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Välkommen till Spindeljakten

Tillsammans ger vi oss ut på jakt efter spindlar för att kartlägga om och hur 
läkemedel sprids från näringsväven i vattnet upp till näringsväven på land.

VAD? 
I projektet Spindeljakten behöver forskarna hjälp att studera hur läkemedel rör sig 
i näringsväven – anrikas läkemedel från reningsverken via vattendrag till 
organismer på land? Eleverna skall samla in spindlar och vattenprover vid vatten
drag i sitt närområde. De hjälper sedan till att analysera resultatet delvis enligt 
givna kriterier, men också med hjälp av egna, kreativa idéer.

HUR? 
Forskarna tillhandahåller en bakgrund till forskningsuppgiften samt anvisningar 
för insamling, insamlingsprotokoll och analysprocedur. Valet av provtagnings
plats sker enligt både givna kriterier och efter elevernas förslag. Spindel och 
vattenproverna skickas till forskarna som återkopplar med resultat i form av 
halter av de fem vanligast förekommande läkemedlen i spindel respektive vatten
proverna från respektive elevgrupp. Elevernas analys sker med stöd från 
forskarna, och med egna uppslag. 

VARFÖR? 
Forskarna vill ta reda på om läkemedel från mänsklig användning, som sprids via 
reningsverk ut i vattendrag, hamnar i organismer på land. Vilka är de vanligaste 
läkemedlen i naturen och i så fall vilka ekologiska effekter skulle vi kunna för
vänta oss? Tidigare studier har visat att djurarter som lever i vattendrag kan 
påverkas av läkemedel som läckt ut, och nu vill forskarna ta reda på om även 
landlevande djur längs vattendrag kan drabbas. Detta är den första studien i 
Sverige inom ämnesområdet.
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Hej och välkomna!

Nu är det dags att dra igång Nobelmuseets elevprojekt Forskarhjälpens åttonde 
delprojekt  Spindeljakten.
Arbetsgruppen kring Spindeljakten består av; 
• Pernilla Wittung Stafshede, professor vid avdelningen för Kemisk Biologi vid 

Chalmers Tekniska Högskola, vetenskapligt sakkunnig i Forskarhjälpen,
• Anna Johanna Lindqvist Forsberg, Nobelmuseet, projektledare för Forskar

hjälpen, 
• Jerker Fick, forskare vid Kemiska Institutionen, Umeå universitet,
• Tomas Brodin, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, 

Umeå universitet.
• Paulina Wittung Åman, museilektor på Nobelmuseet, och pedagogiskt ansvarig för 

Spindeljakten kommer att fungera som ett pedagogiskt bollplank, 
• Olof Somell, ansvarig för kommunikation om Forskarhjälpen

Projektet innebär, i korthet, att era klasser skall hjälpa forskarna att kartlägga 
läkemedelsrester i och omkring vattendrag i ert närområde genom att samla in 
vattenprover och spindlar som skickas direkt till forskarna och sedan hjälpa till 
att analysera resultatet och formulera tankar kring orsaker och effekter av 
registrerade läkemedel. Varje grupp om två elever tillverkar en vetenskaplig 
poster där de beskriver sitt arbete och sina resultat. 

Av alla klassens postrar (ca 15 i en klass på 30 elever) så väljer klassen själva ut  
en poster som representerar skolan och som är med i en postertävling (se sid 36 i 
kompendiet). 

OBS! Man får gärna ha flera klasser på samma skola som medverkar i 
projektet, men tänk då på att man bara kan skicka in en poster per skola till 
poster tävlingen.

De ca 30 postrarna kommer att visas för tre olika jurys. 
En jury bestående av tre populärvetenskapliga journalister väljer ut en vinnare 

utifrån ett helhetsperspektiv (vetenskapligt innehåll, grafisk form samt presenta
tions teknik). Vinnarpostern får tre biljetter till Nobelprisutdelningen 2018 samt 
5000 kr till klasskassan.

En annan jury bestående av forskarna – Tomas och Jerker – kommer att välja ut 
den bästa postern ur ett vetenskapligt perspektiv, och den tredje juryn, bestående 
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av formgivare från Nobelmuseet, kommer att välja den bästa postern vad gäller 
grafisk form. Klasserna som vinner dessa priser kommer att få 2000 kr var till 
klasskassan samt ytterligare ett pris var som meddelas senare.

Sedan kommer alla deltagande klasser att rösta fram ytterligare en vinnare 
som får Skolornas pris och vinner 2000 kr till klasskassan. De exakta formerna 
för detta meddelas senare.

Alla de postrar som kommer att bli resultatet av postertillverkningen och som 
inte kommer till sluttävlingen, kan uppmärksammas ändå genom utställningar 
på den egna skolan, eller genom att de kan läggas upp på den egna skolhemsidan. 

Den 7 december kommer det att bli en avslutskonferens dit en lärare och två 
elever per skola är välkomna. Konferensen kommer att bestå av föreläsningar och 
resultatrapportering från forskarna. Alla postrarna som har varit med i poster
tävlingen (en per skola) kommer att visas här på museet och eleverna får 
presentera sin poster kort. 

På plattformen Slack, som är tänkt att fungera som en frågelåda, kan eleverna 
och ni lärare nå forskarna med frågor som de svarar på så snart de hinner. Där 
sparas också alla tidigare ställda frågor så man kan titta igenom dem och se om de 
ger svar på den fråga man just tänkt ställa. Slack kommer även att användas för 
kommunikation från Nobelmuseet, forskarna, och kan användas för att dela 
erfarenheter mellan lärare och klasser. 

Vi har startat en sluten Facebookgrupp för lärare som heter Spindeljakten – gå 
gärna med i den! Där är det meningen att ni som lärare skall kunna utbyta 
erfaren heter med varandra, eller nå mig med frågor och kommentarer. Jag kollar 
både mejl, Slack och Facebook med jämna mellanrum. Vår kommunikatör Olof 
Somell kommer att ha en central roll i detta också.

Forskarhjälpen är finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Är du 
nyfiken på andra projekt som de finansierar, titta in på www.stratresearch.se.

Med hopp om en stimulerande tid i Spindeljakten, och än en gång: 
Varmt välkommen! 

Anna Johanna Lindqvist Forsberg
Projektledare Forskarhjälpen 

anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se

forskarhjalpen@nobelmuseum.se

Tfn: 08 534 818 41, 070 618 63 44
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Uppstartskonferens för Spindeljakten
   3 maj på Nobelmuseet

13.00 Välkommen! Museilektor och pedagogiskt ansvarig Forskarhjälpen 
Paulina Wittung Åman.

13.05 Presentation av Forskarhjälpen, Anna Johanna Lindqvist Forsberg, 
projektledare Forskarhjälpen, Pernilla Wittung Stafshede, proffessor i 
kemisk biologi vid Chalmers vetenskaplig rådgivare.

13.25 Jerker Fick, forskare vid Kemiska Institutionen, Umeå universitet, 
berättar om sin forskning och om projektet Spindeljakten.

13.55 Historisk bakgrund – Nobelpris relaterade till Spindeljakten, Andreas 
Lündin, museilektor Nobelmuseet.

14.15 Bensträckare
14.25 Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten, berättar om hur ett reningsverk 

fungerar.
14.45 Kia Salin, Läkemedelsverket berättar om myndighetens arbete kring läke

medel i våra vattendrag.
15.00 Kaffe och Te
15.30 Genomgång av Spindeljaktens praktiska delar, Tomas Brodin forskare vid 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.
16.00 Kommunikation i Spindeljakten, Olof Somell kommunikatör.
16.10 Genomgång av postertävlingen i Spindeljakten, Paulina Wittung Åman.
16.20 Hur få in Spindeljakten i det vanliga skolarbetet? Paulina Wittung Åman.
16.30 Jenny Sullivan Hellgren, forskare vid Umeå forskningscentrum för 

matematik  didaktik, berättar om den lärarstudie som hon planerar att 
genom föra under Spindeljakten.

16.40 Lärare som medverkat i föregående Forskarhjälpenprojekt delar med sig 
av sina erfarenheter.

17.00 Mingel med bubbel. Museilärare Pia Johansson ger en kort visning av 
museet för dem som vill.

17.30–ca 19.00 Middag på museet
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Vad är Forskarhjälpen?

Målet med Forskarhjälpen är att skolelever själva ska få möjlighet att prova på 
riktig forskning. Eleverna får en djupare förståelse för vad ett forskning sprojekt 
kan innebära, och forskarna får samtidigt hjälp med sin forskning. Förhopp
ningen är att vi tillsammans kan bidra med en liten men betydelsefull pusselbit i 
ett större forskningsprojekt. Forskarhjälpen leds av Nobelmuseet och är finan si
erat av Stiftelsen för strategisk forskning. För mer information om tidigare 
Forskar hjälpsprojekt, gå in på forskarhjalpen.se

VARFÖR FORSKARHJÄLPEN?
Vi är mitt uppe i en tid av förändring. Förändringarna medför i många fall för
bättringar, men det innebär också att vi står inför en rad utmaningar.

Vad behövs för att vi alla ska kunna leva på ett bra sätt i vår värld?
Forskning är ett redskap. För att vi skall kunna hitta nya lösningar behövs 

människor som är kreativa, uthålliga och som älskar att lösa problem!
Vi behöver dem som vågar tänka tankar ingen tidigare tänkt, går dit ingen 

tidigare gått, enträget söker vidare där andra har gett upp, och med fast beslut
samhet står fast vid sin övertygelse. Dessa människor är vår framtids hjältar – 
Forskarna!

Pernilla Wittung Stafshede, forskarhjälpens vetenskapliga rådgivare berättar 
nedan vad forskning är för henne:

För mig är forskning att upptäcka nya saker som ingen vetat förut. Forskning 
bygger på en nyfikenhet att vilja ta reda på mer inom ett ämne. Och ofta utan 
att ha ett specifikt mål i sikte. De flesta upptäckter som gynnat mänskligheten 
– som penicillin – var inte planerade utan slump. Man vet oftast inte förrän 
långt efteråt vilka upptäckter som är riktiga genombrott. 

