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Sammanfattning 
 
 
Metan är en växthuseffektpåverkande gas. Eftersom dess koncentration ökar i atmosfären 

ingår den i ett stort framtida, globalt miljöproblem. I uppdraget som lärare står att elever ska 

göras medvetna kring de processer som påverkar deras miljö. Vårt syfte med uppsatsen är att 

fördjupa våra ämneskunskaper i och kring de processer som påverkar vår miljö. Detta för att 

göra undervisningen mer intressant och för att kunna leda eleverna mot en 

kunskapsutveckling i ett ämne som är högst aktuellt. 

 

Uppsatsens studie består i att undersöka om det finns metanbildande eller 

metankonsumerande mikroorganismer i kaveldun, Typha latifolia, (L.) och var i kaveldunet 

de i så fall finns. Vi vill också lyfta vår egen läroprocess under arbetets gång och se om det 

finns något där som är användbart i vårt kommande yrkesliv, som lärare, inspiratör och som 

föredöme. 

 

I vår undersökning upptäckte vi att det i kaveldunet fanns både metanogener och 

metanotrofer. I sedimentet fanns både metanogener och metanotrofer. Vi fick klara 

indikationer på att det fanns metanogener i kaveldunets nedre delar och vi såg att de växte på 

vätgas och på acetat. Vi fann också att metanotrofer uppehöll sig i kaveldunets rothår och 

rotnerv och i den övre delen av kaveldunet. 

 

Sist, men inte minst, fick vi upp ögonen för vikten av att lärande måste komma inifrån 

individen för att förståelse helt och fullt ska uppstå. För att skapa intresse är det viktigt att 

arbeta med relevanta och meningsfulla frågeställningar. Dessa frågeställningar behöver vi inte 

konstruera, de finns redan färdiga i vår omvärld och det är frågor som ungdomar i dag har. 
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Abstrakt 
 
 
The greenhouse gas, methane, palys an important role in the future climate change on the 

globe. The curriculum given to teachers constitutes that pupils should be aware of the 

different processes affecting their environment. The purpose of this report is to deepen our 

knowledge on such processes to help us to fullfil this requierment. Hence, this should aid us 

in making our teaching more interesting and also to enable us to lead the pupils in a 

knowledge development on a very urgent environmental topic. 

 

The study examines, if there are microorganisms that produce or consume methane in cattail, 

Typha Latifolia (L.), and if so, where in the cattail tissues. During our work with the report we 

also wanted to follow our own teaching process and to highlight phenomena useful in our 

future professional lives as teachers, inspirers and as good examples. 

 

We observed that methanogens and methanotrophs were present in cattail tissues as was allso 

the case in the sediment samples. We got clear indications on that there were methanogenes in 

the lower parts of the cattail and we saw that they grew on hydrogen gas and on acetate. The 

methanotrophs resided in the root hair and root nerves as well as in the upper part of the 

cattail plant. 

 

We realised that it is important for learning to arise from within the individual for the 

establishment of a complete understanding of an environmental issue. To create an interest by 

any pupil category, it’s important to work with relevant and meaningful questions. We don’t 

need to construct these questions, they already exist in our surroundings, many of which are 

the questions of the young people today. 
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Våra första resonemang och frågeställningar 
 
 
Vi, författarna till detta arbete, har känt oss osäkra i och kring de arbetsområden som gäller i 

det naturvetenskapliga fältet. Vi har under vår utbildning varit mycket osäkra på vår 

ämneskompetens och vi har därmed under hela utbildningstiden hävdat att länken mellan vår 

egen förkunskap, universitetets ämnesnivå och skolans uppdrag varit både ojämn och 

osammanhängande. När vi började diskutera kring vad och hur vi skulle skriva vår uppsats 

var vi direkt klara över att vi ville göra en naturvetenskaplig studie som skulle innehålla ett 

stoff som både gav oss mycket kunskap och som vi kunde använda oss av i vårt skolarbete. Vi 

ville ha en ämnesfördjupning som vi kunde använda oss av i vårt kommande yrke, som lärare 

i de naturorienterande ämnena.  

 

På ett tidigt stadium funderade vi på att utgå från ett våtmarksperspektiv. Vi har båda sett 

våtmarker anläggas och utvecklats i vår närmiljö och tycker att de är intressanta 

arbetsområden. Det är en vacker, konkret miljö som rymmer många möjligheter till lärande. 

Vi fick kontakt med professor Bo Svensson vid Institutionen för Tema Vatten i natur och 

samhälle i Linköping, som gav oss förslag på studieområden Han introducerade oss i tanken 

att det eventuellt finns bakterier som lever i kaveldun och som del av sin metabolism 

producerar eller konsumerar metan. Men, finns det verkligen mikroorganismer i kaveldun?  

 

Utifrån denna frågeställning började vi reflektera kring hur vi lär när vi arbetar med en 

naturvetenskaplig studie. Parallellt med detta har vi också fört frågande resonemang kring 

vårt naturvetenskapliga uppdrag kontra det faktum att elever idag uppvisar stora brister i och 

ointresse för de naturorienterande ämnena i skolan (Sjöberg, 1989). Hur kan vi använda vår 

ämnesfördjupning i vårt kommande yrke? Kan vi med en ämnesfördjupning motverka 

ointresse och bristande kunskaper? 
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Syfte / frågeställning 
 
 
Metan är en växthuseffektpåverkande gas och alltså en del i det stora framtida, globala 

problemet med en klimatförändring som följd (Summary for Policymakers - A report of 

Working Group 1 of the Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2001). I 

våtmarker finns processer, som styr och påverkar metanemissionen till atmosfären (Conrad, 

1989). Det råder en obalans mellan produktion och konsumtion av metan och den 

koncentration av metan som finns i atmosfären och det är ett faktum att mängden metan i 

atmosfären ökat dramatiskt de senaste hundra åren. Detta gör det intressant att se var de 

biologiska sänkorna och källorna för metan finns (Galchenko, Ivanov, & Lein, 1989). Att det 

finns metanbildare och metankonsumenter i sedimentet är väl känt och dokumenterat 

(Conrad, 1989) men intressant vore att se om det dessa mikroorganismers är aktiva i 

våtmarkens växter, t ex i kaveldun. 

 

Vårt syfte är att fördjupa våra ämneskunskaper i och kring de processer som påverkar vår 

miljö. Vi vill också lyfta vår egen läroprocess under arbetets gång och se om det finns något 

där som är användbart för vårt kommande yrkesliv. Detta gör vi genom att ställa följande 

frågor; 

 

1. Finns det verkligen organismer som producerar och/eller konsumerar metan i 

kaveldun? 

2. I vilka delar av kaveldunet förekommer de i så fall? 

3. Hur lär vi när vi arbetar med en fördjupningsstudie?  

4. På vilka olika sätt kan vårt arbete användas för att öka intresset för det 

naturvetenskapliga ämnesområdet? 
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Uppsatsen är en avslutande del av en lärarutbildning och vi är nu färdiga lärare med inriktning 

”matematik” och ”naturvetenskap i ett skolperspektiv”. Det är tillsynes två delar i detta arbete, 

en ämnesdidaktisk del och en ämnesfördjupning, vilka i allra högsta grad hänger samman. 

Arbetet läses och förstås därför bäst utifrån ett helhetsperspektiv. 

 

Skolans uppdrag är att arbeta för att eleverna i framtiden ska kunna vara delaktiga i olika 

samhällsfrågor (Utbildningsdepartementet- Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94], 1999), som exempelvis miljödebatter. Om vi vill 

ha samhällsmedborgare, som kan tag i dessa frågor är det av vikt att de 

aktuellafrågeställningarna också syns i skolan. För att som lärare kunna resonera om 

naturvetenskapliga fenomen utifrån elevernas föreställningar, om exempelvis växthuseffekten, 

är det en fördel att ha kunskap i ämnets olika delar. 

 

I den inledande delen av uppsatsen kommer vi att lyfta några av de olika didaktiska 

diskussionerna som pågår kring lärande och naturvetenskap. Den naturvetenskapliga delen av 

uppsatsen ser vi som en ämnesfördjupning för att vi som framtida lärare ska kunna arbeta med 

eleverna utifrån aktuella frågeställningar. Växthuseffekten och metanets påverkan på miljön 

är inte fullständigt kartlagt och det finns många frågeställningar att i framtiden arbeta vidare 

med. 

 

Under den experimentella delen av vårt arbete har vi uppmärksammat några viktiga faktorer, 

som vi menar har påverkat vårt lärande och som vi anser är viktiga ingredienser för lärande. 

Dessa erfarenheter vill vi lyfta och föra en diskussion utifrån det den ämnesdidaktiska 

debatten säger. 

 
 

Ämnesdidaktiska perspektiv i naturvetenskap  
 
 
Ett av skolans mål är att orientera eleverna i deras omvärld och där är naturvetenskapen 

viktig. Det finns många frågeställningar som är viktiga att medvetandegöra hos eleverna för 

att vi i framtiden ska ha samhällsmedborgare som arbetar för ett hållbart samhälle (Sjöberg, 

1998). Ekonomi, fred och miljöproblematik är stora spörsmål, som kommande generationer 

har framför sig (Andersson, 2001). Samtidigt visar undersökningar att det finns mycket 
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bristande kunskaper hos ungdomarna inför framtida studier och yrkesval inom det 

naturvetenskapliga fältet (Ekstig, 2002; Sjöberg, 1998). 

 
Ny forskning visar att ungdomar i dag har ett personligt intresse för oförklarbara fenomen 

som till exempel rymden och den egna hälsan, det vill säga rena naturorienternade ämnen. I 

ROSE- projektet ställdes bland annat frågan om vad ungdomar vill veta mer om och nedan 

presenterar vi de tolv mest populära frågeställningarna (Jidesjö, Oscarsson, 2004). 

 

1. Hur man tränar för att hålla kroppen stark och i god kondition? 

2. Hur känns det att vara viktlös ute i rymden? 

3. Varför drömmer vi, medan vi sover, och vad betyder drömmarna? 

4. Finns det utomjordingar? 

5. Hur påverkar olika narkotika kroppen? 

6. Hur påverkar alkohol och tobak kroppen? 

7. Vad man ska äta för att hålla kroppen i god kondition och vid god hälsa 

8. Vad vet man om HIV och AIDS och hur skyddar man sig? 

9. Hur ger man första hjälpen och hur använder man vardaglig medicinsk utrustning? 

10. Oförklarliga fenomen. 

11. Tankeöverföring, tänkeläsning, sjättesinnet, intuition etc.  

12. Sexuellt överförbara sjukdomar och hur man skyddar sig mot dem. 

 

Samma forskning visar dessvärre,att samma ungdomar tycker att skolans naturorienterande 

innehåll är ointressant och irrelevant. De frågeställningar eleverna har är mycket intressanta 

och rymmer ett stort kunskapssökande. Om skolans mål är att orientera eleverna i deras 

omvärld är ju elevernas frågeställningar och resonemang av vikt i skolans arbete. För att få 

elever intresserade och för att öka deras kunskaper är det viktigt att vi tittar på det stoff som vi 

presenterar i deras utbildning. Är det undervisningsstofft som presenteras i skolan relevant 

och meningsfullt för individen eller samhället? ROSE- studien försöker uppmärksamma vad 

eleverna tycker är meningsfullt och relevant, vilket vi idag vet väldigt lite om (Jidesjö, 

Oscarsson, 2004).  
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Vårt uppdrag  
 
 
I skolans uppdrag står att elever ska göras medvetna kring de processer som påverkar deras 

miljö (Lpo 94, 1999). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står att  

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. ( Lpo 94: 
1999, s. 5)  

 

Vidare står att lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i 

olika former. Undervisningen ska också bygga på elevernas lust att lära genom att låta 

nyfikenheten stå i fokus. Varje elevs tidigare erfarenheter, kunskaper, bakgrund och språk ska 

ligga till grund för det fortsatta lärandet och undervisningen ska därför anpassas utifrån 

dennes möjligheter och behov.  

 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lpo 94: 1999, s. 6) 
 

En likvärdig utbildning innebär alltså inte att skolans aktivitet ser likadan ut genom hela 

utbildningsväsendet och en likvärdig utbildning innebär alltså att det finns olika vägar att nå 

målen (Lpo 94, 1999). 

