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Sammanfattning  

Syftet med VIRTUE projektet är att undersöka påväxten på skivorna och om det är någon 

skillnad på de rack som sitter i hamnen jämfört med de rack som sitter ute till havs. I maj 

månad 2019 fick åk 2 elever hjälpa till att sätta ut de färdigbyggda VIRTUE racken i 

Småbåtshamnen i Ystad som en del av deras pedagogiska program. I september månad åkte 

åk 9 och gymnasieelever ut och studerade VIRTUE skivorna från båt. Vid ett tillfälle i 

december 2019 fick eleverna som går tredje året på gymnasiekursen ”Naturvetenskaplig 

specialisering” en presentation av VIRTUE projektet i deras klassrum. Besöket gjorde som en 

introduktion till den undersökning av VIRTUE skivor som eleverna kommer att göra till våren 

2020. Det sammanställda resultatet kommer att läggas in på VIRTUE:s hemsida så att fler kan 

följa projektet. Målet blir att antingen acceptera eller förkasta hypotesen VIRTUE racken som 

är placerade till havs kommer att ha en annan biologisk mångfald än de VIRTUE rack som är 

i hamnen.   
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Bakgrund 

VIRTUE projektet har varit igång sedan år 1998 i olika former och är ett samarbete mellan 

Göteborgs Universitet och Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. VIRTUE är ett skolprojekt där 

allt från förskolebarn-gymnasieelever placerar ut plastskivor på rack i en sjö eller i en 

havsmiljö. Efter några månader kan påväxten studeras och därmed den biologiska mångfalden 

på skivorna (VIRTUE, 2019).  

 

Introduktion 

Marietorps naturskola i Ystads kommun har funnits sedan år 2000. Marietorps naturskola och 

den marinpedagogiska verksamheten som är en permanent del av naturskolan tar emot klasser 

från förskola - gymnasium och utför pedagogiska program som är kopplade till läroplanen och 

till de globala målen. Varje årskurs kommer minst en gång per läsår tillsammans med sina 

lärare och lär sig mer om djur och natur antingen på land eller i vattnet genom exempelvis 

håvning. Inför de olika pedagogiska programmen som Marietorps naturskola utför skickas 

programmet till klassläraren med information om träffen och hur de ska förbereda sig.  

Marietorps naturskolas marinpedagogiska verksamhet befinner sig i direkt närhet till Södra 

Östersjön och Småbåtshamnen i Ystads kommun. Verksamheten har även en lokal där 

stereoluppar och bestämningslitteratur finns tillgängligt. Under våren 2019 beställdes delar av 

Göteborgs Universitet för att kunna bygga VIRTUE rack.  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med VIRTUE projektet är att undersöka vilka olika djur och alger som sätter sig på de 

olika skivorna och om det är någon skillnad på de rack som sitter i hamnen jämfört med de 

rack som sitter ute till havs.  

Det finns många olika frågeställningar att använda när man studerar VIRTUE. Ett exempel är 

att undersöka hur salthalten påverkar den biologiska mångfalden, en annan är hur djupet 

skulle kunna påverka organismerna och en tredje frågeställning kan vara att studera ur 

vindexponering kan påverka påväxten på skivorna. Vi på Marietorps naturskola valde att 

fokusera på: 

• Hur ser den biologiska mångfalden i Östersjön ut i hamnen respektive till havs? 

Hypotes 

Hypotes: VIRTUE racken som är placerade till havs kommer att ha en annan biologisk 

mångfald än de VIRTUE rack som är i hamnen.  

De arter av djur och växter som lever ute till havs behöver klara påverkan av starka vindar, 

strömmar och en varierande salthalt.  I hamnen är det mer stillastående vatten men däremot 
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måste djur- och växtlivet tåla utsläpp från båtbottenfärger (TBT) och från dagvattnet som 

rinner ut där (Lagerström, M (2019). 

 

Avgränsningar 

Det geografiska området som kommer att studeras är från Småbåtshamnen i Ystad 

(koordinater) till pirarmen i Ystad hamn se Bilaga 1. (Google Maps, 2019). 

 

Teori 

De pedagogiska programmen som Marietorps naturskola erbjuder till skolor är kopplade till 

läroplanen och till de globala målen. I Bilaga 2 ges kopplingar till läroplanerna Lgr11, Lgy11 

samt till de globala målen.  

 De 17 globala målen har tagits fram av FN och representerar hållbarhetsmålen som ska nås 

till 2030 (Globala målen, 2015). Ett av dessa globala mål är Ekosystem och biologisk 

mångfald. Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan 

arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden (SLU, 2019). 