När man forskar gäller det att göra många experiment, testa sina hypoteser, 
och – när de inte stämmer – vara öppen för nya förklaringar och sedan hitta på 
sätt att testa dem. Forskning för mig handlar om att inte ge upp utan att kämpa 
på tills man hittar ett svar – för att det är spännande och roligt. Det finns 
många forskare ute i världen och det är lite som ett pussel, vi bidrar alla med 
små pusselbitar som tillsammans ger en ökad kunskap i världen.

Min forskning handlar om att förstå hur våra proteiner i kroppen fungerar. 

www.forskarhjalpen.se
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Hur proteiner veckar ihop sig till sina rätta former som krävs för att fungera 
samt varför detta ibland går fel och då leder till sjukdomar. Det jag och min 
forskar grupp gör kallas grundforskning, vi försöker förstå hur saker fungerar i 
grunden, på molekyläratomär nivå. Men samtidigt hoppas vi att våra 
upptäckter kommer kunna användas för att bota sjukdomar och/eller förbättra 
människors liv i fram tiden. Och den tanken ger mig extra motivation att forska 
på just dessa saker.

Pernilla Wittung Stafshede
Professor, Chalmers 
Vetenskaplig rådgivare, Forskarhjälpen

VAD ÄR FORSKNING FÖR DIG?
På forskning.se kan du hitta mer information om vad forskning är. Här kan du 
också läsa om andra forskningsprojekt, som på teman artificiell intelligens eller 
förnybar energi.

Forskarna Jerker Fick (ovan) och 
Tomas Brodin möter eleverna i 
Asmundtorps skola.

www.forskning.se
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Viktiga datum och arbetsflöde 

Vecka 19. Efter uppstarten 
Steg 1. Introduktion till området  
(välj något som ni fördjupar er i).
Steg 2. Välj provtagningsplats.
Steg 3: Skype med forskarna.

Maj/juni 
Steg 4: Samla in spindlar och ta vatten
prover. Skicka in till forskarna senast 13/6.

Augusti
Steg 5: Samla in spindlar och ta vatten
prover. Skicka in till forskarna senast 12/9.

September
Steg 6: Börja tillverka poster.

September/oktober
Steg 7: Få resultat från forskarna, v 41.
Steg 8: Analysarbete v. 41–43.

Viktiga datum
26 okt: Postrarna färdiga och inskickade.
5–9 nov: Tid att rätta postrarna.
12–26 nov: Posterröstning i skolorna.
23 nov: Vinnare utses i postertävlingen.
7 dec: Avslutningskonferens. 

Forskarhjälpen: Spindeljakten

Tidsplan

mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

Kick-off för lärare 
och forskare.  
3 maj Nobelmuseet

Provinsamling 2 
Eleverna samlar in 
spindlar och vatten, 
och skickar in proven 
senast 12 sep. 

Eleverna analyserar 
resultaten och  
tillverkar postrar, 
klara 26 okt

Avslutningskonferens 
för elever, lärare och 
forskare.  
7 dec Nobelmuseet 

Nobelpris-
utdelning 10 dec. 

Postertävling i 
skolorna  
12–26 nov. 

Vinnaren av Juryns Stora 
pris utses 19 nov. 

Sommarlov!

Umeå beredda att 
skypa!

Provinsamling 1 
Eleverna samlar in 
spindlar och vatten, 
och skickar in proven 
senast 13 jun.   

Umeå analyserar 
prover och 
återrapporterar 
resultat v41. 

Umeå beredda att 
skypa!

Elevernas pris, och Form- och 
Innehållsprisen utses 26 nov. 
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Bakgrund till Spindeljakten

Forskarna Jerker Fick och Tomas Brodin  
berättar om sin forskning och vad de vill ha hjälp med:
I Spindeljakten vill vi kartlägga läkemedel i näringsväven och fundera på vilka 
effekter dessa kan ha. Vi behöver hjälp med att fånga spindlar och ta vatten prover 
för att kunna leta efter läkemedel i dessa prover. Då kan man ju undra varför vi 
tycker att det här är viktigt att studera. Varför ska vi titta på läkemedel? Varför i 
spindlar? Hur kommer läkemedlen in i spindlarna? Här tänkte vi försöka förklara 
hur vi kom på iden och varför vi tycker att det är en mycket viktig sak att titta på.

Vi kommer senare att förklara hur man gör när man forskar men det börjar 
väldigt enkelt, man har en fundering. En fråga man går och klurar på, varför är 
himlen blå, varför snöar det? När vi började forska om läkemedel i naturen var vi 
en grupp forskare som hade samma funderingar, men var för sig  Kan kemikalier 
från vårt avloppsvatten hamna i djur ute i naturen och hur skulle de påverka 
djuren då? Det som var lite roligt var att vi hade väldigt olika bakgrund och 
erfaren heter, en var kemist och tänkte på det hela utifrån kemikalier och deras 
väg ut i miljön och några var ekologer som tänkte mer på hur kemikalier skulle 
kunna påverka utsatta djur och vad detta skulle kunna ha för konsekvenser för 
sjöar, älvar och åar. Vi satt var och en för sig på våra rum och funderade på detta, 
men ensamma hade vi inte tillräcklig kunskap för att kunna komma åt svaret på 
frågan. Det var först när vi hamnade i samma rum över en kopp kaffe som det 
började ta fart på riktigt. Vi insåg snart att vi tillsammans, genom att vi var 
experter på olika viktiga delar inom kemi och ekologi, kunde finna svar på 
mycket intressantare och svårare frågor än om vi höll på en och en.

VARFÖR LÄKEMEDEL?
Läkemedel är kemikalier som betyder mycket för vår hälsa. Vi kan numera 
behandla sjukdomar som tidigare varit dödliga och vi kan bota allt från huvud
värk, magsår till vissa former av cancer. Olika läkemedel verkar på olika sätt men 
det de har gemensamt är att de är framtagna för att ha en speciell effekt i våra 
kroppar. Man brukar säga att läkemedel är som nycklar och de måltavlor som de 
verkar på i kroppen är som lås. En viss nyckel passar bara i ett sorts lås och när 
man »låser upp« så händer något. Låsen i våra kroppar är oftast olika proteiner 
som har speciella funktioner, en sorts proteiner som förmedlar signaler in och ut i 
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celler eller mellan celler kallas receptorer och det är ofta dessa som är måltavlor för 
läkemedel. Det som är intressant är att de receptorer som läkemedel är gjorda att 
fungera på inte bara finns i våra kroppar utan även i andra däggdjur och t.o.m. i 
fiskar, insekter och ja spindlar. Man brukar säga att dessa receptorer är bevarade, 
genom evolutionen, i olika arter. Detta innebär att även om läkemedel är gjorda för 
att påverka människor kan de alltså också ha en effekt på djur. Vilka sorters 
läkemedel finns det då som kan komma ut i naturen och som vi ska leta efter i 
Spindeljakten?
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Receptorer/fördjupning
Receptorer är en sorts proteiner som finns i kroppen som är till för att styra 
signaler för en mängd olika funktioner. Enzymer är en annan sorts proteiner som 
ni säkert redan läst om i skolan: enzymer påskyndar kemiska reaktioner. Alla 
proteiner är gjorda av aminosyrakedjor som veckar ihop sig till specifika former 
för att kunna fungera. När vi blir glada, får ont, springer 100 m eller äter en 
ostmacka så utsöndras signalämnen och hormoner i kroppen för att anpassa sig 
till den nya situationen. Det är denna kommunikation som görs av proteinerna 
som hör till gruppen receptorer. De flesta receptorer sitter på cellernas yta, inne i 
cellmembranet och agerar länk mellan insida och utsida, och när signalämnen 
eller hormoner fastnar i sina speciella receptorer så kan specifika signaler för
medlas in i cellen. Detta kan göra att kroppen t.ex. börjar utsöndra mer magsyra 
för att ta hand om ostmackan, eller att pulsen ökar för att ge benen mer syre när 
du springer. Receptorerna är alltså proteiner som fungerar som en del av kroppens 
styrsystem. Poängen med många läkemedel är att just påverka kroppens styr
system.

Alla arter har receptorer i sina kroppsceller. Många receptorer ser ut och 
fungerar på liknande sätt, medan andra är artspecifika. Skillnaderna speglar varje 
arts specifika evolutionshistoria. Därför är det bra att ta reda på lite fakta om 
spindlar som ni kan ha med er i analysen av resultaten som ni får av forskarna – 
hur spindlarna lever, om de har några speciellt utvecklade sinnen osv. Googla 
gärna på detta och fyll på er kunskap om spindlarna!
Illustration från nobelprize.org
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EXEMPEL PÅ LÄKEMEDEL I VATTENDRAG
Blodtryckssänkande: 
Många människor i Sverige har ett förhöjt blodtryck, vilket är en sjukdom som inte 
är så farlig i sig men som kan orsaka en hjärtattack tex. Därför  försöker man 
behandla högt blodtryck tidigt med läkemedel. Det är alltså många i Sverige som 
äter blodtryckssänkande läkemedel. De vanligaste blod trycks sänkande läke medlen 
t.ex. atenolol och metoprolol, sänker blodtrycket genom att sätta sig på betarecep to
rer i kroppen som höjer blodtrycket, de sitter helt enkelt i vägen för kroppens egna 
molekyler som försöker höja blodtrycket. Lite som att sätta tuggummi i ett lås.

