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Text och foto: Christina Fröjd, biologi- och naturkunskapslärare på Bruksgymnasiet i Gimo, Östhammars kommun
E-post: christina.frojd@edu.osthammar.se

Så fantastiskt att få resa till en plats där ytterst få 
personer varit! Min uppgift på expeditionen var 
att lära mig så mycket som möjligt för att sedan 
kunna dela med mig av mina erfarenheter. Som 
lärare vet vi alla att det självupplevda är oslag-
bart när det gäller att entusiasmera våra elever. 

Forskningen ombord på Oden var av olika 
slag. Lera från havsbotten undersöktes, isens 
tjocklek mättes, havsströmmar analyserades, ett så 
kallat flerstråligt ekolod användes för att kartlägga 
havsbotten och radioaktivt beryllium mättes på 
blottlagda stenblock för att fastställa hur länge de 
varit exponerade i luften sedan den senaste ned-
isningen. Dessa och flera andra mätningar gjordes 
för att förstå mekanismerna för glaciärernas bild-
ning, åldrande och avsmältning.

Den givna frågan från många jag träffat efter 
expeditionen är: ”Såg du isbjörn?” Och javisst, 
det gjorde vi. Men jag vill gärna även lyfta fram 
det fantastiska i att vi också hittade foramini-
ferer, små encelliga djur, under glaciären, 1 000 
meter ner genom vattnet, på två meters djup i 
lersedimentet. 

Själv arbetade jag med en forskargrupp som 
skulle ta vattenprover. Som biologi- och natur-
kunskapslärare är jag van vid vattenhämtare 
men att skicka dem tusentals meter ner på bot-
ten i Arktis var något extraordinärt. Tack och 
lov sköttes detta med elektronik. Varje provtag-
ning tog cirka en timme och gjordes oftast nat-
tetid när Oden stod stilla. Längst ner mot bot-
ten var vattnet mycket salt och temperaturen 
högre än vid ytan. 

Min största upplevelse under resan var att 
få följa med biologerna ut på tundran och un-
dersöka det arktiska ekosystemet, som består 
av endast sju olika däggdjur. Det är nästintill 
obegripligt att något överhuvudtaget kan leva i 
detta karga klimat. Det här ekosystemet är en-
kelt att prata om med eleverna och de förstår 
problematiken om temperaturen ökar. Vilka ar-
ter kommer då att invandra eller utrotas? Om 
fler arter kan överleva längre norrut i framti-
den; vart ska då polarharen, fjällräven och läm-
meln ta vägen vid konkurrens? För dem finns 
inget ”längre norrut”. 

På polarexpedition till Grönland
Genom Polarforskningssekretariatets stipendium fick läraren Christina Fröjd 
möjlighet att i juli 2015 följa med isbrytaren Oden på en internationell expe-
dition till Petermannglaciären, på nordvästra Grönland. På nära håll kunde hon 
därigenom följa olika forskningsprojekt som syftade till att studera effekter av 
klimatförändringar.

Oden vid nordvästra 
Grönland.
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Inventering av livet på tundran
Aldrig tidigare har det genomförts ett landbase-
rat projekt under en Odenexpedition. Men 2015 
följde ett gäng biologer med som skulle studera 
det arktiska ekosystemet på tundran – ett storsla-
get landskap med berg och dalgångar. Två områ-
den på Grönland och ett område på Ellesmere 
Island i Kanada undersöktes för första gången. 

Ur ett biologiskt perspektiv är det intressant 
att se vilka arter som klarar av det tuffa klima-
tet och också vem som äter vem. Det blåser 
nästan jämt, kylan är påtaglig, fuktigheten gör 
att kylan känns ända in i märgen och ingenstans 
kan man hitta skydd.

Det mest spektakulära för en besökare i all-
mänhet är oftast däggdjuren. Och visst är det 
ofattbart att stora myskoxar kan leva här. De 
helt vita polarhararna var också ett populärt in-
slag invid vår campingplats. De rörde sig i forma-
tioner liknande fåglar i grupp där de hela tiden 
försökte hamna i mitten för att undgå att bli at-
tackerade av rovdjur. Så mycket fler djur såg vi 
inte utan vi fick nöja oss med spår i olika former.