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former- 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och 
samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 
olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 
blir till en helhet. (Lpo 94: 1999, s. 8)  

 

Naturvetenskapen härstammar från människors frågor, resonemang kring livet och 

omvärlden, både existentiellt, fysiskt och tekniskt. Dessa frågor finns fortfarande och det är 

därför av vikt, att även i dag, bygga vidare på de frågeställningar som finns (Ekstig, 2000). 

Den verksamhet som bedrivs i skolan ska vara en del av samhällets arbete mot hållbar 

utveckling och vår omvärld med dess invånare. Det står klart att kunskaperna, som förvärvas i 

skolan ska kunna ses både som förberedelse för sin egen bildning men också som förberedelse 

inför kommande yrkesliv och framtida studier (Lpo 94, 1999). Skolan ska se till och ansvara 

för att eleverna förbereds med kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem. I mål att uppnå för grundskolan står att eleverna både ska ha en 
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begreppsförståelse och förståelse för sammanhang både när det gäller naturvetenskapliga och 

tekniska perspektiv men också när det gäller den egna hälsan och den närliggande och 

omgivande miljön (Lpo 94, 1999). En ämnesfördjupning, en ökad kunskap, ökar 

möjligheterna att presentera nya frågeställningar, som kan vara både intressanta och viktiga 

för de elever vi möter, alltså utifrån elevernas intresse och kunskapsnivå.  

 
Skolans uppdrag är dels att ge individen den kunskap denne behöver för sitt liv och leverne, 

både som individ och som delaktig i ett kollektiv. Vi ska förankra de värden vårt samhälle 

vilar på, vilket i sig innebär, att vi som lärare måste vara medvetna om vilka grundläggande 

värden vårt samhälle bygger på. Vi har ett samhällsuppdrag att utbilda våra barn och 

ungdomar till att bli aktiva samhällsmedborgare. Detta innebär att vi måste hålla oss ajour 

med omvärlden, ha en bild av vilka kompetenser vårt samhälle behöver i framtiden och vilka 

processer som påverkar vår miljö.  

 

En likvärdig utbildning betyder alltså inte att utbildningen ser likadan ut överallt utan innebär 

snarare att utbildningen utgår från individen och dess frågeställningar och att det därför finns 

olika vägar att nå målen. Skolans mål är att eleven ska förvärva kunskaper, som är relevanta 

och meningsfulla både för individen och för samhället. Om elevers lust att lära hålls vid liv 

och om nyfikenheten får stå i fokus, kan individen ledas vidare mot en ansvarsfull och 

medveten människa och samhällsmedlem. Centrala frågor i arbetet med elever borde därför 

vara hur elevernas lust att lära hålls vid liv, vilka frågor det är som gör ungdomarna nyfikna 

och vilken kompetens, som framtidens samhälle behöver. 

 

Genom ett för oss relevant arbetsområde, skapades en vilja att veta mer och intresset att ta 

reda på om det verkligen finns metanogener och metanotrofer i kaveldun blev stort. Till en 

början var syftet att ge en ämnesfördjupning, en ökad kunskap, men med tiden fördjupades 

avsikten och lusten, och viljan att veta mer tog över och blev en stor drivkraft. Kaveldun, 

mikroorganismer och miljöproblematik är för oss numera mycket intressanta frågor. Lusten 

ska, precis som den har varit för oss, vara en utgångspunkt för elevers lärande i skolan står det 

skrivet i läroplanen (Lpo 94, 1999) Frågan är om den enskilde elevens lust till lärande är 

möjlig att tillgodose i dagens skola. Kan man utgå från varje enskild elevs individuella 

lärande i en klass på trettio elever, där flertalet har olika kunskaper, bakgrund, språk och 

intresseområden? Kanske är det bättre att utgå från en mer fast läroplan och en mer 

strukturerad kursplan för att på så vis garantera att ett visst lärostoff uppnås? 
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En fråga om allmänbildning 
 
 
Idag har industrin, näringslivet och forskningen i Sverige, problem att rekrytera kompetent 

personal, vilket är ett allvarligt samhälleligt problem, både ur en ekonomisk och politisk 

synvinkel, men också ur ett demokratiskt perspektiv. Det pågår arbete runt skolan för att bryta 

denna utveckling. Styrdokument har reviderats, projekt har bedrivits och lärarutbildningen har 

utvecklats för att tidigare engagera och utveckla både lärare och elevers kunskap och lärande i 

de naturvetenskapliga ämnena (Sjöberg, 2000).  

 

Sjöberg säger att naturvetenskap är till för alla och att skolans syfte är att föra vidare de 

värderingar som samhället bygger på. I framtiden kommer de ämnesdidaktiska frågorna, vad, 

varför och hur att vara viktiga. Vad, det vill säga, vilket stoff ska eleverna lära sig, varför, 

vilka är syftena med att lära och hur ska stoftet presenteras? I skolan måste man tala om 

verkliga problem, inte konstruerade, som är relevanta, meningsfulla och intressanta, både för 

individen och för samhället. Sådana problematiseringar behöver vi inte konstruera. ,De finns 

redan färdiga i vår omvärld och formuleras av ungdomar i dag. Hur ska vi arbeta för en bättre 

miljö? Vad är biologisk mångfald? Vilka ställningstaganden ska vi ta när det gäller genteknik 

i framtiden? – Ja, hur ska vi arbeta för att få ett hållbart samhälle? Dessa frågor är viktiga inte 

bara som relevanta och meningsfulla för ungdomarna, utan är också stora samhälleliga 

problem. Elevernas intresse och inflytande över skoltiden är viktiga delar för att främja deras 

fortsatta lärande (Utbildningsdepartementet, Tal av Lena Hallengren 2004-03 -12). 

 

Sjöberg (2000) menar att förståelse och lärande sker hos individen och att individen måste 

lära själv för att sätta samman sin förståelse. Förståelsen kan sedan sättas samman i ett större 

sammanhang. Vi ärver inte andras kunskap utan måste aktivt själva skapa den. 

 

Naturvetenskap och teknik är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv och är med och 

formar våra liv, formar våra värderingar och påverkar våra ställningstaganden. Både 

naturvetenskapen och tekniken är med och påverkar områden som juridik, ekonomi och 

politik. Att hitta frågeställningar och stoff som är meningsfulla och relevanta för alla är av 

vikt om vi vill att framtidens medborgare ska vara del i ett demokratiskt samhälle. En 

meningsfull frågeställning kan enligt Sjöberg (2000) vara att utforska en frågeställning som 
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faktiskt påverkar och betyder något för vår oss själva och för vår miljö, både ur ett mikrobiellt 

perspektiv och ur ett globalt sammanhang. Ett verkligt problem i samhället idag, är de 

problem som de klimatrelaterade gaserna innebär och det kan därför vara meningsfullt att 

arbeta med just den problematiken i skolan. I läroplanen (Lpo94, 1999) står att vi ska arbeta 

för en hållbar utveckling och därför bör skolans undervisning för detta mål bygga på 

meningsfulla frågeställningar. 

 

 

Vetenskapshistorien för att intressera  
 
 
Läraren har ett uppdrag och kursplanen ger enligt Ekstig, (2002) utmärkta anvisningar hur den 

naturvetenskapliga undervisningen ska bedrivas. Naturvetenskap är inte bara fristående 

kunskap utan mer ett sätt att tänka och beskriva omvärlden. Naturvetenskapen har tillkommit 

som ett sätt att gemensamt förklara och förmedla den naturvetenskapliga kunskap som 

samhället förvärvat historiskt. Ekstig säger vidare att kunskapen har delats in i olika 

ämnesområden, discipliner och i utbildningssammanhang blivit nämnda som kemi, fysik och 

biologi. Indelningen gjordes som ett svar på problemet att hålla isär kunskap, det vill säga, för 

att organisera tänkandet. Kunskapen är en process som utvecklats under tidens gång och kan 

aldrig ses som en färdig produkt, vilket enligt Ekstig beskrivs i kursplanerna. För att eleverna, 

ska kunna göra kunskap till sin, måste kunskapen därför också presenteras utifrån ett mer 

översiktligt perspektiv. Detta förutsätter naturligtvis att lärarna själva har en övergripande 

kunskap och förstår vetenskapshistorien (Ekstig, 2002). 

 

De ungdomar som växer upp i dag behöver stöd för att få ihop en egen världsbild. De får ett 

stort utbud av både ytlig och mystifierad underhållning, så som New Age, och behöver få en 

tillrättalagd syn på de stora sammanhangen i naturen och människans roll i dessa. Ekstig 

menar däremot att de mystiska föreställningarna med fördel kan lyftas i undervisningen. Det 

skulle kunna fungera som hjälp för att hålla seriös kunskap levande (Ekstig, 2002). 

 

Vårt arbete med uppsatsen gav oss många nya tankar. Forskarvärlden var någonting helt nytt 

för oss. Vilken kunskap det finns! Vad mycket människor kan som inte vi kan! Vad mycket 

arbete det ligger bakom varje ny vetenskaplig kunskap! Genom att bli introducerade i en ny 

frågeställning, en fråga som låg långt bort från våra egna föreställningar, öppnades dörrar mot 
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nya tankar och mot nya arbetsmetoder. Det naturvetenskapliga förhållningssättet och det 

naturvetenskapliga arbetsområdet kom att bli en del av vår begreppsvärld. Kunskap är ingen 

slutprodukt utan har förvärvats genom tid och rum och vår forskning i dag är en del av den 

tiden. Våra erfarenheter kring vårt lärande och vår kunskapsprocess ligger i linje med de 

diskussioner som pågår i den ämnesdidaktiska debatten. Elever i skolan i dag måste få känna 

att de är del av en kunskapsutveckling, att kunskapen inte är färdig och fast utan kommer 

utvecklas med tiden. Den bild av naturvetenskapen som presenteras i skolan får tyvärr ofta en 

bild av att vara sanningen, en färdig produkt. Detta leder lätt till en distansierad attityd.  

 
 

Förståelse och sammanhang 
 
 
I skolans uppdrag står att varje enskild elevs föreställning, kunskap, ska ligga till grund för 

undervisningen. Men, vad har eleverna för föreställningar och hur ska vi bygga vidare på 

dessa? 

 

Björn Andersson m.fl. (2003) har gjort en sammanställning av den forskning som gjorts om 

elevers uppfattningar av naturvetenskapliga fenomen. Han menar att skolans roll bland annat 

är att arbeta för att eleverna ska kunna skilja på vetenskapligt förankrade argument och 

argument, som ligger utanför vetenskapens ram, det vill säga, vardagliga föreställningar 

kontra vetenskapliga. Han säger att det är viktigt att kunna skilja på rent vetenskapliga 

aspekter och på värderingsdiskussioner. Enligt sammanställningen visar flera undersökningar 

att elever i dagens skola har dålig förståelse för orsak och verkan, till exempel hur 

energiflöden uppför sig och på vilken organisationsnivå olika processer sker. Andersson 

tycker också att man ska tydliggöra processerna, det vill säga, flödena mellan olika fenomen, 

eller som han beskriver det, utifrån olika system.  Detta kan låta sig göras genom att föra olika 

diskussionerna utifrån olika fokus och genom att eleverna själva får föra diskussioner mot och 

med varandra. Han menar att när eleverna får diskutera och redovisa sina föreställningar 

utmanas också deras tankar (Andersson m.fl. 2003).  

 

Varje individ har olika bild av hur verkligheten ter sig. Vid nationella utvärderingen 1998 

ställdes en fråga till eleverna. Svaren eleverna gav var av olika karaktär, de behandlar samma 

fråga men utifrån helt olika perspektiv. Dessa olikheter är bra exempel på hur man kan låta 
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olika elevers olika förförståelse ligga till grund för fortsatt undervisning och fortsatt 

kunskapsutveckling  

 

I många olika sammanhang talas det om växthuseffekten. 
Förklara med egna ord vad växthuseffekten är! (Andersson m.fl. 2003. s.101). 

 

Eleverna gav många olika svar som behandlar samma fråga men utifrån olika förkunskaper. 

Nedan är exempel på två svar på samma fråga. 

 

Orsakas av koldioxid som ligger som ett isolerande skikt runt jorden. Detta 
kommer från förbränning, främst av fossila bränslen. (Andersson m.fl. 2003. s. 
102). 
 

Ozonet tunnas ut och mer av solens farliga och varma strålning höjer 
temperaturen och polarisarna smälter. (Andersson m.fl. 2003. s. 102). 
 