Atenolol

Metoprolol

Lugnande läkemedel: 
Alla människor hamnar någon gång i en situation då de utsätts för mycket stress 
och ibland kan det bli för mycket. Som tur är finns det då läkemedel som ger 
lindring vid  tex panikattacker och svår oro. Dessa läkemedel, t.ex. oxazepam, 
fungerar genom att sätta sig på GABAreceptorer som orsakar vår oro och gör så 
att dessa inte fungerar lika bra och då minskar oron. En sak som är bra med dessa 
läke medel är att de funkar oavsett stressnivå. Om man har en ångestattack kan de 
lugna ner det hela till svår ångest, är man orolig kan de lugna ner dig till ett 
»normal« läge och är man lugn kan de t.o.m. fungera som sömnmedel. Dessa 
typer av lugnande läkemedel kan vara bra att ha vid stora besvär men är beroende  
framkallande och har en del biverkningar, så det är inget man ska stoppa i sig om 
man verkligen inte behöver det.
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Oxazepam

Antibiotika: 
Det finns flera olika läkemedel som har en effekt på bakterier och gör det möjligt 
att behandla infektioner på några dagar, infektioner som för 70 år sedan hade varit 
livsfarliga. Antibiotika gör också operationer möjliga, man kan ju ge anti biotika i 
förebyggande syfte. De finns många olika sorters antibiotika, tex pencillin V och 
tetracyklin, men alla har de gemensamt att de bara har effekter på de delar som 
bara finns i bakterier och inte i människor. Man kan säga att anti biotika inte har 
någon effekt alls på människor, bara på bakterier. Vi har använt antibiotika under 
lång tid och förbrukningen har hela tiden ökat. Det har lett till att vissa bakterier 
har anpassat sig evolutionärt och blivit resistenta, d.v.s. de tål antibiotika, och 
läkemedlet fungerar inte på dessa bakterier. Detta räknas som en av de allra största 
hälsoutmaningarna, tillsammans med klimatförändringen, framöver. 

Smärtstillande: 
Det finns en lång rad olika smärtstillande läkemedel, allt från milda man kan köpa 
på en mataffär (ex. Ipren och Alvedon) till mycket starka som man bara får 
utskrivet vid extrem smärta (ex. Tramadol). Det de har gemen samt är att de alla 
minskar upplevelsen av smärtan, de gör inte mycket åt själva orsaken. 

Tramadol
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Läkemedel mot olika psykiska sjukdomar: 
Det finns många olika sorters psykiska sjukdomar och därför finns det också 
många olika läkemedel för detta som verkar på olika sätt. Ett exempel är Fluoxetin 
som är ett antidepressivt läkemedel av typen selektiv serotonin åter upptags
hämma re (SSRI). Depressionssjukdomar anses bero på brist på olika signal sub
stanser i hjärnan, huvudsakligen serotonin. Fluoxetin ökar halten av serotonin i 
hjärnan genom att hämma återupptaget av serotonin i nerverna och fixar därför 
obalansen. Det som alla dessa läkemedel har gemensamt är att de ofta försöker 
återställa balansen i våra signalsystem, att de verkar i hjärnan och att de försöker 
ändra på vårt beteende. 

Fluoxetin

Det finns flera andra sorters läkemedel och ni kommer få en kort beskrivning av 
de läkemedlen ni hittar i era prover.

HUR KOMMER LÄKEMEDEL IN I SPINDLARNA?
Vi får i oss ett stort antal olika kemikalier varje dag, en del finns i maten vi äter, 
en del i luften vi andas och en del stoppar vi i oss frivilligt som t.ex. läkemedel. 
Dessa kemikalier är nästan aldrig farliga för oss, det finns många lagar och 
bestämmelser som är till för att skydda oss och miljön från farliga kemikalier. 
Dessutom är kroppen bra på att ta hand om konstiga kemikalier och se till att det 
spolas ut ur våra kroppar. Utsöndringen sker via njurarna och kroppen kan ibland 
tom bryta ner kemikalier till mer vattenlösliga ämnen för att påskynda det hela. 
Det här innebär att alla de kemikalier vi får i oss under en dag (och de vatten
lösliga ämnen kroppen lyckats bilda) kommer att hamna i våra reningsverk, via 
oss och våra toalettstolar. I reningsverken kommer blandningen av kemikalier 
genomgå olika reningssteg och det renade avloppsvattnet släpps sedan ut i olika 
åar och floder. Reningsverken är dessvärre inte gjorda för att ta bort rester av 
läkemedel, så mycket av det vi hade i våra tablettburkar hamnar i våra vattendrag
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Reningsverk/fördjupning
I Sverige så renas det mesta av det vatten som kommer ut från husen i renings
verk. Ett reningsverk har tre sätt att rena vattnet : mekaniskt, kemiskt och bio
logiskt. Det mekaniska steget är helt enkelt ett galler som tar bort alla mobil
telefoner och andra större hårda föremål. Det kemiska steget innebär att man 
tillför kemikalier som binder upp fosfor. Då klumpar den ihop sig, sjunker till 
botten och kan pumpas bort. Det biologiska steget är baserat på mikro organismer 
som man låter bryta ner material. Samma nerbrytning sker i naturen men i 
reningsverket går det mycket snabbare eftersom man blåser in luft i avlopps
vattnet, vilket mikroorganismerna gillar. Mikroorganismerna sjunker till botten 
av bassängen som slam och kan pumpas bort. 

 Undervisningstips 
Här kan ni fördjupa er i rening på olika nivåer, dels exkretion via lever och njurar i 
människor och djur och dels rening av avloppsvatten och reningsverk. Kanske ett 
studiebesök? 

I Spindeljakten kommer vi att titta närmare på läkemedel, hur mycket som finns i 
våra vattendrag och hur de kan hamna i spindlar. Vi vet att ju mer läke medel som 
säljs ju mer kommer komma ut, vi vet också att de läkemedel som bryts ner i 
kroppen, och i reningsverk, kommer det finnas mindre av. De läke medel som kan 
vara intressanta i Spindeljakten är alltså läkemedel som det säljs mycket av och 
som inte bryts ner utan som kommer rinna ut i våra vattendrag.

Alla djur och växter som lever i vattendrag som påverkas av avloppsvatten, 
renat eller inte, lever dygnet runt i en mix av kemikalier och läkemedel. Men det 
räcker inte att läkemedlen finns i vattnet för att de ska påverka djur, de måste 
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Här kan ni se hur biomagnifikation går till. De små fiskarna har ett gift var i sig men de mellanstora fiskarna, 
som äter 4 små fiskar var, får fyra gift i sig. De mellanstora fiskarna äts sedan upp av den stora fisken som då 
får åtta gift i sig. Detta betyder att de mellanstora fiskarna har 4 gånger så mycket gift i sig som de små 
fiskarna medan den stora fisken har 8 gånger så mycket gift i sig som de små fiskarna och dubbelt så mycket 
gift i sig jämfört med de mellanstora fiskarna. Det blir alltså mer gift i djuren för varje steg i näringskedjan och 
detta kallas biomagnifikation.

komma in i kroppen hos djuren innan de kan påverka djuren. Både fiskar och 
insekter får i sig läkemedel på flera olika sätt. Det viktigaste sättet är vanligen  
direkt via vattnet, hos fiskar sker detta främst över gälarna (d.v.s. fiskarnas 
andningsorgan). Det finns dock flera andra sätt som läkemedel kan komma in i 
djuren varav ett vanligt och viktigt sätt är via födan. Det går helt enkelt till så att 
ett djur som tagit upp läkemedel från vattnet äts upp av ett annat djur och djuret 
som äts upp fungerar därför som en sorts levande tablett som innehåller en mix av 
olika läkemedel. Det kallas bioackumulering när man talar om hur mycket läke
medel djur får i sig via vattnet och maten tillsammans. 

På ett enkelt sätt kan man säga att bioackumulering är hur mycket mer läke medel 
som ett djur har i sig jäm fört med koncentrationen av samma läke medel i vattnet. 
T.ex. har vi mätt att det finns 0.5 µg/kg av läkemedlet oxazepam i Fyrisån som 
rinner genom Uppsala, men i abborrar som vi fångat i närheten är kon cen tra
tionen av oxazepam så hög som 6 µg/kg. Det betyder att bioackumuleringen av 
oxazepam i abborre är 6/0.5= 12 gånger vattnets koncentration. Ju högre upp i 
näringsväven ett djur befinner sig desto högre halt av läkemedel kan man för
vänta sig att hitta i djuret eftersom större djur äter fler mindre djur som alla 
innehåller läkemedel. Denna ökning ju högre upp i näringsväven man kommer 
kallas för biomagnifikation (Se illustration ovan) och betyder att effekterna kan 
bli större.
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 Undervisningstips 
Här kan ni fördjupa er i ekologi och läsa mer om näringskedjor och näringsvävar. 
Anrikning av miljögifter (biomagnifikation) koncentrationsökning av ett ämne 
som t ex DDT i en näringskedja.

Många insekter lever stora delar av sitt liv som larver eller nymfer i vattnet. När 
de blivit tillräckligt stora för att kunna fortplanta sig klättrar många upp på land 
eller på vattenväxter där de genomgår metamorfos (förvandling) till vuxen 
insekt. Dessa insekter flyger sedan in över land och är en mycket viktig födokälla 
för t.ex. fåglar och spindlar. Eftersom insekterna levt länge i vattnet så kommer de 
att bära med sig kemikalier och läkemedel. Via bioackumulering kommer dessa 
kemikalier och läkemedel in i landekosystemet och de organismer i närings
vävarna som finns där. Det är detta som vi tillsammans ska undersöka med denna 
forskning – äter spindlar mediciner?

HUR MÄTER MAN HALTER AV LÄKEMEDEL?
När proverna, både vatten och spindlar, kommer in till vårt laboratorium i Umeå 
kommer vi upparbeta proverna, d.v.s. vi kommer försöka flytta alla läkemedel 
från provet till en liten burk med lösningsmedel. Detta kallas extraktion och är 
baserat på en teori som kallas »lika löser lika«. Det betyder helt enkelt att ett 
ämne som är väldigt fett, som t.ex. Dvitamin, löser sig bättre i olja än i vatten och 
vattenlösliga ämnen, som t.ex. Cvitamin, löser hellre i vatten än i olja. Tänk er 
följande experiment; vi tar ett glas, häller i lite Dvitamin och lite Cvitamin och 
sedan fyller vi på med 1 dl olja och 1 dl vatten och skakar om. Oljan och vattnet 
kommer inte blanda sig med varandra utan vi skulle ha ett glas med vatten i 
botten och olja upptill. Dvitaminen kommer vara i oljan och Cvitaminet 
kommer vara i vattnet. Vi kommer alltså att ha delat upp dessa bägge vitaminer 
baserat på »lika löser lika«. På vårt labb kommer vi att göra motsvarande, vi 
kommer att erbjuda läkemedlen ett lösningsmedel, och de vill hellre vara i det 
jämfört med vatten och spindlar. Vi kommer alltså få ett renare och starkare 
extrakt som vi sedan kan anlysera i vår maskin. Detta steg är nödvändigt för att 
kunna göra bra mätningar eftersom läkemedelsnivåerna i spindlarna och vattnet 
ni skickar är förhållandevis låga. Trots att de kan vara farligt höga nivåer för 
spindlarna förstås. I Spindeljakten kommer vi att använda oss av ett instruments 
som kallas masspektrometer. En masspektrometer, eller en mass, använder sig av 
olika elektriska fält för att dela upp olika kemikalier baserat på hur mycket de 
väger. Massen kan alltså analysera ett prov man skickar in och tala om vilka olika 
molekylvikter som finns i provet. D.v.s. storleken på de molekyler som finns i 
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provet och hur mycket av varje sorts molekyl som finns. Då det finns enormt 
många olika molekyler i t ex en spindel kommer vi att ställa in maskinen på att 
»sålla« bland storlekarna på molekyler den kommer mäta på och bara analysera 
mängden av de molekylvikter vi är intresserade av. Vi vet hur mycket de olika 
läkemedlen som kan komma ut i naturen väger och vi har sållat ut 88 stycken 
storlekar som motsvarar olika läkemedel som vi ska leta efter. Genom att göra 
lösningar med kända koncentrationer av de olika läkemedlen kan vi kalibrera 
instrumentet och sedan få ut mängden av de olika läkemedlen från era okända 
vatten och spindelprover. 

