Naturreservatet Lunsen

Kanteffekt

Pilarna pekar på Stordammen, elevernas samlingsplats vid exkursionsdagar. Till vänster satellitbild från eniro.se, till höger plan för utbyggnad
från Uppsala kommun, underlag delat vid dialogarbete 2020.

– en ekologisk undersökning (lärarhandledning)
När städer växer och nya bostäder byggs naggas stadsnära skogsområden i kanten. Hur mycket kan en skog krympa innan miljöfaktorer ändras i hela skogen? Undersökningen handlar om ekologiska kanteffekter.
Genom att bygga in den ekologiska undersökningen i en samhällskontext ger undervisningen
förutsättningar att utveckla kunskaper och förmågor som möter alla fem huvudsyften för biologiämnet i gymnasiet och flera punkter i det centrala innehållet i kursen Biologi 1 behandlas.
Sist i dokumentet finns två tabeller där styrdokumentens formuleringar konkretiseras..
I översikten nedan ges ett förslag på upplägg kring den praktiska undersökningen i fält.
Tidsangivelserna är ungefärliga men ska ge en viss uppfattning om hur lång tid de olika momenten tar. Omfattningen påverkas av val av redovisningsform. En muntlig redovisning enbart av resultat och värdering av metod tar mindre tid för eleverna att förbereda jämfört med
om de ska skriva en fullständig rapport.

Flödesschema
med exempel på
lektionsplanering
och tidsåtgång.
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Introduktion (ca 90 min)
* Utbyggnad kring städer historik
* Skog och olika ekosystemtjänster
* Hur kan undersökningar av skog
användas i argumentation
* Faktorer som påverkar markvegetationen (kanteffekt, enkla
och komplexa modeller)
* Om inventering (transekter och
provytor och täckningsgrad)
* Om diversitetsindex
* Exempel på resultat från tidigare
undersökningar

Hemarbete (ca 60 min)
* Läs igenom elevinstruktionen till
Kanteffekt - en ekologisk
undersökning
* Skriv ner frågor om begrepp
eller annat som är oklart
* Använd eniro.se och titta på
flygfoto över Sverige. Zooma in
den del av landet där du bor och
beskriv förhållandet mellan
skogsmark och bebyggelse.

Innan exkursion (ca 60 min)
* Frågor på instruktionen reds ut
* Gruppindelning
* Klargöra vilken skog som ska
undersökas
* Titta på flygfoto/kartor över skogsområdet som ska undersökas
* Planering i grupp (Uppgift 1-3)

Introduktion - undervisning
före undersökningen
Som resurs finns en nedladdningsbar powerpoint med rikligt bildmaterial att inspireras
av. Till bilderna finns kommentarer i anteckningsfältet med förklaringar till de bilder
som valts. Innehållet kan gärna delas upp på
två kortare lektionspass (2 * 45 min).
Delen som handlar om hur undersökningar av skog kan användas i argumentation utgår från en kandidatuppsats från
Göteborgs universitet. Den kan självklart
bytas ut mot större studier, men tanken
bakom valet var att det är en någorlunda
begränsad undersökning som kan jämföras
i omfång med den som eleverna själva ska
göra. Samt att den är författad av en student
som relativt nyligen själv gick i gymnasiet.

Hemarbete
Ger elever möjlighet att sätta sig in undersökningens uppgifter i förväg. Syftet med
att be eleverna titta på flygbilder över landet är att skapa medvetenhet för hur landet ser ut från luften. Det är intressant hur
mönstren av brukad respektive obrukad
skogsmark ser ut från luften. Eventuell kan
man visa detta som lärare istället.Innan exkursionen/fältarbetet

