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Sammanfattning

• Detta är en uppsats om ett möjligt gymnasiearbete inom marinbiologi för elev 
som går på naturvetenskapsprogrammet. 

• VIRTUE är en metod för generella studier av påväxt på skivor nedsänkta i 
vattenmiljöer. Resultat från VIRTUE kan registreras och jämföras i en 
internationell databas.

• En möjlig plats och resurs för gymnasiearbetet är Käringö marinbiologiska station 
som är i en uppstart fas.

• Som instruktion och handledning för genomförande av gymnasiearbetet 
sammanställs information från Skolverket.

•
• Nyckelord: 

marinbiologi,fältsudier,virtue,gymnasiearbete,naturvetenskapsprogrammet,Kärin
gön



VIRTUE

• Konceptet är enkelt: Ett antal skivor monteras på rack och placeras ut 
i olika vattenmiljöer och årstider. Genom att sedan analysera påväxt 
på skivorna och registrera fynden i en internationell databas, får 
eleverna ett underlag för jämförelse och diskussioner av resultat.
Mer information finns på hemsidan http://www.virtuedata.se/sv

• Virtue fungerar för alla åldrar, eftersom projektet kan anpassas till 
olika åldrar och mognadsgrad. I gymnasiet kan Virtue användas inom 
flera ämnen såsom biologi, matematik, miljökunskap och fysik. 
Projektet är i grunden enkelt, billigt och fungerar året runt.

• Se exempel på VIRTUE rapporter och projektarbeten på 
www.virtuedata.se/sv/rapporter-och-projektarbeten

http://www.virtuedata.se/sv


Käringö marinbiologiska station

• Käringö marinbiologiska station är en verksamhet i uppstartfasen som utgår från författarens personliga intresse för 
marinbiologi. 

• Stationen har idag följande resurser;
- kontorsplatser med internet, färgskrivare, …)
- sjöbod med brygga och badstege
- förråd med arbetsbänkar och verktyg
- öppen båt 5 m med aktersnurra
- 2 stycken kajaker
- ekolod med GPS, mobilt
- diverse fiskeutrustningar inkl. burar för hummer, havskräfta och torsk
- stereolupp Nikon 8 – 120 gångers förstoring
- mikroskopbelysning med 2 stycken flexibla armar med fiber-ljus pus ringbelysning 8 punkter
- mikroskop Carl Zeiss 100 – 800 gångers förstoring, faskontrast
- diverse utrustning för mikroskopering (objektglas, täckglas, immersionsolja, …)
- bottenskrapa med lina (under tillverkning)
- planktonhåv 25µm med lina (skall beställas)
- tubkikare med stativ, marinkikare, fältkikare
- fotoutrustning Nikon systemkamera med objektiv (normal, makro, tele) och stativ
- diverse bestämningslitteratur

• Skolan och eleven eller gruppen av elever får där så är möjligt komplettera med lokaler, hjälpmedel och utrusning.

• Övriga tillkommande löpande direkta kostnader för gymnasiearbetet inklusive resor och mat betalas av skola/elev/elever.

• Käringö marinbiologiska station drivs i bolagsform genom Vinga Konstruktion AB, Org. Nr 556273-5943



Medhjälpare på Käringö 
marinbiologiska station

• Möjlig medhjälpare är författaren som är bosatt på 
Käringön. Arbetet görs ideellt utan kostnad för 
skola/elev/elever.

• Utbildning/erfarenhet;
- Navigation skepparexamen klass VIII
- Fartyg maskinistexamen klass VIII
- Chalmers Tekniska Högskola: civilingenjör maskin
- Göteborgs Universitet: marinbiologi, oceanografi, 
fiskekologi, latin, VIRTUE (pågående)
- Linnéuniversitetet (Växjö/Kalmar): latin
- Vinga Konstruktion AB företagsägare (ventilation för fartyg 
och offshore)
- lärarvikarie Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Högstadiet 
Henån
- musselodlare
- hotellägare

• Stephan Hagerling, personnummer 19510111-0079



Vad är ett gymnasiearbete?

• På alla nationella program i gymnasieskolan ska eleverna genomföra 
ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 
gymnasiepoäng som genomförs inom ramen för examensmålen. 
Gymnasiearbetet ska relatera till examensmålen och vara ett kvitto på 
att eleven är väl förberedd för kommande högskolestudier eller det 
yrkesområde som programmet utbildar för. Därför är det naturligt att 
gymnasiearbetet genomförs i slutet av utbildningen. För att få en 
gymnasieexamen krävs ett godkänt betyg på gymnasiearbetet.

• Källor: 16 kapitlet 26–28 §§ skollagen, 1 kapitlet 3 § och 4 kapitlet 1 §
gymnasieförordningen, proposition 2008/09:199 sidan 118.



Vilka betyg kan man få på gymnasiearbetet?

• Som betyg på gymnasiearbetet ska betygen E eller F användas. 
Betyget E ska användas om en elev har nått examensmålen för 
gymnasiearbetet. I annat fall ska betyget F användas. Betyg ska sättas 
efter genomfört gymnasiearbete.

• Källor: 15 kapitlet 22 § och 25 § skollagen.



Vem sätter betyg på gymnasiearbetet?

• För varje elev ska rektorn utse en lärare som är ansvarig för 
gymnasiearbetet. Den ansvariga läraren beslutar om betyget på 
gymnasiearbetet. Innan den ansvariga läraren beslutar om betyget 
ska en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskapsområde 
som gymnasiearbetet handlar om, yttra sig.

• Källor: 4 kapitlet 4 § och 8 kapitlet 1 e § gymnasieförordningen.



Enskilt eller i grupp

• Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska 
varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever 
genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna 
följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för 
sig.



Lgy11 - 3.16 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Examensmål

”Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska 
resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna 
ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer 
av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig 
respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap 
bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, 
laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska 
därför vara centrala inslag i utbildningen.”



Figur 1. VIRTUE 
Rack från 2016, 

2015(mitten) 
och 2018 här 
inspekterade 
2018-08-10. 

Plats Käringön 
Halvors sund



Figur 2. Käringö 
marinbiologiska 

station –
Stereomikroskop, 

stereolupp och 
kalljusbelysning



Figur 3. Käringö 
marinbiologiska 
station - Brygga



Figur 4. Käringö 
marinbiologiska 
station – Sjöbod 
(närmast i bild) 
och båt på land



Figur 5. Strandexkursion norr om Käringön
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