Magnet

Joniseringskammare

Prov

Detektor

Masspektrometer
När man vill mäta små mängder av kemikalier så använder man sig av en mass
spektrometer. Detta instrument gör det möjligt att hitta låga halter av t ex bly i 
fiskar, dopingpreparat i blodprover, bekämpningsmedelsrester i morötter. Man 
använder denna maskin för att leta efter gifter i förgiftade människor och för att 
ha koll på hur mycket läkemedel patienter har i sitt blod under en behandling. 
Den är med andra ord en mycket användbar teknik och varje sjukhus har flera 
stycken sådana här apparater som står och jobbar. I en masspektrometer slår man 
sönder ett ämne i småbitar, och mäter hur mycket bitarna väger. Med hjälp av 
detta kan man få veta mycket om ett ämnes struktur. Det finns olika sorters 
masspektrometrar men alla går ut på att accelerera in kemikalier i ett elektriskt 
fält. Dessa påverkas sen olika av det elektriska fältet och separeras därmed med 
avseende på storlek. 
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 Undervisningstips 
Här kan ni fördjupa er i separationsmetoder. Demonstrera gärna exemplet ovan 
med olja och vatten.

VARFÖR SPINDLAR?
Nu frågar ni er kanske varför vi är intresserade av att undersöka läkemedel i just 
spindlar? Jo, det är nämligen så att spindlar är mycket duktiga på att fånga och äta 
insekter. De spindlar som spinner nät är dessutom jättebra på att fånga flygande 
insekter och det är just de flygande insekterna som är länken mellan vattnet och 
land. Väldigt många flygande insekter lever stora delar av sitt liv i vattnet som 
larver eller nymfer. I vattnet utsätts insekterna för de läkemedel som finns i 
vattnet och när de sedan kläcker och blir en vuxen, flygande insekt så tror vi att de 
har med sig ett bagage av läkemedel som sedan de som äter insekterna får i sig. 
Eftersom spindlarna fångar och äter stora mängder flygande insekter så riskerar 
de att få i sig speciellt mycket läkemedel. Det är därför vi vill ha hjälp av er att 
samla in spindlar som vi och ni sen tillsammans kan undersöka vilka läkemedel 
och hur mycket läkemedel som flyttas från vattnet till spindlarna via insekterna.

 Undervisningstips 
Här kan ni fördjupa er i Djurgrupper ➔ Leddjur ➔ Insekter och spindeldjur

VAD KAN HÄNDA MED SPINDLARNA?
Vi har tittat lite på hur insekter och fiskar kan påverkas av att få i sig läkemedel 
och man kan säga att de mer eller mindre är som vi. Ofta får de samma effekt av 
samma läkemedel, blodtryckssänkande sänker blodtrycket, lugnande läkemedel 
lugnar osv. De får alltså inga dödliga doser i sig utan påverkas bara lite. Nu är det 
så att även små förändringar kan ha stora effekter, att bli lite lugnare om man är 
en liten fisk alla vill äta upp är inte en jättebra ide. Vi gjorde en studie där vi 
tittade på hur fiskar reagerar när man har lugnade läkemedel i vattnet. Resultat 
var att de blev lugnare och modigare, ägnade mer tid åt att simma runt och äta 
och mindre tid åt att gömma sig. Dessa beteendeförändringar är bara bra om du 
inte har en stor och farlig fisk som vill äta upp dig i närheten. Det kanske inte låter 
så farligt att läkemedel kan få fiskar och andra djur att ändra sina beteenden. Men 
då ska man komma ihåg att det är viktigt att bete sig »rätt« i naturen, för att 
evolutionen verkar både på utseende och beteende. Om djur beter sig rätt leder 
det till att de kan fånga och äta mat, fortplanta sig och framför allt överleva när 
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det finns rovdjur nära. Beter djuren sig fel så får de svälta och i värsta fall bli 
uppätna. Läran om djurs beteende heter Etologi och en av de första forskarna 
inom området, Konrad Lorentz, mottog tillsammans med den holländske 
zoologen Nikolaas Tinbergen och den tyske insektsforskaren Karl von Frisch 
Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1973. 

Vår forskning har också visat att olika fiskar påverkas olika mycket av samma 
mängd läkemedel i vattnet, vilket gör det hela än mer komplicerat. Vissa fiskarter 
skulle tjäna på att ha dessa läkemedel i vattnet (de får t.ex. det lättare att hitta sitt 
byte) och andra arter skulle få en lång rad nackdelar. Vi har också sett att allergi
läkemedel påverkar insekters aktivitet. Det vi tror kan hända med spindlar som 
utsätts för läkemedel är helt enkelt att de påverkas, hur beror på vilka läkemedel vi 
hittar. Steget efter Spindeljakten blir alltså att testa vad de halter vi hittar innebär 
för spindlarna. Ni får gärna hjälpa oss här och tänka på hur man kan testa hur 
spindlarna kan påverkas av de läkemedel som ni hittade i era spindlar. Ska vi testa 
om de ändrat sitt beteende, har svårare att springa fort, osv? 
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Forskningsmetodik

INLEDNING
Skillnaden mellan vardagskunskaper och vetenskapliga kunskaper handlar om 
graden av systematik när det gäller att förklara och förstå. Inom vetenskapen 
förklarar vi saker på ett djupare och mer underbyggt sätt än vad vi gör i vardagen. 
När det gäller förståelsen för vetenskapliga fakta så kräver detta ofta också lite 
djupare tankearbete än i vardagssituationer. Vetenskapliga metoder handlar ändå 
i grunden om, precis som i vardagen, att observera. I vetenskapliga sammanhang 
gör vi detta på ett mer genomtänkt och ordnat sätt än i vardagen. Det vi kallar 
vetenskapliga metoder är redskap som hjälper oss att lösa problem och besvara 
frågor. Beroende på vetenskapsfält så ser de vetenskapliga metoderna lite olika ut. 
T.ex. så skiljer sig metoderna och frågeställningarna mellan å ena sidan den 
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen, och å andra sidan den 
naturvetenskapliga forskningen. Man skiljer på kvantitativa och kvalitativa 
forskningsmetoder. De kvantitativa metoderna handlar om att göra flera/många 
mätningar och sedan räkna antal, frekvenser och medelvärden, medan de 
kvalitativa metoderna bygger på att studera, beskriva och analysera enskilda 
fenomen och händelser. Oftast använder den naturvetenskapliga forskningen de 
kvantitativa metoderna medan den humanistisk/samhällsvetenskapliga 
forskningen använder sig av de kvalitativa metoderna, men inte alltid!

Eftersom Spindeljaktens forskare är naturvetare så kommer det vara den 
naturvetenskapliga forskningstraditionen som vi fokuserar på här.

De viktigaste stegen i den vetenskapliga metoden inom naturvetenskapen är 
att ställa en fråga, sätta upp en hypotes om vad man tror utfallet blir, utforma 
experiment som testar hypotesen, samla in experimentella data, analysera data 
och sedan, utifrån de slutsatser man dragit, acceptera eller göra en ny hypotes.
Här nedanför försöker vi illustrera och förtydliga hur arbetet i Spindeljakten 
kopplar till den naturvetenskapliga metoden. Vi använder oss av det pedagogiska 
och till viss del förenklade processschemat för den vetenskapliga metoden som 
består av hypotesexperimentresultatanalysslutsats. I anslutning till varje steg 
står dessutom en förklarande text skrivet av Skolverket.
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FRÅGESTÄLLNING/PROBLEM 
Tomas och Jerker 

När man startar en vetenskaplig studie börjar man med en 
frågeställning. I Spindeljakten är alltså vår frågeställning om 
spindlar, som lever nära vattendrag, får i sig läkemedel från 

mänsklig användning? Om det händer, vilka läkemedel är vanligast och vilka 
ekologiska effekter skulle vi kunna förvänta oss? För att kunna förstå att det finns 
en risk att läkemedel i avloppsvatten hamnar i spindlar på land var vi först 
tvungna att skaffa oss kunskap om läkemedel i vattendrag och dess effekter.  
Vi började med att mäta läkemedel i vattendrag, sedan läkemedel i fisk och 
insekter och vilka effekter det kan få. Först efter det, år 2017 och cirka 6 år efter vi 
började studera ekologiska effekter av läkemedel i miljön, visste vi tillräckligt 
mycket om ämnet för att kunna formulera den fråga som vi nu ska hjälpas åt med.

