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Inledning  
 
Efter några fantastiska och inspirerande dagar på Kristinebergs marina 
forskningsstation kände vi direkt att detta vill vi göra med våra elever. Att få 
handfasta hjälpmedel att arbeta med i för oss limniska miljöer på ett intressant sätt 
kändes helt rätt. Att det dessutom är ett projekt som sträcker sig över stora delar av 
världen kändes extra intressant och ger en större meningsfullhet till arbetet. Vi insåg 
att det skulle vara svårt att genomföra i helklass på 25 till 30 elever till att börja med 
så här fick vi tänka vilka alternativ vi har till elevgrupper.  Då en av oss lärare även 
undervisar i grundsärskolan på högstadiet med en mindre elevgrupp valde vi att 
vända oss till dem. Gruppen består av fyra glada ungdomar som tillhör år nio.  
 
Koppling till läroplan för grundsärskolan 
 
Enligt grundsärskolans 7-9 centrala innehåll kan man läsa att eleverna skall ha 
undervisning om följande:  

● Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem 
● Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra 

och med miljön. Fotosyntes och förbränning. 
● Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och 

mångfald enligt evolutionsteorin. 
● Fältstudier, experiment och sorteringar. Hur de genomförs och 

används för att undersöka närmiljön.  
● Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar 

med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer såväl med som utan 
digitala verktyg.  

 
Vidare i kunskapskraven kan man läsa vidare att: Eleven kan medverka i att 
genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentation av 
arbetet och resultaten.  
 
Med detta som utgångspunkt planerar vi att genomföra ett projekt med hjälp av 
Virtue under vårterminen 2020.  Vi kommer förbereda arbetet, planera för 
fältstudierna, genomföra dessa och efterarbeta enligt följande beskrivningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förarbete i klassrummet 
 
I undervisningen började vi redan för ett år sedan att introducera begrepp som ekosystem 
och vi har tittat på ekosystem på land. Då en av oss äter en vegetarisk kost på skolan 
uppstod diskussionen om varför man inte äter kött. Vi började prata om producenter och 
olika typer av konsumenter och utifrån det kom vi in på näringspyramider och energiförluster 
i varje steg. Vi styrde sedan deras frågor och funderingar mot vart det finns 
toppkonsumenter och vad som behövs för att de skall kunna leva. I Värmland är vargen en 
het potatis som öppnar mycket frågor och förutfattade meningar. Från vargen tittade vi på 
vad som måste finnas i ett revir för att vargarna skall kunna överleva. Hur stort är ett revir 
och vad kan storleken bero på?.  
 
Vi har även tittat på olika typer av miljöer. Där vi har jämfört fotbollsplanens arter mot samma 
yta på en äng. I den jämförelsen hamnade vi på pollinerares viktiga roll för ett ekosystem 
och hur det ur ett samevolutionärt perspektiv organismer har förändrats. I detta arbete måste 
man utgå ifrån någon typ av berättelse för att eleverna skall ha något konkret att hänga upp 
begrepp och fakta på. Med denna grupp var det Björkmätarna i Londons industrialisering 
som fungerade. Det blev greppbart att det var de vita fjärilarna som hade de bästa 
förutsättningarna innan nedsotningen och de svarta som hade de bästa förutsättningarna 
efter nedsotningen. 
  
Den litteratur vi använder oss av på skolan är fokuserad på landlevande organismer. Det är 
naturligt då skolan ligger i Värmland och kopplingen till den marina faunan är liten. Vi har 
många elever som aldrig upplevt en marin miljö. Den rikedomen av arter som även finns i 
limniska miljöer är inte lika spännande till utseende som de marina organismerna. Därför 
kommer vi även att sätta ut ett par rack på kusten varav någon även i Idefjorden, för att se 
hur påväxten ser ut i det bräckta vattnet jämfört med de marina och limniska miljöerna. Skall 
jag vara helt ärlig så är min förhoppning att eleverna får en kunskap om att det finns marina 
miljöer och att de skiljer sig från de limniska som de är vana med. Då det skall bli väldigt 
intressant vad som fäster på racken i Fryken och om man kan få någon påväxt som man inte 
ser på grunt vatten annars. Kommer racken att angripas av några predatorer och i sådan fall 
vilka.  
 
En viktig del är att vi ska komma överens om vilken frågeställning vi ska ta oss an. 
Vad är det som skall undersökas? Ska vi bara studera djur‐ och växtlivet på en viss 
plats eller göra en mer avancerad undersökning med jämförelser av olika miljöer? 
Här kommer vi lärare att styra diskussionerna mot att jämföra stillastående vatten 
och vatten i rörelse. Utifrån frågeställningen ska vi sen försöka hitta bra placeringar 
för racken. Vi börjar med att finna lämpliga platser med hjälp av en karta från Google 
maps. Vi kommer då även att ta reda på platsens koordinater som underlättar vid 
rapporteringen till Virtues hemsida.   
 
Platserna måste uppfylla kriteriet att det ska finnas en lättillgänglig flytbrygga där vi 
kan ta reda på vem som äger den så vi kan försäkra oss om att det är ok att vara 
där. En brygga skall vara vid rinnande vatten och en vid stillastående vatten. När vi 
funnit våra platser planerar vi in ett besök för att säkerställa att det är lämpliga 



platser. Här har vi i förväg redan sett ut ett par bra platser i sjön Fryken som inte 
ligger långt från vår skola.  
 