Innan exkursionen/fältarbetet

Förbered med flygfoton över skogsområdet. Går enkelt att få fram via kartor.eniro.se (klicka på Flygfoto uppe till höger).
Eleverna planerar i grupp enligt uppgift
1-3 i elevinstruktionen. Om det inte hunnits med tidigare: förklara transekt, provyta
och visa med bild hur en provyta kan bedömas med antal arter och täckningsgrad.
Bilderna på nästa sida är från elevinstruktionen (de är också inlagda i den powerpoint som finns att ladda ner). Fältundersökningen är
inte ett experiment, men i faktarutan Lite om variabler och faktorer i undersökningen i elevinstruktionen lyfts några vanliga begrepp för experiment, bland annat kontrollerade variabler
som är bra att skicka med eleverna.
Bilder i powerpointen ger stöd för att visa på att topografi (höjder/sänkor) och annat i naturen kan påverka växtligheten på marken förutom avståndet till skogskanten. Om vi vill studera
kanteffekt ska så mycket som möjligt av andra faktorer än avståndet från kanten vara lika. I faktarutan om variabler och faktorer nämns kontrollerade variabler, ett begrepp som kan vara värt
att förstå även i andra sammanhang.
Bestäm vilken typ av verktyg för provyta du tycker eleverna ska använda (kvadratisk). Ett
enkelt sätt att avgränsa en kvadratisk ruta om 1 kvadratmeter är att ta ett snöre på drygt 4 m
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Transekt

Provyta

Hult-Sernander-Du Rietz-skala av
täckningsgrad (Lunds universitet: Inst.
Ekologisk botanik 1977).

Ett exempel på en provyta där fönsterlav är markerat. Med den femgradiga skala som användes för
täckningsgrad motsvarade detta en trea.

och knyta hörn så att det går att forma till en kvadratyta. Det finns även andra sätt, som att använda två tumstockar som läggs i vinkel mot varandra, eller 1 m pinnar. Det finns även färdiga
provytor med ett inre rutnät. YouTube-klippet visar hur arbete med provyta kan se ut.
Ett sätt att hjälpa eleverna i avgränsning av frågeställningen är att tipsa om att de kan fokusera på en artgrupp eller enstaka art som du vet finns i det skogsområde ni ska undersöka.
Ett bra tips till eleverna är att söka fakta om den art de isåfall väljer och att ta reda på aktuell
utbredning (se t.ex. artfakta.se för att se aktuella rapporter av fynd av arten i landet).
Svårigheter med artbestämning kan hanteras genom att varje ruta bedöms var för sig med
en helt eller delvis ”anonym” artlista (se exempelfil excel kanteffekt demo) och fokus på antal
arter respektive diversitetsindex. Vilka arter man faktiskt har hittat ingår då inte i analysen.

Fältarbete (ca 240 min)
* Ta sig till skogsområdet
* Uppgift 4
* Bestämma var transekter ska
läggas ut
* Inventera marklevande växter
i provytor
* Ev. mäta ljus/fukt i provytor

Fältarbete

Om ni ska undersöka en skog gemensamt hela
klassen kan man starta med en ”snabbkurs i
mossor och lavar” om marken domineras av
sådana arter (eller visa andra vanligt förekommande växter i området).
Artbestämning är utmanande. Eleverna
kan dock (som nämnts tidigare) registrera arter som art 1, art 2 utan korrekta namn om det
visar sig för svårt att få fram artnamn. Diversitetsindex och/eller antal arter får då användas
för att jämföra mångfald. Uppmuntra eleverna att försöka få fram artnamnen då det ger mer
detaljerad information. Exempelvis kan de då titta om enskilda arter uppvisar någon trend
längs transekten (t.ex. om husmossa endast hittas över 20 m från kanten). Ett sätt att avgränsa undersökningens frågeställning kan ju vara att fokusera på några arter som eleverna känner
igen (t.ex. Ser vi någon trend i förekomst av blåbärsris med avstånd från kanten?). Även om
eleverna har en plan sedan innan är det bra att påpeka att det är högst rimligt att de modifierar sin planering när de är på plats i skogen och upptäcker hur terrängen ser ut.
För att ge support med artbestämning på distans kan man starta en facebook-grupp eller
liknande där eleverna delar foton med varandra i klassen. Då kan man som lärare svara till
bilder och då kan fler grupper få samma hjälp.
Några tips på webbsidor med bra foton som stöd för artbestämning:
www.natursidan.se

(”Vår guide till lavar”, ”Vår guide till mossor”)

digiflora.se 		

(bra filtreringsfunktion på olika karaktärer på kärlväxter)

artfakta.se/artbestamning/artnycklar 		

(artnycklar för t.ex. björnmossor)
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Hemarbete (ca 60 min)
* Renskriv tabeller (artlista med
täckningsgrader) i Excel
* Uppgift 5 - se exempel på
beräkning av diversitetsindex
* Försök beräkna D i Excel

Hemarbete efter fältarbetet
Renskriva och mata in data i Excel är bra om
eleverna hinner göra hemma. Som stöd kan
man länka till videoklipp (se tips på resurser).
Rekommenderat är att avsätta tid för handledning på plats i skolan efterföljande lektion.