Fredrik Dalerum, docent i ekologi vid 
Stockholms universitet och forskare vid University 
of Oviedo, Spanien, var forskningsledare för grup-
pen och satte med hjälp av satellitbilder ut prov-
stationer för vår inventering. Varje station bestod 
av fem platser med 250 meters avstånd och varje 
plats bestod i sin tur av fem rutor i storleken en 
kvadratmeter. Rutorna skulle vara riktade mot 
norr vilket blev ett problem då vi befann oss norr 
om den magnetiska nordpolen och kompasserna 
följaktligen inte fungerade. Fältstudier kan vara 
oväntat komplicerade.

På varje område togs prover på spillning, 
fåglar studerades och insekter fångades i små 
burkar. Växterna inventerades efter ett standar-
diserat system där en ruta med rutnät utgjorde 
mallen och stickprov gjordes för att se vilka väx-
ter som fanns; arter, höjd och täckningsgrad. Inte 
helt olika de ekologiska provrutor vi gör med 
våra elever i skolan. Det förvånande mig att det 
fanns så många olika växtarter när man tittade 
närmare, till exempel representanter för släkte-
na glim och draba, isranunkel och olika bräckor, 
samtliga med släktingar i de svenska fjällen. 

Växtprover, spillning och benrester sam-
lades in för vidare analys på hemmaplan. Med 
DNA-tester och isotopmätningar kan man gan-
ska tydligt se vem som äter vad i flera led. Redan 
nu, innan resultaten har analyserats, kan biolo-
gerna konstatera att ekosystemen i Kanada och 
Grönland är tydligt åtskilda, arterna förflyttar sig 
knappast över sundet. Efter hand ska forskarna 
ta reda på om artsammansättningen kommer att 
förändras när klimatet blir varmare.  

Polarhare

Christina Fröjd 
inventerar växter 
i en ruta på en 
kvadratmeter.

En ruta med rutnät, 
för växtinventering

Skalle från myskoxe

Christina 
Fröjd samlar 
spillning från 
polarvarg.

Läs mer om 
polar expeditionen 
i Christina Fröjds 
blogg: polarfrojd.
wordpress.com
och i bloggen från 
Alan Mix, co-chief 
scientist på expe-
ditionen:
petermanns-
glacialhistory.
wordpress.com
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Vad händer efter klimatmötet i Paris? Mötet 
slutade i en anda av enighet med löften från 
jordens länder att bidra till att minska klimatpå-
verkan. Det ger en helt annan utgångspunkt än 
den klimat ångest och uppgivenhet som många 
har upplevt. Klimatförändringarna kommer att 
påverka samhället på olika sätt och gör det an-
geläget att ta upp frågor om klimatet i skolan. 

Generella metoder för att arbeta med 
Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, 
SNI (SocioScientific Issues, SSI) beskrivs i arti-
keln Kom igång med SNI, se Bi-lagan nr 3 2013. 
Se även det material som Bioresurs tidigare har 
tagit fram om genmodifierade växter (www.
bioresurs.uu.se/gmo) för att få tips om hur man 
kan lägga upp olika typer av elevaktiviteter. 

Material från SMHI
På klimatanpassningsportalen (klimatanpass-
ning.se) visas effekter inom områdena Energi, 
Fysisk planering och bebyggelse, Kuturarv, Lant-
bruk och skogsbruk, Mark och jord, Naturmiljö 
och ekosystem, Vatten och avlopp samt Vård och 
hälsa. Här finns ett omfattande material att 
utgå från för elever som arbetar med samhälls-
aspekter på klimatförändringar.

På SMHI:s hemsida, www.smhi.se/klimat, 
beskrivs det nya klimatavtalet. Här finns också 
fyra avdelningar med rubrikerna Lär dig om kli-
matet: Varför ändras klimatet? Framtidens klimat, 
Klimatet då och nu och Medvind – Klimatspecial. 

Under Framtidens klimat finns kartor, dia-
gram och data som ger möjlighet att låta elever 
skapa klimatscenarier utifrån olika variabler. 
Välj till exempel att studera temperaturändring 
och nederbörd i en region vid en viss årstid uti-
från olika scenarier, se figur 1 nedan.