Genom att lyfta fram olikheter i svar och resonemang i en elevgrupp kan olika föreställningar 

leda till ökad förståelse för att helheten kring frågeställningen kartläggs och förtydligas 

(Andersson m.fl., 2003). När kunskapen sätts in i ett sammanhang ökar också möjligheterna 

för att kunskaperna bibehålls. Kunskaper kan inte ses som isolerade företeelser, olika delar 

måste knytas samman till helheter (Andersson m.fl. 2003). Det är skolan och dess aktörer som 

ska skapa sammanhang, helhetssyn och utveckla tankemönster (Andersson, 1994). Andersson 

skriver att det är viktigt att foga samman skilda delar till helheter och att det är individen själv 

som i sin tankeprocess ska sätta samman helheter av delar. Genom att arbeta i ett växelspel 

mellan delar och helheter får man en djupare förståelse för sammanhang (Andersson, 1994). 

När eleverna själva konfronteras med sina resonerande tankar, utmanas också deras förståelse 

för begrepp, orsak och verkan och de kan själva uppmärksamma eventuella brister i sina 

resonemang. 

 

Vi, författarna till detta arbete, visste redan innan arbetet med uppsatsen satte i gång, att 

problemet med växthusgaserna är av akut karaktär och att de fossila bränslena är en stor bov i 

dramat. Det var för oss också känt att koldioxid, metan och lustgas är inblandade i processen. 

Att de vackra natursköna våtmarkerna och det fascinerande kaveldunet skulle vara delaktiga i 

den processen hade vi inte en blekaste aning om. Att det sedan skulle vara små bakterier med 

i spelet och att de skulle befinna sig på kaveldun i en roll som konsumenter eller producenter 

av metan var än mer märkligt. Snart nog fick vi ändå klart för oss att organismer, som bildar 
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metan, lämnar ifrån sig det som restprodukt. Om ett kaveldun klipps av och stoppas i en påse 

så skulle det alltså kunna bildas metan i påsen. Likaså konstaterade vi, de ansvariga av detta 

arbete, att det i samma påse också skulle kunna finnas något som åt upp det producerade 

metanet. Alltså, producerat + konsumerat = ingenting alls! Hur i hela världen skulle vi kunna 

se om det finns mikroorganismer i kaveldun? Frågeställningen var abstrakt, den litteratur vi 

fann svårläst och vi upplevde många gånger att vi famlade i ett kaos av begrepp, resonemang 

och rena egendomligheter. Utifrån dessa skrivna rader är det väl även för den oinvigde, tydligt 

att arbetet kom att innebära en ofantlig kunskapsinhämtning och ett stort steg i vår 

lärandeprocess. Från en vardaglig föreställning utvecklades de abstrakta frågorna mot en mer 

konkret verklighet. Föreställningar möttes, konfronterades, tankar bearbetades och en helhet 

kunde kartläggas och förtydligas. Vårt arbete visar hur en vardaglig föreställning och ett 

abstrakt fenomen knöts samman mot en vetenskaplig kunskap, hur en abstrakt tanke kan göras 

konkret genom hypotes och teori och ledas mot en vetenskaplig förklaring. Del och helhet 

måste växelverka för att förståelse ska uppnås vilket är viktigt i arbete med att verka för ökat 

intresse för naturvetenskap.  

 
 

Det abstrakta lärandet 
 
 
Säljö (2000) har ett sociokulturellt perspektiv på lärandet vilket han menar handlar om 

intresset för människans tänkande, handlade och om hur människan tar till sig och använder 

olika resurser, fysiska och intellektuella, både som grupp och som individ.  

 

Människan har redskap, artefakter, som hon använder för att bearbeta sin omvärld, till 

exempel böcker, miniräknare, datorer, formler och språk. Artefakterna har hjälpt människan, 

förenklat många av de situationer, där hon inte själv räcker till och kan ses som resurser både 

språkliga, intellektuella och fysiska. Det finns många abstrakta redskap idag, som tidigare var 

en konkret verklighet. Säljö menar att till exempel hävstångsprincipen var en konkret, fysisk 

teknik, som idag är abstrakt kunskap som beskrivs genom termer. Han menar också att när 

begrepp är vedertagna grundprinciper används dessa endast som teoretiska förklaringar vilket 

kan försvåra lärandet för människor. Verkligheten finns inte längre i ett konkret sammanhang 

utan i en abstrakt framställning och fungerar endast i anpassade miljöer. Skolan skulle därför 

kunna vara en plats, där diskussioner kring det abstrakta och det konkreta görs synliga. Skolan 

är tyvärr inte alltid en naturlig plats för detta och det är inte heller alltid så att eleverna kan 
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eller har behov av att tillgodogöra sig den abstrakta artefakten. Alltså, det är tillsynes inte 

viktigt för eleven just i dennes livssituation att ta till sig ett abstrakt fenomen som till exempel 

hävstångprincipen. Skolan utgår ofta från detaljkunskaper för att sedan försöka finna en 

helhet, en efterkonstruerad helhet (Säljö, 2000).  

 

Vi lär oss, tar emot kunskap olika, beroende på var vi befinner oss skriver Säljö (2000). Han 

beskriver det som primär och sekundär socialisation. När barnet befinner sig i den miljö som 

kan kallas hemmiljö eller familj samspelar barnet med andra medan det agerar och lär. Barnet 

befinner sig i ett samspel med människor som det har nära relation till och gemensam historia 

med. Lärandet sker genom att barnet får instruktioner medan det lär och är samtidigt aktivt. 

Denna typ av lärande sker oavsett om barnet vill det eller inte. I den primära socialisationen är 

pedagogiken osynlig (Säljö, 2000).  

 

I skolan, i en sekundär socialisation, har barnet inte alls samma relationer och emotionella 

band till andra. Läraren vet exempelvis inte barnets historia. Barnet vet att hon ska lära sig, 

det finns mål som styr och tiden är särskilt avsatt. Pedagogiken i en sekundär socialisation är 

tydlig. Det finns inte heller ett samband mellan det barnet gör och de behov barnet har. 

Lärande i skolan är ofta konstlat och skilt från ett naturligt lärande, på lärarens uppdrag och på 

given tidpunkt och skolan kan ses som en miljö där lärandet ofta är frigjort från sitt 

sammanhang. Säljö kallar detta för dekontextualisering (Säljö, 2000). För att skapa 

lärandemiljöer, som främjar lärande, är det viktigt eftersträva ett lärande som utgår från den 

enskilda individens förutsättningar. 

 

Under arbetets gång har tiden varit gemensam och många diskussioner förts med handledare, 

laboratoriepersonal, med vänner, familj och med kurskamrater. Detta innebär gemensamma 

minnen, gemensamma samtalspunkter och en medvetenhet om varandras lärprocess vilket lett 

till att vi kunnat leda varandra vidare. Vi har tillsammans befunnit oss i vårt lärande. Vår 

lärandeprocess har inte heller varit särskilt institutionell och de pedagogiska riktlinjerna inte 

så framträdande. 

 
Begrepp blev också mindre abstrakta för att vi hela tiden var i det som vi skulle lära oss. Vi 

hade hela tiden en nära relation till kunskapen och utvecklingen av vårt lärande. Vi lärde för 

att vi behövde veta mer, ville veta mer. Vi lärde inte för att vi hade avsatt tid till att lära, utan 

de gånger det sade ”klick” var ofta på platser och i situationer som icke var speciellt avsatta 



Finns det verkligen mikoorganismer i kaveldun? En ämnesfördjupning,- en läroprocess 

15  

för lärande, i exempelvis bilen eller på toaletten. Vi rörde oss mellan rum, i 

grundskollärarprogrammets lokaler, i Tema Vatten institutionens studierum, i laboratoriet, vid 

våtmarken och i våra hem. Lärandeprocessen och frågeställningarna kom att vara en stor del i 

vardagen vilket innebar att lärandet avdramatiserades. Våra erfarenheter öppnade upp våra 

ögon kring det faktum att lärandet. Det cituerade lärandet föranleder tankarna vidare till 

skolans fysiska miljö. 

 
 

Plats för lärande 
 
 
Dahlgren & Szczepanski, (1997) för diskussion kring vikten av att återta sinnligheten i 

lärandet i en tid, där den bokliga bildningen ersatt det konkreta handlaget. 

Utomhuspedagogiken lyfter fram var undervisningen och lärandet kan äga rum, som ett svar 

på hur man kan knyta samman förståelse utifrån ett helhetsperspektiv, där sammanhang kan 

bli tydliga. Emellertid kan inte utomhuspedagogiken stå helt fristående (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997): 

 

Mycket tyder snarare på att det meningsfulla lärandet förutsätter en rörelse hos 
tanken mellan helheten och delen, mellan det specifika och det generella, mellan 
abstrakt och konkret. Lärandet kan där igenom inte få fortgå som en enkelriktad 
rörelse från delar till helhet, eftersom inlärningsuppgifterna därvid berövas sin 
meningsfullhet; delen kan sällan förstås fristående från den helhet den tillhör och 
bidrar till. (Dahlgren & Szczepanski: 1997, s.39). 

 

Dahlgren och Szczepanski menar att undervisningen traditionellt sett har gått från del till 

helhet. Skolan bygger på disciplinära system utformade på gamla strukturer, där den sinnliga 

upplevelsen ersatts med en litterär. Utomhuspedagogikens metoder skulle kunna ses som en 

möjlighet att bryta de disciplinära och fasta mönster som finns i skolan (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). Att gå ut till och möta en annan miljö som exempelvis en våtmark kan 

innebära att problem blir mer tydliga, mer konkreta. Den sinnliga världen är närvarande, man 

är i det man ska lära.  En rörelse mellan rum, en rörelse mellan helheter och delar kan också 

avdramatisera lärandet och i stället skapa möjligheter för fler att finna intresse i det stoff som 

presenteras.  

 

Det faktum att våtmarken rymmer ett rikt djur- och växtliv och är estetiskt vackert bjuder 

också möjligheter att utveckla lärandet. Det är en plats, en miljö, dit man kan ta eleverna, där 



Finns det verkligen mikoorganismer i kaveldun? En ämnesfördjupning,- en läroprocess 

16  

lärandet inte är så institutionaliserat och där frågeställningar inte behöver vara så givna. Detta 

är av vikt i en tid, där teoretiska värden och abstrakta resonemang tar stor plats. En utflykt till 

en våtmark kan stå som inspiration till frågeställningar och kan stå som konkret exempel för 

abstrakta processer såsom växthuseffekten. Våtmarken kan också vara en plats dit elever och 

lärare ofta återvänder för att undersöka olika frågor ur olika perspektiv, såsom djurliv, växter, 

vattens egenskaper och materias olika flöden, både mikrobiellt och globalt. Elever och lärare 

kan gå dit många gånger, ha upplevelser som rymmer gemensamma intressen och som skapar 

en gemensam historia.  

 

Boklig bildning, studier om exempelvis växthuseffekt, gaslagar och mikroorganismer, hör för 

oss samman med sinnliga erfarenheter. Genom det mer konkreta mötet med våtmarken och 

kaveldunen ökade våra möjligheter till förståelse. Relationen mellan fenomenen och den 

textbaserade informationen hjälpte oss att bearbeta och förstå både den fysiska, sinnliga 

omvärlden men också den bokliga, den teoretiska.  

 

Att arbeta med rörelsen mellan det teoretiska och det konkreta, mellan delen och helheten 

menar vi är av stor vikt i arbetet med lärande. Läranderum måste varieras utifrån 

undervisning, behov och möjligheter och våtmarken är bara en av många exempel på platser. 

Läranderummet i sig löser dock inte de problem som uppstår kring elevers lärande, det är ett 

pedagogiskt redskap.  
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Bakgrund till vårt projekt 
 
 
Ett aktuellt miljöproblem idag är den så kallade växthuseffekten och dess konsekvenser på 

miljön. Detta är ett stort framtida problem, som framtidens vuxna måste ta hand om 

(Andersson, 2001). Växthuseffekten är ett problem, som rymmer många frågeställningar och 

som kräver mycket kunskap och samarbete både globalt, nationellt, tekniskt och socialt. 

