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Bakgrund. 

Jag går en kurs på Göteborgs Universitet som heter Virtue. I kursen ingår att vi ska redovisa hur vi 
arbetat med Virtue under året. 

Virtue? Vad är det? 

Virtue är ett koncept som påvisar vad som kan tänkas växa i en marin miljö. Man placerar ut ett 
eller flera så kallade rack som består av plastskivor i 5 våningar. Dessa placerar man ut i den 
marina miljön som man vill undersöka. På de olika våningsplanen kommer förr eller senare att 
ske en påväxt och det är denna man sedan undersöker och dokumenterar på Virtues hemsida. 

Målgrupp 

Min målgrupp är min egen klass som är en åk 3 med 18 stycken elever. 
Barnens ålder är 8-10 beroende på över- och underåriga elever. Könsfördelningen är lika; 9 
flickor och 9 pojkar. Jag och klassen har arbetat tillsammans sedan terminsstarten ht 13. 
Skolan heter Hammars skola och ligger i utkanten av Kristianstad, en kommun med ca 80 000 
invånare. Upptagningsområdet har varierat under åren. Tidigare var det mycket högutbildade 
föräldrar men det har förändrats framför allt de senaste 10 åren. Tidigare hade vi endast ett fåtal 
invandrarbarn och då med föräldrar som valt att flytta till området. Nu har vi ca 30 % 
invandrarbarn i klasserna. Klassernas storlek har också förändrats under åren med 15 elever som 
minst till 33 elever som flest. 

Mina mål 

Mitt primära mål är att skapa nyfikenhet och inspiration inför tema Virtue och mitt sekundära 
mål är att eleverna ska få jobba efter följande arbetsgång. 

1. Jag undrar… (frågeställning) 
2. Jag tror att… (hypotes) 
3. Så här blev det… (svar) 



 

Mitt syfte: 

Anledningen till mina mål är enkla.  
 
Glädje och nyfikenhet i arbetet gör att inlärningen blir så mer effektiv och om jag får in 
arbetssättet med frågeställning, hypotes och svar så blir min grupp en tänkande grupp och det 
gillar jag. 

 
Planeringsstadiet. 

Eftersom jag till det här året har tagit emot en ny klass så hade eleverna inte någon chans att 
påverka valet av tema. Jag letade efter bra och intressanta kurser att gå under ht 13 och fann en 
kurs som hette Virtue. Min nyfikenhet väcktes och en plan började ta form. Vi bor på 
Kristianstadsslätten med Kristianstads vattenrike runt hörnet. Där har Helge å en central och 
viktig roll. Helge å rinner ut i Hanöbukten. En bukt som är omskriven i media för sina döda 
bottnar och dåliga marina miljö. Kan man få ihop ett tema med en jämförelse mellan olika 
vatten. Färskt och bräckt? Kanske hitta skillnader mellan vattentyperna och även hitta skillnader i 
vad som växer i de olika typerna av vatten. Kan jag få eleverna att förstå detta med några enkla 
experiment. Avdunstning skulle kunna påvisa saltets existens. Många tankar hade jag redan före 
mötet med min nya klass och de nappade på temat och kom även med lite fler tankar. Smakar 
sötvatten sött och saltvatten salt. Smakar surt vatten surt? Naturligtvis nappade de även på 
frågan om skillnaderna i växtlighet. Hur skulle jag nu lägga upp vårt tema. Lite erfarenhet sedan 
innan hade jag då jag tidigare gått en alldeles utmärkt kurs som hette Havet i klassrummet. Mina 
experiment har jag hämtat från den kursen. 

Dags att gå in i Lgr 11 för att se vilka mål och syften som kunde passa till detta tema. 
 

I syftesdelen valde jag följande mål då jag tycker att de är så grundläggande. 

”Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och 
nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska 
undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska 
undersökningar och olika typer av källor”. 

”Vi ska utveckla elevernas förmåga att ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet”. 

I kursplanens Centrala innehåll valde jag följande mål att bearbeta. 

1-3 

”Material och ämnen i vår omgivning  

 
• Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom 

avdunstning och filtrering. 

Metoder och arbetssätt  

 
• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.  

• Enkla naturvetenskapliga undersökningar.  



• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. 

 
De olika experimenten jag till slut valde var; 
 

• Skikta sötvatten och saltvatten 
• Måla en teckning med färgat saltvatten 
• Avdunstningsförsök med saltvatten för att avskilja saltet. 
• Virtue 2 rack. Ett i bräckt vatten och ett i färskt vatten. 