Här beskrivs ett avgränsat problem/frågan man vill ha svar på. Beskrivningen ska vara 
kortfattad men ändå tillräcklig för att någon som inte vet något om problemet ska kunna 
förstå. Tänk på att formulera på ett sådant sätt så att det går att diskutera resultatet i 
slutsatsen. /Skolverket

FORMULERA EN HYPOTES 
Tomas och Jerker

När man kommit på en fråga gäller det att hitta en hypotes, det 
är egentligen bara ett annat sätt att ställa frågan, men man 
skriver den så att man kan testa den. Vår hypotes är: Spindlar 

som lever nära vattendrag utsätts för läkemedel. Vårt sätt att testa om hypotesen 
stämmer är alltså att ta hjälp av Forskarhjälpen, mäta läkemedel i spindlar och 
vatten, för att sedan se om den stämde eller inte. Om den visar sig vara rätt, d.v.s. 
att vi hittar läkemedel i spindlarna så blir nästa steg att ta reda på vad det här 
betyder för spindlarna, d.v.s. om de påverkas av läkemedlen.

Innan man drar igång ett projekt så försöker man ta reda på så mycket man kan, 
man vill ju inte ägna för mycket tid åt något som sedan inte visar sig vara sant. 
Men hur förberedd man än är så är det forskning man håller på med och det 
betyder att man faktiskt inte vet. Innan Spindeljakten så har vi läst på ordentligt 
och även gjort lite experiment och studier för att förbereda oss. Vi vet att läke
medel kan ha stor effekt på vilda djur, vi har läst om ett fall i Indien där bönder 
gav sina kor smärtstillande läkemedel och när korna sedan dog fick gamar äta upp 
deras kadaver. Dessvärre visade det sig att gamarna var mycket känsliga för de 
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halter av smärtstillande läkemedel som fanns i kokadavren, så känsliga att de 
flesta gamarna dog. Vi har också själva gjort försök där vi sett att läkemedel kan 
påverka fiskar och insekter, det gäller bara att hitta ett test som testar rätt sak.  
Vi har också börjat analysera insekter och spindlar från Australien och sett höga 
halter av läkemedel i de som levde i en flod som var rejält förorenad av avlopps
vatten. Vi vet däremot inget om hur det ser ut i Sverige, hur spindlarna och vatten 
proverna skiljer sig åt vad gäller läkemedelsförekomst och hur det kan tänkas 
påverka spindlarna. Därför vill vi nu göra Spindeljakten tillsammans med er.

Här beskrivs lite bakgrund till problemet/frågeställningen och motiverar varför ni genom
för undersökningen. Sätt undersökningen i ett sammanhang. Berätta gärna om resultat 
från tidigare forskning. Läsaren får en förklaring till varför området är intressant och hur 
ni kan bidra till ökad kunskap om det. /Skolverket

METOD
Provinsamling – Elever – juni & augusti

Genom att ta hjälp av elever för att samla in vatten och spindlar 
som lever nära vattendrag runt om i hela Sverige.

UNDERSÖKNING 
Tomas & Jerker – september

I Umeå undersöks spindlarna och vattnet med vår mass pektro
meter, en apparat som gör det möjligt för oss att mäta låga halter 
av läkemedel i olika prover: Med massspektrometern kommer vi 

leta efter 88 olika läkemedel. Vi kommer alltså använda oss av en kvantitativ 
metod, där vi mäter hur mycket som finns i våra prover. 

När man gör en vetenskaplig studie så är det mycket viktigt att beskriva precis 
hur man har gjort så andra kan göra om allt efteråt. Det är alltså viktigt att ni 
beskriver hur ni genomförde undersökningen. Beskriv material och mät utrust
ning. Komplettera gärna med bilder och figurer, t.ex. egna bilder från vatten
draget och spindelfångsten kan vara jättebra när man ska presentera sin studie. 
Beskriv också vilka felkällor ni tror finns som kanske kan påverka resultatet.

Här beskrivs undersökningsmetod. Om det är en kvantitativ och eller kvalitativ metod. 
Beskriv om ni utfört kontrollförsök. Beskriv vilka felkällor ni kan komma på.
Beskriv hur ni genomförde undersökningen. Beskriv material och mätutrustning. 
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Komplettera gärna med bilder och figurer. Om ni gjort enkäter eller intervjuer bifoga 
dem. /Skolverket

RESULTAT OCH ANALYS
Resultat – Tomas och Jerker – september (slutet)

De fem vanligaste läkemedlen som hittades i spindlarna och 
vattnet från respektive grupp rapporteras tillbaka, samt alla 
resultat från klassen.

Här redovisas mätdata i t ex tabeller och diagram. Kvalitativ data redovisas genom t ex 
lämpliga citat från intervjuer. Har man mycket data kan man välja att redovisa endast 
det som är relevant för analys och slutsats. /Skolverket

Analys/diskussion av data – Eleverna, Tomas och Jerker – oktober
  Eleverna och forskarna analyserar/tolkar data 

och funderar på vilka ekologiska effekter detta 
kan förväntas få ute i naturen. Viktigt här är att 

man grundar sina funderingar i ekologisk kunskap som redan finns och letar efter 
referenser (tidigare studier) som stöder de effekter man föreslår.

Beskriv med ord vad resultatet visar. För en diskussion om resultaten. Här tolkar ni 
resultaten. Hur stora och relevanta är era felkällor? Behöver man studera fråge
ställningen vidare? I så fall, hur?. Vilken betydelse har era resultat och er slutsats?
Diskussionen och frågeställningen är den mest kreativa delen av en vetenskaplig under
sökning. /Skolverket

SLUTSATS
Eleverna, Tomas och Jerker – avslutningskonferensen 7 december

  Har analysen gett upphov till nya fråge ställ
ningar? Idéer på ny undersökning? Har ni fått 
tillräckligt med underlag för en vetenskaplig 

artikel? Insikt om ekologiska effekter som kan förvänta oss?

Ska vara kort. Sammanfattning av det ni kom fram till under diskussionen. Tänk på att 
ni skriver så att den svarar på frågeställningen. Var tydlig med om era slutsatser är till
förlitliga med tanke på era felkällor. Tänk på att man ska kunna läsa inledning och slut
sats och få en bild av vad ni har undersökt. /Skolverket
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SPRID KUNSKAP
Eleverna, Tomas och Jerker

  Eleverna marknadsför sina postrar på skolan, 
på Nobelmuseet och i olika sociala samman
hang. Pressmeddelande till lokaltidningar, 

lokal radio med ute i fält osv. Forskarna skriver vetenskaplig artikel. Forskarna 
presenterar sina resultat i form föreläsning eller med hjälp av postrar på 
konferenser. 

Referenser
Se: forskarhjalpen.se för fler referenser och fördjupning kring forskningsmetodik.

Sprid ny kunskap
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Metod – provinsamling  
och undersökning 

ARBETSORDNING
Bestäm en provtagningsplats per grupp. Grupperna i klassen får med fördel ha 
olika platser längs samma vattendrag eller ta prover från olika vattendrag.  
Se tips under rubriken, Plats för vattenprovtagning nedan.

• Varje grupp tar ett vattenprov och mäter pHvärdet på sin valda plats.  
Se tips under rubriken, Praktisk vattenprovtagning nedan.

• Beskriv platsen i fältprotokollet, Bilaga 1 (skriv ut dubbelsidigt). Vattendragets 
bredd, strömmande eller lugnt vatten, bebyggelse, skog eller jordbruksmark 
och notera koordinaterna i fältprotokollet. Se tips under rubriken, Smart
phoneapp med GPSfunktion nedan.

• Leta och samla in minst 3 stora spindlar på minst 5 mm (kroppen, exklusive 
benen) inom 20 m från vattenprovtagningsplatsen. Se tips under rubriken, 
Insamling av spindlar och Insamlingsmetodik nedan.

• Frys in proverna så fort som möjligt

• Skriv in det data ni samlat in på fältprotokollet i den Excelfil er lärare har fått. 

• Skicka proverna till Umeå Universitet, helst måndag–onsdag så proverna inte 
blir fast på posten över helgen och smälter. Senast 13 juni och 12 september. 

Jerker Fick

Umeå Universitet

Kemiska institutionen

KBC-huset

Linneausv. 6

907 36 Umeå

• Börja fundera på och tillverka en poster Se sid 36.
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Steg 1–7 ska göras i slutet av maj/början av juni och efter sommaren i augusti. 
Grupperna får byta provtagningsplats efter sommaren, men måste noga 
dokumentera koordinaterna i fältprotokollet.

PLATS FÖR VATTENPROVTAGNING
Ett vattendrag kallar man vanligtvis ett rinnande vatten, t.ex. en bäck, å eller älv. 
Har ni möjlighet att ta vattenprovet från ett rinnande vatten så är detta att 
föredra då nästan alla rinnande vatten är påverkade av avloppsvatten. Detta beror 
på att de flesta reningsverken släpper ut sitt »renade« vatten i vattendrag och 
därför innehåller de läkemedel. Om ni inte har något vattendrag i närheten går 
det dock lika bra med vatten från en damm eller sjö också. Det finns troligen 
läkemedel i dessa sjöar också eftersom det vanligen finns ett inlopp till sjön 
bestående av ett rinnande vatten som innehåller läkemedel.

En annan sak som kan vara bra att tänka på vid val av plats för vattenprov
tagningen är var närmaste reningsverk finns. Ju närmare nedströms ett renings
verk ni tar era vattenprover desto större chans är det att hitta höga halter av 
läkemedel. Att läkemedelshalterna sjunker när vi rör oss nedströms från ett 
reningsverk kan bero på flera saker. En anledning är att mer vatten rinner in i 
vattendraget och då späds läkemedlen ut. Att det späds ut betyder att det finns 
mindre läkemedel per liter vatten, precis som när en späder ut blandsaft så det 
blir mindre stark saft ju mer vatten man tar. En annan anledning till att det blir 
mindre läkemedel ju längre nedströms från ett reningsverk man kommer kan 
vara att en del av läkemedlen bryts ner. Att de bryts ner betyder att de förändras 
kemiskt och oftast förlorar de då den egenskap som de hade som läkemedel, t.ex. 
om det smärtstillande läkemedlet ibuprofen skulle brytas ner så skulle den nya 
molekylen inte lindra smärta längre. Eftersom det då blir en s.k. gradient av 
läke medelshalter från ett reningsverk och nedströms så kan det ju vara intressant 
att ta vatten och spindlar från flera platser på olika avstånd från reningsverket. 
Då kan en till exempel också undersöka vilka läkemedel som försvinner snabbt 
och vilka som är stabila och finns kvar i ungefär samma halter oavsett avstånd till 
reningsverk.