Växthuseffekten utgör en långtidsverkande process, som påverkar miljö, ekonomi och 

demokratiska värden. Växthuseffekten är i sig naturlig genom att  gaser som vattenånga, 

koldioxid, dikväveoxid och metan reklekterar tillbaka värmestrålning från jorden. Problemet 

är att växthusgaserna i atmosfären ökat mycket kraftigt.  

 

Observationer visar att vi är på väg mot ett annorlunda klimat. Den globala temperaturen har 

ökat med över 0,6oC de senaste 140 åren. Det sker visserligen alltid temperaturväxlingar 

under olika tidsperioder, men den ökningen som skett de senaste 140 åren har varit mycket 

snabb. Det senaste decenniet har man bland annat observerat höjda havsnivåer, vilket skulle 

bero på ökad mängd vatten på grund av att landisarna börjat smälta. Många olika 

undersökningar visar tecken på en kraftig fortsatt temperaturökning. De säger gemensamt att 

den globala yttemperaturen kommer att öka med 1,4 – 5,8oC under det kommande seklet. 

Man befarar då både fortsatta höjda havsnivåer, och smälta isar (IPCC, 2001). 

 
Diagram 1a)    b) 

 

 

 

 

 

 
Diagram 1. visar temperatur (ºC) variationer vid jordens yta de senaste a) 140 åren och b) de senaste 
1000 åren. Staplarna a)visar årliga mätningar och den svarta linjen a) visar mätningar gjorda med 
ungefär tio års mellanrum. 
De mörkt skuggade förändringarna b) visar temperaturmätningar gjorda med 50 års intervaller och 
den svarta kurvan b) har räknats ut med hjälp av proximala värden utifrån träds årsringar, koraller 
och andra historiska avtryck. Temperaturförändringarna utgår från mätningar gjorda 1961-1990 
(Modifierad från IPCC, 2001). 
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En av de gaser vars halt i atmosfären ökar är metan, CH4, som årligen ökar med 0.6 %. 

Metanet i atmosfären har ökat med ungefär 151 % sedan 1750, det vill säga när 

industrialismen inträdde, och fortsätter att öka. Koncentrationen har inte varit så hög någon 

gång under de sista 420 000 åren (IPCC, 2001). 

 
 

Metan  
 
 
Metan, CH4, består av en kolatom och fyra väteatomer. Metan är en huvudkomponent i 

naturgas, som finns i många geologiska formationer. Det är en stabil gasmolekyl, som 

naturligt bara kan bildas genom en särskild organismgrupp, metanogener. Detta kan ske när 

organiskt material bryts ned under syrefria förhållanden, som exempelvis i sediment i 

våtmarker (Madigan m.fl. 2000). Metanet kan antingen transporteras till atmosfären eller tas 

upp och oxideras, av metanotrofer. I våtmarker drivs metanets produktion och oxidation av 

dessa specialiserade mikroorganismgrupper (Conrad, 1989). 

 
Frigörandet av metan till atmosfären resulterar dels i en höjning av den globala 

uppvärmningen och dels orsakar detta också förändringar i den kemiska sammansättningen i 

atmosfären (Hanson & Hanson, 1996). Till exempel reagerar metanet i atmosfären med klor, 

Cl, som ursprungligen frisatts från saltsyra, HCl, , som sakta förstör ozonet i atmosfären 

(IPCC, 2001). Ökningen av metan i atmosfären anses till största delen bero på antropogen, 

det vill säga mänsklig påverkan. Mer än hälften av all CH4, som når atmosfären kommer från 

direkt eller indirekt antropogen aktivitet som brytning och användning av fossila bränslen, 

boskap, soptippar och risodlingar (Conrad, 1989). 

 

Omfattande studier har gjorts de senaste tjugo åren av den globala uppvärmningen och den 

ökande koncentrationen av metan i atmosfären. Runt 40% av det globala flödet av metan till 

atmosfären kommer från våtmarker, både anlagda och naturliga (Kankaala, m.fl. 2004).  
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Våtmark 
 
 
Överallt omkring oss ser vi idag våtmarker växa fram. Våtmarker täcker ca 3% av jorden och 

lagrar ca 20-30% av jordens organsikt bundna kol (IPCC 2001). I våtmarker råder ett 

dynamiskt samspel mellan mikroorganismer. Det är 

väl känt och dokumenterat att det i sediment i 

våtmarker finns mikroorganismer, som producerar 

eller konsumerar metan. Dessa mikroorganismer 

spelar en viktig roll i kolets kretslopp och påverkar 

starkt sammansättningen av miljöpåverkande gaser i 

atmosfären (Dagurova m.fl. 2003). Det sker en  

ökning av anlagda våtmarker i dag (IPCC, 2001). 

 
 

Mikroorganismers energiomsättning 
 
 
För att liv ska uppstå och fortgå krävs att energi, kol och näring intas för att sedan omvandlas 

till levande celler. Vår planets biokemi är i huvudsak baserat på kol (Gottschal et al1992) men 

även andra ämnen behövs för att bygga biomassa och växa. Kol, syre, väte och kväve utvinns 

ur organiskt material och ur koldioxid, syrgas, vatten, vätgas  ammonium, nitrat och kvävgas. 

Andra komponenter är svavel, fosfor, kalium, magnesium, kalcium, järn, natrium och klor. 

Viktiga är också spårelement som zink, mangan, molybden, selen, kobolt, koppar, nickel, och 

wolfram (Gottschalk, 1986). Olika mikroorganismer utnyttjar olika energikällor (Sylvia 

m.fl.1999). Vissa utvinner energi från väte, medan andra utvinner energi ur organiskt material 

(Conrad, 1989). Bakterier använder också ha olika typer av kolkällor. Några utnyttjar kolet 

från metanmolekylen för sin biomassatillväxt, medan andra utvinner kolet från exempelvis 

koldioxid (Sylvia m.fl. 1999).  

 

Biokemiska reaktioner i en cells metabolism ger eller förbrukar energi. En organisms 

energiomsättning innefattar oxiderande och reducerande reaktioner. Ett ämne, som oxiderats, 

har avgivit elektroner och organiska molekyler oxideras oftast till koldioxid. Det oxiderade 

ämnet är alltså en elektrondonatorer (Sylvia, 1999). Ett ämne, som reduceras, tar upp 

 Figur 1. Våtmarken vid nykvarn. 
Vegetationen som syns på bilden är bladvass 
och kaveldun. Foto: Maria Malmström 
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elektroner. Metan är den mest reducerande formen av kol. Den vanligaste elektronacceptorn 

är syre, men många mikroorganismer kan använda nitrat, sulfat och koldioxid. Det finns en 

särskild grupp av mikroorganismer, som reducerar koldioxid till metan, metanogener, och det 

finns en särskild grupp av mikroorganismer, som oxiderar metan och i stället bildar koldioxid, 

metanotrofer. Dessa organismer lever nära varandra i exempelvis sediment (Madigan m.fl. 

2000). 

 
 

Metanbildning genom metanogener 
 
 
Metanogenerna är prokaryota organismer, som tillhör gruppen Archae. Många av 

metanogenerna kan använda väte som energikälla, medan andra utnyttjar acetat. Kolkällorna 

är fr a,koldioxid,   och acetat. Ett hundratal olika metanogener är kända, men i framtiden 

kommer forskningen säkerligen att identifiera många fler (Conrad, 1989). 

 

Två viktiga typer av metanogener är hydrogenotrofer, som växer genom att använda 

koldioxid, CO2 och vätgas, H2, och acetatotrofer, som utnyttjar acetat (CH3COO-). Dessa är 

så kallade anaeroba organismer. En anaerob organism är mycket känslig för syre. Det finns 

olika acceptans för hur mycket syre en anaerob organism klarar av och kan därigenom 

kategoriseras. En obligat anaerob vill ha en helt syrefri miljö. De dör inte direkt av syret men 

kan inte växa (Conrad, 1989). 

 

Metanbildning, metanogenesen, sker genom en komplex process, där metanet slutligen kan 

ses som en restprodukt (Conrad, 1989; Madigan m.fl. 2000). En stor del av det organiska 

materialet är uppbyggt av stora molekyler, polymerer, som till exempel cellulosa, protein och 

fett. Olika bakteriegrupper och enzymer samspelar vid nedbrytning av materialet. Först bryts 

det ned till mindre molekyler, monomerer. Monomererna måste sedan genomgå en 

jäsningsprocess för att acetat eller vätgas ska bildas. Acetat eller vätgas är just de energikällor, 

de särskilda substraten, som acetatotrofer och hydrogenotrofer vill ha (Conrad, 1989; 

Madigan m.fl. 2000). 

 

Det finns minst tio olika substrat som kan utnyttjas av metanbildarna. Dessa kan delas in i tre 

olika substratgrupper: CO2- och metylsubstrat samt acetat vilket vi visar i figur 2. Det är 

endast ett fåtal arter bland de metanogenerna, vi känner till idag, som är acetotrofa men de 
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står hela 2/3 av all metanbildning. Den andra tredjedelen bildas från vätgas och koldioxid 

genom hydrogenotroferna (Madigan m.fl. 2000). 

 
 
 

• I koldioxidgruppen reduceras koldioxid till metan genom att använda framför allt vätgas 

som elektrondonator.            

      CO2 + 4H2   CH4 + 2 H2O  

 

• I acetatsubstratgruppen bildar acetat, bikarbonat och metan  

      CH3COO- + H2 O  CH4 + HCO3
-  

 

• I metylsubstratgruppen bildas metan genom att reducera metanol med hjälp av vätgas som 

elektrondonator,  

      CH3OH +H2   CH4 + H2O  

 

     eller om vätgas inte finns, oxideras metanol till koldioxid för att på det sättet skapa                

elektrondonatorer för att i nästa steg kunna omvandla metanol till metan. 

      4CH3OH                         3CH4+ HCO3-  

 
Figur 2. Figuren visar en schematisk bild av den uppdelning av substrat som kan tas om hand av metanbildarna 
(Madigan m.fl. 2000).  
 
 

Vad påverkar metanproduktionen? 

 
 
Bildandet av metan påverkas av temperatur och pH i den omgivande miljön men också av hur 

mycket organsikt material som finns tillgängligt. Näringsämnen och tillgång på andra  

elektronacceptorer än koldioxid är också av betydelse (Conrad, 1989). 

 

Temperatur 

De flesta metanogener har temperaturoptimum i intervallet 30-40oC. Detta leder till att 

metanproduktionen kan vara begränsad på grund av temperaturen (Conrad, 1989). 
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pH 

Metanogenerna är oftast neutrofila och växer därför bäst vid pH 7. De klarar dock pH mellan 

6-8 (Conrad, 1989). 

 

Näring 

En näringsrik miljö kan vara mer metanproduktiv än en näringsfattig miljö. Sediment med 

hög organisk tillväxt har högre metanproduktion än en näringsfattig. Vid tillväxt av mycket 

organiskt material i miljön växer jäsningsbakterierna till och levererar näring som kväve, 

fosfor, kalium och svavel till metanogenerna (Conrad, 1989).  

 

Elektronacceptorer 

Förekomst av andra elektronacceptorer än koldioxid, påverkar också metanproduktionen. Om 

det finns sulfat eller nitrat, utnyttjas dessa elektronacceptorer och det organiska materialet 

kommer att brytas ned under bildning av sulfid eller kvävgas i stället för metan (Conrad, 

1989). 

 
 

Metanoxidation med hjälp av metanotrofer 
 
 
En del av det metan som produceras når inte atmosfären utan konsumeras, oxideras, av 

metanotrofer (Conrad, 1989). Metanoxidation förekommer frmförallt i olika typer av miljöer, 

där metanbildning eller läckage av metan förekommer, det vill säga i sediment i hav och 

sötvattensjöar, i myrar, risfält men också i jordar i allmänhet. I det sista fallet utnyttjas 

atmosfärens relativt låga metanhalt av metanoxiderarna. De är alltså anpassade till miljöer, 

där det finns både anaeroba och aeroba zoner (Conrad, 1989; Bergman, 1995). Medan 

metanogener lever och verkar i en anaerob miljö, behöver metanotrofer syre för sin 

metabolism. Metanoxiderarna är alltså aerober. Dock visar undersökningar att 

metanoxidadion även kan ske anaerobt (Bergman, 1995). Sedan den första metanotrofa 

bakterien identifierades i början av förra seklet har man hittat olika arter och delat in dem i 

olika grupper. Dessa bakterier har den unika egenskapen att tillvarata metan som enda kol- 

och energikälla (Hanson & Hanson, 1996). Om mikrobiell metanoxidation inte förekom, så 

skulle mängden metan som når atmosfären vara väsentligt större. Oxiderarna kan ses som ett 

filter i metantransporten till atmosfären (Galchenko m.fl. 1989). 
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Oxidation av metan till koldioxid och vatten 

CH4 + 2O2    CO2 + 2 H2O 

 

Oxidation av metan till koldioxid sker i 4 steg med överföringar av två elektroner i varje steg. 