 

 
 
Följande material skulle behövas till experimenten i klassrummet: 
 

• Genomskinliga plastbaljor 6 st 
• 5 kg tösalt 
• Karamellfärg grön och röd 
• Ritpapper  
• Dl mått 
• Penslar 
• Tillbringare 3 st 
• Saxar 
• Skedar 

 
Genomförandestadiet 

 
Nu var det äntligen dags att börja vårt tema. Våra rack hade till slut hittat rätt och det var dags 
att sätta ihop dom. Jag delade in klassen i 6 grupper med 3 elever i varje grupp. Jag valde att göra 
3 grupper med tjejer och 3 grupper med killar eftersom jag ville att tjejerna skulle få ta för sig 
ordentligt. Först hade jag en gemensam genomgång där jag visade hur ett rack sätts ihop och 
sedan fick de bygga själva med en ritning som stöd.  



 

Därefter åkte vi ut till vårt nya fina Naturum i Kristianstad. Det ligger fantastiskt fint mitt ute i 
Kristianstads vattenrike men ändå bara 5 minuters promenad från centrum. Där satte vi ut vårt 
första rack (Helge å).  

 

Det andra racket fick jag själv åka och sätta ut eftersom höstlovet oerhört olämpligt kom och 
störde planeringen. Detta rack satte vi/jag ut i Tosteberga hamn ca 2 mil från Kristianstad. 
(Östersjön, Hanöbukten) 

 



Efter att vi placerat ut våra rack fick alla möjlighet att skriva ner sin frågeställning och hypotes i 
sitt biologihäfte. 

 

Nu var det dags för lite experiment och eleverna hade sett fram emot detta sedan de fick höra 
att vi skulle labba med vatten. Eftersom jag har tillgång till en fritidspedagog på min temadag så 
hade jag delat upp klassen i två grupper för att kunna genomföra försöken på ett bra och lugnt 
sätt. Hellre två små grupper än en stor med två pedagoger. Den ena gruppen skulle alltså 
genomföra försöken och den andra skulle titta på filmer om vatten. Först så ställde jag en fråga 
till eleverna om de med säkerhet visste vad saltvatten var och hur man kan känna igen det. Ett 
svar var att man kunde smaka på det och det andra var att man kunde ställa saltvatten i ett kar i 
fönstret och låta solen värma vattnet så att vattnet skulle avdunsta och lämna saltet kvar. 
Alldeles utmärkt då jag hade tänkt utföra just det experimentet. Här fick vi tillfälle att prata lite 
om avdunstning och vattnets kretslopp. (Detta kan vi utveckla vidare i ett nytt tema om vi vill). Vi 
fyllde ett kar med saltvatten och ställde det i fönstret. Som tidigare så gällde det att skriva ned 
sin frågeställning och hypotes i skrivhäftet. Detta experiment skulle vi nu följa under några 
dagars tid för att sedan få ett svar. 

 

Nu valde jag även att måla en bild med färgat saltvatten och ställde frågan om de kunde lista ut 
vad som skulle hända. (Frågeställning och hypotes) 
Några gissningar fick jag men svaret skulle vi prata om dagen efter när teckningen hade torkat. 



 

Det tredje experimentet stod nu på tur och det var skiktningen mellan salt och sött vatten. 
Jag inledde med att prata och ställa frågor om djurlivet i salt och färskt vatten. Trivs alla djur 
överallt? Vi kom överens om att en del djur inte trivdes i hela Östersjön utan bara i delar av den 
och en del trivdes inte alls där. Jag undrade om de kunde lista ut hur det kunde komma sig. 
Barnen kom fram till att det kunde bero på saltet i havet. 
Någon elev hade hört att det hette bräckt vatten när salthalten var låg eller uppblandat med 
färskt vatten. Någon undrade om hur det fungerar när åvattnet möter havsvattnet. 
Kan sötvattnet och saltvattnet finnas utan att blanda sig? 
Kan vi testa det? Återigen hade vi en frågeställning och en hypotes. Det var dags att prova och 
jag visade hur man skulle göra och sedan gjorde alla eleverna det i sina grupper med mycket gott 
resultat. Att genomföra just denna uppgift med att skikta var mycket populärt och eleverna var 
imponerade över sina tydliga resultat. Tack vare resultaten kunde vi diskutera och fundera vidare 
om det faktiskt kunde vara så att det kunde finnas skiktningar i havet och vad detta kan innebära. 
 
Blanda färgat sötvatten. Blanda saltvatten och klippa ut ett papper att lägga ovanpå saltvattnet. 
Häll det färgade sötvattnet på pappret ovanpå det salta vattnet. (Pappret gör att vätskorna inte 
blandas så lätt) 

 
 

 
Färdigt. 



