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Överallt rör det sig! Små sjöstjärnor förflyttar sig långsamt framåt med sugfötterna. Havsborst-
maskar och havstulpaner viftar med antennerna. Tånggråsuggor kryper över underlaget och 
havsanemonernas armar vajar sakta. Ingen av organismerna är medveten om att den befinner 
sig på en CD-skiva långt från sin vanliga miljö på västkusten. Genom Virtuemodellen får 
elever och lärare möjlighet att se hur organismerna lever och rör sig som om de fortfarande 
befann sig i sin naturliga miljö. Virtuemodellen har använts under några år av lärare i skolor 
på västkusten, men nu sprider sig metoden till skolor på östkusten och i inlandet. 

Virtues grundidé är enkel – ett 
antal CD-skivor utan metallbe-
läggning monteras på rack, som 
placeras i olika vattenmiljöer. 
Skivorna är billiga och monte-
ringen på PVC-rör kan göras av 
eleverna själva. Skivorna kan sät-
tas ut i såväl salt som i sött vatten 
och efterhand kommer det att 
bli en påväxt av organismer på 
skivorna. Som komplement till 
undersökningarna av levande or-
ganismer kan   exempelvis tem-
peratur, pH och salthalt mätas.

Det blir stora variationer be-
träffande skivornas påväxt bero-
ende på miljö, tid på året och hur 

länge skivorna varit utplacerade. Eleverna får på detta 
sätt resultat att använda för jämförelser och diskussioner. 
Många frågor väcks som eleverna behöver söka svar på. 
För yngre elever kan arbetet innebära att de enbart stude-
rar organismerna. Äldre elever kan studera mer kompli-
cerade samband för att få ett helhetsperspektiv där såväl 
organismer som olika miljöfaktorer ingår. 

Insamlade data kan registreras i en databas vid 
Bergens universitet (http://nml.uib.no/virtue/). Här kan 
skolor mata in resultat som ger underlag för jämförelser 
av miljöförhållanden på olika platser.

Hur Virtue startade
Virtue,Virtual University Education, startade 1997 som 
ett forsknings- och undervisningsprojekt. I projektet 
deltog universiteten i Bergen, Göteborg och Maryland 
(USA). Syftet var att i samverkan skapa ett virtuellt 
universitet genom att bl.a. använda ny kommunikations-
teknik. Projektet avslutades 2002, men erfarenheterna 
används nu vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göte-
borgs universitet. De kriterier som var utgångspunkt för 
skoldelen i projektet var:
• billigt att delta i och enkel utrustning,
• intressant för alla åldersgrupper och könsneutralt,
• går att utföra i såväl sött som salt vatten, 
• användning av det senaste inom IT,
• främja internationella kontakter,

• drivas av skolorna med stöd från universiteten.
 Det övergripande målet är att öka intresset för naturve-
tenskap hos ungdomar, att stimulera till fortsatta studier 
och att bidra till kompetensutveckling av lärare.

För lärare och elever
Många lärare har gått naturvetenskapligt inriktade kurser 
som har anknytning till Virtue-modellen. Kurserna, som 
ges vid Göteborgs universitet, har olika omfattning och 
utformning. Lärare som arbetar med Virtue inbjuds ock-
så till seminarier för information och erfarenhetsutbyte.

Klasser som arbetar med Virtue får möjlighet att 
i mån av tid komma till Zoologiska institutionen vid 
Göteborgs universitet. Eleverna får under sakkunnig led-
ning en genomgång av de olika organismerna på skivorna 
och får  tillfälle att träffa forskare. Det finns också möjlig-
het för elevgrupper att följa med på ett forskningsfartyg 
under en halvdagsexpedition ut på havet.

Arbete i skolan
Virtuemodellen stämmer väl överens med styrdokumen-
ten både för den obligatoriska skolan, Lpo 94 och de 
frivilliga skolformerna, Lpf 94.

I Lpo 94 nämns under Mål och riktlinjer bl.a. att 
”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en 
grund för undervisningen”. Arbete med Virtue låter sig 
lätt förenas med en sådan målsättning. Den experimen-
tellt-laborativa metoden, den internationella aspekten, 
träningen av uttrycks- och kommunikationsfärdigheter 
samt användningen av informationstekniken i studiear-
betet är kännetecken för Virtueverksamheten som är helt 
i linje med styrdokumenten.

