
SCIENCETALENT 
PROGRAM





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 inter-
nationale konkurrencer

HVAD ER ET
SCIENCETALENT  
PROGRAM?    



1. Tilmeld dig de 3 foredrag i 1.g. (via VGintra).  
Derudover er der mulighed for deltagelse i  
DM i Science.

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

3. I 3.g skal du deltage i mindst to af de udbudte 
aktiviteter. Aktiviteterne i 3.g vil bl.a. have fokus  
på formidling af naturvidenskabelige emner. 

4. Deltager du i ScienceTalentprogrammet, vil du  
få et særligt bevis på det vedlagt dit studenter
eksamensbevis i 3.g.

INTERESSERET I AT BLIVE
SCIENCETALENT-ELEV?
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3 FOREDRAG  
I 1.G 
I 1.g skal du for at følge ScienceTalent 
programmet deltage i følgende 3 foredrag
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I disse år foregår en intens udforskning af den 
menneskelige psyke. Målet er at forstå, hvordan 
psykiske processer såsom tankeprocesser, følelser, 
sanser og adfærd hænger sammen med hjernepro
cesser. I foredraget vil vi diskutere psykoaktive 
stoffers virkning på intercellulære signalprocesser i 
hjernen. Endvidere vil vi komme ind på forbindelsen 
mellem intercellulære og intracellulære signalproces
ser. Samt diskutere metoder til at undersøge hjerne
processer og deres forankring i specifikke hjerne
strukturer.

Hjernekemi og 
hjerneforskning 
Jan Kehler, Lundbeck
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Bakterier har været brugt som alternativt bekæmpel
sesmiddel mod insekter siden 1920erne. I de seneste  
år er der kommet nye bakteriebaserede produkter på 
markedet. De kan erstatte visse sprøjtemidler og også 
hjælpe planten med at optage mere næring fra jorden. 
Dette indlæg vil fortælle om, hvilke udfordringer 
landbruget har med de konventionelle sprøjtemidler  
til deres afgrøder, og hvordan nye mikrobiologiske 
produkter kan hjælpe planten med at bekæmpe 
skadeforvolder og fremme plantens vækst.

Foredraget omhandler almen relativitetsteori, sorte 
huller, neutronstjerner og de nyeste opdagelser 
omkring gravitationsbølger, som forskerne på DTU 
har været direkte involveret i. Desuden et perspek
tiv på fremtidige rumprojekter omkring gravita
tionsbølger (LISA), som DTUforskere ligeledes er 
engageret i. 

Bakterier kan 
være fremtidens 
gode pesticid
Lars Mølbak, Chr. Hansen A/S

Tyngdebølger 
Søren Brandt, DTUSpace

8 |  VIRUM GYMNASIUM | SCIENCETALENT PROGRAM 2017-2018



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

Inden jul har naturvidenskabelige 
1.gelever 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.

Deltagelse i DM  
i Science

På den baggrund udtages tre 
VGelever til den videre konkur
rence om DM i Science, hvor der 
vil blive konkurreret på kompeten
cer og eksperimentelle færdighe
der. Der tages udgangspunkt i 
læreplanerne på cniveau, og der 
lægges vægt på holdenes evne til 
at anvende naturvidenskabelig 
tankegang og gennemføre eksperi
menter. Næste skridt er de 
regionale kvalifikationsrunder. De 
bedste hold fra kvalifikationsrun
derne går videre til den nationale 
finale. De to bedste hold fra finalen 
kommer til at repræsentere 
Danmark i den Europæiske Unions 
Science Olympiade – EUSO 2018.
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AKTIVITETER 
I 2.G
I 2.g skal du deltage i 2 af nedestående 
aktiviteter for at opfylde ScienceTalent 
programmet
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Geogenetik 
(TS)

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 knogle
rester ved hjælp af helt nye og specielle teknikker. I 
denne ekskursion til Center for Geogenetik ved Statens 
Naturhistoriske Museum får du svar på nogle af de helt 
store spørgsmål om menneskets kolonisering af Jorden, 
der begyndte med en lille gruppe modige mennesker, 
der udvandrede 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 Thomas i hans laboratori
um i Panum bygningen og ser, 
hvordan de udfører eksperimenter 