 

CH4   CH3OH     CH2O  HCOO-   CO2 

 

Metan  Metanol   Formaldehyd   Myrsyra   Koldioxid 

(Madigan m.fl. 2000). 

 
 

Vad påverkar metanoxidationen? 

 
 
Temperatur 

Den optimala temperaturen för metanoxidation ligger omkring 25°C, men kan ske vid 

temperaturer ända ner till 0°C och upp till 35°C (Hanson, & Hanson, 1996).  

 

pH 

Tillväxt av metanotrofer och oxidation av metan kan ske från ett pH på 3,5 till ett pH på 8,0 

beroende på miljö (Hansson & Hansson, 1996). Andra observationer har dock visat att 

metanoxidation var likartad i ett pH intervall från 3,8 upp till 9,8 (Hilger m.fl. 2000). 

 

Näring 

För att metanotroferna ska växa behöver de i första hand metan och mineraler. Eftersom 

många av dem är kvävefixerande är de oberoende av mineralt kväve (Madigan m.fl. 2000). 

 

Elektronacceptor 

Metanotrofen behöver syre som elektronacceptor för sin metabolism. Metanbildarna klarar 

inte av att använda alternativa elektronacceptorer som till exempel nitrat och sulfat. 

Metanotrofer kan endast utnyttja metan som elektrondonator för sin energiomsättning och 

metan är också huvudsakliga kolkällan (Conrad, 1989) 
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Mekanismer för flöde av metan från våtmark  
 
 
I arbetet med att kartlägga naturliga källor och sänkor för metankonsumtion och 

metanproduktion kan det också vara intressant att se vilka olika transportvägar metan från 

våtmarker kan ta. Metantransport kan ske genom en växt eller genom bubblor som stiger upp 

från sedimentet (Conrad, 1989). 

 

• Diffusion: När metan bildas, bildas också en skillnad i metankoncentrationen mellan 

atmosfären och produktionsplatsen.  Denna skillnad gör att molekylerna diffunderar 

till atmosfären (Conrad, 1989). 

• Bubblor: Genom metanbubblor som bildats i sedimentet kan metan nå atmosfären 

mycket snabbt (Conrad, 1989). 

• Direkttransport genom vattenväxter: Många växter har kanaler, en inre ledning, 

som gör att exempelvis metan kan transporteras mycket snabbt från sedimentet till 

atmosfären, via ett så kallat konvektivt flöde (Kankaala m.fl. 2004).  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Bilden visar på vilka sätt metan kan transporteras 
från sedimentet till atmosfären. Bilden är modifierad från 
Conrad (1989).   
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Figur 4. Bilden visar 
fröställningen på en kaveldun. 
Foto: Maria Malmström 

Kaveldun som länk mellan mikrobiell verksamhet och atmosfärisk påverkan 
 
 

Bredbladig kaveldun, Typha latifolia (L.), är en perenn växt, 

som är vanligt förekommande i näringsrika våtmarker. De kan 

skjuta upp till tre meter höga smala blad och har vidsträckta 

liggande rhizomer. Växter som kaveldun med rötter och 

rhizomer långt ned i vatten och anaeroba sediment, har ett 

mycket specifikt gasflödessystem, ett inre system av tomrum, 

som fungerar som en transportväg för framför allt luft för 

rötternas syresättning. De ger också möjlighet för annan gas i 

sedimentet att nå gas från atmosfären (Bendix, 1994).  

 

Vattenväxter som kaveldun kan förhöja utsläppen av metan till atmosfären, genom att metan 

inte kan tas upp av oxiderarna under transporten till 

atmosfären (Conrad, 1989). 

 

Miljöer med kaveldun har visats ge höga flöden av 

metan. Växter i våtmarker har visats kunna stå för 

upp till 90% av det totala flödet av metan (Sylvia, 

1999). Det är därför viktigt att ta hänsyn till dessa 

plantor i studier av metanemission. Tidigare studier har 

visat att metankoncentrationen inuti kaveldunsbladen var högre längst ned i plantan 

jämförelsevis med delar högre upp. Koncentrationen av metan var också större i de yngre 

bladen än i de äldre. Det har också visat sig att det i kaveldunets rötter finns en högre aktivitet 

av metanotrofer senare på sommaren (augusti, september) än på våren (Yavitt & Knapp, 

1995). 

 
 

Figur 5. Figuren visar kaveldunets 
rhizom. Foto: Maria Malmström. 
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Metod/ material 
 
 

Förberedelser 
 
 
För att kunna visa på eventuell förekomst och distribution av både metanogener och 

metanotrofer i kaveldun isolerade vi olika växtdelar från varandra och placerade dem i 

provflaskor, serumflaskor. 

 

För att skapa så gynnsamma miljöer som möjligt för de både bakteriegrupperna förberedde vi 

en blandning, basalmedium, med rätt pH (buffert) och näring (Se bilaga 1). Till 

metanogenerna förberedde vi en lösning med reducerande egenskaper, eftersom de kräver 

låga redoxförhållanden för sin tillväxt och aktivitet. För att kontrollera att redoxen var under 

en viss nivå tillsattes resazurin. Eftersom metanotroferna är aeroba behövdes ingen extra 

redoxkontroll.  

 

40 ml basalmedium tillsattes sedan i 121 ml serumflaskor, som förslöts med gummipropp och 

aluminiumhylsa. Flaskorna steriliserades i en autoklav i 121oC i 20 minuter.  

 

För metanogenerna tillsattes 2,5 ml näringslösning som 

innehöll mineraler, vitaminer och spårelement (bilaga 2) och 

2,5 ml reducerande lösning med karbonatbuffert (bilaga 3). 

För oxiderarna tillsattes förutom basalmediumet endast 

näringslösning. Vi kontrollerade med en mätsticka att 

lösningens pH var 7. Eftersom metanogener är strikt anaeroba 

bytte vi ut gasfasen i serumflaskorna från luft till 

kvävgas/koldioxid (80:20) De laborativa förberedelserna var 

med detta klara.  

 
Figur 6. Camilla försluter 
serumflaskorna med 
aluminiumhylsa.  
Foto: Maria Malmström 
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Figur 8 Maria visar här kavel- 
dunsplantor som skulle  
användas till ympning. 
Foto: Camilla Sundblad. 

Insamling av provmaterial 
 
 
Kaveldun och sediment tog vi upp från en anlagd våtmark, Nykvarn, strax utanför Linköping. 

Våtmarken tillhör Tekniska Verken i Linköping AB. Att vi valde Nykvarn beror på att det är 

en våtmark som tidigare använts för studier av växthusgasflöden till atmosfären (se: 

Johansson, 2002). 

 

De första proverna, som skulle användas för metanogenerna hämtade vi in den 17 september 

2004 klockan 9.30. Det var en klar solig morgon med en 

lufttemperatur på 15°C. Den 19 september, alltså två dagar 

senare, hämtade vi in plantorna, som skulle användas för 

metanotroferna. Denna dag var en gråmulen förmiddag 

och temperatur i luften var 14°C. Vid båda tillfällena drog 

vi upp tre plantor. Plantorna stod nära en brygga vid 

våtmarken, där vattendjupet var cirka 30 cm. Sediment, som 

fanns runt rötterna, lät vi rinna ner i en flaska, som fylldes 

till bredden med vatten från 

våtmarken och förslöts direkt  

för att undvika syrekontakt. Kaveldunets rötter sköljde vi först av 

med vattnet från våtmarken och sedan med medtaget osteriliserat 

kranvatten, uppifrån och ned. Detta för att minska risken att få 

oönskade mikroorganismer på fel plats både från de 

kringliggande växtdelarna, sedimenten och från vattnet i 

våtmarken. Kaveldunen fördes i vattenfylld (också där 

kranvatten) hink tillbaka till laboratoriet. 

 
 

Försöksuppställning 
 
 
Vi klippte kaveldunet i åtta olika delar, serier, och namngav dem efter distribution, toppen, 

under vattenytan, nedre stjälkdel, rhizomens inre del, rhizomens yttre del och sediment. 

Rötterna delade vi in i rotens nervtrådar och i dess rotnerver. Yttre stjälkdelar togs bort för att 

undvika att kontaminera med mikroorganismer utifrån. Från och med nu kom delarna att hela 

Figur 7. Camilla har samlat upp  
sediment i en burk som hon sedan 
försluter. Sedimenten användes,när 
vi skulle identifiera metanogenerna.
Foto: Maria Malmström. 
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tiden vara separerade från varandra. De olika bitarna delade vi i mycket små delar och vägde 

in fem gram av varje prov. Vi hade åtta delar av kaveldunet i två paralleller. Parallellerna är 

till för att säkra våra provresultat. Till varje del i kaveldunet hade vi en kontroll, alltså utan 

varken acetat, vätgas eller metan. Vi förberedde alltså 80 flaskor till två olika studier, 48 till 

metanogenerna och 32 till metanotroferna. 

 
Figur 9a)    b) 

 

 
    

 

 

 

Figur 9a) visar försöksuppställningen för metanogenerna, b) visar försöksuppställningen för 
metanotroferna. Bild: Maria Malmström. 

 
 
 

Ympning 
 
 
Vi tog fram redan autoklaverade flaskor, tog av kapsylen och proppen samtidigt som vi 

spolade med blandgasen N2/CO2 (80:20). De redan invägda delarna mixade vi sedan 

tillsammans med 50 ml basalmedium till en soppa, en ymp. För att minimera kontakten med 

syre täckte vi bägaren med aluminiumfolie när vi mixade, även där, under gasspolning. Vi 

pipetterade upp 5 ml ymp och tillsatte detta i var och en av provflaskorna. För att få lika 

mycket organiskt material i varje flaska skakade vi om ympen medan vi pipetterade. Därför 

strävade vi också efter att alltid pipettera från samma höjd. Flaskorna fick stå kvar en stund 

under gasspolning innan vi åter förslöt dem.  

 

Eftersom metanotroferna vill ha syre så var proceduren här inte lika komplicerad. Vi tog fyra 

flaskor samtidigt, två till metan och två till kontrollen. De redan invägda delarna mixade vi 

tillsammans med 50 ml basalmedium till en ymp. Vi pipetterade 5 ml ymp och tillsatte detta 
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till var och en av de 32 flaskorna. Även här var vi noga med att skaka om bägaren och ta 

materialet från samma höjd i bägaren. Flaskorna stod öppna i en timme innan vi förslöt dem. 

 
Figur 10a)    b) 

 

 

 

 

 

 

Figur 10a).  
Eftersom metanogenerna är anaeroba skapade 
vi en syrefri miljö genom att gasspola med 
kvävgas när vi mixade dessa.  
Foto: Camilla Sundblad. 

 Figur b).  
Vi tog 5 ml ymp och förde över den till 
varje serumflaska.  
Foto: Maria Malmström. 

 
 

Att starta försöken 
 
 
Vi visste att det vanligen går att särskilja två olika typer av metanogener, hydrogenotrofer och 

acetotrofer och att de växer genom att använda CO2 / H2 (80% / 20%) respektive acetat. 

 

Den 17:e september tillsatte vi därför 1 ml 1 mM acetat i 16 av de 48 flaskorna. I 16 av de 

andra flaskorna bytte vi gasfasen till H2/CO2. Slutligen lät vi de resterande flaskorna vara 

kontroller, utan extra substrat för metanogener. I och med detta startade försöket. Flaskorna 

förvarade sedan vi i ett mörkt klimatrum med en konstant temperatur på 30°C. 

