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Inledning 
 
 
Vi är två studenter vid Linköpings universitets grundskollärarprogram i Norrköping, som valt 

matematik och naturorienterande ämnen som inriktning. Vi har båda ett intresse för hur den 

framtida energiförsörjningen ska kunna lösas. Utifrån detta intresseområde samt våra 

funderingar kring hur detta samhällsproblem kan föras in i skolans undervisning, har vi lyft in 

relevant forskning, läst litteratur och framställt en laborationsuppställning. Litteraturen som 

lästes behandlade både naturvetenskap samt ämnesdidaktik. Utifrån denna studie har vi 

författat denna uppsats.  

 

Med utgångspunkt från våra egna erfarenheter av skolan, förekommer alternativa energikällor 

mestadels som diskussionsämne inom de natur- och samhällsorienterande ämnesområdena. Vi 

tycker att det är viktigt att förstärka detta område i skolan eftersom det tar en allt större plats i 

samhällets utveckling. Därför valde vi att utforma en praktisk och teoretisk mall för en 

laboration i skolmiljö som, enligt oss, kan förenkla lärarens arbete kring detta ämnesområde. 

Då de alternativa energikällorna är många i antal och har stor olikhet i bakomliggande teknik 

valde vi att närma oss en av dem, nämligen biogas.  

 

Inom den naturorienterade undervisningen är det viktigt för läraren att kunna förankra teorin i 

verkligheten. Då får eleverna något verkligt att relatera teorin till, vilket underlättar elevens 

förmåga att ta till sig abstrakta begrepp. Därför har vi utformat ett laborativt utgångsmaterial 

med så enkla medel som möjligt. Vi har i så stor utsträckning som möjligt hämtat materiel 

som är bekant i vardagen. 
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Syfte 
 
 
Syftet med detta arbete är att visa på ett praktiskt arbetssätt, som tydliggör kopplingar mellan 

ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll, skolans naturorienterade ämnen och tillämpningar av ett 

naturvetenskapligt innehåll i samhället. 

 
 

Problemformulering 
 
 
Hur skulle man kunna arbeta praktiskt inom de naturorienterande skolämnena med ett 

samhällsrelaterat problem, för att skapa förståelse, intresse och nyfikenhet hos eleverna? Hur 

skulle detta arbetsmaterial se ut, med hänsyn till gällande styrdokument? Vilka frågor kan 

man ställa sig utifrån våra tre områden inom samhället (skolan, det naturvetenskapliga 

vetenskapssamhället och samhället)? 
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Disposition 
 
 

 
Figur 1. Tankekarta över relationer inom skola, samhälle och naturvetenskaplig forskning. 

 

Figuren ovan sammanfattar vår bild av relationerna mellan skolan (1), samhället (3) och det 

naturvetenskapliga vetenskapssamhället (2) som vår laborationskonstruktion är en del av. 

I bilden framkommer tre delar från vilka vi hämtat in ämnesrelevant forskningsmaterial. 

Bildens olika delar och dess förhållanden till varandra är mer komplext än vad som 

framkommer här. Denna komplexitet kommer att tas upp och tydliggöras i den avslutande 

diskussionen. 

 

I denna uppsats kommer uttrycken naturvetenskap och naturorientering att användas. Vi vill 

här klargöra vad som avses med dessa uttryck. Inom den högre utbildningen och på 

universitetsnivå talas det om naturvetenskaperna och dessa delas ofta in i en mängd olika 

studieområden, som t.ex. botanik, zoologi, astronomi, geofysik etc. Uttrycket naturorientering 

eller naturorienterande ämnen används då vi avser grundskolans undervisning av 

naturvetenskapliga ämnen, såsom biologi, fysik, kemi etc.  

 

Arbetet inleds med en ämnesdidaktisk del, där det laborativa arbetets relevans belyses ur olika 

vinklar och aspekter. Laborationers relevans för den naturorienterade undervisningen 

diskuteras utifrån olika författares åsikter. Arbetet fortsätter med en introduktion till 

biogasprocessen där processen och dess fördelar kortfattat presenteras, sedan följer en 
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presentation av tidigare forskning. Avsnittet börjar med en historisk tillbakablick, som 

tillsammans med en forskningsrelaterad bakgrund presenterar biogasprocessen. Arbetet 

fortsätter med en naturvetenskaplig presentation av biogasprocessen och dess olika 

reaktionssteg.  

 

I metodavsnittet presenteras de undersökningar som gjordes för att lägga grunden till 

skolexemplet. Den första undersökningen gjordes i syfte att undersöka hur slammets 

koncentrationen påverkade resultatets tydlighet samt att klargöra vilken belastning av 

organiskt material vid matning, som slammet tålde. Slammets koncentration är av betydelse 

för att det innehåller mikroorganismerna som deltar i biogasprocessen. Genom spädning av 

slammet regleras även förekomsten av mikroorganismer. Den efterföljande laborationen 

gjordes för att ytterligare klargöra slamkoncentrationens betydelse efter att den organiska 

belastningsmängden vid matning fastställts. Laboration nummer tre utfördes med 

laborationsmateriel som vi konstruerat själva, i syfte att dels testa konstruktionen men främst 

för att undersöka hur vårt organiska material skulle fungera. Resultaten utifrån de tre 

förberedande laborationerna har analyserats främst utifrån mängd producerad gas. 

 

Utifrån resultat av våra försök konstruerade vi en laboration anpassad till dagens skola. I 

metodavsnittet kommer vi att beskriva hur genomförandet kan se ut. För denna laboration 

använde vi oss av det materiel vi prövat ut, samt våra egna substratblandningar. 

Blandningarna bestod av organiskt material som är vanligt förekommande i vardagen, 

exempelvis gräs, köttfärs och blandning av livsmedelsprodukter. Laborationsinstruktioner 

återfinns som bilaga. 

 

I den avslutande diskussionen tar vi upp, argumenterar och problematiserar de olika 

relationer, som vi uppfattat under arbetets gång med avseende på skolan, det 

naturvetenskapliga forskarsamhället och samhället. Vi lyfter även fram och belyser frågor 

som vi anser behöver behandlas ytterligare. 
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Didaktik 
 
 

Naturvetenskapen och de naturorienterande skolämnena. 
 
 
Naturvetenskap består av många discipliner, baserade på t.ex. kemi, fysik, biologi, astronomi 

och geologi. De olika disciplinerna beskriver samband och modeller för naturen och dess 

komplexitet.1

 

Naturvetenskapens intention är inte att söka förklaringar, utan att beskriva företeelser i 

naturen med ett specifikt språk så att människan kan ta till sig dessa.2 Insikterna inom 

vetenskaperna är produkten av oräkneliga människors verksamhet under lång tid.3 Arbetet 

med att utveckla insikterna fortskrider vid dagens forskningsinstutioner.  

 

När man talar om naturorienterande ämnen menas skolans naturvetenskapliga ämnen som är 

kemi, fysik, biologi och teknik. Dessa ämnen är enligt Svein Sjöberg endast miniversioner av 

disciplinerna man studerar vid universiteten.4 Vår syn på de naturorienterande ämnena är att 

dessa ska ge eleven en så bred och överskådlig bild av naturvetenskapen som möjligt. Detta 

gör, enligt oss, inte skolämnena till miniversioner där vetenskapens discipliner krympts ihop. 

De naturorienterande ämnena har inte till uppgift att ge den djupa kunskap som universiteten 

eftersträvar, utan att skapa insikt i och ge en helhetsbild över de samband och relationer som 

utgör naturvetenskapen, anser vi.  

 

De gemensamma målen för de naturorienterande ämnena i grundskolan uttrycker en strävan 

att eleven ska uppleva experimenterandets och upptäckandets glädje. Eleven ska också öva sin 

förmåga att argumentera för sina upptäckter och kunskaper.5 Inom den naturvetenskapliga 

verksamheten i skolan ska eleven vidare få tillfälle att utveckla sin insikt om människans roll i 

                                            
1 Håkan Hult. Laborationen – myt och verklighet. En kunskapsöversikt över laborationer inom teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning. Linköpings Universitet, CUP rapport nr 6, 2000. 
2 Svein Sjöberg, Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik (Lund: Studentlitteratur, 2000).  
3 Bertil Thomas, Naturvetenskapens milstenar – En bok om de tekniska naturvetenskapernas historia 
(Stockholm: Liber AB, 1999). 
4 Svein Sjöberg. Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik (Lund: Studentlitteratur, 2000). 
5 Skolverket, Statens skolverks författningssamling – SKOLFS 1998:4-5 (Stockholm: Nordstedts Tryckeri AB, 
1998), 23. 
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och påverkan på naturen.6 Denna insikt kan eleven erhålla bland annat genom att de 

naturorienterande ämnena i sig tillåter tillbakablickar i hur dagens modeller och teorier 

uppkommit. Inblick i hur modellerna och teorierna utvecklats skapar en förståelse för 

processen, som ligger bakom undervisningsinnehållet i skolan.7 Undervisningen ska hjälpa 

eleven att förstå den fysiska omvärlden. Genom de naturvetenskapliga ämnena får eleven 

kunskaper om bland annat människan som biologisk varelse, om livets utveckling och 

villkor.8 I samhället står människans påverkan av biosfären högt på den politiska 

dagordningen. Det är därför, inte bara ur undervisningssyfte, viktigt att eleven utvecklar insikt 

kring människans samspel med vår omgivning.9 En förutsättning för förståelse och 

handlingsberedskap i samhället och vardagslivet är kunskaper om naturvetenskapen och dess 

arbetssätt.10 Centralt i utbildningen är också att lyfta fram ett brett spektrum av argument 

såsom de etiska, estetiska, kulturella och ekonomiska. Dessa har alla relevans, när människans 

sätt att leva tillsammans med och använda sig av naturen diskuteras.11

 

I samhället är naturvetenskapens roll att söka svar på frågor och problem som återfinns i 

samhället. I skolan har de naturorienterande ämnena främst målet att skapa välorienterade 

medborgare.12 Som ett led i detta reviderades kursplanerna för grundskolans 

naturorienterande ämnen år 2000. Inom ämnenas mål att sträva mot gavs tre rubriker, som 

även representerar ämnenas uppbyggnad och karaktär. 

Dessa var: 

1. Natur och människa, som betonar förmågan att se mönster och strukturer. 

2. Den naturvetenskapliga verksamheten, som syftar till att naturvetenskap är en mänsklig 

konstruktion vars verksamhet har en historisk bakgrund samt betydelse för vår framtida 

verksamhet. 