Efterarbete - databearbetning
Efterarbete (ca 90 min)
* Uppgift 5. Beräkna diversitetsindex, medelvärden och
standard avvikelser (t.ex. i Excel)
* Gör diagram (t.ex. stapeldiagram
med felstaplar)
Diskutera (ca 90 min)
* Tolka era resultat
* Värdera metoden (felkällor)
* Diskutera möjlig användning av
resultaten i en argumentation om
markanvändning
* Uppgift 6. Planera redovisning.

Hemarbete (ca 60 min)
* Förbered redovisning

Redovisning (ca 60 min)
* Förbered redovisning
* Lyssna/ta del av andras rapporter

Medan eleverna bearbetar datat får de också en
känsla för hur resultatet ser ut. Om man vill
hjälpa eleverna med detta moment kan man
underlätta genom att dela färdiga exempelfiler som öppnas i Excel och där eleverna bara
kan byta ut artlistan, men där formler är förprogrammerade (se tips på resurser). Det ger
det bra träning att en bygga excelfil själv från
grunden. Även om elevern arbetar i grupp kan
man uppmana till att de jobbar parallellt i egna
filer för att träna sig. Om man istället vill att de
arbetar gemensamt med detta moment så kan
google kalkylark rekommenderas. Det kan dock
vara enklare att göra vissa moment så som diagram med felstaplar i programmet excel.

Diskutera i grupp
Tolkning av resultat och diskussion av felkällor är bra att göra i gruppen. Beroende på hur
du vill att arbetet redovisas styr du instruktionerna efter det. I elevinstruktionen finns några
tips på vad man kan ta upp med sikte på en
muntlig redovisning i klassen.
Om alla grupper gjort samma typ av undersökning kan fokus läggas på resultat och diskussion och enbart relevanta detaljer så som längd
och placering på transekter och antal provytor.

Knyt ihop med ett samhällsperspektiv
Avslutningen i elevinstruktionen ger några förslag på hur arbetet kan koppla tillbaka till medborgardialog och argument kring markanvändning i närhet till bebyggelse. Vad säger de egna
resultaten från undersökningen om kanteffekt? Om man inte ser någon tydlig kanteffekt för
de arter man studerat skulle det kunna tala för att det inte är någon större risk för de arterna
om man naggar skogen lite i kanten, och tvärtom. Har grupper kommit fram till olika resultat? Ser det annorlunda ut för olika arter? Är vissa arter viktigare att bevara än andra? Varför
isåfall? Bra att ta upp dessa frågor i klassen för att ge stöttning i hur man kan se sina resultat
ur olika perspektiv. Sällsynta arter med liten utbredning är mer kritiska att planera för när det
gäller målet biologisk mångfald. Mer allmänt förekommande arter ger kanske trots kanteffekt
inte så starka argument.
Om en skriftlig rapport ska skrivas så kan muntliga redovisningar och diskussioner om
hur resultaten kan användas i en argumentation vara ett bra steg i skrivprocessen. Att ta del
av andra gruppers resultat och tankar om felkällor ger också bra inspiration. Ett alternativ till
helklassredovisningar kan vara ett muntligt moment med tvärgrupper.
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Tabell 1. Syften och mål enligt styrdokumenten för gymnasiets biologiämne med exempel på
konkretiseringar för den ekologiska undersökning som presenteras.
Undervisning i ämnet biologi ska ge...
Kunskaper om biologins begrepp, modeller,
teorier och arbetsmetoder samt förståelse av
hur dessa utvecklas.
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera
och lösa problem. Förmåga att reflektera över
och värdera valda strategier, metoder och
resultat.
Förmåga att planera, genomföra, tolka och
redovisa
fältstudier, experiment och observationer samt
förmåga att hantera material och utrustning.
Kunskaper om biologins betydelse för individ
och samhälle.

