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VIRTUE är ett skolprojekt som syftar till att 

stimulera intresset för naturvetenskap hos 

elever och studenter, men bidrar också till 

fortbildning av lärare. 

Ett antal runda plastskivor monteras på 

rack och placeras ut i olika vattenmiljöer 

och årstider. 

Genom att se vad som växer på skivorna

och registrera observationerna i VIRTUEs

databas, får eleverna ett underlag för jäm-

förelse och diskussioner av resultaten. 

VIRTUE ger stora möjligheter till ett undersökande arbetssätt, att 

genomföra experiment och mätningar i fält och i klassrummet eller 

laboratoriet och att tolka och skriva rapporter om resultaten.

Syfte och mål



VIRTUE-s   Erasmus+, ”Intellectual Outputs”

• O1 VIRTUE-s teaching packages (GEOMAR)

• O2 VIRTUE-s further development courses for teachers (UGOT)

• O3 Massive Open Online Course (SUBMON) 

• O4 Video - pedagogical communication tool (HV)

• O5 Pedagogical IT tool calculating Biodiversity (UMCES)

• O6 VIRTUE-s web and database (UGOT)



Skolaktiviteter

I fält:  val av test- och provtagnings-

platser, provtagning och dokumentation 

(m.h.a. surfplattor)

I laboratoriet: kemiska, fysikaliska och 

biologiska analyser och undersökningar, lupp- och mikroskopstudier.

I klassrummet: tematiska lektioner och projektarbeten om miljö- och 

naturskydd, hållbar utveckling, biologisk mångfald, vetenskapliga 

arbetsmetoder, planering av fältundersökningar, rapportskrivning och 

videoproduktioner.

Virtuella rum: Rapportering till VIRTUEs databas, Google map, 

sökfunktioner, dataexport mm.



Detta är VIRTUEs nya, 

kommande hemsida



• Varför gillar växter och djur i vatten-

miljöer hårda ytor – t ex cd-skivor? 

• Vilka arter kan man hitta?

• Hur och när tar de sig dit?

• Hur sitter de fast?

• Hur många är de?

• Konkurrerar eller samarbetar de?

• Vilka miljöfaktorer kan påverka artsammansättningen?

Elever undersöker, ritar, fotograferar, dokumenterar, berättar och delar 

med sig till andra elever i Sverige, USA, Spanien och Tyskland –

om några år många fler länder. 

Frågeställningar

file://home.gu.gu.se/home-XO$/xolsmi/Documents/Biologi och miljövetenskap/VIRTUE Erasmus+/Dissemination/Hav och vattenmyndigheten/Virtueracksfilm.pptx
file://home.gu.gu.se/home-XO$/xolsmi/Documents/Biologi och miljövetenskap/VIRTUE Erasmus+/Dissemination/Hav och vattenmyndigheten/Virtueracksfilm.pptx


En byggsats består av tio 

runda plastskivor, plaströr, 

rep, id-skylt och buntband. 

Allt utom rep och buntband 

kan återanvändas.

VIRTUES ”byggsatser” 

är gratis och enkla att 

bygga för eleverna

VIRTUE-s byggsats



Vilka djur och växter kan man 

hitta på en VIRTUE-skiva?

Exemplen här är från VIRTUEs

marina artbeskrivningar. 

Observationerna läggs in i ett 

formulär på webben eller på papper.



Bestämningshjälp utifrån funktion



Fortbildningskurs (7,5 hp) i VIRTUE-pedagogik för lärare 

i Sverige och nästa år en flerspråkig dito MOOC*

En ny bok om 

marinpedagogik 

– med ett kapitel om 

VIRTUE och Biofilms 

and Biodiversity, båda 

snart tillsammans på 

VIRTUEs webb.

* Massive Open

Online Course



Video som pedagogiskt 

kommunikationsverktyg

“The teachers will be part of a media literacy workshop and will 

assist their students in producing media productions, sharing 

their results with the other students involved in VIRTUE.”

Making a video on a scientific subject



VIRTUE kan kopplas till intressant FoU

Hur påverkas 

livet i havet av 

giftiga bottenfärger?

Kan man slippa 

havstulpaner 

på båtbotten 

utan giftiga 

färger?

Hitta och rapportera 

invasiva arter.

Lovéncentret Kristineberg, platsen för VIRTUE-kursens 

introduktionshelg och projektets avslutning i september 2020



VIRTUE på havet

Ostindiefararen Götheborg

Den Seglande 

Gymnasieskolan

är en av VIRTUEs

tre partnerskolor



Vi har testat den nuvarande versionen av VIRTUE i svenska skolor under 

många år med varierande utfall. Utfallet i skolorna har i hög grad varit 

beroende på den enskilda lärarens eller lärarlagets engagemang, men inte 

sällan också på skolledningens (brist på).

Genom Erasmus+, kan vi nu utveckla VIRTUE och erbjuda många nya 

stödfunktioner, fler fortbildningsmöjligheter för lärare och ”VIRTUE-skolor” 

i andra länder att ha utbyte med.

Det är dock ännu för tidigt att bedöma hur väl förändringarna kommer att 

tas emot, eftersom projektet ”VIRTUE-s” ännu inte har kommit till halvtid.

Resultat, effekter och förändring

“The results from the project will likely have 

a significant impact on science teaching 

(both for the teachers and students) 

throughout the EU.”



Nu har du säkert frågor 

om VIRTUE, eller hur?

www.virtuedata.se

www.virtue-s.eu