                                            
6 Skolverket. 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3878&extraId=2087 
(2003-12-08). 
7 Piotr Szybek, ”Att kommunicera naturvetenskap: Världsbilder och livet i en värld,” i Kommunicera 
naturvetenskap i skolan – några forskningsresultat, red. Helge Strömdahl (Studentlitteratur: Lund, 2002). 
8 Skolverket, Statens skolverks författningssamling – SKOLFS 1998:4-5 (Stockholm: Nordstedts Tryckeri AB, 
1998), 22. 
9 Björn Andersson, Elevers tänkande och skolans naturvetenskap – forskningsresultat som ger nya idéer 
(Kalmar, Skolverket, 2001). 
10 Skolverket, Statens skolverks författningssamling – SKOLFS 1998:4-5 (Stockholm: Nordstedts Tryckeri AB, 
1998), 22. 
11 11 Skolverket. 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3878&extraId=2087 
(2003-12-08). 
12 Björn Andersson, Elevers tänkande och skolans naturvetenskap – forskningsresultat som ger nya idéer 
(Kalmar, Skolverket, 2001). 
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3. Kunskapens användning, som syftar till att understryka betydelsen av ett 

naturvetenskapligt kunnande för omsorg om naturen och en vetandegrund för 

ställningstagande och argumentation.13 

 

De samband och konsekvenser människans verksamhet har för naturen, är en aspekt som 

ligger i fokus för skolans naturvetenskapliga ämnen. Genom att bland annat få stifta 

bekantskap med funktionen hos olika ekologiska system, anser vi att eleverna får egna 

erfarenheter att grunda sitt ställningstagande i miljöfrågor på. 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet innehåller många direktiv och riktlinjer för 

skolans och undervisningens mål. Att ge eleverna en god kunskapsgrund gällande miljö, både 

i deras omedelbara närhet samt i ett globalt perspektiv betonas. Vidare betonas elevens 

ansvarstagande för sin arbetsmiljö och som medlem i en demokrati.14 Genom det praktiska 

arbetet med laborationsutrustning ges eleven tillfälle att utveckla sitt ansvarstagande i 

gemenskap med sina klasskamrater. Detta gör att gruppdynamik och hänsynstagande blir en 

naturlig del av elevernas inlärningsmiljö.15

 

Precis som i de övergripande målen för de naturorienterande ämnena i skolan är 

målbeskrivningarna för de enskilda ämnena uppdelade i de tre rubrikerna: Natur och 

människa, den naturvetenskapliga verksamheten och kunskapens användning. Under 

rubrikerna preciseras vad det enskilda ämnet ska bidra med till elevens vetande och insikt i 

det naturvetenskapliga ämnesområdet. Vi har här nedan sammanställt de mål för 

undervisningen inom biologin, fysiken och kemin som enligt oss är relevanta i detta 

sammanhang. Dessa mål är sammanställda enbart under det ämne de tillhör, utan hänsyn till 

de inom ämnena förekommande tre rubrikerna.  

                                            
13 Skolverket. 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=15&skolform=11&id=2087&extraId= 
(2003-11-24). 
14 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo94 Lpf94. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
15 Håkan Hult. Laborationen – myt och verklighet. En kunskapsöversikt över laborationer inom teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning. Linköpings Universitet, CUP rapport nr 6, 2000. 
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Inom biologin uttrycks en strävan efter att eleven: 

– utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser, 

– utvecklar kunskap om organismernas samspel med varandra och med sin omgivning, 

– utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer och 

laborationer, samt kunskap om hur de växelspelar med de teoretiska modellerna, 

– utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande.16 

 

I skolans fysikundervisning är strävan att eleven: 

– utvecklar kunskap om energi och energiformer, energiomvandlingar och energikvalitet 

samt samhällets energiförsörjning, 

– utvecklar kunskap om växelspelet mellan undersökningar och experiment å ena sidan 

och utveckling av begrepp, modeller och teorier å den andra, 

– utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av 

konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner från 

miljö-, energi- och resurssynpunkt.17 

 

Slutligen anges att kemiundervisningen ska sträva efter att eleven:  

– utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner, 

– utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och 

spridning, 

– utvecklar kunskap om hur kemin har påverkat våra materiella livsvillkor och vår 

kulturs världsbild, 

– utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter 

kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor, 

– utvecklar förmåga att använda kunskaper i kemi samt etiska och estetiska argument i 

diskussioner om konsekvenser av kemins samhälleliga tillämpningar.18 

 

                                            
16 Skolverket. 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=24&skolform=11&id=3879&extraId=2087 
(2003-12-06). 
17 Skolverket. 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=24&skolform=11&id=3880&extraId=2087 
(2003-12-06). 
18 Skolverket. 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=24&skolform=11&id=3881&extraId=2087 
(2003-12-06). 
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Efter dessa genomgångar av målen följer för alla tre ämnen en beskrivning av ämnets 

karaktär. Enligt vår tolkning förstärks här ytterligare betoningen av kopplingen mellan 

skolans undervisning och företeelser i samhället. Detta sker genom att använda ord som 

vardagsanknutet, egna erfarenheter, miljö och människans verksamhet. I vårt skolexempel 

strävar vi efter att ta in aspekter från såväl biologin, kemin och fysiken under ett och samma 

arbetsavsnitt. Vi tror att elevernas överblick av det naturvetenskapliga ämnesområdet och 

förmåga till övergripande förståelse underlättas om arbetssättet i skolan är uttalat 

ämnesöverskridande. En ämnesintegrerad undervisning skapar, enligt oss, fler synsätt och 

skapar därigenom möjligheter till att se helheter och hur olika naturvetenskapliga fenomen är 

länkade till varandra. Man finner stöd i gällande styrdokument och dess målbeskrivningar för 

att arbeta ämnesintegrerat inom de naturorienterande ämnena. Därför anser vi att man också 

bör arbeta därefter.  

 

En utmaning för varje lärare är att väcka den enskilda elevens lust och nyfikenhet att lära. 

Genom att variera undervisningen mellan teoretisk och praktisk undervisning, ges möjlighet 

att tilltala fler elever än vid en mer enformig undervisning. Om eleverna får formulera 

ståndpunkter kring arbetet och göra preliminära prognoser kring t.ex. laborationers resultat 

under arbetets gång, ges eleverna tillfälle att öva upp sin argumentationsförmåga och sitt 

ställningstagande utifrån kunskap och förnuft.19

 

Samhällets omställning mot en reducering av utsläpp av växthusgaser kan komma att åläggas 

kommande generationer. Det är därför viktigt att skolan medverkar till att utveckla elevers 

orientering i omvärldens komplexitet med politik, miljöproblem och internationella 

förhandlingar. Att få ta del av och diskutera naturvetenskapligt relaterade problem i samhället 

är viktig för elevernas förmåga till ställningstagande.20

                                            
19 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo94 Lpf94. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
20 Björn Andersson, Elevers tänkande och skolans naturvetenskap – forskningsresultat som ger nya idéer 
(Kalmar, Skolverket, 2001). 
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Laborativt arbete 
 
 

Experiment, hypotesprövning och iakttagelser har blivit ett 

viktigt sätt att lära sig naturvetenskap. Eleverna ska själva 

pröva vad deras iakttagelser verkligen säger om naturen. 

Genom att se själv och avgöra om något är sant förstår man 

bättre.21

 

Vardagskunskaper erhålls ofta genom egna upplevelser, där man kommer i kontakt med 

fenomenet. Praktiskt arbete ökar förståelsen av teorin. Egna erfarenheter genom praktiskt 

arbete ger insikt och förståelse. Praktiken knyter ihop samband.22 Genom att låta eleverna 

vara delaktiga i praktiska moment i det laborativa arbetet ges de tillfälle att skapa sig en 

personlig uppfattning om t.ex. processer och deras inverkan på miljön.23  

 

Lusten att arbeta experimentellt har ökat under åren, fenomenet kryper allt lägre ned i 

åldrarna. Barn som forskar har till och med blivit TV-underhållning, exempelvis i 

programmet ”Hjärnkontoret”.24 Konceptet med eleven i forskarrollen, kan ge eleven en 

felaktig bild av hur deras forskande i skolan relaterar till den korrekta forskarvärlden. Det 

undersökande arbetssättet i skolan kan inte likställas med det undersökande arbetssätt som en 

forskare arbetar efter. Det är viktigt att göra detta tydligt för eleverna. Vid elevens 

undersökningar bör resultatet bli det förväntade, men när forskaren utför sina undersökningar 

är resultatet oftast okänt.25

 

Det finns två synsätt på hur laborationer ska fungera. Det ena är att eleverna själva ska göra 

upptäckter under laborationen och inte endast bekräfta något för eleverna tidigare känt 

                                            
21 Per-Olof Wickman, ”Vad kan man lära sig av laborationer?,” i Kommunicera naturvetenskap i skolan - några 
forskningsresultat, red. Helge Strömdahl, Lund: Studentlitteratur, 2002, 97. 
22 Håkan Hult. Laborationen – myt och verklighet. En kunskapsöversikt över laborationer inom teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning. Linköpings Universitet, CUP rapport nr 6, 2000. 
23 Skolverket. 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3878&extraId=2087 
(2003-12-06). 
24 Per-Olof Wickman, ”Vad kan man lära sig av laborationer?,” i Kommunicera naturvetenskap i skolan - några 
forskningsresultat, red. Helge Strömdahl, Lund: Studentlitteratur, 2002. 
25 Daniel S Domin. A Review of Laboratory Instruction Styles. Washington D.C: University of Wisconsin-Fox 
Valley, Journal of Chemical Education, vol 76, no 4, 1999. 
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resultat. Det andra synsättet går ut på att synliggöra kopplingen mellan experiment och teori.26 

Inom dessa synsätt kan laborationen enligt Håkan Hult delas in i fyra olika 

undervisningstyper, beroende på laborationens upplägg och planering. 

 

1. Den akademiska eller formella: Hit hör de klassiska styrda laborationerna av typen 

receptmodell. Eleven utför varje steg av laborationen utifrån en lärobok, där 

instruktionerna är entydiga och detaljerade. Målet med laborationen är i förväg 

bestämt av författaren till laborationen. 

 

2. Öppen eller induktiv: Här är man ute efter elevens förståelse och kreativitet. 

Instruktionerna är av generell natur. Eleven planerar och genomför laborationen med 

hjälp av vissa i förväg bestämda förhållningspunkter. 

 

3. Divergenta: Tanken med denna laborationstyp är att den ska kunna utvecklas på 

många olika sätt utifrån i förväg givna utgångspunkter. Dess delar är standardiserade 

och bestämda i förväg. Denna laborationstyp går ut på att eleven prövar olika 

möjligheter, för att sedan sammanställa dessa och komma fram till ett resultat. 

 

4. Experimentella seminarier: Arbetet sker i grupp och laborationens olika steg 

framarbetas genom litteraturstudier och diskussioner. Laborationen behöver inte 

genomföras av eleverna själva utan kan demonstreras inför gruppen av läraren.27 

 

Enligt Håkan Hult finns det sju syften, som en laboration kan uppnå: 

 

1. Kompletterar teorin, visar tillämpningen av teorin och ger 
en känsla för teorin/fenomenet. 
2. Utvecklar en analytisk och kritisk förmåga och förmågan att 
formulera mål. 
3. Hjälper studenterna till ett meningsfullt lärande. 
4. Underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete. 
5. Ger färdighet och vana att använda tekniker som används i 
vetenskapligt arbete. 
6. Motiverar till tekniskt- naturvetenskapliga studier. 
7. Utvecklar den sociala kompetensen och kommunikativa 
förmågan.28

                                            
26 Håkan Hult. Laborationen – myt och verklighet. En kunskapsöversikt över laborationer inom teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning. Linköpings Universitet, CUP rapport nr 6, 2000. 
27 Ibid. 
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Utöver dessa syften är det viktigt att komma ihåg att laborationen i sig består av tre delar: 

före, under och efter. Laborationen är en del av en större helhet. Teori läses in, laborationen 

utförs och slutligen följer en diskussion, där samband knyts ihop.29 Det är viktigt att 

laborationens syfte inte bara är att sysselsätta eleverna, utan att faktiskt få dem att förstå och 

lära sig mer istället för att bara bruka materialet.30

 

Även de forskare som är negativa till laborationen som anordning har svårt att se något 

negativt med detta fenomen som inslag i den naturorienterande undervisningen. Lärare som 

idag undervisar i naturvetenskapliga ämnen ser oftast laborationen som en naturlig och 

värdefull del av undervisningen.31 De forskare som är negativa till laborationen i skolan 

poängterar oftast att eleverna saknar vana och förtrogenhet med det material de arbetar med. 