På besøg på  
Biologisk institut, 
Københavns universitet 
(HO)

på dyr såvel som enkelte hjerte
celler. Hvis vi er heldige, får vi 
tilmed chancen for at se en gris  
få indopereret en pacemaker.
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NO2 nedsætter lungefunktionen og lungernes mod
standskraft mod infektioner og giver alvorlige gener  
for folk med bronkitis og astma. Desuden forårsager 
NO2 syreregn og ødelægger følsomme økosystemer. I 
workshoppen stifter I bekendtskab med NO2forurening 
 og de katalysatorer, der kunne være med til at løse 
problemet. I skal selv udføre NO2målinger og sammen
ligne resultaterne med grænseværdien. Workshoppen 
foregår på DTU i Lyngby og varer 4 moduler.

NO2-forurening  
i Danmark
(SR) 
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Virksomhedsbesøg på biotekselskabet Chr. Hansen 
A/S. der producerer enzymer og farvestoffer til brug 
i fødevarer Her vil I 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)

Proteiner er kæmpemæssige makromolekyler med 
kompleks opbygning. De findes overalt 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 3dmodeller. Ud fra 
disse modeller er det muligt at visualisere, hvordan 
disse proteiner katalyserer forskellige kemiske reaktio
ner. Workshoppen indeholder bl.a. en ekskursion til 
PharmaKU.

Proteinkemi/
røntgenkrys-
tallografi 
(RA) 
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Hvordan virker PETSkannere, der 
anvendes til undersøgelse af hjerne
aktivitet? Vi vil undersøge de kerne
fysiske reaktioner, som er centrale i 
forbindelse med en PETskanning  
og forstå billededannelsesprincippet  
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 anven
des i kroppen. Ekskursion til Herlev 
Sygehus’ PETafdeling samt Pharma 
School. 

Pet-Scannere 
(DK/BD)
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Gærceller som 
forsøgs organisme 
(OV/BS)

Kort introduktion på VG til gærceller som forsøgs
organisme. Så trækker vi i kitlerne, opformerer og 
tester gærcellerne for 10 forskellige stoffer, nogle  
af disse er toksiske/giftige. 

Ugen efter mødes vi igen, men nu på DTU. Her vil 
studerende på DTUmiljøkemi fortælle om deres 
forskellige forsøgsmetoder, og vi diskuterer sammen 
med de studerende vores metode. 
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Partikelfysik
(CA)

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. 

Projekt  
"Videnskabsklubben  
som seniormentor"  
(BR)

Som seniormentor i Videnskabsklubben:

• Bliver du mentor og rollemodel for yngre 4.5. klasses 
elever: ’Miniforskere’ fra kommunens folkeskoler

• Bliver du undervist og oplært af forskere ved  
universitetet

• Lærer du om at forske og formidle og får et vigtigt 
mentornetværk

• Opnår du kompetencer i ledelse
• Samarbejder du med andre junior og seniormentorer
• Deltager du i en forberedende Mentor Camp  

og en afslutningskonference på Københavns Universitet.

Se mere om projektet på www.videnskabsklubben.dk
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AKTIVITETER 
I 3.G
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Programmet afsluttes i 3.g med deltagelse 
i mindst to af følgende aktiviteter:

• Deltagelse i naturvidenskabelig olympiade  
(herunder Georg Mohr og Intermat)

• Deltagelse i projektet ”Forskerspire”
• Udsendelse som VGScienceambassadør
• Formidling af selvvalgt emne til grundskoleelever  

(7.9. klasse) f.eks. SRP projekt eller et emne fra  
undervisningen efter aftale – med forudgående  
coaching af faglærer

• Eksterne samarbejder med videregående  
uddannelser eller virksomheder

• Præsentation af selvvalgt emne på eget eller  
andet naturvidenskabeligt hold

• Formidling af SRPprojekt til udvalgt gruppe  
på skolen, f.eks. ifm. Åbent Hus

Yderligere info 
Kontakt den faglige science 
koordinator RA eller en  
af de ansvarlige faglærere

SD (Matematik)
SR/OV/DK (Kemi/biotek)
Ho/TS (Biologi)
BD/CA (Fysik)
BS (Naturgeografi) 

Redaktion 
Rune Andersen og
Birgit Riedel Langvad

Design og produktion  
Ehrhorn Hummerston
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Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66
2830 Virum

Telefon: 45 83 21 41
vg@edu.virumgym.dk

www.virumgym.dk