 

Vi vet att metanotrofer vill ha metan som energi- och kolkälla. Den 19 september tillsatte vi 

därför ca 100 ppm metan i 16 av våra 32 provflaskor. De kvarvarande flaskorna var 

kontroller. I och med detta startade försöken. Flaskorna placerade vi på en skakmaskin i det 

30-gradiga klimatrummet. Anledningen till att vi placerade flaskorna på en skak var för att få 

en god inblandning av syre i vätskefasen. Risken skulle annars vara att en metanproduktion 

skulle kunna uppstå i stillastående flaskor om ympen sedimenterar och en anaerob miljö 

skapas. 
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Provtagning och analys 

 
 
Metankoncentrationen analyserades med hjälp av en gaskromatograf av märket Packard 428. 

En gaskromatograf separerar gasformiga ämnen, i det här fallet metan från andra gaser, i en 

kolonn genom att utnyttja skillnaden mellan de olika ämnenas ångtryck och kokpunkt. Som 

bärgas användes kvävgas (se vidare: Ejlertsson m.fl. 1997). Metanmängden gick att utläsa via 

en integralskrivare och bestämdes genom att en standardkurva konstruerades från prover med 

kända metanmängder och med hjälp av ett mjukvaruprogram (Microsoft XP 2000). 

 

Vi tog med hjälp av en spruta upp 0,3 ml gas ur varje provflaska. Nålspetsen förslöts genom 

att dra upp den i proppen. Pistongen drogs därefter upp till 0,7 ml och nålen drogs ur proppen. 

På så sätt säkrades att hela gasprovet fanns i sprutan även i fall då övertryck förekom i 

flaskorna. .Denna mängd injicerades i gaskromatografen för att bestämma 

metankoncentrationen. Vi injicerade tre gånger från varje provflaska och använde 

medelvärdet. Variationen mellan våra injektioner var runt 8%. Genom integralskrivaren mätte 

vi topphöjden för metan och relaterade det till ppmv, parts per million volume, i en 

standardkurva (bilaga 4). Det ackumulerande metanet, med de olika växtdelarna som ymp, 

plottade vi in i diagram med hjälp av XP Microsoft. Provtagningarna gjordes på förmiddagen 

och på eftermiddagen under en vecka för metanotroferna och under tre veckor för 

metanogenerna. 

 

För att kunna korrigera våra metandata för skillnader i ympmängd bestämde vi provets 

torrvikt. Det material som blev kvar, när vi tagit våra prover, hällde vi upp i förvägda, märkta 

aluminiumformar. Vi ställde in dem i 70°C över natten, där vätskan fick torka bort. Morgonen 

därpå ställde vi dem i en glasbubbla, en exicator, för att de utan att återigen dra till sig fukt, 

skulle få svalna. Vi vägde sedan de torra formarna. För att få fram vikten på det organiska 

materialet räknade vi bort aluminiumformens vikt. 



Finns det verkligen mikoorganismer i kaveldun? En ämnesfördjupning,- en läroprocess 

31  

Analysmetod 
 
 
Den omedelbara metanbildningen respektive metanoxidationen i våra flaskor kan ses som ett 

mått på förekomsten av de två grupperna. På så sätt kan en uppfattning aom distributionen av 

dem i kaveldunets olika delar erhållas. Längden på den initiala fasen innan en eventuell 

tillväxt uppträder i flaskorna ger ett liknande mått. Ju fler organismer som finns av grupperna 

desto kortare initial fas. I vårt fall har vi tagit den initiala hastigheten innan ett tydligt 

tillväxtmönster uppträtt som mått. Vi kallar denna del för startfas. Ackulmulationshastigheten 

(ppmv/ dag och gram torrvikt av ymp) för tydlig tillväxt bestämdes också. För metanotroferna 

bestämndes metankonsumtionen (ppmv/dag och gram torrvikt av ymp). 

 
 

Resultat 
 
 

Finns det metanogener i kaveldun? 

 
 
Diagrammen nedan visar hur metanackumulationen utvecklades i flaskorna med de olika 

växtdelarna och sedimentet som ymp både för de metanogena substraten vätgas och acetat, 

samt metan för metanotroferna. Kontrollernas utveckling är bortdragen från provernas för att 

kompensera för metanbildning från andra källor. Värdena, som anges är medelvärdet av de 

två parallellerna. Parallellerna skiljer sig som mest från medelvärdet med 13% förutom i de 

prover med rothår där skillnaden var mycket stor, uppemot 67%. Vi valde därför att inte 

redovisa värdena på rothåren. 
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Metanogener vid toppen
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Diagram 2. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanogener, vid toppen av kaveldun. 
 

Metanogener vid ytan
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Diagram 3. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanogener, i växtdelen under ytan. 
 

Metanogener vid nedre stjälk
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Diagram 4. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanogener, i den nedre stjälkdelen.  
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Metanogener vid rhizom inre
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Diagram 5. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanogener, i de inre rhizomdelarna.  
 

Metanogener vid rhizom yttre
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Diagram 6. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanogener, i de yttre delarna av rhizomen. 
 

Metanogener vid rotnerv
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Diagram 7. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanogener, i rotnerverna. 
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Metanogener vid sediment
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Diagram 8. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanogener, i sedimentet. 
 
 

Resultatpresentation av metanogener  
 
 
Den inledande metanbildningen, startfasen, använder vi alltså som mått på 

bakteriepopulationens storlek för vätgasutnyttjare och, respektive acetatutnyttjare. Vi 

redovisar nedan provernas resultat i fallande ordning utifrån startfasen.  

 

 

 

 

Växtdel Vätgas  
 Startfas  Tillväxtfas 

 
Sediment 280 4000
Nedre stjälk 150 3300
Rhizom inre 82 6200
Rotnerv 42 1900
Rhizom yttre 13 3400
Vatten ytan 11 6000
Toppen 1,1 7600
 

Tabell 1. Visar ackumulationshastigheten 
(ppmv/ dag och gram torrvikt av ymp) i 
startfasen och tillväxtfasen hos metanogenerna
i de prover, där vi tillsatt vätgas. Resultatet 
redovisas i fallande ordning utifrån startfasen.
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Växtdel Acetat  
 Startfas  Tillväxtfas 

 
Rhizom yttre 140 950
Nedre stjälk 50 150
Rotnerv 47 5300
Rhizom inre 34 960
Vatten ytan 13 3400
Sediment 8,1 4200
Toppen 0,2 1300
 
 

Analysdiskussion  

 
 
Det är väl dokumenterat i tidigare forskning att det finns metanogener i sedimentet, både 

acetatotrofer och hydrogenotrofer (Conrad, 1989). I diagram 8 visas en typisk tillväxtkurva 

för mikroorganismer och är därför vår utgångspunkt för resterande analys. Under startfasen 

med sedimentympen ackumuleras metan med 8,1 ppmv/dag och gram torrvikt vid 

acetattillsats och med 280 ppm/dag och gram torrvikt vid tillsatts av vätgas , vilket framgår av 

tabell 1. Startfasens värden i sedimentproverna (tabell 1, 2), använder vi som utgångsvärde i 

analysen, för att se om det finns en population av vätgasutnyttjande eller acetatutnyttjande 

metanogener. Metanproduktionen från både prover med acetat och vätgas startar direkt 

(diagram 8) dvs de har en kort startfas. Acetatotrofer och hydrogenotrofer behöver ungefär 

lika lång anpassningstid i proverna med sediment. 

 

Vätgasutnyttjare 
 
 
Resultaten från startfasen visar att vätgasutnyttjare sanniolikt finns i samtliga undersökta delar 

av kaveldunet eftersom en ackumulation av metan över kontrollvärdena erhölls. Grovt sett ses 

den nedre stjälken hysa ungefär lika stora populationer som sedimentet (150-280 ppm/dag och 

gram torrvikt). Det inre rhizomet och rotnervsympen gav ungefär samma storleksordning (42-

82 ppm/dag och gram torrvikt), medan det yttre rhizomet och delarna av kaveldunet från 

Tabell 2. Visar ackumulationshastigheten 
(ppmv/ dag och gram torrvikt av ymp) i 
startfasen och tillväxtfasen hos metanogenerna, 
i de prover, där vi tillsatt acetat. Resultatet 
redovisas i fallande ordning utifrån starfasen. 
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vattenytan gav ett lägre svar 11-13 ppm/dag och gram torrvikt. Lägsta värdet (1 ppm/dag och 

gram torrvikt) erhölls inte oväntat för ympen från toppen av kaveldunets blad. Sånär som på 

rotnervsympen, så var var den observerade ackumulationen mellan 3300 och 7600 ppm/dag 

och gram torrvikt. De delar av kaveldunet, som kan antas vara minst exponerade för syre eller 

där man kan anta att syrekonsumtionen är högst, har de största populationerna av 

hydrogenotrofa metanogener, dvs rothåren och den nedre stjälkdelen har samma storlek som 

sedimenten. De delar, som genomströmmas av luft (rhizom, rotnerver och blad) samt de som 

står i direkt kontakt med luftens syre (delarna från vattenytan och bladet) har betydligt mindre 

populationer. Bilden vi fått fram genom vår undersökning stämmer alltså ganska väl med vad 

man skulle förvänta sig. 

 

I rotnerven (diagram 7) avviker tillväxtkurvorna från de övriga. Det är en kraftig tillväxt till 

att börja med som avstannar för att återigen öka. Det är möjligt att en population av 

hydrogenotrofa metanogener är aktiva i början och stannar av och att en annan population 

växer till och tar över. 

 
 

Acetatotrofer 
 
 
Fördelningen av de acetotrofa metanogenerna skiljer sig från de hydrogenotrofa så när som 

för ymparna från delarna i vattenytan och bladet. Populationen av acetotrofer i sedimentet var 

mycket mindre (ca en faktor 30). I nedre stjälken återfinns de största populationerna följda av 

delarna från rotnerv och både rhizomens yttre och inre delar. I kaveldunets topp är 

metanproduktion i startfasen så liten att det är troligt att det där inte finns några acetatotrofer 

naturligt. Tillväxten för acetotroferna var inte lika tydlig som för vätgasutnyttjarna. Resultaten 

ger heller inte samma bild i relation till eventuella syreexponeringar som för 

hydrogenotroferna. Det skall dock noteras att sedimentympen visade att acetotroferna i denna 

ymp trots låg initial aktivitet växte till starkt. Lägsta tillväxten under vår studieperiod erhölls 

med ympen från den nedrestjälken av kaveldunet. 
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Summering  
 
 
Yavitt och Knapp (1995) säger att det finns en högre koncentration av metan i de nedre 

delarna av kaveldun än i de delar av kaveldunets topp. De höga koncentrationerna skulle 

kunna komma från sedimenten och transporteras upp genom växten (Conrad, 1989).  

 

Våra resultat visar tydliga indikationer på att det finns metanbildare i alla av de delar på 

kaveldunet där vi tagit prover med reservation för de låga värden för toppen. Likaså är 

startfasen lång, vilket också stärker att vi har få eller inte några metanbildare alls naturligt i de 

växtdelarna. Vi kan inte heller bortse från att en kontaminering förekommit här.  

Kritiskt resonemang till våra resultat 
 
 
Vi säger i bakgrunden att det är väl dokumenterat att det finns metanogener i sedimentet, både 

acetatotrofer och hydrogenotrofer. Det föreligger emellertid en viss risk att växtdelar har 

kontamineratsav det kringliggande sedimentet, där det är väl känt att det finns metanbildare. 

Växtdelarna förekommer ju nära och kring varandra så detta är ju inte särskilt otänkbart.  

Vi kan trots vår försiktighet och metodik inte utesluta att vi kontaminerat våra prover med t ex 

små mängder sediment. Resultaten vi redovisar ovan (tabell 1) är dock rimliga med hänsyn 

tagen till distributionen i de olika växtdelarna. Aktiviteten hos ymparna från det 

fripreparerade inre rhizomet i realtion till delarna i vattenytan, som ju sannolikt skulle vara ett 

tydligare mål för en kontamination motsäger att vi har detta problem.  

 

Det är troligt att det avvikande diagrammet, de där tillväxtkurvan stannat av (diagram 7), visa 

att det hänt något med proverna. En möjlighet finns att det där kommit in syre i provet genom 

att vi missat att skölja rent en spruta och att tillväxten därför stannat av. 

 
Vi trodde inte att vi skulle se några indikationer på att det fanns metanogener i de växtdelar, 

där vi trodde att det fanns mycket syre, som toppen och i de olika rhizomdelarna. I flaskorna 

med rhizomens yttre skikt som ymp ser vi en relativt blygsam metanbildning. Detta förvånade 

oss. Om vi jämför de yttre delarna mot de inre, då de yttre delarna är vända mot sedimenten 

och därmed är anaeroba. Detta skulle kunna bero på läckage av syre från de inre delarna till 

de yttre.  
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Finns det metanotrofer i kaveldun? 