I avdelningen Klimatet då och nu redovisas 
förändringar av olika klimatindikationer under 
100–150 år. Här finns ett omfattande material 

Se förklaring till diagrammet på SMHI:s hemsida: 
www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatindikator-temperatur-1.2430

Fig 3 NASA: svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4251
Visualization Credits: Trent L. Schindler (USRA) (Lead Animator), Cindy Starr (GST) 
(Animator), Josefino Comiso (NASA/GSFC) (Lead Scientist). NASA/Goddard Space Flight 
Center Scientific Visualization Studio

Klimatfrågor i samhällsperspektiv

som elever kan arbeta med för att förstå mer av 
de förändringar som redan har skett i en viss re-
gion. Exempelvis visas antal dagar med snödjup, 
vinterns största snödjup, mängd nederbörd och 
temperatur. Se figur 2 som visar medelvärden av 
årsmedeltemperaturer vid 35 svenska stationer. 

Bildmaterial från NASA
Ett omfattande bildmaterial från polarområdena 
finns på NASA:s hemsida, se NASA’s Scientific 
Visualization Studio: svs.gsfc.nasa.gov. Exempel-
vis finns en animation som visar hur istäckets ut-
bredning i Arktis varierar under åren 1979–2014 
(sök på ”multi-year artic sea ice”), se figur 3 ovan. 
Ytterligare animationer rörande polarområdena 
hittas genom att exempelvis söka på ”arctic ice”.

Testa din klimatpåverkan
Beräkna ditt personliga klimatavtryck baserat 
på din livsstil genom att använda programmet 
Klimatkontot (klimatkontot.se), som har tagits 
fram av IVL Svenska Miljöinstitutet, www.ivl.se.

Fig 1 Fig 2

Text sidorna 8–11: Britt-Marie Lidesten
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Näringsvävar i Arktis

Marint ekosystem i Arktis
Isbjörnen är toppredator i ett ekosystem som 
bygger på marina organismer. Rubbas balansen 
mellan isbjörnen och dess främsta bytesdjur, sä-
lar av olika slag, kan det få stora konsekvenser. 
Figuren till höger visar ett normalt ekosystem, 
men vad händer om isen i Arktis försvinner? 
Har isbjörnen någon chans till överlevnad om 
den inte längre kan jaga säl från isen? 

De arter av valar som är bäst anpassade till 
den arktiska miljön är narval, vitval och grön-
landsval, vilka alla saknar ryggfena och det gör 
dem bättre anpassade till att vistas under isen i 
Arktis. Späckhuggare har däremot en stor rygg-
fena. När istäcket i Arktis minskar kan späck-
huggare söka sig längre norrut och både jaga 
arktiska valar och konkurrera med isbjörnen 
om säl. En annan effekt av minskat istäcke är 
att produktionen av växtalger kan minska. 

Låt eleverna diskutera utifrån bilden på nä-
ringsväven till höger och nedanstående referen-
ser vilken inverkan förändringar i populations-
storleken av olika organismer får på ekosystemet. 

Se även artikeln på sidorna 10–11 som be-
skriver isbjörnens evolution och sambandet 
med klimatförändringar. 

Referenser:

1. Polar Bears / Documentary, 
(www.youtube.com/watch?v=5ITc3Uclb40)

2. WWF (www.wwf.se):

WWF Eko nummer 4 2015, s 8. 
Artikeln finns på WWF:s hemsida,  på sidan Arktis. 

Sök även på isbjörn för att hitta artfakta.

3. EPA, United States Environmental Protection Agency, 
www3.epa.gov/climatechange/impacts/ecosystems.html#ref4

Landekosystem i Arktis
Fjällämmel har en central roll i arktiska land-
ekosystem. Populationsstorleken varierar med 
jämna intervall och om lämmelpopulationen 
minskar kraftigt blir det ont om mat för exem-
pelvis fjällräv och rovfåglar. Enligt Naturhistoris-
ka riksmuseet var 2015 ett mycket bra lämmelår 
i svenska fjällen, men av någon anledning mins-
kade populationen kraftigt mitt i sommaren. 