Arbete med Virtue stimulerar på ett naturligt sätt ett 
undersökande arbetssätt. Diskussionerna före, under och 
efter undersökningarna av skivorna innebär att eleverna 
behöver söka kunskap från olika håll och dessutom ger 
arbetsättet övning i att skriva, räkna och använda datorer, 
samt träning i främmande språk. 

Ur pedagogisk synpunkt är Virtuemodellen mycket 
flexibel. Den passar för elever av olika åldrar och uppgif-
terna kan variera i svårighetsgrad. Virtuearbetet inbjuder 
till ämnesintegrering, samt elev- och lärarkontakter na-
tionellt och internationellt. 

Överst barn från Fiskebäcksskolan 
studerar en CD-skiva med organis-
mer. Nederst deltagare i Virtuekurs.

FOTO: LOUISE HERMANSSON

Havsmiljö i miniatyr
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Så här bygger du ett rack
Beskrivningen omfattar material till fyra rack och en extra uppsätt-
ning mellandelar. (Figuren nedan visar ett längre rack.)

1. Dela ett vanligt elrör av PVC (ca 15 mm i diameter) i fyra lika 
delar om 75 cm. Elrör säljs normalt i längder om 3 m. 
2. Dela ett annat elrör (ca 20 mm i diameter) i fem delar om vardera 
60 cm. Varje del om 60 cm delas i sin tur i en del som är 5 cm lång, 
fyra delar som är 10 cm långa och en del som är 15 cm lång. 
3. Sätt ett stopp (ögla där en tyngd kan fästas) längst ner på det 
tunna röret. 
4. Trä bitar av det grövre elröret, samt CD-skivor på det tunnare 
elröret i följande ordning:
Nederst 5 cm-biten, därefter två CD-skivor och en 10 cm-bit, upp-
repa två CD-skivor och en 10 cm-bit och avsluta med 15 cm-biten.
5. Borra ett hål överst genom de båda rören och sätt i en låssprint 
som stopp. Fäst ett rep i låssprinten.

Text: Roger Lindblom och  Lars-Eric Pettersson
Göteborgs universitet

Bilder t.h. från ovan:  algbock, tånggråsugga, kiselalger, rack med CD-skivor.
Foto: Anders Larsson

Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet 
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Ansvariga för Virtue kan hjälpa till med att

• ge goda råd och hjälp vid start av Virtue-arbetet,
• tillhandahålla CD-skivor utan metallbeläggning 
att använda till racken,
• ge information om lärarkurser och seminarier 
med anknytning till Virtue,
• ge information om studiebesök vid Zoologiska 
institutionen, Göteborgs universitet,
• ordna halvdagsexkursioner med forskningsfartyg 
på västkusten för elevgrupper.

Kontaktperson:
Roger Lindblom 
Göteborgs universitet 
Fakultetskansliet för naturvetenskap, Box 460 
405 30 Göteborg
Tel 031-773 47 24 
E-post: roger.lindblom@science.gu.se

Att läsa mer:
Virtues webbsida: http://nml.uib.no/virtue/
Informationshäfte: Virtue en mångsidig platta (kan 
beställas från ovanstående adress).

Kurser för inspiration
Resurscentrum medverkar under våren i en serie kursda-
gar på olika håll i landet, från Umeå i norr till Malmö i 
söder, som genomförs i samarbete med bl.a. personal från 
Virtue-projektet. Temat för dagarna är biologisk mång-
fald. Av totalt sju kursdagar återstår ett tillfälle den 20 
april i Jönköping. Många lärare har deltagit och entusias-
men har varit stor. Kursdeltagarna har studerat levande 
organismer hämtade direkt från västkusten och tankarna 
hos många gick omedelbart till vad som är möjligt att 
genomföra i närmiljön. 

• Kursdeltagare i Uppsala tänker följa miljöförändringar 
i Fyrisån från centrala Uppsala till utflödet i Mälaren ge-
nom att sätta ut CD-skivor med jämna mellanrum. 
• I Umeå hade lärare hört att kunniga fiskare kan se skill-
nad på röding som fångats i olika fjällsjöar. Visst borde 
det vara möjligt att se skillnader i miljöförhållanden ge-
nom att sätta ut rack med CD-skivor i olika vatten? 
• Lärare i Skåne kan låta Virtue ingå i ett omfattande 
Öresundsprojekt eller använda modellen till mindre 
undersökningar av skånska märgelgravar och små vat-
tendrag. Ett brett spektrum av lärare och pedagoger 
från förskola, grundskola, gymnasium, naturskola och 
fritidsverksamhet deltog i kursen i Malmö vilket visar 
potentialen med Virtue!