PRAKTISK VATTENPROVTAGNING
Använd er av den förmärkta burk vi skickat till er (1 per grupp). När ni kommer 
till vattendraget ni ska provta är det viktigt att ni gör två saker innan själva prov
tagningen:
• Skriv upp platsens GPSkoordinater i fältprotokollet
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• Dubbelkolla märkningen på vattenburken och skriv in i fältprotokollet
• Själva provtagningen är enkel, öppna locket, skölj ur burken två gånger med 

vatten från platsen ni ska provta och fyll sedan 2/3 av burken (upp till strecket!), 
med vatten. Försök få burken ca 5–10 cm under vattenytan när ni fyller. Skruva 
sedan på locket noggrant och håll burken så kall som möjligt till dess att den 
kan frysas. Det är bra om infrysningen sker så fort som möjligt.

• Doppa pHpappret i vattnet och jämför med färgen på mallen, skriv ner 
pHvärdet.

Smartphone-app med GPS-funktion:

Koordinaterna fås lätt med hjälp av en Smart phoneapp med GPSfunktion som 
Google Maps i 
Iphone.
• Öppna Google 
Maps och markera 
din position, tryck 
försiktigt på mar
kerings märket.
• Dra upp panelen 
som finns under 
kartan till halva 

skärmens storlek.
• Dra sedan panelen ända upp så hela kartan täcks, då ser ni platsens koordinater. 
Här på bilden är de direkt under fotot.

Eller android telefon:

• Klicka på symbolen för att centrera på var du är.
• Tryck på skärmen på eller nära din plats en kort stund så 
dyker en platsnål upp.
• Koordinaterna står i sökrutan högst upp. I exemplet 
58.916786, 17.542066

Ni kan naturligtvis använda er av en vanlig GPS eller en 
annan telefonapp som ger er koordinaterna istället.
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INSAMLING AV SPINDLAR
Efter ni tagit vattenprov ska ni samla 
in spindlar i närheten av den plats ni 
tog vattenprov. Ju närmare vatten
linjen ni hittar spindeln desto bättre 
men det viktigaste är att spindlarna 
samlas in inom 20 meter från 
stranden. Men hur vet man att det är 
en spindel man har samlat in? Jo, 
kännetecknande för spindlar är att 
kroppen kan indelas i två delar, 
framkropp och bakkropp, och att de 
har åtta ben ordnade i fyra benpar. 
På bakkroppen finns spinnvårtor för 
produktion av silkestrådar, en 
egenskap som skiljer dem från andra 
spindeldjur, men dessa syns sällan 
med blotta ögat. Alla spindlar är 
intressanta att samla in i denna 
forskning men allra bäst är det om 
ni kan samla in nätspinnande 
spindlar. I Sverige finns inga 
spindlar som kan vara farliga för, 
eller ens kan bita igenom huden hos, 
människor så ni behöver verkligen 
inte vara rädda för spindlarna ni 
samlar in. Det finns massor av olika 
arter av spindlar och man brukar 
dela in dem i olika grupper beroende 
på hur de ser ut och vilken teknik de 
använder när de jagar. Nedan ser ni 
tre vanliga grupper av spindlar som 
ni kan hitta under denna studie.

 

Krabbspindlar - håller frambenen som en krabba och 
ligger ofta i bakhåll i blommor för att fånga insekter 
som lockas till dessa. 

Vargspindlar - jagar på marken och springer ikapp 
och kastar sig över bytet. 

Hjulspindlar – väver nät som liknar hjul som den 
fångar byten med. Finns ofta i trädgårdar, på fält och 
i skogar.
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INSAMLINGSMETODIK
Hur ni hittar spindlarna spelar egentligen ingen roll. Ni kan t.ex. välja att krypa 
omkring på marken och leta efter spindelnät, hittar ni ett nät finns spindeln i 
närheten. Ett annat vanligt sätt att hitta spindlar är att använda en så kallad 
slaghåv. Det är en insektshåv (se ovan!) med kraftig ram som man slår fram och 
tillbaka genom växtligheten som ris och blommor. I håven hamnar då de spindlar 
som sitter och gömmer sig bland växterna. Det går även bra att använda t.ex. ett 
durkslag istället för insektshåv när man försöker samla spindlar. Ett annat 
alternativ, om det finns vass, fräken eller starr (vattenväxter) på den plats i 
vatten draget ni valt, är att slaghåva i den vegetationen för att fånga spindlar som 
lever bland växterna ute över vattnet.

Det finns mycket små spindlar och dessa väger för lite för att kunna analyseras, 
därför vill vi helst att ni samlar in så stora spindlar som möjligt och helst inga 
mindre än 5 mm (kroppsstorlek, exklusive ben). Om ni inte hittar några stora 
spindlar, men många små, kan ni istället samla in 10 små spindlar.

Viktigt då ni samlat in spindlarna är följande:
• Placera spindlarna en och en i de små rör (eppendorfrör) ni fått. 
• Skriv upp i fältprotokollet det nummer som står på eppendorfröret ni använde. 
• Fyll i protokollet med den information som hör till varje spindel. 
• Varje spindel ni samlar in får en egen rad i fältprotokollet. Varje grupp har ett 

eget fältprotokoll.
• Frys in rören så fort ni kommer tillbaka till skolan.
• Skicka in spindlarna och vattenproverna till forskarna i Umeå.
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RESULTAT 
Ni får tillbaka resultaten/data för er klass gruppvis från Umeå Universitet i en 
Excelfil. I filen finns 2 blad som innehåller data. Blad 1 innehåller gruppens 
läkemedelshalter i vatten och spindlar och blad 2 innehåller hela klassens 
samman lagda resultat. Resultatet för varje grupp kommer att vara de fem läke
medlen med högst halt som hittades i spindlarna, samt motsvarande vattenvärde 
på de läkemedlen. 

Resultaten/data kommer för varje grupp. Så börja med uppgifterna i gruppen, 
sedan jämför ni i klassen för att sedan fundera på om ni vill ha andra resultat från 
andra delar av Sverige. Hör då av er till forskarna via Slack. Bilaga 2 och 3 är  
framtagna för att användas och kopieras upp till eleverna.

1. Finns något/några läkemedel i vattnet?

Om det finns ett reningsverk som mynnar ut i ert vattendrag, kan ni se effekten 
av dess placering? Jämför de halter av läkemedel som grupper på olika avstånd 
från reningsverket fått, finns det halter som ökar/minskar? 

2. Finns något/några läkemedel i spindeln?

Vad kan detta/dessa läkemedel ha för effekt på spindeln? Hittar ni olika halter i 
olika spindelarter eller i spindlar från olika platser? Hittar ni halter i en spindel 
och inget i en annan tagen på samma plats, hur kan det bli så?

3. Finns något/några läkemedel både i vattnet och i spindeln? 

Räkna då ut bioackumulering för dessa läkemedel. Gör detta först för era halter i 
ert vattenprov och era spindlar (gruppvis) och därefter kan ni även räkna ut ett 
medelvärde för ert vattendrag baserat på data från alla grupper som provtog det 
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vattendraget. När ni räknar ut medelbioackumulering för ert vattendrag är det 
viktigt att ni bara använder värden där ni kunde räkna ut bioackumulering (alltså 
inte nollprover).

Bioackumulering i organism = koncentration läkemedel organism (µg/kg) 
dividerat med koncentration (µg/kg) läkemedel i vatten. 

Om ni hittar skillnader i bioackumulering av samma läkemedel mellan olika 
grupper i klassen, fundera kring hur långt från vattnet som spindlarna i varje 
grupp samlades in och hur det kan påverka? Hur kan den andel av spindelns mat 
som kommer från vattnet förändras när vi rör oss bort från vattenbrynet? Hur 
påverkar det bioackumulationen i spindeln?

Vad används de läkemedel ni hittat till, är de vanliga, ger de bieffekter som kan 
vara viktiga? 

 Tips: 
Här kan FASS www.fass.se och Wikipedia www.sv.wikipedia.org vara till stor hjälp.

ANALYS 
Här gäller det att vara kreativ, kanske kan några övningar som gör att man börjar 
tänka lite mer fritt vara en bra inledning. Se tips på kreativitetsövningar i Bilaga 4.
1. Fundera kring vilka läkemedel som finns i vatten men som inte finns i spindeln, 
varför är det så?
2. Fundera kring vilka läkemedel som finns i spindeln men inte i vattnet, hur kan 
det bli så?

pHvärdet kan påverka olika processer, bland annat hur fort läkemedlet bryts 
ner i vattnet och bioackumuleringen dvs. hur mycket av olika läkemedel som går 
från vatten till djur. Hittar ni halter av läkemedel som skiljer sig åt mellan vår och 
sensommar provtagningarna så kan kanske en förklaring vara skillnad i pH. 

ben

pedipalp

chelicerer
spinnvårtor

framkroppbakkropp
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Varför? Hur? Tips, kolla upp om läkemedlet är en syra eller bas.
Nu behöver vi hjälp att fundera kring hur man skulle kunna testa hur 

spindlarna påverkas av de läkemedel som ni hittade i era spindlar. Ska vi testa om 
de ändrat sitt beteende, ex. springer de långsammare fort eller är de mindre rädda 
osv? 
3. Vilka effekter kan läkemedlen ha på spindeln?
Ni kan t.ex. tänka på hur läkemedlen påverkar en människa. Blir man aktiv eller 
lugn, hur kan de påverka en spindel och näringsväven den ingår i? Vilket av läke
medlen ni hittat tror ni har störst risk att påverka spindel? Varför tror ni det 
(mängd läkemedel i spindeln, tydliga effekter på människa mm)?
4. Gör färdigt postrarna.

 Tips: 
Se tillbaka på bakgrundsavsnittet och teorin »lika löser lika« och receptorer. 
Titta på bilder hur spindelnät ser ut efter att spindlarna fått i sig droger: 
Sök på »Spider LSD«. Titta även på filmen hur en fisk agerar när den utsatts för 
läke medel som kommer att finnas på Slack. Fundera på hur det skulle påverka den 
ute i naturen. 

SLUTSATS
Baserat på ovanstående resultat och analys skall avslutningsvis ett antal egna 
slutsatser formuleras utifrån materialet som har analyserat.