Figuren nedan visar en näringsväv i ett ark-
tiskt ekosystem (Kanada) och man ser att fjäll-
lämmel har en central roll. Endast sju arter av 
däggdjur finns med. Få arter gör att balansen 
i ett sådant ekosystem lätt rubbas. Diskutera 
tillsammans med eleverna vad som händer om 
lämmelpopulationen minskar. 

Näringsväv i ett arktiskt eko-
system (Kanada). Lägg särskilt 
märke till fjällämmelns centrala 
betydelse för många rovdjur. Il-
lustrationen finns även på Bio-
resurs hemsida i anslutning till 
denna tidning. 

Illustration omarbetad efter original av 
Nicolas Lecomte

Illustration av Christopher Krembs. Publicerad med tillstånd av United States Enviromental Protection 
Agency, se referens nedan.

Övningar till de båda ekosyste-
men finns på Bioresurs hemsida i 
anslutning till detta nummer.
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Polarforskningen i Arktis handlar i stor ut-
sträckning om att mäta effekter av klimat-
förändringarna och förstå konsekvenserna av 
dessa. Studier av ekosystem och populationer 
ger förståelse för de storskaliga förändring-
arna av klimatet. Här tittar vi närmare på två 
djur arter som blivit symboler för den arktiska 
miljön;  isbjörn och fjällräv. 

Isbjörn och brunbjörn
Evolutionen av isbjörn är ett utmärkt exempel 
som visar hur snabbt en art kan utvecklas när 
den utsätts för miljöförändringar. I en veten-
skaplig rapport från 2014 diskuteras hur en po-
pulation av brunbjörn, med början för mindre 
än 500 000 år sedan, anpassades till att leva i ett 
arktiskt klimat och utvecklades till isbjörnen. 
En kort tidsperiod i ett evolutionärt perspektiv. 

Isbjörn skiljer sig från brunbjörn beträffande 
ekologi, beteende, utseende och fysiologi – skill-
nader som gör det möjligt för isbjörnen att leva i 
en extremt ogästvänlig miljö. Gener som påver-
kar utvecklingen av fettvävnad och hjärta, samt 
har betydelse för blodets koagulation och sarko-
merernas organisation har genomgått en positiv 

selektion hos isbjörn. Men det är fortfarande en 
gåta hur isbjörnen kan leva på en sådan extremt 
fettrik diet, vilket medför skyhöga kolesterolvär-
den i blodet, utan att drabbas av hjärt-kärlsjukdo-
mar. Hos människor skulle det ofelbart leda till 
sjukdom. Kanske kan vi förstå mer av de mekanis-
mer som gör att många människor drabbas av väl-
levnadssjukdomar genom att studera isbjörnen.  

Isbjörnens utveckling sammanfaller med 
förändringar i isens utbredning i Arktis. En hy-
potes är att en grupp brunbjörnar vandrade 
norrut under den värmeperiod som inträffade 
för 424 000–374 000 år sedan. Under denna in-
terglacial anser man att skogar av barrträd bred-
de ut sig på södra Grönland. När sedan klimatet 
ändrades så att det blev betydligt kallare igen 
och isen i Arktis åter bredde ut sig isolerades 
gruppen av brunbjörnar. I en mindre grupp in-
divider som lever i en extrem miljö, får ärftliga 
förändringar som ger ett positivt selektionsvär-
de snabbt genomslag och evolutionen av brun-
björn mot isbjörn gick snabbt. 

1. På svtplay.se finns korta filmer om glaciärerna 
i Jämtland och på Kebnekaise, samt en intervju 
med Martin Jakobsson, professor i maringeologi 

Hur påverkas arterna i Arktis?

Diagrammen till vänster visar beräknad 
temperatur och isvolym på en plats i 
Antarktis. Man kan anta att det är fråga 
om globala förändringar som även gäller 
Arktis. Den ovan nämnda värmeperio-
den är markerad med grönt. 

Referens (bearbetad figur): 
commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_
Age_Temperature.png
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Fjällräv
De arter som lever i arktiska miljöer utsätts 
för stora påfrestningar och förhållandet mellan 
rovdjur och bytesdjur kan lätt rubbas beroende 
på de klimatförändringar man förväntar sig.