 
Diagrammen nedan visar hur metan konsumeras i flaskorna med 100 pppmv metan tillsatt 

tillsammans med de olika växtdelarna och sediment som ymp. Värdena, som anges är 

medelvärdet av de två parallellerna. Dessa skiljer sig som mest från medelvärdet med ca.9%. 

Diagrammen nedan visar hur metan konsumeras i flaskorna med 100 pppmv metan tillsatt 

tillsammans med de olika växtdelarna och sediment som ymp.  
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Diagram 9. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanotrofer toppen av kaveldunet. 
 
 

Metanotrofer vid ytan
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Diagram 10. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanotrofer under vattenytan.  
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Metanotrofer vid nedre stjälk
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Diagram 11. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanotrofer vid nedre stjälkdelen. 
 

Metanotrofer vid rhizom inre
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Diagram 12. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanotrofer i de inre rhizomdelarna. 
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Diagram 13. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanotrofer vid rhizomens yttre delar. 
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Metanotrofer vid rotnerv
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Diagram 14. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanotrofer vid rotnerven. 
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Diagram .15. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanotrofer i rothåren. 
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Diagram 16. Linjediagram över startfas och tillväxthastighet hos 
metanotrofer, i sedimentet. 
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Resultatpresentation av metanotrofer 
 
 
Den inledande metankonsumtionen, startfasen, använder vi som storleksmått på 

bakteriepopulationen när vi tittar på om det finns metanotrofer. Vi redovisar nedan provernas 

resultat i stigande ordning utifrån startfasen.  

 
Tabell 3. Tabellen visar metanotrofernas 
startfas och tillväxtfas i ppmv/dag och torrvikt. 
Resultatet redovisas i stigande ordning. 
 
Växtdel Metan  
 Startfas  Tillväxtfas 

 
Sediment -16 -4,8
Vattenytan -12 -2,3
Nedre stjälk -11 -3,1
Rhizom inre -9,4 -6,4
Rothår -2,7 -32,8
Toppen -2,3 -33,1
Rotnerv -1,8 -34,2
Rhizom yttre -1,5 -18,2
 
 

Analysdiskussion 
 
 
Forskningen visar att metanotrofer är vanliga i naturen vilket våra studier också styrker. Att 

det skulle finnas en hög aktivitet vid sedimenten och vid rötterna är känt (Yavitt & Knapp, 

1995). Vi låter därför sedimentet och rötterna vara vår utgångspunkt vid analysen av våra 

prover.  

 

Resultaten gestaltar två olika typer av tillväxtkurvor. Den ena tillväxtkurvan har en tydlig och 

lite längre vilofas (diagram 14, 15, 13, 9), medan den andra tillväxtkurvan visar en direkt och 

tydlig reaktion (diagram 16, 12, 11, 10), en direkt konsumtion av metan. I sedimentet 

(diagram 16), i rhizom inre (diagram 12), nedre stjälk (diagram 11) och vid vattenytan 

(diagram 10) ser vi mellan mätning ett och mätning två, en mycket markant och kraftig 

konsumtion av metan som sedan avtar. De prover som innehåller växtens rotnerver (diagram 

14) och rothår (diagram 15), rhizom yttre delar (diagram 13) och av kaveldunets övre del 

(diagram 9) har en längre vilofas som åtföljs av en kraftig tillväxtkurva. Olikheten är mycket 
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intressant. Kanske kan det vara så att detta beror på två olika mikroorganismer. En möjlig 

förklaring till den uppmätta uppgången av metan är att syret förbrukats och att den därmed 

resulterande anaeroba miljön främjat tillväxten av metanogener med metanbildning som 

resultat och att samtidigt metanoxidationen upphört. 

 

Det förvånade oss att det vid rhizomens yttre fanns mer konsumtion av metan än vid de inre 

delarna. Vi trodde att de inre delarna var mer syrerika och att de yttre befann sig i en anaerob 

miljö. En möjlighet skulle kunna vara att metan transporteras långsamt vid rhizomen och att 

metanotroferna därför ges chans att konsumera metan. En väldigt liten konsumtion har vi mätt 

i de prover som är tagna av de växtdelar som befinner sig vid vattenytan (diagram 10), nedre 

stjälk (diagram 11), och vid rhizomens yttre och inre delar (diagram 13, 12), vilket förbryllade 

oss. Vid dessa delar hade vi föreställt oss en tydlig konsumtion eftersom miljön tillsynes är 

syrerik. 

 
 

Summering 
 
 
Det har skett en konsumtion av metan i alla våra provflaskor. Våra resultat i rotnerv och 

rothår stärker Yavitt och Knapps (1995) resonemang om att det finns metankonsumenter vid 

rotdelarna.  

 
 

Kritiskt resonemang till våra resultat 
 
 
Vi ser det egendomligt att metankoncentrationen (diagram 9, 13, 14, 15) dalat så kraftigt för 

att sedan återhämta sig och visa på en metankoncentration likt den ursprungliga. Detta skulle 

kunna bero på att miljön i proverna har blivit sådan att metanotroferna hämmats i sin tillväxt. 

Det finns även en möjlighet att mängden syre varit för liten i provflaskorna och därför börjat 

sina. Frågan är vad som hänt om proverna stått i ett klimatrum med en lägre temperatur, då 

den optimala temperaturen för metanotrofer anges till 25oC? 
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Lärande, frågeställningar och framtiden 
 
 
Vi har under projektarbetets gång varit delaktiga i en aktuell forskningsfråga. En fråga som är 

av vikt, här och nu. I uppsatsen behandlar vi ett verkligt problem, vilket vi också måste göra i 

skolan. De erfarenheter vi fått under vårt arbete stämmer väl överens med de gemensamma 

faktorer den ämnesdidaktiska forskningen vill lyfta. Ja, vi har förstås också förbättrat våra 

kunskaper både ämnesmässigt och ämnesdidaktiskt. Men, det viktigaste av allt är att vi blivit 

uppmärksammade på att lärandet måste utgå från individen, att det måste finnas en 

meningsfullhet och en relevans i det man lär, för att det för individen ska bli intressant och 

lärorikt.  

 

Under arbetets gång, när vi började titta på vårt eget lärande och på de upplevelser vi haft, 

resonerade vi också kring hur vi lärt oss, när vårt lärande ägt rum och var vi befunnit oss när 

vi tagit till oss den nya kunskapen. Dessa spörsmål skeppades vidare mot skolan och till 

eleverna. Får eleverna möjlighet att studera sina egna frågor kring sin omvärld? Vi anar att 

det finns en stor problematik kring att elever inte ges möjlighet att utforska sina frågor och att 

deras lärande i skolan alltför ofta är både dekontextualiserat och rykt ur sitt sammanhang. 

 

Att man inte måste utgå från en detaljkunskap innan man kan resonera kring en helhet är för 

oss nu obestridligt. Om sammanhangen inte tydliggörs från början och är levande genom hela 

lärprocessen finns stor risk att eleven aldrig ser vad kunskaperna ska användas till och 

framstår som helt meningslösa. Jo, visst finns det en sanning i påståenden som att elever 

behöver en bred bereppsuppfattning innan de kan förså helhetsperspektiv. Ja, vem behöver 

inte det? Men, en utbildning som bygger på fakta, detaljer och fragment riskerar att tappa 

elevers intresse och istället skapa en situation, där meningslöshet och irrelevans tar över 

lusten att lära och viljan att lära måste vara större för en individ i grundskolan än en färdig 

kunskap.  

 

För att kunna bygga vidare på elevernas frågeställningar är det av vikt att få en bild av hur de 

tänker och resonerar. Dock inte för att tillrättalägga elevernas resonemang, utan snarare för att 

lyfta deras tankegångar. Det finns en risk att tillrättaläggandet tar överhand och att en bild av 

rätt och fel istället framträder, när man till en början läser och försöker förstå det resonemang 

som förs kring elevers föreställningar. En rörelse däremot, mellan olika förklaringsmodeller, 
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vetenskapliga och vardagliga är mycket viktigt i arbetet med eleverna. Olika individer lär 

olika. Likaså är det värdefullt att arbeta med att vända olika frågeställningar och perspektiv 

och se dem utifrån det lilla, mikrobiella eller det stora globala, titta på samma problem många 

gånger och lägga fokus på olika flöden.  

 

Frågan och helheten, det är det vi ska utgå från enligt läroplanen. Vi måste därför skapa 

platser, där frågor och helheter kan födas. Det gör inget att frågorna inte alltid är 

välformulerade och gängse korrekta, det är lusten till svaret som är viktigt. Skyll inte på att 

naturen ligger långt borta och att våtmarken är otillgänglig! Gå ut ur klassrummen, se på 

omvärlden! Det finns fullt med spännande läranderum omkring oss. Kvadratiska 

parkeringsplatser lockar till matematiska tolkningar, syrafrätta byggnader kräver åtgärder, 

lekplatserna borde förskönas. Trångsynthet och statiskt tänkande har ingen plats i dagens 

moderna skola. Låt det sinnliga och bokliga vävas samman och del och helheter växelverka.  

 

Kunskap för oss är en pågående process och det faktum att kunskap inte är en slutprodukt är 

viktigt att eleverna får med sig. Vi ska inte, eller kan inte, leverera ett färdigt kunskapspaket 

till eleverna. De måste få utveckla sin redan tidigare förvärvade kunskap och vara del av en 

samhällelig kunskapsutveckling. Detta sätt att se på kunskap är helt avvikande från synen att 

eleverna ska beredas en kunskap som de senare i livet kan ha nytta av. Ungdomar vill veta här 

och nu! Är undervisningsstoffet inte meningsfullt eller relevant för eleven bearbetas den inte i 

en läroprocess utan behandlas endast som isolerad fakta. Är frågan däremot meningsfull och 

av vikt för den enskilda individen, främjas förståelse. 

 

Kunskapssyn kontra lärande är inte okomplicerat och vi upplever tyvärr att skolan många 

gånger arbetar för att tillrättalägga kunskap och inte utveckla lärande. Vi förstår att det inte 

heller är helt oproblematiskt att bryta de traditionella mönster och strukturer som finns i 

skolan. Ja, kanske är det inte heller det vi ska göra. Kanske är en styrd ämnessturktur, med ett 

givet ämnesinnehåll det som behövs i framtidens skola. Kanske har den sista läroplanen varit 

den som stjälp och tappat greppet om skolans roll som kunskapsutvecklare och snarare fört in 

samhällets individer till att bli en skara loja individer med en högst okritisk vetenskapsbild. 

Kanske är det undervisningens bristande struktur, som skapat det bristande intresset och de 

bristande kunskaperna hos eleverna. I det stora utbudet av kunskap och nya influenser behövs 

kanske mer en någonsin en strukturerad och tillrättalagd värld för att garantera att 

samhällsmedborgarna uppfyller en tillfredställande kunskapsnivå, att de lär det de behöver.  
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Nej, vi anser att människan är en lärande varelse som vill ha svar på sina frågeställningar, 

frågeställningar som är av vikt för henne. Lärandet och förståelsen kommer inifrån individen 

själv, vilket innebär att eleven måste vara delaktig. Men, delaktighet kommer inte av sig självt 

och om undervisningen ska bli framgångsrik, alltså om eleverna ska vara intresserade och om 

deras kunskaper ska ha hög dignitet, måste undervisningen vara både meningsfull, relevant 

och intressant. Eleverna har själva frågeställningar kring sin omvärld och vad som är viktigt 

för deras framtid och det är de frågorna vi måste lyfta. Detta leder till att undervisningen blir 

relevant och meningsfull.  

 

Relevansen och meningsfullheten är dock inte ett självändamål. Eleverna måste utmanas, 

precis som vi utmanades i vårt arbete. Det är i samtalen, i kritiken och i resonemangen 

ambitionen att veta mer grundas. Obearbetade intressen utvecklas inte, utan stagnerar. Vår roll 

som lärare är därmed mycket viktig i skolans arbete. Det är vi som ska guida, handleda och 

leda ungdomarna vidare i deras fortsatta kunskapssökande, det är vi som ska stötta, kritisera 

och inspriera dem att gå vidare med sina frågor. Men, är detta möjligt kan ju den kritiske 

fråga? Hur utmanar man alla elever? Vi har så många elever vi ska se, och möta, vi har så 

många samtal vi borde föra. Eleverna är ju olika individer med olika bakgrund och olika 

intresse.  