Vad är det viktigaste ni kommit fram till? Varför är det viktigt? 
Ägna gärna lite extra tid till att diskutera dessa frågor i klassen. Ta hjälp av 

forskarna vid behov.
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Postertävling

När forskarna har gjort sina experiment, fått sina resultat och dragit sina slut
satser så måste de dela med sig av detta till andra forskare och till omvärlden.
Detta görs bland annat via artiklar i vetenskapliga tidskrifter och via konferenser. 
På konferenserna ger forskarna antingen en muntlig presentation av sitt arbete 
eller så har de gjort en affisch – en poster – som de har med sig till konferensen 
och sätter upp på en vägg eller en skärm. Vid speciella tillfällen på konferensen är 
det så kallad postertid – då står forskarna vid sina postrar och berättar och svarar 
på frågor om dem.

Eftersom målet med Forskarhjälpen är att eleverna skall få insyn i en forskares 
vardag så är en av uppgifterna just att tillverka en vetenskaplig poster som 
berättar om vad de gjort och vilka resultat de har fått i Spindeljakten.

Eleverna arbetar två och två med uppgiften, och sedan väljer klassen/skolan 
gemensamt ut en affisch/poster som får representera skolan i en tävling. Om 
röstningen skulle resultera i två likvärdiga förslag har klassens lärare utslagsröst. 
Enligt vår erfarenhet är det bäst att anordna en sluten omröstning; undvik att ha 
en röstning med handuppräckning.

Gruppen får själva bestämma hur de vill utforma postern, antingen digitalt eller 
genom att klippa och klistra. Läraren ansvarar tillsammans med Nobelmuseet för 
att säkerställa att postern inte innehåller direkta felaktigheter som faktafel. Om 
postern gjorts analogt behöver ni skanna eller fotografera den. Postern skickas in 
digitalt till Nobelmuseet (forskarhjalpen@nobelmuseum.se) för granskning. 
Endast en poster per skola kan delta (i det fall som fler klasser per skola deltar). 

Alla de postrar som valts ut av eleverna själva att representera skolan visas för 
en jury som väljer det vinnande bidraget. Vinnande poster belönas med tre 
biljetter till Nobelprisutdelningen i Stockholms Konserthus den 10:e december 
2018, samt 5000 kr till klasskassan.

En annan jury bestående av forskarna kommer att välja ut den bästa postern ur 
ett vetenskapligt perspektiv, och formgivare från Nobelmuseet kommer att välja 
den bästa postern vad gäller grafisk form. Klasserna som vinner dessa priser 
kommer att få 2000 kr var till klasskassan samt ytterligare ett pris var som 
meddelas senare. 
De ca 30 postrarna som är med i tävlingen visas under Spindeljaktens avslutnings
konferens.
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Alla postrar ska vara av storleken: A1, d.v.s. 59,4 cm x 84,1 cm, i stående format. 
Alla postrar som vill vara med i tävlingen ska innehålla:
1. En titel.
2. Elevernas namn samt namnet på skolan.
3. En kort teoretisk forskningsbakgrund samt om ett eller flera relaterade 
Nobelpris.
4. Vad eleverna har gjort – Metod – och vilka resultat de fått – Slutsatser – och 
diskussioner från de olika stegen i arbetsprocessen: insamling, analys och 
utformning. Vad har ni lärt er och vad ni skulle vilja gå vidare med?
5. Bilder (helst egna, annars bilder som är fria att använda).
6. Loggor (Nobelmuseet, Forskarhjälpen, Umeå universitet och Stiftelsen för 
strategisk forskning) måste finnas med på varje poster. 

Från avslutningskonferensen Forskarhjälpen 2017 på Nobelmuseet.
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Nobelpris relaterade till Spindeljakten

Nedan kan du hitta inspiration i ett flertal Nobelpris som alla kan kopplas till 
Spindeljakten.

Nobelpris som påverkar ekosystemen 

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1948: Paul Müller
»för hans upptäckt av DDT:s starka verkan som kontaktgift mot ett flertal 
arthropoder«

Cellkemi – receptorer 

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1974: Albert Claude, Christian Duve och 
George Palade 
»för deras upptäckter rörande cellens strukturella och funktionella organisation« 

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2000: Arvid Carlsson, Paul Greengard och 
Eric Kandel  
»för deras upptäckter rörande signalöverföring i  nervsystemet«  

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2001: Leland Hartwell, Tim Hunt, och Sir 
Paul Nurse 
»för deras upptäckter rörande kontrollen av cellcykeln« 

Nobelpriset i kemi 2012: Robert J. Lefkowitz och Brian K. Kobilka
»för studier av Gproteinkopplade receptorer«

Läkemedel

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1945: Sir Alexander Fleming, Ernst Boris 
Chain och Sir Howard Walter 
»för upptäckten av penicillinet och dess botande verkan vid olika infektions sjuk
domar« 

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1957: Daniel Bovet
»för hans upptäckter rörande syntetiska medel, som  blockera vissa kroppsegna 
substansers verkan, särskilt på  blodkärl och skelettmuskulatur«  
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Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1988: Gertrude Elion, Sir James Black och 
George Hitchings
»för deras upptäckter av viktiga principer för  läkemedelsbehandling«  

Analysmetod – masspektroskopi

Nobelpriset i fysik 1906: Sir Joseph John Thomson – upptäckten av elektronen – 
ledde till den första masspektrometern 
»såsom ett erkännande av den stora förtjänst han inlagt genom sina teoretiska och 
experimentella undersökningar över elektricitetens gång genom gaser«  

Nobelpriset i kemi 1922: Francis W. Aston
»för hans medelst masspektrografen gjorda upptäckt av ett  stort antal ej radio
aktiva grundämnens isotopiförhållanden  samt av den s.k. heltalslagen«  
Thomson och Aston la grunden för MSteori och instrumentdesign, vilket gjorde 
det möjligt för dem som följde att utveckla instrument som kunde uppfylla kraven 
hos kemister och biologer.

Nobelpriset kemi 2002: Koichi Tanaka och John B. Fenn 1/2
»för deras utveckling av mjuka  desorptionsjonisationsmetoder för masspektro
metisk analys  av biologiska makromolekyler«  

Etologi

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1973: Karl von Frisch, Konrad Lorenz and 
Nikolaas Tinbergen 
»för deras upptäckter rörande organisation och utlösning av  individuella och 
sociala beteendemönster«  
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Ett exempel på den  
vetenskapliga processen

Jag heter Pernilla Wittung Stafshede och är vetenskaplig råd givare 
för Forskar hjälpen. Jag jobbar som professor på Chalmers och 
forskar inom biologikemi området på hur kroppens alla proteiner 
fungerar. Proteiner tillverkas i våra celler som »kokta spagetti« 
trådar som måste krulla ihop (vecka) sig till ›garn nystan‹ för att 

fungera. Om dessa veckningsprocesser går fel kan proteinerna istället klumpa 
ihop sig och då kan sjukdomar uppstå. Flera olika demens sjuk domar (t.ex. 
Parkinsons och Alzheimers) uppstår för att proteiner klumpar ihop sig i hjärnan 
och då dör hjärncellerna. Vi försöker förstå hur proteiner veckar sig, både när det 
fungerar som det ska och när det istället leder till hopklumpning och därmed 
sjukdomar. Men vad gör vi då när vi forskar? Jag har ungefär 10 personer som 
arbetar i min forskningsgrupp, dvs det är de som gör experiment i labbet. 
Tillsammans diskuterar vi resultat, designar nya experiment, och drar slutsatser. 
Nedan ska jag beskriva vad den vetenskapliga metoden betyder i min forskning 
genom att ge lite exempel.

Frågeställning/Problem.
Varför proteiner som veckar sig fel gör så det blir sjukdomar är för bred fråga för 
att testa. Istället måste man definiera mer specifika frågor. En fråga vi ställt oss är 
vad i en cell som gör att proteinet som är inblandat i Parkinsons sjukdom (vi 
kallar det Parkinsonproteinet) börjar veckar sig fel. Kan vi förstå vad som styr 
hopklumpning av Parkinsonproteinet, kan detta utgöra grunden för andra 
forskare som är bra på att designa läkemedel. Idag finns inget botemedel mot 
Parkinsons sjukdom, men antalet drabbade bara ökar i världen.

Formulera en hypotes.
När vi sätter upp en hypotes är den ofta baserad på tidigare kunskaper som 
indikerar att någonting kanske kan spela roll i vår frågeställning. Vad gäller 
Parkinsonproteinet tror man att dess normala funktion har att göra med att 
skicka ut små membranbubblor (miniversioner av celler) från hjärnceller som 
innehåller signalämnen. Därför har vi ställt en hypotes som säger att membran
bubblor kan skydda Parkinsonproteinet mot hopklumpning. 
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Metod
För att testa hypotesen måste vi göra experiment där vi blandar Parkinson
proteinet med membranbubblor i olika koncentrationer och ser vad som händer. 
Då måste vi först tillverka proteinet, vilket vi gör genom att odla bakterier som 
tillverkar en massa protein som vi sedan renar fram. Membranbubblor gör vi från 
lipider (fetter) man köper. Vi har en liten apparat som formar bubblor från lipider i 
en viss storlek. För att »se« vad som händer i våra provrörslösningar använder vi 
spektroskopi (metod som använder ljus) och en liten molekyl som lyser (ger signal i 
spektroskopi) då de binder till hopklumpade proteiner. På detta sätt kan vi följa vad 
som händer i provröret som funktion av tid, dvs. se resultat vid olika tid punkter 
som man kan rita upp i en graf. Då det alltid finns felkällor (som t ex att det är svårt 
att mäta upp små volymer exakt) måste experimenten upprepas flera gånger.

Resultat och analys
Experimenten ger oss grafer av signal som funktion av tid för de olika proverna 
som innehåller olika mängder av membranbubblor och Parkinsonprotein. Genom 
att analysera dessa kurvor kan vi förstå om membranbubblorna stoppar eller 
påskyndar Parkinsonproteinets hopklumpning. Inspektion av kurvorna visade att 
där vi tillsatt bara lite membranbubblor, påskyndades hop klump ningen, men i de 
prover där vi tillsatt mycket membranbubblor, blockerades hopklumpningen av 
Parkinsonproteinet.