Fjällräven placeras av ArtDatabanken i kate-
gorin ”Starkt hotad”, även om 2015 var ett ovan-
ligt lyckosamt år med många valpkullar. Den po-
sitiva utvecklingen under senare år beror i stor 
utsträckning på att man utfordrar fjällräven och 
minskar stammen av rödräv genom avskjutning. 
Risken är att rödräven på sikt kan komma att 
konkurrera ut fjällräven om man inte på olika 
sätt stödjer fjällräven. En hypotes är att om 
medel temperaturen ökar kan rödräven leva på 
högre nivåer i fjällen. Eftersom den är större och 
kraftigare än fjällräven vinner den kampen om 
boplatser och bytesdjur och kan även bita ihjäl 
fjällrävsungar. Fjällräven tvingas därför flytta till 
områden med sämre förutsättningar.

En metod för att studera relationen mel-
lan fjällräv och rödräv är att samla in spill-
ning och analysera innehållet av DNA i cel-
lerna från djurens tarmar. På motsvarande sätt 
samlades till exempel vargspillning in under 
Petermannexpeditionen, se sidan 7. 

På Bioresurs hemsida, i anslutning till det-
ta nummer av Bi-lagan, finns en övning som 
bygger på forskningsstudien nedan, där DNA-
analyser används för att skilja på spillning från 
rödräv, fjällräv och järv. 

Referenser:
1. Identifying species from pieces of faeces. Love Dalén, 

Anders Götherström, Anders Angerbjörn. Depart-
ment of Zoology, Stockholm University. Conservation 
Genetics. 5:109–111, 2004

2. Om fjällrävsprojektet på Stockholms universitet:  
www.zoologi.su.se/research/alopex/index.php

3. ArtDatabanken, artfakta om fjällräv:                      
artfakta.artdatabanken.se/taxon/100005

4. Spillningsinventering av fjällräv i Norrbottens län 2009. 
Länsstyrelsen Norrbotten. 

och geofysik, svensk forskningsledare på Peter-
mannexpeditionen. (Filmerna finns en begrän-
sad tid på svtplay.) Diskutera filmerna utifrån 
frågor med koppling till klimatförändringar. 

2. Låt eleverna läsa en populärvetenskaplig sam-
manfattning (1) av den vetenskapliga originalarti-
keln (2), se referenser nedan. Några kommentarer 
till uppgifterna nedan finns på Bioresurs webb-
sida i anslutning till detta nummer av tidningen: 

1. Utvecklingen av isbjörnen anses ha bör-
jat för mellan 579 000–343 000 år sedan, 
vilket gör isbjörnen till en relativt ung art. 
En förklaring till att isbjörnen utveckla-
des från brunbjörnen är de klimatföränd-
ringar som skedde runt den tiden. Studera 
diagrammen på föregående sida och ge en 
förklaring till hur klimatförändringarna bi-
drog till att isbjörnen utvecklades. 

2. Hur definierar man en art? Vilka olika art-
begrepp finns?

3. Är dagens brunbjörn och isbjörn skilda 
arter? Kan isbjörnar få ungar tillsammans 
med andra björnar? 

4. Hur har isbjörnens fysiologi och utseende 
förändrats i jämförelse med brunbjörnen? 
På vilket sätt är dessa förändringar betydel-
sefulla för att överleva i ett arktiskt klimat?

5. Artikeln (2) redovisar 20 gener som visar 
en positiv selektion hos isbjörn. Vilka är 
dessa gener och vilka effekter har de?  

Referenser: 
1. Polar bear genome gives new insight into adaptations to 

high-fat diet, Robert Sanders. Berkeley News. Lättillgäng-
lig populärvetenskaplig resumé i Berkeley news. Den 
vetenskapliga originalrapporten nås via länk i resumén. 
news.berkeley.edu/2014/05/08/polar-bear-genome-gives-
new-insight-into-adaptations-to-high-fat-diet

2. Population Genomics Reveal Recent Speciation and 
Rapid Evolutionary Adaptation in Polar Bears. Shiping 
Liu et.al. Cell. Volume 157. Number 4, s 785–794, May 
8, 2014. (fritt tillgänglig via nätet.)
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Brattebergsskolans stora stolthet och symbol 
var sedan många år skolsegelfartyget Hawila. 
Varje klass skulle minst en gång under hög-
stadiet bege sig ut på en veckas segling i den 
bohuslänska skärgården. Lärarna förberedde 
seglingen ambitiöst. Språklärarna lät eleverna 
läsa litteratur om Bohuslän och SO-lärarna lät 
eleverna fördjupa sig i Bohusläns historia och 
geografi. Det låg på NO-lärarnas ansvar att ge 
eleverna fördjupade kunskaper i Bohusläns 
miljö. Bland annat skulle NO-lärarna planera 
exkursioner som kunde utföras i hamnar som 
anlöptes under seglatsen. 