 

Att skapa möten, samtal och gemensamma beröringspunkter kan vara komplicerat i den 

traditionella, ämnesbundna och schemalagda undervisningsplatsen, skolan och kanske är det 

inte alltid genomförbart. Det går inte att alltid tillfredsställa alla, det är kanske en orimlig 

utopi. Men vi vill arbeta utifrån läroplanerna och verka för att utbilda medborgare som aktivt 

deltar i aktuella samhälldiskussioner  och aktivt arbeta mot elevers danande intresse och 

bristfälliga kunskapskompetens i de naturorienterande ämnena.  

 

De erfarenheter vi haft med vår studie är närvaro i lärandet, delaktighet i val av lärostoff och 

en kombinerad boklig och sinnlig metod.Våra erfarenheter visar också hur komplext lärande 

är och vilken tid det tar att utveckla en djupare förståelse inom ett kunskapsfält, inom det 

naturvetenskapliga området.  

 

Som lärare i skolan har vi ett statligt uppdrag att arbeta efter när vi ska bedriva undervisning i 

skolan. Vi måste ha mycket goda kunskaper för att kunna sköta skolans uppdrag utifrån de 
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läro- och kursplaner vi har att utgå från. Både en god övergripande ämneskunskap för att 

relatera och se både detaljer och sammanhang, orsak och verkan, begrepp och deras 

sammanhang och kunskap kring hur och var elever tänker, resonerar och lär. Vi måste alltså 

vara både flexibla i vår kunskapsanvändning och kontinuerligt uppdatera våra kunskaper. 

 

Men vad är då goda kunskaper och hur förskansar jag mig som individ och som lärare, goda 

kunskaper? Vi upplevde att våra kunskaper, trots fyra års högskolestudier, var alldeles för 

bristfälliga för att kunna ha ett grepp och en överskådlig helhetssyn över de naturorienterande 

ämnena, ja vi är ju numera ansvarig för framtidens kunskapsutveckling. Enkelt vore att säga 

att ansvaret ligger hos utbildningsansvariga, lärare, kursansvarige, läroboksförfattare och 

politiker. Enkelt vore också att påstå det kommer an på den ensksilda lärarstudenten att 

komplettera de brister som finns och därefter skaka på axlarna med en förvånad min över att 

ämnesfältet är ofullständigt och att grundskoleelever uppvisar bristande kunskaper.  

 

Om ett undervisningsstoff är relevant och meningsfullt för eleverna kan självklart vara svårt 

att svara på. Likaså vet vi lite om framtiden och vilka kunskaps behov som finns då. Men, vi 

har ett uppdrag, det finns en nutid och det finns ungdomar som befinner sig mitt i livet. Vi 

måste våga möta eleverna, våga möta deras frågeställningar och våga låta elevernas framtid 

styra undervisningen. 

 

Att bygga undervisningen på de frågor som är av vikt för ungdomarna själva skapar en 

mycket god bas. Vi ska inte vara rädda för att undervisningen, om vi arbetar med för eleverna 

relevanta frågor, inte ger tillräckligt mycket djup. För att eleverna ska finna svar på sina 

frågor krävs ett stort arbete. Det är många frågor som måste besvaras innan svaret på 

huvudfrågan kan nås. På en fråga om hur man tränar för att hålla kroppen stark och i god 

kondition behöver man till exempel ha kunskap kring vilken näring kroppen behöver, hur 

kroppen bryter ned och tar till vara på näringen och hur näringen transporteras ut till cellerna. 

Hur det känns att vara viktlös ute i rymden ger många nya frågeställningar. Vad är 

tyngdlöshet, var börjar rymden och vad är dragningskraft? För att kunna resonera kring 

rymdens fysikaliska lagar måste hela tiden nya frågor ställas och nya svar eftersökas. Varför 

drömmer vi medan vi sover och vad betyder drömmarna? Även här måste ett brett fält 

förklaras och studeras. Hur mycket drömmer vi, när börjar vi drömma, var i hjärnan finns 

drömmarna och vad betyder drömmarna? I frågan vad betyder drömmarna finns ytterligare ett 

fält av frågor som är intressanta att arbeta med. Finns det förklaringar på drömmarna? Är de 
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förklaringarna vetenskapligt förankrade? Kan man tro på oförklarbara fenomen och är 

vetenskapen sann? Det är stora frågor, som kan besvaras på många olika sätt, biokemiskt, 

vetenskapligt, vardagligt, cellulärt och ur ett övergripande hälsoperspektiv, frågeställningar 

som är av hög dignitet och inte alldeles enkla att svara på. Det är också frågor, som kan bryta 

disciplinära skolsystem genom att frågorna i sig inte är ämnesbundna.  

 

Ett av skolans stora uppdrag bör därför vara att skapa lärandemiljöer där problem och 

frågeställningar uppstår utifrån elevens föreställningar och erfarenheter och där det konkreta 

kan få möta det abstrakta. Det är angeläget att finna alternativa läranderum och att våga gå 

utanför de traditionella ämnesgränserna och våtmarker är utmärkta exempel på läranderum. 

Kaveldunen, våtmarken och de mikorobiella aktiviteter som där pågår, är bara ett av alla 

exempel på hur man kan konkretisera naturvetenskapen som en process och inte en färdig 

produkt. Likaså kan våtmarken också ses som exempel på hur en sinnlig värld kan förklaras 

med ett bokligt resonemang och viseversa och hur delen är avhängd helheten och tvärtom. 

 

Miljöproblematiken,- kopplad till den ökande koncentrationen växthusgaser, är ett av de stora 

viktiga framtida frågorna. Här råder en samhällelig kunskapsbrist och det är framtidens vuxna 

som kommer att få ta ansvar kring detta i framtiden. Hur skapar vi individer som kan ta 

ansvar och lösa framtidens miljöproblem? Hur skapar vi en hållbar utveckling? Det är just 

detta, fenomenen, frågeställningarna, relevansen och samhällsutvecklingen som står i fokus 

för den ämnesdidaktiska debatten, dock utifrån lite olika fokus.  

 

Vi ville ha en ämnesfördjupning och gjorde därför en riktig djupdykning, ner i en arbetsmetod 

som vi trodde att vi inte var utrustade för. Visserligen fick vi fick gå omvägar och bakvägar i 

både metod och analysarbete och behövde mycket hjälp av både handledare och 

laboratoriepersonal, men, det hindrade oss ändå inte från att genomföra ett arbete som både 

gav ett resultat och som gav en mycket god ämnesfördjupning. Vårt arbete kom att handla om 

hur en ämnesfördjupning öppnade upp en läroprocess både teoretiskt och sinnligt, men också 

en ny insikt och en ny syn på vårt uppdrag som lärare. Vi avslutade vår lärarutbildning med 

en ämnesfördjupning som helt klart kompletterade många av de kunskapsluckor som gjorde 

sig påtagliga. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 
 
Fosfatbuffert (pH=7), basalmedium, (med färgindikator för redoxkontroll). 

Koka upp destillerat vatten 

 

Recept: 

45 ml (W1) (0,2 M KH2 PO4)  

45 ml (W2) (0,2 M NaHPO4) 

15 ml (W8) (Resazurin 0,1g/l) (till metanogenerna) 

 

Blanda med destillerat vatten upp till 2700 ml 

Koka i 20 minuter med kokstenar. 

Låt svalna under flushning med N2, i isbad. 

Fyll på med kokat destillerat vatten, även detta under flushning.  

 

Fyll i 40 ml basalmedium till provflaskorna under flushning av N2. Märk!  

Byt gasfas till N2/CO2. (5ggr) 

Släpp övertrycket. 

Autoklavera! 
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Bilaga 2. 

 
 
C1, Näringslösning innehållande för bakterierna viktiga mineraler, vitaminer och 

spårelement till metanotroferna och metanogenerna. 

3 ml (W5) (spårelement) 

3 ml (W6) (vitaminlösning) 

3 ml (W9) Giftig! (Na2SeO3 * 5 H2O och Na2WO4 * 2H2O) 

37,5 ml (W3) (ammonium, kalcium, magnesium mm) 

103,5 ml Kokat destillerat H2O 

 

Blanda ovanstående i en 150 ml mätkolv och sterilfiltrera ned i sterila serumflaskor med 

gasfasen N2, kvävgas. 

Märk! Med C1, datum och namn. 

Förvaras i kylskåp, mörkt. 

Ljus- och värmekänsligt och bör därför inte autoklaveras. 
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Bilaga 3.  

 
 
C2, Lösning med reducerande kapacitet till metanogenerna. 

Byt gasfas i serumflaskorna till N2/CO2, kvävgas/koldioxid. Ta bort eventuellt övertryck. 

 

147 ml (W4) ( 1M NaHCO3) 

3 ml (W7) (1 M Na2S * 9 H2O) 

Filtersterilisera ner i en steriliserad serumflaska med gasfasen N2/CO2  

Märk! Med C2, datum och namn. 

Förvara i kylskåp. 

Värmekänsligt och bör därför inte autoklaveras. 
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Bilaga 4 

 
 
Spädning av metan för att få upp en standardkurva. 

 
 
Vi använde oss av fem förseglade 118ml serumflaskor när vi spädde metan för att få upp en 

standardkurva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 ml metan tillsattes i flaska 1 som fick stå en stund så att det spreds i flaskan. Med en ny 
spruta tog vi upp 1 ml från flaska 1 och tillsatte i flaska 2. Vi tog sedan upp 0,5 ml metan från 
flaska 1 och förde in i flaska 3. Slutligen tog vi upp 0,1 ml från flaska 1 och tillsatte det i 
flaska 4.En flaska blev över (flaska 5) där inget tillsattes. 
 
Flaska 1 = ca 1000 ppm 
Flaska 2 = ca 100 ppm 
Flaska 3 = ca 50 ppm 
Flaska 4 = ca 10 ppm 
Flaska 5 = ca 0 ppm 
Ex 50 ppm 
0,5 ml / 118 ml = 42 ppm 
 

Att tillsätta metan till metanotroferna 

 
Stora flaskans volym är 1135,9 ml 
Serumflaskans volym är 73,16 ml 
V1 * P2 = V2 * P2 
Vilket ger 
1135,9 * X = 73,16 * 100  
X = 6,440 (stora flaskans ppm) 
 
Hur mycket metan ska vi tillsätta i den stora flaskan? 
Vi vet att i den lilla finns 0,007316 ml metan = 100 ppm 
Vi ska tillsätta 8,3 ml metan i den stora flaskan. 
 
Hur mycket metan ska vi ta från den stora flaskan och tillsätta till den lilla flaskan? 
(73,16ml*100ppm)/(6440ppm)= 1,1 ml 
Vi ska tillsätta 1,1 ml metan till den lilla flaskan när försöket ska starta. 
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Arbetsprocessen  

 
 
Sundblad har varit ytterst ansvarig för arbetet med metanotroferna och Malmström har varit 

ytterst ansvarig för metanogenerna. Detta gäller litteratursökning, laborationer, planering och 

hantering av växtmaterial. 

 

Eftersom en stor del av vårt syfte handlade om vår läroprocess valde vi att hela tiden sträva 

efter att öva på det vi inte var så säkra på. Till att börja med var Sundblad den som kunde 

tolka mätvärdena på integralskrivaren och Malmström den som kunde hantera beräkningar av 

substansmängder och gaslagar. Vi bytte därför sysslor och Malmström fick arbeta med 

databearbetning och Sundblad arbeta med beräkningar.   

 

Under laborationerna var den ytterst ansvarige arbetsledare och den andra assisterade, bar 

fram, torkade rent, plockade undan och dokumenterade. Vi var dock hela tiden delaktiga båda 

två och hjälptes hela tiden åt.  

 

I uppsatsens slutfas, ja när tiden började tryta, fick vi tyvärr dela upp arbetet utifrån de 

områden som vi kände att vi behärskade bäst och var mest insatta i.  

Sundblad har varit den som räknat på värden, arbetat med diagram och tabeller och påbörjat 

analyserna. Malmström verkat för den didaktiska diskussionen och det skriftliga utförandet. 

 