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att
kommunicera samt för att granska och använda
information.

Konkretiseringar
abiotiska/biotiska faktorer, ekosystem, kanteffekt,
biologisk mångfald/biodiversitet, diversitetsindex,
inventering, täckningsgrad, markvegetation
typen av frågeställning är given (se exempel i
elevinstruktionen) men kan avgränsas ytterligare,
undersökningens metod med transekter och
provytor och frågor om annat än kanteffekt som
kan påverkar ingår i att värdera metoden
bestämma hur transekter och provytor ska
placeras, kunna inventera växter i provytor, sammanställa och bearbeta insamlade data
förstå målkonflikter för markanvändning och hur
olika aktörer kan använda forskningsresultat för
att stödja argument, kunna relatera resultaten
av den egna undersökningen också ur detta
perspektiv
kunna redovisa undersökningen muntligt och/
eller skriftligt och visa jämföra sina resultat med
andras undersökningar
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Tabell 2. Konkretiseringar av de centrala innehåll som den föreslagna undervisningen kring
den ekologiska undersökningen tar upp och behandlar.
Centralt innehåll
Ekologi
Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
Naturliga och av människan orsakade störningar
i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft
och biologisk mångfald.
Populationers storlek, samhällens artrikedom
och artsammansättning samt faktorer som
påverkar detta.
Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt
samt olika sätt att bidra till detta.
Biologins karaktär och arbetsmetoder
Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig
frågeställning.

Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.

Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
Planering och genomförande av fältstudier,
experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med
dessa.
Utvärdering av resultat och slutsatser genom
analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.

Fältstudier och undersökningar inom ekologi
inklusive användning av modern utrustning. Hur
man identifierar organismer.

Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.

Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om
hållbar utveckling.

Konkretiseringar
Skog ger alla typer av ekosystemtjänster: försörjande (virke), reglerande (klimatreglering),
kulturella (friluftsliv), stödjande (fotosyntes)
Fokus är markanvändning i anslutning till bebyggelse. När ytan skog minskar påverkar det den
biologiska mångfalden och tillgång till ekosystemtjänster.
Täckningsgrad blir ett indirekt mått på populationsstorlek. Artlistor och diversitetsindex illustrerar artrikedom. Arters olika krav på livsmiljö.
Medborgardialog som möjlighet till lokal påverkan för markanvändning
Frågställningar är ofta tydligt avgränsade. Kanteffekt isolerar en faktor och genom att välja
enbart markvegetation och t.ex. en artgrupp
avgränsas frågorna ytterligare.
Kanteffekt fokuserar avstånd till skogskant, men
även andra faktorer påverkar, något som framkommer tydligt när man gör en egen undersökning i skogen (ex påverkan av topografi/höjdskillnader eller väderstreck)
Påverkan på markvegetationen står i centrum,
men koppling till biologisk mångfald i stort kan
vävas in
Kanteffektundersökningen sker i fält där transekter med provytor blir exempel på hur man
systematiskt kan undersöka ett ekosystem
Betydelsen av placering av transekter och antal
provytor och andra faktorer än just avstånd
till skogskant som kan påverka växtligheten på
mnarken är relativt lätt för eleverna att få grepp
om efter undersökningens genomförande
Modern utrustning skulle kunna motsvara exempelvis att man tar med datalogger eller ljus- och
fuktmätare. Artbestämning kan stödjas både
med böcker/utdrag med vanliga växter i den typ
av skog som undersöks och med digitala verktyg
som artportalens artnycklar (artfakta.se) för t.ex.
mossor kan rekommenderas.
Beräkning av Simpsons diversitetsindex ger
ett exempel på bearbetning av biologiska data.
Medelvärden och standardavvikelser används
som enkla statistiska metoder
Den avslutande frågan i elevinstruktionen syftar
till att knyta ihop elevernas egna resultat med
en argumentation om det skogsområde som
studerats.
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