När jag började som NO-lärare på 
Brattebergsskolan hade de flesta lärarna som 
varit med om att utveckla seglingarna gått 
i pension och jag kände mig väldigt ensam. 
Lärarhögskolan hade inte förberett mig på den 
här uppgiften. Trots att jag själv är uppvuxen 
på en ö och kände att havet och skärgården var 
bland de tryggaste områdena på jorden, hade 
jag ingen aning om hur jag skulle klara uppgif-

ten. Jag blev tvungen att utveckla egna koncept 
och med åren har detta lett fram till ett brin-
nande intresse för hur miljö kan kopplas till de 
flesta ämnesområden i skolan. 

Hawila är borta sedan flera år tillbaka, men 
undervisningen om havet och naturen som om-
ger oss är mer aktuell än någonsin. Tidsresan 
har lett fram till att jag nu försöker dra igång ett 
marint forskningscenter, Marinan, på Öckerö, 
för barn från förskola till årskurs nio. Syftet är 
att eleverna, genom ett upplevelsebaserat lä-
rande, ska lära sig mer om havet och dess be-
tydelse, men även att de genom egen forskning 
själva ska kunna vara med och påverka sin fram-
tida miljö. På sikt hoppas jag att vi kommer att 
läsa rapporter om havsmiljön, skrivna av barn 
och ungdomar, som får betydelse för samhället. 

Här följer två exempel på undersökningar 
som mina elever gör. Ingen avancerad utrustning 
krävs för att genomföra dem, inte heller tillgång 
till havet. Olika ämnesområden kan beröras och 
undersökningarna kan anpassas till olika åldrar. 

Han undervisar om miljön
För 15 år sedan återvände Patrik Nilsson som NO-lärare till Brattebergsskolan 
i Öckerö kommun, där han tidigare själv varit elev. En av de första utmaningar 
han mötte gällde hur han skulle kunna fördjupa elevernas kunskaper i Bohus-
läns miljö. Sedan dess har han utvecklat flera egna koncept för miljöundervis-
ning, som kan användas inom många olika ämnesområden. 

Text: Patrik Nilsson, NO-lärare på Brattebergsskolan i Öckerö kommun
E-post: patrik.nilsson@ockero.se

Foto: Patrik Nilsson
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Uppgift: Undersök hur temperaturen på jorden 
kan komma att påverkas om snö och is minskar 
och andra färger på jordytan framträder.

Materiel: Modeller av jordytan (plastburkar/
plastmuggar på cirka 200 ml, med färgat pap-
per på insidan, hål för en termometer och 
plastfolie ovanpå), termometrar, stark lampa

Hypotes: Skriv hur du tror att färger påverkar 
temperaturen.

Utförande: Gör egna modeller eller använd de 
som redan finns. Beskriv hur du ska gå tillväga. 

Resultat: Redovisa dina resultat i tabeller och 
gärna diagram. 

Diskussion: Kunde du gjort på något annat 
sätt? Hur kan du utveckla undersökningen? Ett 
sätt är att göra modeller med ”riktig” natur, till 
exempel gräs, jord och stenar.

Polarisens minskning
De senaste åren har den arktiska havsisens ut-
bredningsområde ständigt minskat. När havs-
isarna försvinner påverkas jordytans förmåga 
att reflektera solljus, vilket kan leda till att mer 
värme absorberas och att klimatförändringarna 
snabbas på. Färgen på jordens yta varierar be-
roende av landskapstyp och därmed absorberas 
också olika mycket solenergi. I den här övningen 
fick elever i årskurs 7–9 göra en undersökning 
om hur jordens temperatur kan komma att på-
verkas när färgen på jordytan förändras.