Slutsats
Slutsatsen är att hypotesen vi ställde var för enkel. Under vissa förhållanden 
stämde den, men under andra förhållanden kan dessa bubblor istället påskynda 
hopklumpningen. Slutsatsen leder alltså till nya frågor. Hur kan hopklumpningen 
av Parkinsonproteinet påskyndas? Börjar det klumpa ihop sig på membranytan? 
Spelar sorten av lipider i membranbubblorna och bubblornas storlek någon roll? 
Membranerna som finns i våra celler kan innehålla olika typer av lipider.  
Nu måste vi göra nya experiment och variera en parameter i taget. 

Sprid kunskap
När vi fått fram tillräckligt med data som stärker en viss slutsats så summerar vi 
detta i en artikel som vi försöker få publicerad i en vetenskaplig tidning. Här ingår 
också den vetenskapliga metoden eftersom man inte får publicera vad som helst. 
Alla artiklar granskas av andra forskare först som kan ge kritik på innehåll, 
metoder och slutsatser. Ofta får man gå tillbaka och göra fler experiment och skriva 
om texten innan man kan få sin artikel accepterad för publicering. 
Exempel på en översiktsartikel där jag beskrivit vår forskning:
http://www.paneuropeannetworkspublications.com/Health1/#138



42 Nobelmuseet | Forskarhjälpen – Spindeljakten 2018

Från laborationen i DNA-jakten Forskarhjälpen 2014.
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Bilaga 1. Fältprotokoll

Namn:  ………………………………………………………………………

Skola:  ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Klass:  ………………………………………………………………………

Gruppen: ……………………………………………………………………

Datum (årmånaddag): ……………………………………………………

Namn:  ………………………………………………………………………

Provtagningsplats (namn):  …………………………………………………

Beskriv provtagningsplatsen (vattendragets bredd, strömmande eller lugnt 
vatten, bebyggelse, skog eller jordbruksmark):

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Vattenprovet :  ………………………………………………………………

Vattenburkens märkning:  …………………………………………………

Vattenprovtagningsplatsens koordinater:  ……………………………………

Vattnets pH–värde:  …………………………………………………………

Några vanliga spindelgrupper:  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

KOPIERINGS-

UNDERLAG
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KOPIERINGS-

UNDERLAG

Elevernas namn:  …………………………………………………………………………

Provtagningsplats:  …………………………………………………………………………

 

Spindlarna Övrigt

Provrörsnummer Provtagningsplats 
(koordinater)

Avstånd från vatten -
provtagning (meter)

Övrigt (t.ex. vilken typ av spindel,  
om den hade nät mm)
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Krabbspindlar - håller frambenen som en krabba 
och ligger ofta i bakhåll i blommor för att fånga 
insekter som lockas till dessa. 

Vargspindlar - jagar på marken och springer ikapp 
och kastar sig över bytet. 

Hjulspindlar – väver nät som liknar hjul som den 
fångar byten med. Finns ofta i trädgårdar, på fält 
och i skogar.
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KOPIERINGS-

UNDERLAG

Bilaga 2. Resultat 

Ni har fått data på de fem läkemedlen med högst halt som hittades i vattnet och 
de fem läkemedel med högst halt som fanns i era spindlar. Dessutom så har ni fått 
data på hur mycket det finns i vattnet av de läkemedel som hittades i spindlarna.
Finns något/några läkemedel i vattnet?

………………………………………………………………………………

Fundera var de kommer ifrån, jämför gärna med andra gruppers resultat. 
Vad används de läkemedel ni hittat till, är de vanliga?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Finns något/några läkemedel i spindeln?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Vad kan detta/dessa läkemedel ha för effekt på spindeln? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 
Finns något/några läkemedel både i vattnet och i spindeln? 

………………………………………………………………………………

Räkna då ut bioackumulering för dessa läkemedel. 

Bioackumulering i organism = koncentration läkemedel i organismen (µg/kg) 
dividerat med koncentration (µg/kg) läkemedel i vatten. D.v.s. 10 µg/kg av läke
medlet i organismen och 2 µg/kg läkemedel i vattnet ger en bioackumulering på 
10/2 = 5. Det innebär att det finns 5 gånger högre halt av läkemedlet i organismen 
jämfört med vattnet.
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KOPIERINGS-

UNDERLAG

Bilaga 3. Analys

Här gäller det att tänka kreativt om varför era resultat ser ut som dom gör och 
vad det kan betyda för spindlarna. Kanske kan några övningar som gör att man 
börjar tänka lite mer fritt vara en bra inledning för att öka kreativiteten? 

• Fundera kring vilka läkemedel som finns i vatten men som inte finns i 
spindeln, varför är det så?

• Fundera kring vilka läkemedel som finns i spindeln men inte i vattnet, hur kan 
det bli så?

• Vilka effekter kan läkemedlen ha på spindeln?

• Ni kan t.ex. tänka på hur läkemedlen påverkar en människa. Blir man aktiv 
eller lugn, hur kan de påverka en spindel och näringsväven den ingår i? Vilket 
av läke medlen ni hittat tror ni har störst risk att påverka spindel? Varför tror ni 
det (mängd läkemedel i spindeln, tydliga effekter på människa mm)?

Nu behöver vi även hjälp att fundera kring hur man skulle kunna testa hur spindlarna påverkas av de 

läkemedel som ni hittade i era spindlar. Ska vi testa om de ändrat sitt beteende, ex. springer de 

långsammare fort eller är de mindre rädda osv? 

• Kan läkemedlet ge biverkningar som kan påverka spindlar?
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KOPIERINGS-

UNDERLAG

Bilaga 4. Kreativitetsövningar

Övning: Cirklarna
Syfte: Eleverna tränas på att associera, tänka fritt och fantisera. 
D.v.s. våga använda och utveckla sin kreativitet.
Målet: Att rita på så många olika bilder som möjligt.

Lärarhandledning:
Material: arbetsbladet med 30 cirklar

Tid: ca 20 minuter
Individuellt problem. Eleverna ska använda sig av cirklarna och rita så många 
olika bilder de kan på 1 min. De skapa bilder, där cirklarna på något sätt ingår. 
Handlar inte om att det ska vara snyggt.

Tid:2 minuter
Genomgång.
Någon som har fler än 5? Fler än 10?
Hur ska vi bli bättre?
Någon som fastnade på t. ex boll? Inte snyggt? Blackout?

Tid: 5 minuter
Diskutera i grupp.
Vilka/Hur många olika motiv/bilder har ni hittat?
Några som har samma motiv/bild?
Hur tänkte ni?
Var det något som var svårt?

Tid: 10 minuter
Nytt försök. Ge eleverna 1 minut till. Gick det lättare nu?

Tid: 3 minuter
Elevinstruktion: Använd cirklarna för att rita/skapa så många olika bilder som 
möjligt på 1 minut!
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KOPIERINGS-

UNDERLAG

Övning: Prickarna
Syfte: Eleverna ska tränas att tänka utanför ramarna och de osynliga reglerna 
som säger vad som är möjligt och inte.
Målet: Våga använda och utveckla sin kreativitet.

Lärarhandledning:
Material: arbetsbladet med prickar

Tid:15–20 minuter
Individuellt problem. Eleverna ska enskilt sammanfoga de nio prickarna med fyra 
raka linjer utan att lyfta pennan. (Om de går tillbaka i en linje räknas den.)

Om de lyckas med fyra linjer, utmana dem att prova med 3 linjer. Klarar de 
även 3, be de prova med 1.

Om de fastnar kan man tipsa dem om att linjerna inte måste gå rakt igenom 
varje prick. Räcke att de nuddar prickarna. Eller att de ska försöka tänka utanför 
»boxen«.

Tid:10 minuter
Genomgång. Elever får berätta sina olika lösningar för varandra.
Hur många olika lösningar har de hittat?

Tid: 5–10 minuter
Elevinstruktion: Sammanbind alla nio prickarna med fyra raka linjer, utan att 
lyfta pennan. (Går du tillbaka i en linje så räknas även denna.) 
Om du lyckats med fyra linjer, testa om du klarar med tre? Klarar du även av att 
göra med en linje?

Tänkbara lösningar: 

 

En linje: 
En riktigt bred penna som man kan dra över alla prickarna.
Vika pappret till en cylinder och dra och dra med pennan runt.
Samarbeta med någon och flytta pappret.
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CIRKLARNA

Använd cirklarna för att rita så många bilder som möjligt på en minut!

KOPIERINGS-

UNDERLAG



PRICKARNA

Sammanfoga de nio prickarna med fyra raka linjer utan att lyfta pennan.
(Går du tillbaka i en linje räknas även denna som en linje.)
Om du lyckas med fyra linjer, testa om du klarar med tre.

KOPIERINGS-

UNDERLAG
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Tidigare projekt

Hundratals skolklasser har sedan starten 2011 varit med i Forskarhjälpens projekt. 
Här kan du läsa lite om Forskarhjälpens tidigare år.

Bi-jakten
Forskarhjälpen 2017 handlade om bin och bakterier.

Musikjakten
I Forskarhjälpen 2016 skapade eleverna musik med hjälp av programvara och 
interaktiva tekniker inspirerade av evolutionsbiologi.

Appjakten
Forskarhjälpen 2015 handlade om hur den mobila vardagen ser ut; vilka unika 
behov, intressen och krav som framtida teknologier behöver uppfylla vad gäller 
saker som form, innehåll, sensorer, storlek och nätverk.

DNA-jakten
Forskarhjälpen 2014 handlade om strömming, DNA och miljö. Var kommer 
egentligen fisken ifrån?

Soljakten
Forskarhjälpen 2013 handlade om energi och solceller, och gick ut på att hitta 
färgämnen som kunde förbättra den fotoelektrokemiska solcellen.

Guldjakten
Forskarhjälpen 2012 rörde sig i gränslandet mellan kemi och fysik, och handlade 
om nanopartiklar och nanoteknik.

Medicinjakten
Forskarhjälpen 2011 handlade om antibiotikaresistens, där eleverna hjälpte till 
med att hitta nya bakterier av gruppen aktinomyceter, en sort som är känd för att 
producera ämnen med antibiotiska egenskaper.
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