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Inledning 
I våra sjöar och hav finns det stora mängder av mindre organismer som lever i samspel och 

som ger en karta över vad vi har för vatten. Genom att kartlägga och fördjupa oss i våra sjöar 

kring Vaggeryd och Skillingaryd så kan vi få goda kunskaper kring akvatiska ekosystem men 

även påvisa skillnader och likheter mellan sjöarna beroende på de biotiska och abiotiska 

faktorerna. Vi får även en direkt koppling till hållbarhetsperspektivet gällande vår närmiljö. 

 

Virtue ger oss metoden. Det är ett lättillgängligt och enkelt sätt att odla vattenorganismer för 

att sedan kunna analysera vad som finns. Analysen kan göras på olika svårighetsnivå 

beroende på vilka elever som genomför projektet. Det innebär att alla kan göra projektet. Det 

innebär också att det finns vinster med att göra det mer än en gång då man andra gången 

redan är bekant med metoden och kan gå vidare med sina frågeställningar. Det blir en 

naturvetenskaplig metod som tål att jämföras.  

 

Om naturvetenskapslärarna på högstadiet och gymnasiet arbete tillsammans med detta får vi 

ett avgränsat område med tydliga mål där vi alla har en grund i våra kursplaner och eleverna 

får med sig ett återkommande vetenskapligt perspektiv att grunda sina kunskaper på. 

  

Om Virtue 
Virtue startade 1997, det är idag ett skolprojekt som har till syfte att ta in den biologiska 

mångfalden i hav och sjöar till klassrummet samt fortbildare lärare för att kunna undervisa 

vattenekosystem. Det drivs av Göteborgs universitet och Sjöfartsmuséumet Akvariet i 

Göteborg. Det är många skolor i Sverige som tar del av projektet men det finns även flera 

skolor i Europa som deltar samt även skolor i USA. Hemsidan ger en tydlig instruktion hur 

man ska gå tillväga för att delta i ett Virtuprojekt. 

 

Metoden 
När man gör sitt projekt utgår man från en frågeställning. Det är här man har möjlighet att 

variera djupet i kunskaperna beroende på elevgruppen. Frågeställningarna kan t.ex. vara ”Vad 

kommer växa på skivorna?” som är en grundläggande nivå eller ”Vad händer om vi målar en 

skiva med ekologisk färg och en som vi blandar chilli i?” som då blir en avancerad nivå för ett 

gymnasiearbete (frågan är redan besvarad av elever som hade frågeställningen som 

gymnasiearbete). Oavsett frågeställning så är metoden densamma. 



 

Projektet 
Som stöd för sitt projekt finns det ett registreringsverktyg på 

hemsidan för Virtue. Där startar man sitt arbete med att dokumentera 

hur man går tillväga med sitt rack. Där skriver man också in all data 

man får fram i sin analys. På så vis får man en dokumentation som 

kan användas igen och data blir jämförbar från gång till gång. 

 

Material  
Det man behöver kallas för ett ”rack”. Det består av plastskivor, 

plaströr av olika diameter, bundband, rep, en tyngd och en plastskylt 

där man man skriva vem och när man sänkt ner racket. Bilden är 

hämtad från Virtues hemsida där man kan beställa en byggsats 

kostnadsfritt. Det finns även instruktioner på hemsidan hur man 

bygger ihop racket. För sötvatten ska skivorna sitta tätare, 3 cm, då 

det är skillnad på förhållanden i söt- och saltvatten. 

 

Genomförande 
När man har sin byggsats är det dags att sätta ut den vilket man gör 

tidig vår. Man behöver en plats där de får vara ifred och kunna 

hänga fritt i vattenpelaren. Tyngden ska inte gå i botten. Racket 

behöver några månader på sig för att organismerna ska använda det 

som habitat. Så i augusti/september är det läge att ta upp dom. 