Detta hindrar elevernas djupare inlärning. Allt för stor del av tiden och elevernas 

uppmärksamhet läggs på handhavande av utrustningen.32  För att exemplifiera detta har vi lagt 

in ett citat från Doing Schoolwork av Kerstin Bergqvist: 

 

From the students’ point of view, from the very start there was 
some confusion about what the activity was for. They did not 
know why they were doing this and they appeared uncertain 
about what concrete manipulations the teacher expected them 
to make. However, they apparently expected something 
specific to happen. ”What the hell is one supposed to do with 
this crap? What are we supposed to do?” (Oliver); ”What’s 
cool about this, then? I don’t get it.33

 

Planering är väldigt viktig, när det gäller laborationer. Om man missar det mål man satt upp, 

så kan det snarare bli förvirrande för eleven. Eleven har då svårt att se samband mellan teori 

och praktik och laborationen blir då endast ett förvirrande moment.34 Målet med en laboration 

kan vara att komplettera teorier eller att visa tillämpningar av teorier. Genom att få arbeta 

                                                                                                                                        
28 Ibid., 48. 
29 Ibid. 
30 Kerstin Berqvist, Doing schoolwork -Task premisses and joint activity in the comprehensive classroom 
(Motala:  Motala grafiska, 1990). 
31 Per Olof Wickman. “Vad kan man lära sig av laborationer?” i Kommunicera naturvetenskap i skolan – några 
forskningsresultat, red. Helge Strömdahl (Studentlitteratur: Lund, 2002). 
32 Håkan Hult. Laborationen – myt och verklighet. En kunskapsöversikt över laborationer inom teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning. Linköpings Universitet, CUP rapport nr 6, 2000. 
33 Kerstin Berqvist. Doing schoolwork -Task premisses and joint activity in the comprehensive classroom 
(Motala: Motala grafiska, 1990), 51-52. 
34 Håkan Hult. Laborationen – myt och verklighet. En kunskapsöversikt över laborationer inom teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning. Linköpings Universitet, CUP rapport nr 6, 2000. 
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praktiskt så ökar elevernas förståelse för processen/arbetet bakom teorin. Laborationen ökar 

elevernas vana vid att hantera instrument och kemikalier.35

 

Under 90-talet har laborationsverksamheten förändrats. Allt fler laborationer bedrivs 

teoretiskt istället för praktiskt. Dataprogram börjar nu ta över laborationsverksamheten istället 

för att låta de studerande handskas praktiskt med instrument, kemikalier osv.36 Vissa forskare 

anser att teoretiska laborationer är bättre. Detta grundas på uppfattningen om att de studerande 

då kan koncentrera sig på sitt lärande istället för hantering av diverse laborationsutrustning. 

Vidare riktas kritiska röster mot laborationen i sig. Man ifrågasätter tydligheten i 

laborationernas mål, samt de kostnader som praktiska moment medför. De ställer sig även 

kritiska till om elevernas förståelse av teorin underlättas genom laborationer.37

Likaså finns det forskare, som framhäver den praktiska laborationens fördelar. Man anser att 

praktiskt arbete motiverar de studerande och att de lär sig problemlösning, samarbete samt får 

en känsla för det studerade fenomenet.38

 
 

Språket och dess betydelse inom det naturorienterande ämnesområdet 
 
 
Om man vill förändra något, så är det viktigt att alla inblandade pratar samma språk och 

förstår varandra. De kan då diskutera det som redan står fast och vidareutveckla detta. Genom 

att låta teori och iakttagelser blandas tillåts tidigare erfarenheter möta nya och ge upphov till 

nya kunskaper.39 Det är genom kommunikation mellan människor, som en arena skapas, där 

problem kan formuleras och lösas. Språket är centralt i skapandet av denna arena.40

 

Kommunikation i aspekterna skrift och tal är en viktig del i undervisningen. Detta återspeglas 

i kursplanerna för de naturorienterande ämnenas karaktär och uppbyggnadsbeskrivning samt i 

de mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Kursplanen betonar vikten 

                                            
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Per Olof Wickman. “Vad kan man lära sig av laborationer?” i Kommunicera naturvetenskap i skolan – några 
forskningsresultat, red. Helge Strömdahl (Studentlitteratur: Lund, 2002). 
40 Jan Schoultz. ”Att utvärdera begreppsförståelse” i  kommunicera naturvetenskap i skolan – några 
forskningsresultat, red. Helge Strömdahl (Studentlitteratur: Lund, 2002). 

 18



Modern vetenskap i skolan 

av att kunna redovisa sina kunskaper både skriftligt och muntligt samt att kunna föra 

argumentation och diskussion inom det berörda ämnet.41

 

Mellan olika diskurser råder det ofta skillnader i grundläggande betydelser kring begrepp. De 

skolämnen som ingår i naturorienteringen innehåller begrepp och termer som ofta är obekanta 

för eleverna i början av bekantskapen med dessa ämnesområden. Ämnet ingår alltså i en för 

eleverna obekant diskurs, där nya begrepp och termer ska sättas in i sammanhang. Det gäller 

att ge eleverna tillträde till den inom det undervisade området rådande diskursen.42  

 

Skiftningen mellan olika diskurser är förvirrande för eleverna. Därför måste skiftningen i 

diskurser, som sker i klassrummet eller annan lärandesituation göras tydlig. Ett sätt att 

åstadkomma detta är att visa betydelsen av ett begrepp, exempelvis arbete, inom två olika 

diskurser. Inom fysiken uträttar en tyngdlyftare inget arbete så länge han håller vikterna stilla 

över huvudet. Men i vardaglig mening skulle antagligen de flesta av oss vara överens om att 

tyngdlyftaren utför ett arbete.43 Elever växlar mellan den naturvetenskapliga diskursen och 

den vardagliga. Om de är osäkra inom den naturvetenskapliga övergår de till den vardagliga 

diskursen, som de behärskar, vilket kan leda till onödiga besvikelser för eleverna. Likaså 

ställs, vid exempel hämtade ur vardagen, de två vid tillfället rådande diskurserna i kollision 

med varandra.44 Eleven ställs inför svårigheten att urskilja vari den vardagliga situationen 

naturvetenskapliga begrepp kan användas. Enligt Leif Östman förutsätter lärandet av 

naturvetenskapliga begrepp att eleverna har lärt sig ett naturspråk som gör dem bekanta med 

den naturvetenskapliga diskursen.45 Att eleven och läraren befinner sig i samma diskurs, 

underlättar kommunikationen och gör att missförstånd undviks vid användandet av begrepp, 

som ligger utanför en specifik diskurs och som är tvetydiga.46  

 

                                            
41 Skolverket. 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3878&extraId=2087 
(2003-12-06). 
42 Roger Säljö och Jan Wyndhamn. ”Naturvetenskap som arena för kommunikation – ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande,” i Kommunicera naturvetenskap i skolan – några forskningsresultat, red. Helge 
Strömdahl (Studentlitteratur: Lund, 2002). 
43 Ibid. 
44 Jan Schoultz. ”Att utvärdera begreppsförståelse” i Kommunicera naturvetenskap i skolan – några 
forskningsresultat, red. Helge Strömdahl (Studentlitteratur: Lund, 2002). 
45 Leif Östman. ”Att kommunicera om naturen” i Kommunicera naturvetenskap i skolan – några 
forskningsresultat, red. Helge Strömdahl (Studentlitteratur: Lund, 2002). 
46 Björn Andersson, Elevers tänkande och skolans naturvetenskap – forskningsresultat som ger nya idéer 
(Kalmar, Skolverket, 2001). 
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Inom de olika naturvetenskapliga ämnena används terminologier, som åtminstone till en 

början är obekant för eleverna. Vad som utöver dessa okända begrepp och termer kan förvirra 

eleverna är om läraren använder ord med dolda undermeningar som förutsätter en 

behärskning av det ämnesrelaterade språket som eleverna inte har. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara begreppet energi. En lärare talar om att marken skapar värmeenergi utifrån 

ljusenergi. Ordvalet skapar, kan här ställa till missförstånd hos eleven. Kanske orden 

omvandling eller transformation skulle ha klargjort händelseförloppet bättre.47 Genom att 

använda ett språk och skapa situationer som klargör för eleverna vilken dikurs som de 

förväntas befinna sig i skapas bättre förutsättningar för elevernas lärande.48

 

När eleverna utför laborationer har läraren en roll som samtalspartner i mening att leda in 

eleverna i den för området gällande terminologin. Det gäller även att låta eleverna se det 

resonemang som ligger bakom de praktiska steg de utför i laborationen.49

 

I detta kapitel har vi behandlat didaktiken inom skolan och det naturvetenskapliga 

ämnesinnehållet. Detta problematiseras vidare i den avslutande diskussionen. 

                                            
47 Jay L Lemke, Talking Science: Language, Learning, and Values (Norwood: Ablex Publishing Corporation, 
1993), 33. 
48 Björn Andersson, Elevers tänkande och skolans naturvetenskap – forskningsresultat som ger nya idéer 
(Kalmar, Skolverket, 2001). 
49 Per-Olof Wickman, ”Vad kan man lära sig av laborationer?,” i Kommunicera naturvetenskap i skolan - några 
forskningsresultat, red. Helge Strömdahl, Lund: Studentlitteratur, 2002. 
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Bakgrund 
 
 

Introduktion till biogas. 
 
 
Den mest påtagliga fördelen, ur människans synvinkel, med nedbrytning av organiskt avfall 

under syrefria förhållanden är produktionen av biogas. Användandet och framställandet av 

biogas har många fördelar ur miljösynpunkt. Exempelvis kan behovet av uppvärmning och 

elektricitet från användandet av kol, olja och vedeldning minska, även rent administrativa 

problem med dragning av elnät osv. kan undvikas eller minskas. Det organiska avfall som 

behövs vid produktionen av biogas finns oftast nära till hands i dessa områden. I vissa 

områden i världen skulle en ökad utbyggnad av biogaskammare kunna medverka till ett 

minskat behov av ved för eldning och därigenom en minskad skogsskövling.50  

 

Fossila bränslen dominerar idag som energikälla i den västerländska världen. Inom en inte 

alltför avlägsen framtid kommer våra oljeresurser att minska till den grad att det inte längre 

blir ekonomiskt fördelaktigt att utvinna dem.51 Användningen av fossila bränslen medför 

många nackdelar för dess brukare, dels i form av emissioner men också genom utsläppens 

påverkan på oss som biologiska varelser samt på det biologiska system vi är en del av. För att 

minska påverkan på systemet kan förnyelsebara energikällor eller så kallade miljövänliga 

energikällor användas. Användningen av dessa och forskningen kring förädlingsprocesser och 

optimering av utvinning har tagit fart på senare år i och med ett ökat intresse för alternativa 

energikällor.52 Användningen av alternativa energikällor är inget nytt. I Sverige användes så 

kallad gengas både under och efter andra världskriget för att driva motorfordon.53 Det är även 

inom denna genre som biogasen främst används idag. Det finns många alternativ inom den 

miljövänliga energisektorn utöver biogas, bland annat vindkraft, solenergi, energiskog, 

vattenkraft och vågkraft. För att dessa i framtiden ska kunna täcka det energibehov som den 

                                            
50 Polprased Chongrak, Organic Waste Recycling - Technology and management 2nd ed. (New York: John Wiley 
and sons Ltd., 1996), 116. 
51 Svensk energiförsörjning, Miljöfakta, samspelet miljö – människa (Stockholm: ,1998), flik 2.2, 2-3.  
52 Lennart Thyselius, Biogas från gödsel och avfall. Uppsala: Jordbrukstekniska institutet, Meddelande, nr 391, 
1982. 
53 Nationalencyklopedin. www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=181185 (2003-11-18). 
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moderna människan har, då vi även alltmer förefaller närma oss slutet av användningen av 

kärnkraft i Sverige, måste utnyttjandet av dessa miljövänliga energikällor effektiviseras.54 

Troligen måste även flera av dem brukas då ingen enskild energikälla kommer att kunna 

kompensera för bortfallet av fossila bränslen och kärnkraft.  