 
Beundra och fundera =) 

Dagen efter fortsatte vi med att kolla på resultatet på bilden vi målat och vi kunde se att färgen 
hade blivit glittrig. 
Eleverna förstod genast att det skett en avdunstning och att saltet fanns kvar. 
Varje dag smakade vi också på vattnet som vi ställt i fönstret och upplevde att det blivit lite 
saltare för var gång. Nu har vi inte hunnit färdigt med avdunstningsförsöket eftersom vi gjorde 
försöket den här veckan men jag har lagt in en gammal bild som visar hur det kommer att se ut 
när vattnet har avdunstat. 

 

Jag visade även Professor Vattens hemsida där jag tidigare hade skickat in en fråga om vatten 
från mina gamla elever.  

http://www.uvc.uu.se/professorvatten/ 
Frågan var då varför sött vatten heter som det gör när det inte smakar sött=) 
Svaret blev att sött helt enkelt var motsatsen till salt men mina elever tyckte att motsatsen till 
sött var surt vilket även mina gamla elever reagerade på.  

Efter temadagen var det dags att ta upp våra rack. Jag tog med mig 3 elever till Tosteberga hamn 
för att ta upp vårt rack som suttit i saltvatten och det var tre ganska besvikna killar som tyckte att 
det inte var speciellt mycket som hunnit växa fast på vårt rack. Under bilfärden tillbaka till 
Kristianstad och Naturum gick diskussionerna heta om varför det var så lite påväxt.  

http://www.uvc.uu.se/professorvatten/


 

När vi kom fram till Naturum möttes vi av Sam som är ansvarig för Naturum i Kristianstad. Med 
hans hjälp skulle vi nu försöka titta på våra rack. Efter en stund kom resten av klassen och vi tog 
även upp vårt sötvattensrack. Även här var det flera som uttryckte att de trodde att det skulle ha 
varit en större påväxt.  

 

Nåväl. Sam hade dukat upp 6 olika stationer med stereoluppar samt en station med ett 
mikroskop. Detta var kopplat till en videokamera som visade bilden på en stor tv-skärm. Han 
kunde även filma allting och spara det. Eleverna fick nu för första gången prova på att använda 
sterolupparna och de blev förvånade att man ändå kunde se en hel del. Det var grönalger som de 
kunde se men även någon form av rör på sötvattensskivorna.  

  



När alla hade fått titta på både sötvattensskivorna och saltvattensskivorna så tittade vi 
gemensamt på bilderna från mikroskopet.  

 

Sam hittade flera intressanta saker. Vi tror att vi såg klockdjur (ciliater) på både salt och 
sötvattensskivorna. På sötvattensskivorna hittade vi dessutom ett maskdjur och en kiselalg. 

 

 

Tyvärr har mina elever inte världens bästa tålamod och efter en timme så var de helt klart mätta 
på dessa upptäckter. Vi fick utforska Naturum i stället. Inte illa det heller för vårt Naturum är 
fantastiskt fint. Väl tillbaka i klassrummet avslutade vi vårt virtueprojekt för denna gången med 
att skriva ned våra tankar i biologihäftet. De flesta hade skrivit att de trodde att det skulle växa 
betydligt mer än vad det hade gjort och de flesta hade skrivit att det skulle växa ungefär lika 
mycket på båda racken men lite olika saker. 

Utvärderingsstadiet 

Syfte. 

Syftet med målen var att barnen skulle tänka tillsammans och att de skulle arbeta bra med 
uppgifterna. 

Lyckades jag med mina syften? 

Svar:  

Absolut. Vi fick igång diskussioner och funderingar kring salt och sött vatten samt vad som kan 
växa där och eventuella skillnader. 
De blev definitivt nyfikna och jobbade mycket intresserat. (Så länge de orkade) 



De tyckte att det var spännande att göra experiment och de har lärt sig att hantera en 
stereolupp.  

Lyckades jag bearbeta mina mål? 

Mitt mål var att jobba efter  

Fråga, hypotes och svar. 

Samt 

Att skapa nyfikenhet. 

Svar: 

Ja. De blir duktigare och duktigare men vi behöver jobba mer med att befästa arbetsgången. 
Nyfikenheten finns absolut där och de är väldigt ivriga att komma igång. Tålamodet måste övas 
upp. 

Som avslutning måste jag få berätta att vi kommer att fortsätta med Virtue ett tag till då nästa 
frågeställning är: 

Växer det mer under sommarhalvåret? 

 

Av och med: 

Eric Bengtson 

Hammars skola 

Kristianstad 
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