 

Analys 
När man tar upp racken behöver man stereoluppar, baljor och skålar stora nog att rymma en 

skiva. Det behövs också artböcker och bestämningsnycklar. Vilket är utrustning som i stort 

sätt finns på Fenix. Vi har även en utelaborationsmiljö som är perfekt att använda i det här 

sammanhanget. För artbestämningen finns det god att hjälp att få på hemsidan för Virtue, alla 

tänkbara organismer som kan tänkas att hitta finns det information om. I samband med 

artbestämningen lägger man till allt man hittat i sitt projekt som skapades i samband med 

uppstarten och databasen byggs på. 

Bild hämtad från  
Virtues hemsida 
 



Underlag för lektioner  
För att kunna genomföra det här med den röda tråd jag nämnde behöver vattenekosystem vara 

en genomgående tråd genom kursplanerna för de kurser som vi, naturvetenskapslärarna, 

undervisar i. Kurserna jag inkluderar i detta är Biologi 7-9, gymnasiets Naturkunskap och 

Biologi samt Gymnasiearbete för naturvetenskapsprogrammet. Observera att eftersom syftet 

för kursplanen i biologi för grundskolan är lika över alla årskurserna 1-9 kan det även utökas 

till att omfatta hela grundskolan men det är ett större samarbete som kanske få vara aktuellt på 

längre sikt. 

När jag sammanställer detta är det inte svårt att urskilja den röda tråden jag eftersöker. I 

styckena som följer kommer jag redogöra för vad det står i respektive kursplan. 

 

Kursplaner 
I grundskolans kursplanen för biologi står det i syftet att  

” Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av 

systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, 

genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera 

såväl digitala verktyg som annan utrustning.” samt ” Genom undervisningen ska eleverna 

också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av 

naturvetenskapliga arbetsmetoder.” 

Det här tillsammans med att eleverna ska ges möjligheter att se sammanhang i naturen ger 

virtue en valid anknytning att använda i undervisningen. (Skolverket, kursplan i biologi för 

grundskolan) 

 

För gymnasiets naturkunskapskursen står det i det centrala innehållet att kursen ska beröra 

ekosystem och i kursens syfte står det att  

” undervisningen ska behandla olika innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, 

jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa eller genmodifiering ska den också påvisa hur 

dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt.” samt ”såväl med 

som utan digitala verktyg, använda naturvetenskapliga kunskaper och arbetsmetoder.” 

 

För gymnasiets biologikurser står det i syftet att eleverna genom ekologin ska få utveckla 

kunskaper om hur man skyddar jorden. Det står även där att ”Undervisningen ska innefatta 

naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, göra 

systematiska observationer, planera och utföra experiment och fältstudier samt bearbeta, 



tolka och kritiskt granska resultat och information. I undervisningen ska eleverna ges 

tillfällen att argumentera kring och presentera analyser och slutsatser. De ska även ges 

möjlighet att använda datorstödd utrustning för insamling, simulering, beräkning, 

bearbetning och presentation av data.” 

Hela metoden i Virtue omfattas av denna delen i syftet.  

 

Utifrån mitt perspektiv som gymnasielärare på Naturvetenskapsprogrammet kan man även 

använda Virtue som en metod att besvara en frågeställning i ett gymnasiearbete. Enligt 

skolverket i programmålen för naturvetenskapsprogrammet ska man genomföra ett arbete 

enligt följande instruktion 

” Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, 

genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom 

programmet.” 

 

Min lektionsplanering 
Eftersom min önskan är att detta ska vara ett samarbete gör jag inte en planering som omfattar 

de övriga kurserna jag nämnt utan hoppas det blir där vi tar vid samarbetet och utformar 

tillsammans. Så jag utgår från Biologi 1 och detta är en preliminär planering för att ha ett 

uppslag att börja med. På vår skola är det årskurs 1 som löser Biologi 1. Eleverna som 

analyserar racken kommer alltså inte kunnat sätta ner dom själva. 

Virtue blir en del av ekologiavsnittet så planeringen här är övergripande för området men de 

specifika lektionerna som handlar om insjöar specificerar jag noggrannare.  

 

Biologi 1, Ekologiavsnittet 
Syfte 
Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka 

svar på frågor, göra systematiska observationer, planera och utföra experiment och fältstudier 

samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. 