 
 

Tidigare forskning 
 
 
Redan på 1800-talet började man undersöka anaerob rötning (syrefri nedbrytning) av gödsel 

för gasframställning. Dock var det först när en tysk vid namn K. Imhoff utvecklade en 

kontinuerlig rötningsprocess, som det blev möjligt att ta tillvara den gas som bildades. Gasen 

användes då främst till uppvärmning och belysningsändamål. Imhoffs metod låg till grund för 

utvecklandet av den anaeroba delen vid reningsprocessen av avloppsvatten. Under 40-, och 

50-talet uppfördes i Tyskland ett antal större biogasanläggningar i syfte att täcka en del av den 

då rådande energibristen. I Kina fanns på 80-talet cirka sju miljoner små biogasanläggningar. 

Den producerade gasen användes främst till matlagning och belysningsändamål. Oljekrisen på 

1970-talet, innebar ökade insatser inom forskningen kring alternativa energikällor, även i 

Sverige. Vid jordbrukstekniska institutet i Uppsala studerade man möjligheten att framställa 

biogas från gödsel och avfall i laboratorie-, pilot- och fullskaleförsök. 55

 

Intresset kring biogas i Sverige har varit att ta tillvara på energi ur inhemska råvaror. Det 

finns flera fördelar med att röta gödsel och lantbruksavfall. Produkten innehåller färre 

parasiter samt luktar mindre än orötat material. Växtnäringsinnehållet förblir i det närmaste 

oförändrat samt mer tillgängligt för växterna.56

 

År 1996 var inte småskaliga anläggningar ekonomiskt fördelaktiga men ur en långsiktig 

miljösynpunkt är biogas en bra energikälla. Dessa miljösynpunkter är bland annat att 

förbränning av biogas ger låga emissioner av partiklar, kväveoxider och flyktiga kolväten. 

                                            
54 Nationalencyklopedin.  www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=235455 (2003-11-18). 
55 Lennart Thyselius, Biogas från gödsel och avfall. Uppsala: Jordbrukstekniska institutet, Meddelande, nr 391, 
1982. 
56 Leif Magnusson (red), Biogas från jordbruksgrödor. Stockholm: Stiftelsen Lantbruksforskning och NUTEK, 
Delresultat av forskningsprogrammet, 1996. 
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Vid användning av rötrester som gödningsmedel utnyttjas den ofta höga andel lättillgängligt 

kväve av växtligheten.57

 

Under 1980-talet överproducerades grödor avsedda för livsmedelframställning i Sverige. 

Detta väckte funderingar över om det skulle vara ekonomiskt att använda detta överskott till 

framställande av biogas. Vattenfall AB och Jordbrukstekniska institutet undersökte om just 

detta skulle vara ekonomiskt genomförbart under beaktande av alla led i produktionen. Det 

visade sig då att det inte är kostnadsbärande att odla grödor, som enbart används för 

biogasframställning. Grödorna behövde en annan huvudsaklig inkomstbringade funktion, 

exempelvis framställning av massafibrer till massaindustrin eller foderprotein.58

 

Olika förbehandlingar som exempelvis varierad torrsubstanshalt och finfördelning av det 

organiska materialet påverkar gasutbytet under likvärdiga processförhållanden, är något som 

intresserar förespråkare för biogas som energikälla. I en studie genomförd av Castillo, 

Mathisen och Thyselius undersöktes överskott av organiskt material från lantbruk.59 Det 

organiska materialet var i denna studie bland annat svin-, kogödsel, ensilage rester, halm och 

odlade grödor (säd, klöver osv.). Malning av det organiska materialet visade sig ha en 

marginell betydelse för den producerade gasvolymen. Det var torrsubstanshalten och 

därigenom mängden organiskt material/ kg som var viktigt för gasproduktionen.60

 

Deponier innehållandes organiskt material har tidigare studerats som alternativ energiresurs, 

utifrån aspekten att utvinna den metangas som bildas i dessa deponier. Men genom 

regeringsbeslut fattat 2005 har det blivit förbjudet att deponera organiskt material.61  

 

Anaeroba bakteriers förmåga att bryta ner organiskt material har sedan lång tid utnyttjats i 

kommunala reningsverk för stabilisering av slam, som avskiljts i reningsprocessen. Tidigare 

har den vid rötningen producerade energirika metangasen har oftast utnyttjats dåligt (lokal 

uppvärmning och fackling) och eftersom krav på hög gasproduktion inte funnits har 

                                            
57 Leif Magnusson (red), Biogas från jordbruksgrödor. Stockholm: Stiftelsen Lantbruksforskning och NUTEK, 
Delresultat av forskningsprogrammet, 1996. 
58 Lars Brolin. Biogas ur energigrödor – system och kostnader för storskalig framställning och användning av 
biogas. Älvkarleby: Vattenfall och Jordbrukstekniska institutet, FUD, 1988. 
59 Maria Del Pilar Castillo, Berit Mathisen och Lennart Thyselius. Biogas produktion from different agricultural 
substrates - project Agrobioenergy. Uppsala: Swedish Institute of Agricultural Engineering, JTI-rapport 60, 
1985. 
60 Ibid. 
61 Regeringen. www.regeringen.se/galactica/service=irnews/action=obj_show?c_obj_id=40030 (2003-11-19). 
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rötkammarnas effektivitet inte optimerats. På senare år har ett allt större intresse för att 

utnyttja den bildande gasen uppstått och därigenom ägnas numera större kraft än tidigare åt att 

driva rötningsprocesserna optimalt. Då den anaeroba nedbrytningsprocessen kan ses både som 

ett steg i en avfallsbehandling och en process för energiutvinning har tekniken fått ökande 

aktualitet.62

 

För att kunna undersöka olika alternativ i hantering av avfall har Magnus Dalemo m.fl. 

konstruerat en teoretisk modell vid namn ORWARE (Organic Waste Research). Modellen 

skapades i avsikt att förbättra flödet av organiskt nedbrytbart material i samhället. Modellen 

tar hela hanteringskedjan i beaktande, t.ex. transporter av avfall till och från 

biogasanläggningar, hantering av avfallet via flera olika modeller och spridning av det 

bearbetade avfallet på åkermark. Vad som i huvudsak ”mättes” vid experimenten var 

emissioner ut i vatten och luft, energiutvinning (energimängd i avfallet – energimängd i 

utvunnen gas) och mängden bearbetat avfall, som återfördes till åkermark (både 

näringsämnen och förorenade ämnen). Modellen hade många olika variabler, som kunde 

justeras beroende på den studerade situationen, exempelvis fast eller flytande avfall, vilken 

sorts lagring som avsågs (soptipp, markutfyllnad eller hanterat i biogasanläggning) och 

komplexiteten i transportkedjan. Vad som inte fanns med i modellens beaktande var den 

ekonomiska aspekten.63

 

Jordbrukstekniska institutet har i en studie som genomfördes 1997-1998, undersökt Sveriges 

biogaspotential om tio år och hur underlaget för denna biogasproduktion är geografiskt 

fördelad inom landet. Detta var intressant då djurbesättningar och jordbruk blir alltmer 

storskaliga och koncentrerar därigenom underlaget (gödsel och grödor) till mindre områden. 

De flesta kommuner visade sig ha ett för litet underlag till en storskalig biogasanläggning, 

men i dessa (ofta stora kommuner med spridd befolkning) kan småskaliga biogasanläggningar 

vara ett alternativ. De kommuner som visade en biogaspotential stor nog för storskalig 

biogasanläggning var alla lokaliserade söder om Dalälven. Studien visade att det finns en 

framtida potential för anläggandet av fler biogasanläggningar än vad som finns idag.64

 
                                            
62 Mats Hagelberg, Berit Mathisen och Lennart Thyselius. Biogaspotential från organiska avfall i Sverige. 
Uppsala: Jordbrukstekniska institutet, JTI-rapport 90, 1988. 
63 Magnus Dalemo m.fl. The ORWARE Simulation Model – Anaerbic Digestion and Sewage Plant Sub- models. 
Stockholm: Naturvårdsverket, AFR-report 152, 1997. 
64 Åke Nordberg, Anna Lindberg, Christopher Gruvberger, Tove Lilja och Mats Edstöm. Biogaspotential och 
framtida anläggningar i Sverige. Uppsala: Jordbrukstekniska institutet, JTI-rapport nr 17, 1998.   
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Biogasprocessens teori 
 
 
Biogasprocessen kommer här att presenteras i ett sammanhang, som kan förefalla abstrakt och 

avskärmat från verkligheten. Genom att sätta in något okänt i ett bekant sammanhang, läggs 

en grund där tidigare kunskaper och erfarenheter kan underlätta förståelsen.65 Därför kommer 

vi inledningsvis att presentera några paralleller, som representerar system i naturen, där 

liknande processer äger rum. Processerna som beskrivs i parallellerna är i sig inte bekanta för 

alla, men det visar att fenomenet med anaerob nedbrytning förekommer naturligt och inte bara 

i miljöer som människan har konstruerat. Några exempel på dess naturliga förekomst är i 

sediment, våtmarker, människans och idisslarnas tarm- och magsystem och till viss del även 

lokalt i komposter. Nedan presenteras matsmältningssystemet hos idisslare samt 

kompostering.  

 
 

Idisslares mag- och tarmsystem 
 
 
En ko har en mycket effektiv anaerob nedbrytning av grönmassa i sin våm. Processen är i det 

stora hela den samma som vid biogasproduktion, med undantag av att kossans magväggar 

absorberar de lättflyktiga fettsyror som bildas. De metanbildande organismer, som finns 

närvarande, överför därför, till skillnad mot i biogasprocessen, en begränsad del av födan till 

metan. Deras förbrukning av vätgas är dock av stor betydelse för kossan. Om balansen av 

näringsämnen av någon anledning skulle rubbas, exempelvis genom att kossan får alltför stor 

tillgång till kraftfoder (protein, fett och kolhydrater), bildas stora mängder lättflyktiga 

fettsyror och metanbildarna inhiberas. Då kan kossans våm bli gasfylld, av vätgas, och svälla. 

Detta kallas för trumsjuka.66

                                            
65 David P Ausubel, Educational Psychology – A Cognitive View (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 
1968), 339. 
66 Nationalencyklopedien. www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=331955  (2003-12-04). 
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Kompostering 
 
 
I en kompost är det företrädesvis aerob nedbrytning som äger rum. Detta innebär en helt 

annan bakterieflora än vid anaerob nedbrytning. Dessa bakterier har tillgång till och använder 

syre som slutgiltig elektronacceptor, vilket möjliggör en större energivinst per förbrukat 

substrat (organiskt material). Med en elektronacceptor menas en förening som tar åt sig 

elektroner från en elektrondonator.67  

Exempel:  
ΙΙ−Ι+

→+ OHOH 2

0

22

0
22

Vätets oxidationstal i denna reaktion har gått från 0 till +1, medan syrets oxidationstal gått 

från 0 till -2. Vätet är alltså elektrondonator och syret elektronacceptor. Denna reaktion har 

inget med biogasprocessen att göra, men visar på ett enkelt sätt principen för en redoxreaktion 

där det finns en elektronacceptor och en elektrondonator. 

 

Vid kompostering bildas koldioxid, vatten och en fast mikrobiell biomassa. För att 

nedbrytningen ska fungera förutsätts en lämplig blandning av kol, kväve, fosfor och vatten. 

