalyserer forskellige kemiske reaktio-
ner. Workshoppen indeholder bl.a. ekskursion til 
Pharma-KU.

Proteinkemi/
røntgen-
krystallografi
(RA)

I workshoppen partikelfysik ser vi 
på de forskellige familier af 
partikler og på de bevarelseslove, 
der gælder for disse partikler. 
Desuden ser vi på, hvorledes det 
er muligt at bestemme hvilke 
partikler, der fremkommer i en 
reaktion i LHC ´en på CERN. 

Partikelfysik
(CA)
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Efter en introduktion om gær som 
forsøgsorganismer, skal I selv 
arbejde med gærceller, som skal 
udsættes for 10 forskellige stoffer, 
der kan have toksiske egenskaber. 
Ugen efter mødes vi igen, og de 
eksperimentelle resultater aflæses. 
Stoffernes toksiske egenskaber dis-
kuteres ud fra resultaterne. 

Gærceller  
som forsøgs- 
organisme
(OV/BS)

I dette skoleår deltager 2a og 2b i 
IDA Science Cup, der er en 
opfinderkonkurrence for 2.g.ere, 
som i grupper skal samarbejde om 
at udvikle en innovativ løsning på 
et teknisk-naturvidenskabeligt 
problem. Løsningen skal udvikles 
og dokumenteres ved hjælp af de 
naturvidenskabelige fag. 
Vi har sammen med andre 
tilmeldte 2.g-ere fra nærliggende 
skoler afholdt en workshop om 
innovation, og besøgt Brüel & Kjær 
i Nærum, der udvikler avanceret 
lydmålingsudstyr. Til foråret skal 
begge klasser dyste med de andre 
næsten 900 elever om den bedste 
løsning.

Deltagelse  
i Science Cup  
i 2.g
(BD/CA)

I projektet får I mulighed for at fungere som senior-
mentorer og rollemodeller for yngre elever fra kommu-
nens folkeskoler. I bliver undervist og oplært af 
forskere fra universitetet og lærer om at forske, 
formidle og lede. I samarbejder med andre senior- og 
juniormentorer og deltager i en afsluttende konference.

Se mere om projektet på  
www.videnskabsklubben.dk

Projekt 
”Videnskabs-
klubben’’
(BR)

I løbet af året tilbydes små øvelser 
med fokus på det eksperimentelle 
i laboratoriet. Aktuelle tilbud vil 
blive slået op på infoskærmen i 
forhallen, på sciencetalent-op-
slagstavlen og på Lectio. 

I 2. og 3g kan X-science ikke tælle 
med som en selvstændig aktivitet, 
men kan udgøre et fint supple-
ment.
 

X-Science  
i 2. og 3g
(RA) 
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AKTIVITETER 
I 3.G 
2016/2017

Programmet afsluttes i 3.g på mindst én 
af følgende måder:

•  Deltagelse i en naturvidenskabelig olympiade 

•  Deltagelse i Unge Forskere med dit SRP projekt  
www.formidling.dk 

•  Stå for et eksperiment til Åbent Hus (fx fra SRP) 

•  Udarbejde en præsentation eller en poster fra en 
ScienceTalent-aktivitet, du har deltaget i, som  
fremlægges for udvalgte elever/lærere. 

Yderligere info 
Kontakt en af de ansvarlige 
faglærere: 

SD (Matematik), 
DK (Kemi/Biotek), 
Ho/SR (Biologi), 
BD (Fysik), 
BS (Naturgeografi) eller  
RA (faglig science-koordinator)
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