Elevernas uppgift var att ta reda på om, och 
i så fall hur, färgen på jordens yta påverkar tem-
peraturen i atmosfären. Eleverna fick tillgång 
till färdiggjorda ”landskapsmodeller”; plastbur-
kar med ett lock av plastfolie och hål på sidan 
för en termometer. Burkarnas insidor var belag-
da med olika färgade papper, för att på så sätt 
föreställa olika typer av markytor (is, snö, hav, 
skog, öken, åker). För att simulera solen hade 
eleverna tillgång till overheadapparater, där lam-
pan lyser ovanifrån, eller en stark arbetslampa. 
Undersökningen gjordes utifrån en arbetsmodell 
som eleverna är vana att arbeta efter, med bland 
annat syfte, hypotes, slutsats och diskussion.

Undersökningen genomfördes under två 
lektionstillfällen. Vid den första lektionen såg 
eleverna en film om hur färgen på jordens yta 
varierar, beroende av landskapet, och en om hur 
den arktiska havsisens utbredningsområde för-
ändrats de senaste åren. Därefter diskuterade vi 
anledningar till varför klimatet blir varmare och 
vilka påföljder det kan komma att bli för oss. 
Flera elever tog upp att våra öar i Öckerö kom-
mun kommer att bli mindre och att många av 
oss blir tvungna att flytta om havsnivån stiger. 
Därefter delades eleverna in i grupper om 3–4 
personer och uppgiften presenterades. 

Det första momentet för eleverna var att 
komma på ett syfte med att göra undersökningen. 
En grupp skrev så här ”Med denna undersökning 
kan vi visa alla världsledare hur vår värld kommer 
att bli och hur den kommer att förändras”. 

När väl syftet var angett började grupperna 
planera hur de skulle utföra undersökningen och 
sedan formulera en hypotes. Flera grupper valde 
att samarbeta och placerade alla burkarna samti-
digt under en lampa medan andra grupper valde 
att ha en burk i taget under lampan. Vid det andra 
lektionstillfället analyserade eleverna sina mätre-
sultat, som presenterades i tabeller och diagram, 
och drog slutsatser. De skrev också hur de kunde 
förbättra och utveckla undersökningen. 

En slutsats löd enligt följande: ”Vi kom allt-
så fram till att den svarta var varmast precis som 
våran hypotes. Att den svarta ökade mest beror 

på att svart färg inte reflekterar solens strålar så 
bra. Svarta ytor drar åt sig mycket ljus som sedan 
omvandlas till värme vilket gör att temperaturen 
ökar både mer och snabbare. Vita ytor absorbe-
rar inte lika mycket ljus, alltså så finns det inte så 
mycket energi som kan omvandlas till värme. Vita 
och ljusa ytor reflekterar istället sitt ljus vilket gör 
att det inte blir lika varmt. Alltså så blir vissa ytor 
på jorden varmare än andra på grund av sin färg. 
Röd/orange sand på stränder blir jätte varma på 
sommaren precis som asfalt också blir. Och på 
sommaren så blir det inte lika varmt om man har 
på sig en vit tröja istället för en svart. Allt beror på 
färgens förmåga att reflektera solens ljus”.

Tips:

• Se filmer om issmältning på NASA’s Scientific Visualiza-
tion Studio: svs.gsfc.nasa.gov (sök på ”arctic ice”)

• Läs om Arktis på Världsnaturfonden WWF:s hem-
sida: www.wwf.se (sök på Arktis)

Bioresurs testade försöket med 
plastglas, invändigt klädda med färgat 
papper eller folie. Störst temperatur-
skillnader fick vi med en arbetslampa 
på 500 W. Foto: Bioresurs
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Uppgift: Undersök hur vatten med olika sur-
hetsgrad påverkar havslevande djurs skal.

Materiel: Skal från olika djur (till exempel 
mussla, räkor, havstulpan), citronsyra, glasburkar, 
universalindikatorpapper

Hypotes: Vilka skal tror du är mest känsliga för 
försurning?

Utförande: Gör provburkar med olika pH-
värde och lägg i ett skal i varje burk. Märk 
pH-värdet på burkarna. Låt stå under en längre 
period. Dokumentera vad som händer.