Genom att sänka ner VIRTUE skivor i vattnet kan påväxten på dessa skivor studeras och 

därmed även den biologiska mångfalden i södra delen av Östersjön (VIRTUE, 2019). 

Östersjön är ett bräckt hav vilket innebär att det är en blandning mellan salt och sött vatten. 

Salthalten varierar mellan de norra sötare och de saltare södra delarna av Östersjön. Det här 

påverkar vilka djur och växter som trivs i de olika områdena. Andra faktorer som påverkar 

livet i havet är temperatur, syre, siktdjup, djup, vindar och strömmar (WWF, 2019).  

 

 

Metod 

Förberedelser: VIRTUE skivorna och racken som levererats från Göteborgs Universitet 

byggdes ihop enligt instruktioner av personal på Marietorps naturskola. Det köptes även in 

tyngder, schacklar, rostfria vajrar och bojar för att kunna placera racken ute till havs.   

I mitten av maj placerades 4 st. VIRTUE rack ut med båt med avståndet 80 cm från ytan till 

översta skivan och fästes med rostfria vajrar med schackel. Salthalten som ligger kring 1%, 

GPS koordinater samt djup antecknades för framtida bruk. 2 st. rack placerades innanför 

pirarmen och 2 st. rack placerades utanför pirarmen (VIRTUE, 2019). 

Småbåtshamnen informerades om VIRTUE projektet och informationsskyltar sattes upp i 

hamnen.  
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Utförande 

I mitten av maj fick åk 2 elever hjälpa till att sätta ut de färdigbyggda VIRTUE racken i 

Småbåtshamnen i Ystad se bilaga 2 (Lgr11,2011).  Eleverna fick en introduktion till vad 

VIRTUE- projektet är för något och hur skivornas påväxt kan studeras. I programmet är 

eleverna ute och håvar efter djur i havet och därför diskuterades även vilka olika djur och 

alger som eleverna trodde skulle bosätta sig på skivorna.  

I september månad åkte åk 9 och gymnasieelever ut med båt och studerade VIRTUE skivorna 

från båt. Med hjälp av A3 bilder fick eleverna se olika djur och växter som kan sätta sig på 

skivorna. En diskussion kring hur salthalt, temperatur och siktdjup kan påverka påväxten på 

skivorna fördes också med eleverna se bilaga 2 (Lgr11, 2011), (Lgy11, 2011).  

I slutet av september påbörjades ombyggnationen av den nya hamnen. De rack som hade 

placerats innanför pirarmen fick därför tas upp och placeras i Småbåtshamnen istället. De 

elever som deltog efter förflyttningen av racken fick därför visuellt jämföra de rack som suttit 

i hamnen med de skivor som varit ute till havs.  

 

Studiebesök på gymnasieskolan  

Vid ett tillfälle i december 2019 fick eleverna som går tredje året på gymnasiekursen 

”Naturvetenskaplig specialisering” en presentation av VIRTUE projektet i deras klassrum 

(bilaga 2) (Lgy11, 2011). 

Besöket gjorde som en introduktion till den undersökning av VIRTUE skivor som eleverna 

kommer att göra under våren 2020. 

Under lektionen gick vi igenom vad VIRTUE är för något och syfte och mål med att jobba 

med VIRTUE. Jag hade med mig ett VIRTUE rack för att visa eleverna hur det ser ut.  Vi 

diskuterade vilka olika frågeställningar som skulle kunna undersökas med hjälp av racken och 

vad man ska göra innan man sätter ner dem i vattnet tex. mäta salthalt, temperatur och djup 

för racken. Tillsammans gick vi igenom VIRTUE:s hemsida och jag visade var bilder på 

sötvattens och saltvattensdjur finns på sidan samt rapporteringsformulär. Eleverna fick även 

se några videor på när havstulpaner fångar sin mat (plankton).   

Elevernas lärare tyckte att VIRTUE projektet passade väldigt bra in i miljökursen och visade 

ett stort engagemang för att påbörja ett eget VIRTUE projekt i deras kurs. Kursen var 

intresserad av att göra en 10 års studie med VIRTUE -racken. Några frågeställningar som 

eleverna kom fram till att de ville undersöka när vi diskuterade var:   

Hur påverkar dagvattenutlopp den biologiska mångfalden på skivorna? 

Vilken månad är tillväxten som högst/lägst på skivorna? 

Hur påverkar olika djup artrikedomen på skivorna? 

Finns det några invasiva arter exempelvis alger eller djur i Östersjön? 
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Hur påverkar mänskliga aktiviteter den biologiska mångfalden? 

Vilka djur/alger klarar inte vintern? 