En lagom tillgång på kväve ökar mångfalden på mikroorganismer och därigenom 

omsättningshastigheten. Problemet med komposter är deras tendens att sjunka ihop vilket gör 

syretillgången sämre, komposten behöver därför luckras eller vändas då och då. Om det blir 

ont om syre i komposten kan lustgas (dikväveoxid, N2O) bildas likaså metangas68. Båda dessa 

gaser är så kallade växthusgaser och är dessutom skadliga för ozonskiktet. Till en början 

förbrukas de mest tillgängliga näringsämnena och temperaturen i komposten stiger. Vid 

idealiska förhållanden kan temperaturen nå 65°C och då dör diverse patogena bakterier och 

ogräsfrön. Den helt nedbrutna kompostprodukten innehåller inte särskilt mycket 

näringsämnen, fosfor finns kvar men till exempel kväve har förbrukats eller emitterats i form 

av ammoniak till atmosfären.69

                                            
67 Michael T Madigan, John M Martinko och Jack Parker. Biology of Microorganisms 8th ed. (London: Prentice-
Hall Inc., 1997), 110. 
68 Nationalencyklopedin. 
www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234681&i_sect.id=234683&i_word=&i_history=2 (2003-11-18). 
69 Novator. www.novator.se/kretslopp/nr696/komp.html (2003-11-18). 
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Avloppsvattnets väg från toalett till rötslam 
 
 
Ordet rötslam kommer ofta att nämnas i fortsättningen, eftersom det är en grundläggande 

förutsättning för vårt laborativa arbete med biogasprocessen. Vi anser att det är därför är 

viktigt att veta vad rötslam är, och varifrån det härstammar. 

 

Avloppsvattnet, som kommer från hushållen, rensas först mekaniskt genom ett galler. Det 

som fastnar i gallret transporteras till deponi eller förbränning. Efter rensningen tillsätts 

järnklorid till avloppsvattnet, vilket medför flockbildning. Även anjoniska polymerer  tillsätts, 

vilka tillsammans med järnkloriden bidrar till flockbildning av organiska föreningar. 

Flockorna sedimenterar och vattenfasen genomgår därefter en biologisk rening i stora 

luftningsbassänger. Där blandas vattnet med stora mängder luft och aktivt slam (innehållandes 

mikroorganismer). Mikroorganismerna i slammet utnyttjar det organiska materialet i vattnet 

som föda och bryter ned dessa till koldioxid och vatten. Antalet mikroorganismerna ökar då 

det finns gott om föda i vattnet och bildar slam som sedimenterar. Vattnets 

ammoniuminnehåll utgörs i huvudsak av ammoniumkväve som oxideras av 

nitrifikationsbakterier till nitrat. Nitratet denitrifieras till kvävgas under en process där 

bakterier förses med t.ex. etanol som energikälla. Vattnet hamnar på nytt i 

sedimenteringsbassäng där slammet sjunker till botten och samlas upp. En del av detta slam 

returneras för att användas som bakteriehärd (ymp) i den biologiska reningsprocessen av det 

inkommande avloppsvatten. Vattnet är nu så pass rent att det kan skickas ut i naturen igen, 

dock tillsätts järn innan utsläppet sker. Det uppsamlade slammet som ej returneras förs till en 

rötningskammare, där en anaerob process pågår och biogas produceras. Processen sker inom 

temperaturspannet 25-35°C, alltså en så kallad mesofil rötning. Det utrötade slammet pumpas 

ut ur anläggningen och kan efter det har vidarearbetats användas som gödning.70

 

I slammet förekommer kemiska föreningar, som har sin källa i olika artiklar som används i 

samhället. Som exempel kan nämnas Nonylfenol som finns i vissa rengöringsmedel. 

Föreningen har lång nedbrytningstid, är giftig och bioackumulativ. Detta gör att dess verkan 

på biologiska varelser kan spridas över lång tid. Ämnets förekomst ökar högre upp i 

näringskedjan.71 En annan grupp av föreningar är PAH (polycykliska aromatiska kolväten), 

                                            
70 Lennarth Nordh. Slottshagens reningsverk i Norrköping. 2003-09-01. 
71 Nationalencyklopedin. www.ne.se/gsp/search/artikel.gsp?i_art_id=111654 (2003-11-18). 
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som bildas vid ofullständig förbränning och kan ingå i tobaksrök, tjära och rökta livsmedel. 

PAH kan även bildas vid hård stekning och grillning. Flera av föreningarna ingående i PAH 

är starkt cancerframkallande.72 Det är dock främst tungmetaller som utgör det största 

problemet bland de kemiska föreningar som kan återfinnas i slammet.73

 

Om slammet innehåller giftiga föreningar tillåts det inte att spridas, utan skickas till 

deponering. Slam som miljöcertifierats, tillåts att spridas på åkermark.74

 
 

Biogasprocessen 
 
 
Här kommer biogasprocessen att presenteras, samt bakomliggande faktorer som ligger till 

grund för denna. Vi har delat upp presentationen i olika delar. Först beskrivs processen 

övergripande, sedan följer mikroorganismer, process, gas, inre och yttre påverkande faktorer 

samt en översikt. 

 

Produktionen av biogas bygger på en nedbrytningsprocess av organiskt material (matrester, 

trädgårdsavfall, grödor, gödsel och latrin) som utförs av mikroorganismer under syrefria 

(anaeroba) förhållanden. Reaktionerna i processen ger bakterierna energi och näring för 

tillväxt, detta leder till senare till biogasbildning.  

 

Man brukar generellt skilja på de metaboliska reaktionerna genom att dela in dem i två 

huvudgrupper av reaktioner, nämligen assimilativ- och dissimilativ metabolism. När en 

organism genom en reduktionsprocess använder ett ämne inom sin cellsyntes, kallas detta för 

assimilativ metabolism. Om ämnet istället används som elektronacceptor för energiutvinning 

kallas processen för dissimilativ metabolism. Dessa två processers vägar och produkter skiljer 

sig åt. När en assimilativ metabolism sker används endast så mycket av det oorganiska ämnet 

som bakterien behöver. Men när en dissimilativ metabolism äger rum reduceras mycket av det 

elektronaccepterande ämnet och den reducerade produkten skickas ut i omgivningen. Några 

                                            
72 Nationalencyklopedin. www.ne.se/gsp/search/artikel.gsp?i_art_id=285247 (2003-11-18). 
73 Lennarth Nordh. Slottshagens reningsverk i Norrköping. 2003-09-01. 
74 Ibid. 
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av de vanligaste oorganiska ämnena som används för dissimilativ metabolism är nitrat, sulfat 

och koldioxid.75

 

En av fördelarna med biogasprocessen, förutom produktionen av metangas, som kommer att 

behandlas senare i denna uppsats, är restprodukternas egenskaper. Många av de näringsämnen 

(bland annat N, P, K) som finns i organiskt material, återfinns i komplexa organiska former 

som är svåra för grödorna att ta tillvara. Om materialet behandlas via anaerob nedbrytning 

frigörs många av näringsämnena från sina komplexa former. Till exempel för kväve frisätts 

cirka femtio procent till den mer lättupptagna formen av löst ammonium, vilket kan nitrifieras 

till nitrat, som är mer tillgängligt för grödor. Den anaeroba nedbrytningen varken förstör eller 

tar bort några av de näringsämnen, som finns i det organiska avfall som produceras av husdjur 

eller lantbruk, utan gör dem bara mer tillgängliga för växterna/grödorna. Det behandlade 

avfallet kan utöver användningen som gödningsmedel även användas som jordförbättrare till 

mark som är mindre produktiv.76

 

Vid framställning av biogas är det många faktorer som kan påverka resultatet. Den anaeroba 

nedbrytningen av organiskt material är en mycket komplicerad biokemisk process, som 

involverar hundratals möjliga mellansteg och reaktioner, vilka var och en katalyseras av 

särskilda enzymer eller andra katalysatorer.77 Den övergripande reaktionen brukar dock 

vanligen förenklas som följer:  

 

Organiskt material  CH→ 4 + CO2 + H2 + NH3 + H2S 

 

Biogasreaktorer drivs oftast inom två temperaturområden, antingen det mesofila 

temperaturområdet (30-40oC) eller det termofila (50-60oC).78

                                            
75 Ibid., 502-508. 
76 Polprased Chongrak, Organic Waste Recycling - Technology and management 2nd ed. (New York: John Wiley 
and sons Ltd., 1996), 117. 
77 Ibid., 118.  
78 Åsa Jarvis, Evaluation of silage-fed biogas process performance using microbiological and kinetic methods 
(Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 1996), 16. 
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Mikroorganismerna 
 
 
Då syre inte har särskilt hög löslighet i vatten, bildas det lätt syrefria miljöer. I sådana miljöer 

sker nedbrytningen av organiskt material anaerobt. Om det inte finns tillgång på andra externa 

elektronacceptorer under syrefria förhållanden kommer det organiska materialet kataboliseras 

genom jäsning (fermentation).79  

 

Reaktioner som sker under anaeroba förhållanden ger mindre energivinst än de reaktioner där 

syre kan användas som slutlig elektronacceptor. Men även om reaktionerna ger en mycket 

liten energivinst så genomförs de. Detta beroende av att de olika stegen i reaktionerna oftast 

sker i närvaro av en katalysator, ett enzym. 80 De olika organismerna samverkar inom den 

reaktionskedja som utgör den anaeroba nedbrytningsprocessen. Detta samarbete gör det 

möjligt för de inblandade organismerna att överleva även om den enskilda reaktionen inte 

tillhandahåller tillräckligt med energi. Det ingen av de inblandade organismerna kan utföra 

var för sig, kan de genom samarbete genomföra, så kallad syntrofi.81

 

Inom den mikrobiologiska processen för biogasproduktion finns fyra huvudgrupper av 

bakterier, som är involverade i den anaeroba nedbrytningsprocessen:  

• syrabildande (hydrolytiska och fermentativa) bakterier  

• acetat och vätgas-producerande bakterier  

• acetotrofa metanbildande bakterier  

• väteutnyttjande metanbakterier.  

Dessa fyra huvudgrupper deltar i nedbrytningen (se figur 4 på sidan 40). 

 

Mikroorganismerna, som utför den anaeroba nedbrytningen, kan vara mer eller mindre 

känsliga för syre. För så kallade obligata anaerober är syre ett gift, medan fakultativa 

anaerober kan använda syre, när det är tillgängligt, men annars använda ett substitut som 

elektronacceptor.82 Tillgången på elektronacceptorer avgör, hur mycket energi en organism 

                                            
79 Michael T Madigan, John M Martinko och Jack Parker. Biology of Microorganisms 8th ed. (London: Prentice-
Hall Inc., 1997), 511. 
80 Michael T Madigan, John M Martinko och Jack Parker. Biology of Microorganisms 8th ed. (London: Prentice-
Hall Inc., 1997), 119. 
81 Ibid., 516. 
82 Reginald H Garrett och Charles M Grisham. Biochemistry. (Orlando: Saunders Collage Publishing, 1995), 
548. 
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eller en population kan utvinna vid sin cellandning. När syre används som terminal (slutgiltig) 

elektronacceptor utvinns mer energi än vid andra alternativ, då redoxpotentialen är hög vid 

reduktion av syre till vatten.83 Vid syrefria förhållanden kan exempelvis nitrat, sulfat och 

koldioxid utnyttjas.84

 

De flesta av mikroorganismerna som är involverade i den anaeroba nedbrytningen är 

prokaryoter och viktiga ur ekologisk synvinkel, eftersom de deltar i nedbrytningen av 

komplexa organiska föreningar och därigenom underlättar cirkulationen av näringsämnen i 

naturen. De flesta av de anaeroba organismerna har ett elektrontransportsystem som är likartat 

med de aeroba organismernas. Oftast är den energikälla som mikroorganismerna brukar under 

anaerob respiration organisk, men det finns även flera mikroorganismer som också kan utföra 

denna process med oorganiska energikällor.85

 
 