Fysiska förberedelse: Eleverna måste lära sig använda stereoluppar och 
mikroskop på ett effektivt sätt. De skall även montera racken som vi ska använda 
oss av. De får då även träning i att läsa ritningar vilket kan kopplas till teknikämnet.  
Vi måste även gå igenom hur man använder kameran som är kopplade till 
mikroskopet vid fotografering för att underlätta dokumentering och identifiering.  
Eleverna måste även kunna använda enkla bestämningsnycklar för att kunna 
identifiera de organismer vi förhoppningsvis kommer finna. Vi kommer att utgå från 
den nyckel som finns i “mäta vatten” och göra en förenkling av den så att den blir 
mer tillgänglig för våra ungdomar samt de bilder som går att finna på Virtues 
hemsida.  
 
 
Genomförande i fält: Vi kommer att behöva göra två besök vid våra valda 
utsättningsplatser. Ett när vi placerar ut racken och ett när vi plockar upp dem igen. 
Vi kommer även att mäta vattentemperatur, pH och siktdjup vid de tillfällena. De 
hjälpmedel vi har att tillgå här för dessa mätningar kommer vi att gå igenom ute vid 
provtagningsplatserna. Detta är mätningar vi kommer göra tillsammans och kräver 
ingen större förberedelse innan.  
Här kommer vi avsätta minst en halv dag per tillfälle för att hinna göra allt i lugn 
samtidigt som vi umgås och kanske tar en fika ute i naturen. Här får vi chans att 
prata med ungdomarna om biologisk mångfald samtidigt som vi arbetar och umgås 
tillsammans. 
När vi är ute i fält kommer eleverna att få dokumentera sitt arbete med hjälp av 
mobiltelefoner. Att få ta kort på sitt arbete är ett sätt att få känna sig delaktig, de kan 
visa sina familjer vad det arbetar med i skolan och de kan få fina bilder till det arbete 
de skall skriva senare.  
 
Plattorna kommer vi transportera från provplatsen till skolan i mjuka plastlådor med 
tättslutande lock, t ex tomma glass‐eller godislådor. De kommer fyllas på med vatten 
från provområdet. Vi har tillgång till kylskåp där de kan förvaras om vi inte hinner titta 
på dem med en gång.  
 
 
 
 
 
Efterarbete: En viktig del av efterarbetet inne i skolan blir att försöka identifiera så 
många organismer som möjligt tillsammans med eleverna enligt nyckel och bilder. 
Här kommer vi har tillgång till de verktyg som vi lärt eleverna att använda, främst 
stereoluppar. Om påväxten är mindre kan vi behöva skrapa av lite för att göra ett 
preparat och då blir mikroskopen mer användbara. Då våra ungdomar inte har 



fallenhet för att söka information på egen hand via bestämningslitteratur behöver vi 
förenkla och ge dem möjligheter till artbestämning samtidigt som de ska känna att de 
klarar av momenten på egen hand. Vi kommer även att behöva ta fram bilder på 
alger och de djur som kan finnas som eleverna kan använda sig av vid 
artbestämningarna. Vi kommer att utgå från Virtues hemsida och sammanställa en 
överskådlig plansch där det kan leta efter sina fynd.  
 

 
olika grönalger     fåborstmask 
Bilden hämtad från virtues hemsida 

 
Vi kommer ha möjlighet att fotografera med hjälp av mobiltelefoner direkt på plats 
men även med hjälp av kameran till stereoluppar och mikroskop inne i skolan. Första 
moment blir att försöka få en uppfattning om graden av påväxt rent visuellt. Vi 
kommer att fotografera skivorna och försöka gradera dem efter mängden påväxt. I 
“Mäta vatten” finns en beskrivning hur man kan få ett mått på detta genom att dela in 
skivorna i cm-stora rutor och räkna organismer med hjälp av mikroskop. Eventuellt 
kan detta blir för svårt för våra ungdomar så då måste vi förenkla. Ett sätt kan vara 
att ta fram bilder av skivor med olika grad av täckning i procent som de kan jämföra 
med. 
 

 
Bilden hämtad från virtues hemsida 
 
 
 
 
 



Skrivning av rapport   
När vi har arbetat färdigt med identifieringen av organismerna på plattorna och 
dokumenterat våra fynd kommer vi till det så viktiga efterarbetet. En del kommer 
vara att dokumentera på Virtues hemsida de resultat vi fått. Detta för att det ska vara 
så “riktigt” och “viktigt” som möjligt för våra elever - de bidrar till ett viktigt projekt som 
är större än att bara undersöka vad som finns i Fryken.  
När det gäller att skriva en naturvetenskaplig rapport kommer vi att göra detta 
tillsammans med hjälp av smartboarden vi har i klassrummet. Vi utgår här från den 
mall vi använder kring rapportskrivning på skolan och skriver gemensamt. Vi 
kommer även att klippa in lite bilder för att göra rapporten mer tillgänglig och 
intressant för eleverna. Detta arbete kommer vi sen att skriva ut så alla elever får 
med sig ett arbete hem att visa och spara.  
 
Bedömning 
I kunskapskraven för särskolan kan man läsa att: Eleven kan medverka i att 
genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentation av 
arbetet och resultaten.  
När det gäller vår bedömning av detta kommer det att ske kontinuerligt under 
arbetets gång. Ges eleverna möjlighet till och är de delaktiga på en adekvat nivå?  
 
Tidsplan för genomförandet 
När isen släpper på Fryken behöver vi få i racken så fort som möjligt. Vi hoppas på 
att kunna sätta ut dem vecka 10. 
Inhämtning av racken blir i slutet av maj för att de skall få vara i vattnet så lång tid 
som möjligt. 
 
Avslutningsresa i marinbiologins tecken 
Eleverna går ur årskurs 9 och skall vidare till gymnasiet. Därför skall vi göra en 
avslutningsresa och passar då på att åka till Strömstad för att titta på racken från 
marin miljö. Detta är mest för att belysa skillnaden mellan limniska miljöer och 
marina. 
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