Tanken är att sätta ner nya VIRTUE rack när jag träffar klassen igen i april nästa år, år 2020.  

Vi kommer även att ta upp de rack ur vattnet som suttit nere sedan maj i år. Dessa kommer att 

transporteras till labbet för vidare bestämning i backar som syresätts med akvariepump. På 

dessa rack kommer eleverna att få jämföra den biologiska mångfalden mellan de rack som 

suttit till havs och de som suttit i hamnen. Till sin hjälp har de stereoluppar, stora och små 

USB- mikroskop samt bestämningslitteratur.  

Eleverna kommer att undersöka och rapportera in resultatet av påväxten på de olika skivorna 

på VIRTUE:s hemsida. De kommer även att få diskutera om det fanns någon skillnad mellan 

racken som satt i hamnen respektive till havs och vad det i så fall kan bero på samt vilka 

faktorer som påverkar resultatet? 

Resultat 

Det sammanställda resultatet kommer att läggas in på VIRTUE:s hemsida så att fler kan följa 

projektet. Målet blir att antingen acceptera eller förkasta hypotesen VIRTUE racken som är 

placerade till havs kommer att ha en annan biologisk mångfald än de VIRTUE rack som är i 

hamnen.  Min förhoppning är att fortsätta med VIRTUE skivorna på Marietorps naturskola 

och inspirera skolor till att följa vårt exempel. Jag hoppas även att miljökursen på Ystad 

Gymnasium kan inspirera fler program på gymnasiet att börja jobba med VIRTUE. 
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Bilaga 1: Geografiskt område för VIRTUE skivor (Google maps, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: 4 st VIRTUE rack placerades i Småbåtshamnen i 

Ystad Koordinater 55°25'34.0"N 13°48'52.6"E 

Bild 2: 2 st VIRTUE rack placerades innanför pirarmen i 

Småbåtshamnen i Ystad. Koordinater 55°25'29.2"N 

13°49'35.3"E 
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Bild 3: 2 st VIRTUE rack placerades utanför pirarmen i 

Småbåtshamnen i Ystad. Koordinater 55°25'21.3"N 

13°49'35.3"E 
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Bilaga 2: Kopplingar till läroplan Lgr 11 och Lgy11 och till de globala målen 

(Lgr 11, 2011) 

 

 

Årskurs  Ämne Centralt innehåll Beskrivning 

Åk 7-9 Biologi Natur och samhälle Biologisk mångfald 

och vad som gynnar 

respektive hotar den. 

Åk7-9 Biologi Natur och samhälle Lokala ekosystem 

och hur de kan 

undersökas utifrån 

ekologiska 

frågeställningar 

Åk7-9 Biologi Biologins metoder och arbetssätt  Fältstudier, 

experiment  

Åk 7-9 Biologi Biologins metoder och arbetssätt  Hur organismer 

identifieras, sorteras 

och grupperas 

utifrån släktskap och 

utveckling. 

Årskurs  Ämne Centralt innehåll  Beskrivning  

Åk 1-3  Biologi Året runt i naturen Djur och växter i 

närmiljön och hur de kan 

sorteras, grupperas och 

artbestämmas samt namn 

på några vanligt 

förekommande arter. 

Åk 1-3  Biologi  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som 

beskriver samband 

mellan organismer i 

ekosystem. 

Åk 1-3 Biologi  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och 

observationer i 

närmiljön. 

Åk 1-3  Biologi  Metoder och arbetssätt  Enkla naturvetenskapliga 

undersökningar. 
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(Lgy 11, 2011) 

Årskurs  Ämne   Centralt innehåll  

Gymnasiet  Naturvetenskaplig 

specialisering  

Fördjupning inom valt 

kunskapsområde. 

Gymnasiet Naturvetenskaplig 

specialisering  

Experiment, fältstudier eller 

observationer. 

Gymnasiet  Naturvetenskaplig 

specialisering 

Tillämpningar inom kunskapsområdet, 

till exempel i samarbete med 

institutioner och organisationer i det 

omgivande samhället. 

Gymnasiet  Naturvetenskaplig 

specialisering  

Naturvetenskapliga uttrycks- och 

presentationsformer, till exempel 

planschutställningar, rapporter, 

reportage och seminarier. 

 

Projektarbetet inkluderar även följande globala mål (Globala malen, 2015) 
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Bilaga 3: VIRTUE skivor i Ystads hamn  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: VIRTUE skivor i Ystads hamn i juli 

2019. Foto: Leonor Lavröd Sologuren 

Bild 2: VIRTUE skivor i Ystads 

hamn i augusti 2019. Foto: Leonor 

Lavröd Sologuren 