Process 
 
 
Anaeroba bakterier, precis som alla mikroorganismer, behöver en mängd olika näringsämnen 

för att kunna växa. Dessa näringsämnen delas vanligtvis upp i två kategorier, makro- (C, N, P, 

K) eller mikronäringsämnen (spårämnen och vitaminer) beroende på hur mycket av de olika 

ämnena som bakterierna behöver. För en mikroorganism ingående i biogasprocessen måste 

näringsämnena finnas tillgängliga i substratet och i tillräcklig mängd annars blir processen 

instabil, då de olika stegen hamnar i otakt.86

 

Den anaeroba nedbrytningen kan delas in i tre steg:  

1. Nedbrytning av polymerer  

2. Syraproduktion 

3. Metanbildning.87 

 
 

                                            
83 Michael T Madigan, John M Martinko och Jack Parker. Biology of Microorganisms 8th ed. (London: Prentice-
Hall Inc., 1997), 501-502. 
84 Ibid., 509. 
85 Ibid., 501. 
86 Åsa Jarvis, Evaluation of silage-fed biogas process performance using microbiological and kinetic methods 
(Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 1996), 12. 
87 Polprased Chongrak, Organic Waste Recycling - Technology and management 2nd ed. (New York: John Wiley 
and sons Ltd., 1996), 118. 
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Steg 1: Nedbrytning av polymerer i organiskt material 
 
 
Naturligt organiskt material består av komplexa organiska polymerer, som till exempel 

proteiner, fetter, kolhydrater, cellulosa, ligning och så vidare. Vissa av dem är i fast form och 

olösliga. I detta första steg bryts dessa organiska polymerer ned av hydrolytiska enzymer som 

producerats av bakterierna, till komponenter som är vattenlösliga. Denna hydrolyserande 

process åtföljs av fermenterande reaktioner, där de bildade monomererna vidare oxideras för 

att ge energi. Vid en reaktion, måste det vara balans mellan oxidation och reduktion. I många 

fermentationsreaktioner bevaras elektronbalansen genom produktion av molekylärt väte, H2. 

Vid produktion av väte, tas protoner (H+) från vatten och får fungera som elektronacceptorer. 

Produktionen av väte har framförallt sin orsak i bibehållandet av redoxbalansen. Ett stort antal 

anaeroba bakterier producerar acetat som en av sina fermentationsprodukter. Produktionen av 

acetat är fördelaktig ur energisynpunkt då den möjliggör bildandet av ATP genom 

fosforylering av substrat. Fermenterarna namnges antingen efter det substrat de fermenterar 

eller den produkt som bildas.88

 

En vanligt förekommande biokemisk väg för fermentation av socker är den så kallade 

glykolysen. Glykolysen kan delas in i två delar, i varje del äger olika enzymkatalyserade 

reaktioner rum. Del ett av glykolysen består av en serie förberedande omvandlingar, 

reaktioner, som inte involverar oxidation eller reduktion och som inte lösgör någon energi, 

utan leder fram till produktionen av glyceraldehyd-3-fosfat som är en viktig intermediär. I del 

två sker oxidation och reduktion, energirika fosfatbindningar bildas i form av ATP, även två 

molekyler pyruvat bildas. Efter dessa två steg sker en oxidations-reduktionsreaktion av 

pyruvat, varvid fermentationsprodukter som exempelvis etanol och koldioxid, eller mjölksyra 

bildas.89

 

De enkla, lösliga organiska komponenterna (monomerer) som produceras genom 

hydrolysering är lättillgängliga för de syraproducerande bakterierna. Det är svårt att särskilja 

detta steg från steg två (framställning av syror), eftersom vissa av de molekyler som 

framställs i det första steget absorberas utan vidare nedbrytning och kan senare spjälkas inuti 

cellen. Som det visas i bilden nedan kommer de hydrolyserande reaktionerna konvertera 

                                            
88 Michael T Madigan, John M Martinko och Jack Parker. Biology of Microorganisms 8th ed. (London: Prentice-
Hall Inc., 1997), 513-514. 
89 Ibid., 127. 
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proteiner till aminosyror, kolhydrater till enkla sockerarter och fett till långa kedjor av 

fettsyror.90

 

 
Figur 3. Översikt över den anaeroba processen. Från ”Organic Waste Recycling – 

Technology and management 2nd ed.” av Polprased Chongrak, 1996, New York: John Wiley 

and sons Ltd., 119. 

 

Nedbrytningen av cellulosa och andra komplexa föreningar till enkla monomerer kan bli det 

som reglerar takten för den anaeroba nedbrytningen, eftersom denna del av processen sker 

mycket långsammare än i övriga steg. Hastigheten på den hydrolyserande reaktionen beror på 

substratet och mängden av bakterier, såväl som på miljöfaktorer som exempelvis pH och 

temperatur.91 Om exempelvis substratet består av mycket cellulosa och hemicellulosa sker 

hydrolysen långsamt beroende på molekylstukturen. Stärkelse och protein är däremot lätta att 

hydrolysera vilket leder till en snabb bildning av glukos respektive aminosyror. Lignin kan 

inte hydrolyseras av anaeroba bakterier. Fett bryts i regel ner långsamt.92  

 

När man startar upp en rötningsprocess, är det viktigt att matningen sker långsamt och under 

uppsikt. pH bör ligga mellan 6,8 och 7,2 då detta är det optimala intervallet för de 

mikroorganismer som deltar vid anaerob nedbrytning.93

                                            
90 Polprased Chongrak, Organic Waste Recycling - Technology and management 2nd ed. (New York: John Wiley 
and sons Ltd., 1996), 120. 
91 Ibid., 120. 
92 Leif Magnusson (red), Biogas från jordbruksgrödor. Stockholm: Stiftelsen Lantbruksforskning och NUTEK, 
Delresultat av forskningsprogrammet, 1996. 
93 Michael H Gerardi, The Microbiology of Anaerobic Digesters (New Jersey: John Wiley and sons Inc., 2003), 
83. 
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Steg 2: Framställning av syror  
 
 
De monomera föreningarna som frigjorts vid hydrolyseringen, genom den bakteriella 

aktiviteten i steg ett, blir omvandlade till acetat, vätgas och koldioxid av de acetogena (acetat 

och vätgasproducerande) bakterierna. Flyktiga fettsyror produceras som slutprodukt vid den 

bakteriella metabolismen av protein, fett, och kolhydrater. Acetat, propionsyra och mjölksyra 

är de största produkterna.94 Koldioxid och vätgas frigörs också under katabolismen av 

kolhydrater, där etanol, och andra enkla alkoholer är möjliga biprodukter. Proportionerna av 

de olika produkterna beror på den närvarnade bakteriefloran likväl som på miljöfaktorer, t.ex. 

pH.95

 

I en biogasprocess är ett pH över 6,0 önskvärt (jämför ovan). Blir miljön surare börjar de 

nedbrytande reaktionerna avstanna. Fermenterande bakteriers reaktioner kan fortgå vid ett pH 

kring 6,0, medan metanogener är känsligare och vanligtvis trivs bäst i en neutral miljö (pH 7-

8). 96

 
 

Steg 3: Metanbildning 
 
 
Många av de produkter som skapas vid fermentativ metabolism utgör energikälla för andra 

fermenterande organismer.97 Till exempel, succinat, laktat, och etanol kan i sin tur 

fermenteras av andra organismer. Vidare bearbetning av dessa föreningar leder slutligen fram 

till bildandet av ättiksyra, acetat (se nedan), vätgas, och koldioxid som utgör substrat för de 

metanbildande organismerna som tillhör Archaea.98

 

                                            
94 Polprased Chongrak, Organic Waste Recycling - Technology and management 2nd ed. (New York: John Wiley 
and sons Ltd., 1996), 120. 
95 Ibid. 
96 Åsa Jarvis, Evaluation of silage-fed biogas process performance using microbiological and kinetic methods 
(Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 1996), 14. 
97 Holger Ecke och Anders Lagerkvist. AnaerobicTtreatment of Putrescible Refuse (ATPR). Luleå: Luleå 
University of Technology, 2000. 
98 Michael T Madigan, John M Martinko och Jack Parker. Biology of Microorganisms 8th ed. (London: Prentice-
Hall Inc., 1997), 515-516. 
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I den översta reaktionen bildar vätgas och koldioxid metan. I den mellersta reaktionsformeln 

bildas metan och koldioxid av ättiksyra. I den understa reaktionen bildar metanol och vätgas 

metan. Vattnet i det högra ledet bildas inte i mening att vattenmängden ökar, då det förbrukas 

i ett tidigare led i fermentationen av de organiska monomererna.99

 

De metanbildande organismerna är obligata anaerober och har en relativt låg tillväxthastighet 

i jämförelse med de organismer, som är involverade i hydrolys och fermentation.100 

Metanogenerna använder sig antingen av ättiksyra och metanol, eller koldioxid och väte för 

att producera metangas. Ättiksyra/acetat är den största delen substrat som metanogenerna 

använder, cirka 70 procent av all metan som produceras kommer från den. Resterande delen 

kommer huvudsakligen från koldioxid och väte. De metanogena organismerna är även 

beroende av steg ett och två i avseende av tillhandhållandet av andra näringsämnen. Till 

exempel måste organiska kväveföreningar omvandlas till ammonium för att kunna tillgodose 

metanogenernas kvävebehov.101

 

Bildandet av metangas är av stor vikt för hela den anaeroba nedbrytningen. Förutom 

produktionen av metangas, regleras och neutraliseras även pH i bakteriernas miljö. 

Omvandlingen av väte till metan hjälper till att minska vätgastrycket i organismernas miljö, 

vilket påverkar organismernas aktivitet och därigenom minskar förekomsten av flyktiga 

fettsyror. Om metanogenernas aktivitet är effektiv kommer lite eller ingen metan att bildas 

från nedbrytningen och då kommer omgivningen bli sur med ett lågt pH, eftersom då fettsyror 

produceras. Då metanogenerna är obligata anaerober tål de syre dåligt och deras aktivitet 

kommer inhiberas redan vid närvaron av en liten mängd syre. Det är därför viktigt att en 

starkt reducerande miljö upprätthålls för att gynna metanogenernas tillväxt. Faktorer i 

omgivningen, exempelvis pH, tungmetaller och saltkoncentration är något som alla 

                                            
99 Lennart Thyselius, Biogas från gödsel och avfall. Uppsala: Jordbrukstekniska institutet, Meddelande, nr 391, 
1982. 
100 Polprased Chongrak, Organic Waste Recycling - Technology and management 2nd ed. (New York: John 
Wiley and sons Ltd., 1996), 120. 
101 Ibid. 
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organismer är känsliga för, men metanogenerna påverkas vid lägre koncentrationer än de 

flesta andra organismer som är inblandade i den anaeroba nedbrytningsprocessen.102  

 

De acetat- och vätenyttjande organismerna inom biogasprocessen som producerar metan 

kallas för metanogener. De syrabildande bakterierna medverkar vid hydrolysen och 

nedbrytningen av komplexa organiska föreningar till enkla produkter som koldioxid, vätgas, 

flyktiga och fettsyror bland annat via de två nedan beskrivna vägarna:  

 

a)     acetatHCOsubstrat ++→ 22  

b)     ++→ butyratpropionatsubstrat etanol 

 

Produkten från (a) kan användas direkt av de acetatbildande bakterierna i reaktion (c) och de 

väteutnyttjande metanbildarna i reaktion (d) för produktion av metan, CH4.  