Bilden nedan visar ett blåmusselskal som placerats i en 
lösning med det ursprungliga pH-värdet 2,2 i en vecka.

Havsförsurning
Under de senaste åren har det uppmärksammats 
att även havens pH-värde påverkas av koldioxid-
utsläppen i atmosfären. Upptaget av koldioxid i 
haven ökar kolsyrahalten, vilket leder till att pH-
värdet sänks. Forskningen om havens försurning 
har inte pågått så länge och det finns osäkerhet i 
vilka konsekvenser som försurningen ger upphov 
till. Många havslevande organismer har skal eller 
skelett av kalk och bara en liten sänkning av pH-
värdet kan komma att påverka till exempel kor-
aller, musslor, sjöstjärnor, sjöborrar och kräftdjur.

Den här övningen, där man gör i ordning 
”provburkar” med blåmusselskal i havsvatten 
med olika surhetsgrad, utfördes av elever i års-
kurs sju. Syftet var dels att vi under terminens 
gång skulle kunna följa vad som händer med 
skalen när vattnets pH-värde har sänkts, dels att 

vi skulle ha blåmusselskalen som utgångspunkt 
i diskussioner, när vi senare startade ett arbets-
område om hållbar utveckling. 

Som stöd för försöket går det att läsa i kurs-
planen för kemi att eleverna ska ha kunskap 
om olika faktorer som gör att material bryts ner 
och hur nedbrytningen kan förhindras. Även 
flera andra avsnitt från kursplanerna i både bio-
logi och kemi kan motivera ett arbetsområde 
om hållbar utveckling, som kan behandla kon-
sekvenser av havets försurning.

Tidsmässigt krävdes en dubbellektion (80 
minuter) för att sätta igång experimentet. 
Materialet som användes var glasburkar med 
lock, universalindikatorpapper, skal från blå-
mussla, citronsyra och havsvatten. Havsvattnet 
hämtade eleverna själva och övrigt materiel 
fanns redan i skolan.(Försöket kan även genom-
föras med vanligt kranvatten istället för havs-
vatten.) Skalen hade vi sparat från tidigare då 
vi dissekerat blåmusslor. 

Lektionen startade med att eleverna fick se 
UR-filmen ”Världshavens försurning”. De fick se-
dan hämta havsvattnet och göra i ordning ”prov-
burkar” med olika pH-värden, allt ifrån neutralt 
till kraftigt försurat. Till sin hjälp fick de citron-
syra. På varje burk antecknades pH-värdet och 
därefter lades ett blåmusselskal i varje. 

I slutet av lektionen fick eleverna berätta vad 
de trodde skulle hända. Gruppens samlade upp-
fattning var att skalen i olika grad skulle komma 
att lösas upp, men att det skulle ta väldigt lång tid.

Efter en vecka hade skalet i den mest försu-
rade burken börjat lösas upp. När experimentet 
avslutades öppnades burkarna och pH-värdena 
antecknades och jämfördes med utgångsvärde-
na. Man kunde då se att kalken i musselskalen 
har en buffrande effekt och pH-värdena hade 
ökat jämfört med de ursprungliga värdena.

Till försöket behövs inga farliga kemikalier el-
ler avancerad utrustning, så experimentet borde 
kunna utnyttjas långt ner i åldrarna. Samtidigt 
kan försöket göras ganska avancerat och eleverna 
kan till exempel rita diagram som visar hur pH-
värdet i burkarna förändras över tid (buffertför-
måga). Kanske fungerar det bra att istället för ci-
tronsyra använda läskedryck? Då går det ju även 
att koppla försöket till hälsa och tandvård.

Tips: 

• Läs om havets försurning på SMHI:s hemsida: 
www.smhi.se/havetsforsurning

• Läs om laborationen ”Försurning i teori och prak-
tik – Effekter på snäckskal när havens pH sjunker” 
i Kemilärarnas Resurscentrums Informationsbrev 
76, som finns på www.krc.su.se under Material & 
kompendier och Informationsbrev. Där används 
istället för vatten med citronsyra olika buffertlös-
ningar, för att hålla pH-värdet stabilt. 

Ytterligare en 
av Patrik Nils-
sons övningar, 
om skräp på 
stranden, finns 
på vår hemsida 
i anslutning till 
detta nummer.