 

  



Förmågor att utveckla 
Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur 

dessa utvecklas  

Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer 

samt förmåga att hantera material och utrustning. 

 

Centralt innehåll 
Ekologi 

- Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt 

ekosystemtjänster. 

- Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor 

om bärkraft och biologisk mångfald. 

- Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer 

som påverkar detta. 

- Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta 

 

Biologins karraktär och arbetsmetoder 

- Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning 

- Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern 

utrustning. 

- Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder. 

 

Bedömningsplan 
Avsnittet behöver börjas med naturtyper och energiflöden så att förståelsen för ett ekosystem 

och det kretsloppen blir förankrat. Fokus blir terrestra system, biotiska och abiotiska faktorer. 

Det blir även en övningsexkursion av olika naturtyper, podsol och brunjord, för att träna på att 

läsa artnycklar och få lite erfarenhet av fältarbete. Det bedöms genom diskussioner och ett 

skriftligt prov. När det är klart går vi igenom sjötyper och avslutningsvis tar vi upp racken och 

eleverna bedöms efter sin förmåga att genomföra projektet utefter kursens syfte.  

 

  



Planering för VIRTUE-momentet 
Under mars/april kommer jag tillsammans med nuvarande tvåor att placera ner 6 rack på tre  

ställen i Hjortsjön i närheten av Fenix. Racken kommer vara på ca 500 m mellanrum. Miljön 

kring ställen skiljer sig åt genom att det på ena stället är tallskog, på andra sankmark med 

mycket vass och tredje sandstrand med lövträd.  

Vid läsårsstarten börjar vi med ekologiavsnittet och i mitten på september kan vi ta upp 

racken. Samtidigt som vi tar upp racken får eleverna sätta i nya så att de får göra hela 

momenten men vid samma tillfälle. Så förberedelserna blir att gruppvis sätta ihop racken och 

att vi gruppvis sedan åker ut och tar upp ett i taget. 

Eleverna ska när vi tar upp racken titta på miljön runt, om det finns inlopp eller 

avrinningsområden. De ska även notera hur racken varit placerade. 

När de är upptagna och kan vi börja titta på skivorna och då ska de notera om det är skillnader 

på över och undersida, om det är skillnad på hög och låg placering. Täckningsgrader ska 

noteras och sen ska de hitta igen arterna. När de är klar med en skiva kan de göra avskrap för 

att titta i mikroskåp om de har något de vill titta närmare på. 

Frågeställningen jag tänk börja med är ”Vill vi bada i Hjortsjön?”. Förhoppningsvis får vi 

fram en del uppgifter vi kan analyserar så att vi kan svara på frågan.  En tanke jag har är att 

det är möjligt att det går att använda kommunens miljöstrateg för se om hon kan bidra med 

kunskaper. 

Min frågeställning går inte att mäta eller ge ett svar på annat än godtyckligt vad man själv 

tycker så vi kommer behöva diskutera frågeställningen allt eftersom och tillsammans ändra 

den så det går att svara på den. Det ger en vidare diskussion till vad som kännetecknar en bra 

frågeställning. Avslutningsvis får vi fundera på nya frågeställningar man skulle kunna jobba 

vidare med. Det här blir nog en bra övning i att se vad som kännetecknar en naturvetenskaplig 

frågeställning. Någon av eleverna har kanske användning av frågeställningarna till ett 

framtida gymnasiearbete. Fast då får vi lägga i fler rack. 

 

  



Avslutningsvis 
Varför tycker jag det är viktigt att vi använder ekologin som en röd tråd? Vad vinner vi på 

det? Eleverna jag tar emot har olika förkunskaper och den största skillnaden är deras 

laborationsvana. För att undervisningen ska bli så likvärdig som möjligt behöver vi börja 

någonstans och få arbetsområden vi samarbetar kring. Det kan aldrig bli helt lika men vi kan 

dra åt samma håll 

Förutsättningarna för att lyckas med det här är att det är något alla lärarna vill. Sen behövs det 

ett gemensamt mål och det behöver även vara något som vi är överens om med våra rektorer.  
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