 

c)      energiHCOCHOHCOOCH ++→+ −−
3423

          (acetat)  

d)      energiOHCHHHCOH ++→++ +−
2432 34

 

De syrabildande bakterierna samarbetar för att åstadkomma en mer effektiv reaktion ur 

energisynpunkt. Som en del av reaktionen skickas vätgas ut i omgivningen med hjälp av 

NADH och dehydrogenaser. Detta fungerar endast om det är ett tillräckligt lågt vätgastryck i 

omgivningen103. Reaktionen (a) kommer alltså att vara dominerande (i förhållande till 

reaktion b) vid en miljö med lågt vätgastryck. Men vid ett högre vätgastryck kommer istället 

(b) dominera över (a) med sin framställning av flyktiga fettsyror, exempelvis propionat och 

butyrat, samt produktionen av etanol. Produkterna från reaktion (a) kommer att omvandlas 

genom acetogenernas bearbetning tills de bildat acetat, väte eller koldioxid, som 

metanogenerna använder som substrat. Produkterna från reaktion (b) kommer att så 

småningom orsaka en sänkning av pH som medför en inhibering av metanbildarnas 

aktivitet.104 Det förefaller vara så att reaktionen beskriven i (d) är viktig för den anaeroba 

                                            
102 Ibid., 121. 
103 Larry E Erickson och Daniel Yee-Chak Fung. Handbook on anaerobic fermentations. (New York: Marcel 
Dekker Inc., 1988), 211-212. 
104 Polprased Chongrak, Organic Waste Recycling - Technology and management 2nd ed. (New York: John 
Wiley and sons Ltd., 1996), 121. 
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nedbrytningsprocessen, eftersom den avlägsnar vätgas från omgivningen och därigenom 

hjälper till att bibehålla ett lågt vätgastryck.105

 
 

Gas 
 
 
Det organiska materialets sammansättning har stor betydelse för nedbrytningshastigheten 

liksom för gasutbyte och gassammansättning. Från kolhydrat bildas metan och koldioxid i 

förhållandet 1:1, från fett i förhållandet 7:3 och från protein 4:1. Emellertid kommer 

metanhalten i biogasen vid t.ex. cellulosarötning i praktisk tillämpning att vara högre än 50%, 

eftersom en del den bildade koldioxiden löser sig i processvattnet. Metan har sexton gånger 

mindre löslighet i vatten volymmässigt än koldioxid vid 35°C och atmosfärstryck.106

 

Tabell 1. Biogasens vanligaste beståndsdelar 

Beståndsdel  Volymprocent 

CH4 Metan 50-80 

CO2 Koldioxid 15-50 

H2 Vätgas 0,0-10 

H2O Vattenånga Ca 5 

H2S Svavelväte 0,05-2 

 
Tabell omarbetad utifrån: Sven Bernesson, Kurt Hansson, Martin Robertsson och Lennart Thyselius. Torr 

biogasprocess för lantbruksgrödor- studier av aerob förbehandling, torrsubstans- och ympningsförutsättningar. 

Uppsala: Jordbrukstekniska institutet, JTI-rapport, nr 19, 1999. 

                                            
105 Ibid., 123. 
106 Sven Bernesson, Kurt Hansson, Martin Robertsson och Lennart Thyselius. Torr biogasprocess för 
lantbruksgrödor- studier av aerob förbehandling, torrsubstans- och ympningsförutsättningar. Uppsala: 
Jordbrukstekniska institutet, JTI-rapport, nr 19, 1999. 
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Inre och yttre faktorer 
 
 
Biogasprocessen kan störas av många olika faktorer. Mikroorganismerna, som är involverade, 

föredrar vissa förhållanden och om dessa inte uppfylls påverkas hela kedjan av reaktioner, 

som leder fram till bildandet av metan och koldioxid. 

 

En för hög tillförsel av organiskt material kan leda till att den anaeroba 

nedbrytningsprocessen avstannar och metanbildningen upphör. Orsaken är att de 

metanbildande organismerna inte hinner omsätta det acetat och den koldioxid som bildas vid 

hydrolyseringen och fermentationen av de olika polymerer som ingår i det organiska 

materialet. Detta medför produktinhibition och lågt pH (processen går sur). Samtidigt orsakar 

en för låg näringstillförsel en låg gasproduktion på grund av näringsbrist hos 

mikroorganismerna.107 För att växter, som substrat, ska ge ett högt biogasutbyte ska det 

organiska materialet innehålla en hög andel lättillgängliga energikällor exempelvis socker, 

protein och låglignifierad cellulosa. 108

 

Som tidigare nämnts förekommer det många faktorer, som kan verka inhiberande för de olika 

stegen i biogasprocessen. Sammansättningen av substratet, förekomsten av näringsämnen och 

substratets utspädningsgrad är några av dessa faktorer som kan verka avgörande. Likaså 

påverkar dessa faktorer möjligheten för ämnen, som vid en för hög koncentration kan verka 

inhiberande på organismernas aktivitet, att nå en sådan koncentration. Exempel på ämnen, 

som inhiberar vid vissa koncentrationer, är salter (natrium- kalium- och ammoniumsalt), 

tungmetaller, långa fettsyror och svavelföreningar.109  

 

Vissa faktorer påverkar hastigheten för den anaeroba processen. Om ett substrat till stor del 

består av polymerer, kan det hydrolyserande steget vara begränsande. Ett exempel på detta är 

nedbrytningen av cellulosa. Cellulosa är ofta skyddat (inkapslat) av lignin, som är 

motståndskraftigt mot anaerob nedbrytning.110 Lignin är en komplex aromatisk polymer, 

bestående av segment med fenylpropan som hålls samman av C-C och C-O-C (eter) 

                                            
107 Ibid. 
108 Leif Magnusson (red), Biogas från jordbruksgrödor. Stockholm: Stiftelsen Lantbruksforskning och NUTEK, 
Delresultat av forskningsprogrammet, 1996. 
109 Åsa Jarvis, Evaluation of silage-fed biogas process performance using microbiological and kinetic methods 
(Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 1996), 14-15. 
110 Ibid., 15-16. 
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bindningar. Lignin är en stor beståndsdel i trä och det är detta som gör att cellväggarna hos 

träartade växter är stela. Lignin bryts inte ned under syrefria förhållanden.111 Ett annat 

naturligt förekommande materialet, som är motståndskraftigt mot fermentation är långa 

kedjor av kolväten, till exempel hexadekan (C16H34) and oktadekan (C18H38). Dessa kolväten, 

vilka är den största beståndsdelen i petroleum, produceras antingen direkt av växter och djur 

eller är kemiskt erhållna genom reduktion av långkedjade fettsyror. Skyddade från 

nedbrytning under syrefria förhållanden, är dessa kolväten stabila i naturen och utgör basen i 

petroleumtillgångarna. Dock, även om inte kolvätena kan tjänstgöra som substrat vid 

fermentation, kan mättade kolväten långsamt brytas ned anaerobt av särskilda 

sulfatreducerande bakterier.112  

 
 

Översikt av biogasprocessen 
 
 
När ett fenomen inom ett ämnesområde behandlas på en mer detaljerad nivå, är det lätt att 

tappa den övergripande bilden av var och hur fenomenet äger rum. För att undvika detta kan 

man använda sig av bilder, tankekartor eller liknade för att beskriva samband. Ovan har en 

genomgång av biogasprocessen genomförts. För att nu skapa en bild av hur alla delar inom 

denna process hör ihop använder vi en schematisk bild (se nedan) för att beskriva processen. 

Vi anser att en återblick över det genomgångna området underlättar elevens förståelse av det 

genomgångna fenomenet. 

                                            
111 Michael T Madigan, John M Martinko och Jack Parker. Biology of Microorganisms 8th ed. (London: Prentice-
Hall Inc., 1997), 517. 
112 Ibid. 
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Figur 4. Schematisk bild över den anaeroba processen. Omarbetad från “Organic Waste 

Recycling - Technology and management 2nd ed.” av Polprased Chongrak, 1996, New York: 

John Wiley and sons Ltd., 122. 

 

Bilden ovan visar den anaeroba nedbrytningen av organiskt material. Nedbrytningen påbörjas 

med att det organiska materialet bestående av fetter, kolhydrater och proteiner via 

hydrolysering och fermentering bryts ned till enklare föreningar såsom alkoholer och 

organiska syror. Utifrån dessa föreningar kan två reaktionsvägar tas, antingen via acetat eller 

via koldioxid och vätgas. Dessa två reaktionsvägar består av flera steg där mikroorganismer 

genom sin metaboliska aktivitet omvandlar föreningarna. Slutprodukten vid fullständig 

anaerob nedbrytning, oberoende av reaktionsväg, är koldioxid och metangas. 
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Metod  
 
 
Utifrån styrdokument gällande för grundskolan har vi analyserat vad laborationer i den 

naturvetenskapliga undervisningen avses bidra med till elevernas lärande. Likaså har annan 

litteratur gällande detta område inom skolans undervisning lästs, för att klargöra vad denna 

anser att laborationen kan bidra med i elevernas lärande kring naturvetenskapliga fenomen. 

Fördelar och nackdelar kring laborativt arbete, som nämnts i litteraturen, har tagits i 

beaktande. Utifrån vad som framkommit i styrdokument och övrig litteratur angående 

laborationens bidrag, nackdelar och mening inom undervisningen har vi konstruerat ett 

laborationsmaterial kring alternativa energikällor. Strävan med denna konstruktion var att 

infria de krav och de kriterier som framkommit vid den litterära genomgången. Vidare vill vi, 

genom utformningen av pedagogiken omgivande laborationens tänkta genomförande, skapa 

en god grund för fördjupning av elevers förståelse och begreppsuppfattning kring samband i 

naturen och påverkan av miljö. Den alternativa energikälla vi valde i vår konstruktion av 

laboration var biogas. 

 
 

Riskanalys 
 
 
Denna laboration innefattar viss hantering av vassa föremål och material som kan innehålla 

hälsovådliga bakterier. För att laborationen ska kunna genomföras på ett så säkert sätt som 

möjligt, bör en riskanalys tas fram innan påbörjad laboration. 

 

Frågor som kan vara lämpliga att ta i beaktade är:  

Vad ska vi göra? 

Vilket material ska vi använda? 

Vilka riskfaktorer finns med detta material? 

Varför har vi valt denna metod och material? 

I vilka moment är riskerna med hanteringen som störst? 

 

Hänsynstagande gällande säkerhet och handhavande, som togs i beaktande under denna 

laboration, var att rötslammet, som används som ympmaterial innehåller inte bara de bakterier 

som behövs för den anaeroba processen. Slammet kan också innehålla en del patogena 
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(sjukdomsalstrande) bakterier. Dessa bakterier kan orsaka diarré, mag- och 

tarminflammationer samt ledbesvär. Vid hantering av slammet bör därför lämpliga 

skyddskläder (glasögon, rock, handskar och munskydd) användas. Vid hantering av kanyler 

bör alltid försiktighet iakttas. Vid denna laboration exponeras dessutom kanylerna för rötslam. 

 

Genom att välja batch (förklaras i inledningen av försöken) blir elevernas kontakt med 

rötslammet minimalt, eftersom läraren kan fylla behållarna i förväg.  

 
 

Olika typer av reaktorer 
 
 
Det finns flera olika reaktormodeller för drift av en biogasanläggning samt matning av 

substrat till rötkammaren och handhavandet av materialet inuti. Det vanligaste sättet är så 

kallad kontinuerlig rötning. I denna modell sker alla rötningsprocesser i rötkammaren och nytt 

substrat matas in i en takt, som överensstämmer med den beräknade tiden för substratets 

nedbrytning (uppehållstid). Detta innebär att bakterierna ständigt har gott om föda och att den 

anaeroba nedbrytningen hela tiden eftersträvas ligga på maximal hastighet. För att undvika 

skiktning av rötningsmaterialet används i det närmaste alltid omrörning. Detta medför också 

att uppehållstiden för rötningsprocessen förkortas i jämförelse med om ingen omrörning 

skulle ske.  

 

En annan modell är satsvis rötning, även kallad batch. Där fylls hela rötkammaren med färskt 

material som sedan tas ut först efter den beräknade uppehållstiden har gått. Då töms 

kammaren, men cirka 20 procent av det rötade materialet lämnas kvar som ymp för nästa sats 

med färskt material. Även i denna modell är det vanligt med någon slags omrörning för att få 

en homogen blandning av ympmaterialet och det färska materialet. 

 

Den sista modellen som redovisas är pluggflödesmodellen. I denna modell sker matningen av 

färskt material i ena änden av rötkammaren och det utrötade materialet tas ut ur andra änden. 

Denna modell har ingen omrörning och tillåter ett torrare substrat än de två övriga 

modellerna. Vanligtvis tas utrötat material och återförs tillsammans med det färska materialet 

för att den anaeroba processen ska starta snabbare.  
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Inledning till försöken. 
 
 
Vi har valt en av ovanstående beskrivna modeller, nämligen den s.k. batchen. Detta innebar 

att substrat endast tillsattes en gång under uppehållsperioden. Således startar den anaeroba 

processen för att sedan avklinga, när bakterierna får brist på substrat. Omrörningen skedde en 

till två gånger dagligen, genom omskakning av behållaren vari rötningen pågick. Denna 

modell valdes med avsikt att göra handhavandet så säkert och enkelt som möjligt, då detta 

senare är tänkt för användning i skolmiljö. 

 

Då denna laboration avses användas i grundskolan, är ett tydligt resultat/produkt önskvärd. 

Alltså ska resultatet av matning vara lätt att avläsa med enkla metoder. Slammet som används 

innehåller en viss mängd näring, och därav sker en intern gasproduktion. Om den interna 

gasproduktionen är för hög, så skulle resultatet av en matning bli otydligt. För att testa hur 

detta skulle fungera i praktiken, genomförde vi en förundersökning. 

 
 

Uppställning för försök 1 
 
 
500 ml slam tappades upp på 1-liters glasflaskor, förslöts med gummipropp. Gummiproppen 

säkrades med en kapsyl av aluminium med ett hål så att gummiproppen gick att penetrera 

med en kanyl. Till varje provflaska kopplades en gasmätare samt en anordning för att fånga 

upp den producerade gasen. Anordningen bestod av en folieballong ansluten till ett plaströr, 

som i sin tur var ansluten till en trevägskoppling till vilken en kanyl via plastslang också satt 

ansluten (av trevägskopplingens tre anslutningsmöjligheter så upptogs alltså två). Kanylen 

stacks igenom gummiproppen (se figur nedan). 
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Figur 5. Laborationsuppställning i klimatrum.  

 
 

Genomförande, försök 1 
 
 
Vi bestämde oss för att späda slammet med vatten i sex olika koncentrationer för att testa, 

vilken som svarade bäst mot matning. Två reaktorer med outspätt rötslam, varav en användes 

som kontroll och därför inte matades, resten innehöll 75, 50, 25 och 10% slam. Rektorerna 

placerades i ett klimatrum med en konstant temperatur på 37°C. Matningen bestod i en tillsats 

av strösocker. Reaktorerna förutom kontrollen (som inte matades alls) gavs 20 gram 

strösocker.  

 

Rektorerna fick stå i klimatrummet under fyra dagar med två omskakningar varje dag. 

Omskakningen skedde genom att reaktorn (glasflaskan) togs upp och försiktigt skakades. 

Under dessa dagar var endast kontrollen (100% slam) försedd med digital gasmätare. Men 

innan matningen försågs samtliga reaktorer undantaget 10%-reaktorn med digitala gasmätare. 

 
 

 44



Modern vetenskap i skolan 

Resultat och analys, försök 1 
 
 
Ett dygn efter matning hade reaktorn som innehöll 100% rötslam producerat dubbelt så stor 

gasmängd som de övriga, medan 75, 50 och 25%  gav samma gasproduktion. Efter ytterligare 

ett dygn fick de utspädda lösningarnas gasproduktion ordentlig fart. Något oväntat var det 

flaskan med 25% koncentration av rötslam, som stod för den överlägset högsta 

gasproduktionen. Vi hade förväntat oss att reaktorn med outspätt rötslam skulle stå för den 

högsta gasproduktionen. Efter två dygn avstannade samtidigt all gasproduktion i alla 

flaskorna. Efter att ha väntat i ytterligare ett dygn, så matades flaskorna en gång till med 20 

gram strösocker. Den andra matningen som skedde under det fjärde dygnet ledde till att 

gasproduktionen steg snabbt för att sedan avstanna och upphöra helt. För att ta reda på 

orsaken till detta undersöktes pH samt förekomsten av fettsyror.  

 

Diagram 1. Gasproduktion under försök 1. 
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Diagrammet visar de olika slamkoncentrationernas produktion av gas under åtta dygn efter uppstart. 

  

En möjlig förklaring till stoppet i gasproduktionen var att de fermenterade bakterierna hade 

brutit ned en stor del av sockret till fettsyror, vilket sänkte pH-värdet och som följd inhiberade 

de metanproducerade bakterierna som bryter ned fettsyrorna till metangas och koldioxid.  

En analys av fettsyror gjordes. Den påvisade höga halter av fettsyrorna ättiksyra och 

smörsyra. Detta överensstämde med de låga pH-värden (3,2 – 3,7) som mättes. Resultaten 

föranledde oss att tro att en för stor mängd socker tillsats vid matningen. 
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Försök 2. 
 
 
Eftersom resultaten av förundersökningen inte gav något entydigt svar, valde vi att göra 

ytterligare ett test, då vi räknade ut den teoretiska gasmängd som två gram socker skulle 

motsvara (se nedan). 
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2,0 g socker motsvarar alltså 0,0111 mol. I reaktionsformeln ovan är förhållandet mellan 

socker och metan 1:3. Detta ger alltså 0,0333 mol metan. 
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Den uträknade mängden gas, avser endast volymen av den metan som bildas. Den totala 

volymen gas om man räknar med koldioxid kan uppskattas till den dubbla volymen, alltså 

cirka 1694 ml. 

 
 

Genomförande, försök 2 
 
 
Endast två av de tidigare koncentrationerna hade gett indikationer på att vara lämpliga ur 

gasproduktionssynpunkt, 100 och 25 %. Fyra reaktorer startades upp enligt ovanstående 
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uppställning. Två av reaktorerna innehöll outspätt rötslam och två med 25%  rötslam. En av 

varje koncentration matades, den andra fick utgöra referens (ingen matning). 

 
 

Resultat och analys, försök 2 
 
 
Efter denna matning blev gasproduktionen enligt följande diagram. 

 

Diagram 2. Gasproduktion under försök 2. 
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Diagrammet visar provens produktion av gas under fem dygn efter uppstart. 

 

Jämfört med vår beräkning överensstämmer denna gasproduktion. Vi hade räknat ut att det 

skulle bildas 1694 ml gas (metan + koldioxid). Reaktor B producerade 2167 ml gas, enligt 

digram. Hänsyn måste tas till den interna gasproduktionen. Denna interna gasproduktion var i 

reaktor A 372 ml. Om man subtraherar den totala mängden gas i reaktor A (372 ml) från 

gasmängden i reaktor B (2167 ml), så blir resultatet av matningen med 2 g socker 1795 ml 

producerad gas. 

 

Kontrollen med 25% rötslam (som ej matades), producerade inte någon gas alls. Detta 

berodde troligen på att lösningen var så pass kraftigt utspädd att det inte förekom någon intern 

gasproduktion. Om vi nu tittar på reaktor D, som har samma koncentration, men matades med 

två gram socker, ser vi att en liten mängd gas producerats. Denna produktion avstannade 

redan efter två dygn. I reaktorn med outspätt rötslam, som inte matades, hade vi också en låg 
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gasproduktion, men dock lite större än de båda utspädda, trots att den inte matats. Detta 

berodde antagligen på att det fanns fler bakterier i det outspädda slammet än i 25 % -

kontrollen. I reaktorn med outspätt rötslam som matades, skedde en kraftig ökning i 

gasproduktion i jämförelse med dess kontroll. Efter fyra dygn avstannade gasproduktionen 

nästan helt och hållet. 

 

Det femte dygnet testades pH-värdet i de olika reaktorerna, för att se om det fanns 

indikationer på förekomst av fettsyror. I kontrollreaktorn för det outspädda slammet (A), 

reaktorn med outspätt slam (B) och kontrollreaktorn med 25 procent slam (C) var pH-värdet 

mellan 7,2 och 7,5 vilket tyder på en i det närmaste obefintlig mängd fettsyror. Alltså är 

balansen mellan de fermenterande och de metanbildande bakterierna bra. I reaktorn med 25 % 

slam (D), som matades var pH-värdet 5,2. Detta kan ses som en indikation på att fettsyror 

bildats och givit en försurning. Detta beror antagligen på att de metanbildande organismerna 

inte hängde med efter utspädning av slammet.  

 
 

Försök 3. 
 
 
Vår ambition var att använda material, som är billiga och lätta att få tag på. Om man använder 

sig av material, som eleverna är bekanta med sedan tidigare, kan eleverna koncentrera sig på 

experimentet istället för på komplicerade redskap och mätutrustningar. 

 
 

Substrat 
 
 
Vi visste sedan tidigare att den anaeroba processen skulle klara av en matning på två gram 

socker per halvliter slam, eller motsvarande mängd torrsubstans av annat organiskt material. I 

detta försök använde vi oss av större reaktorer innehållandes en liter slam, vilket medförde att 

dessa reaktorer skulle klara av matning med fyra gram socker, eller motsvarande mängd 

torrsubstans av organiskt material. 
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Vi valde substrat, som är vanligt förekommande i vardagen, nämligen blandfärs, gräs och en 

blandning motsvarande en normal måltid. Dessa substrat placerades i ugn för att fastställa 

torrvikten (105°C i minst tio timmar). 

Fyra gram i torrvikt motsvarade i våtvikt: 

• 13,0 g blandfärs 

• 6,6 g gräs 

• 14,4 g måltidsblandning 

 
 

Uppställning och material 
 
 
Fyra stycken tvålitersflaskor fylldes vardera med en liter rötslam. Dessa matades med ovan 

beskrivna substrat i angiven mängd. Flaskorna placerades i ett klimatrum, som höll en 

konstant temperatur på 37°C. Digitala gasmätare kopplades till respektive flaska. Mätarna 

avlästes en gång varje dag.  

 
 

Resultat och analys, försök 3. 
 
 
Diagram 3. Gasproduktion under försök 3. 

Försök 3.
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Diagrammet visar provens produktion av gas under tolv dygn efter uppstart. 

 

Som diagrammet visar var köttfärs det substrat, som gav den största gasproduktionen. 
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Köttfärs innehåller mycket protein och fett, vilka båda lätt omsätts i den anaeroba processen. 

Både gräs och måltidsblandningen innehåller cellulosa och lignin, som är motståndskraftigt 

mot de nedbrytande organismerna i rötslammet. På grund av detta producerades i dessa fall 

inte lika stor mängd gas som i reaktorn med köttfärsblandningen som substrat. 

 
 

Uppställning av exempel för användning i grundskolan 
 
 
För att på ett enkelt sätt uppnå en tillfredsställande temperatur för den anaeroba aktiviteten 

utan att använda klimatrum, valde vi att använda oss av ett vattenbad. Vi fyllde en plastback 

med vatten och värmde upp det med hjälp av två stycken 150 W doppvärmare 

(akvarievärmare). Vattnet höll en konstant temperatur på 34°C. En tvåliters PET-flaska 

fylldes med en liter rötslam och matades med fyra gram socker. 

Flaskan monterades fast i vattenbadet och kopplades via en PVC-slang till en uppochnedvänd 

vattenfylld flaska, som fungerade uppsamlingskärl för gasen. Detta sätt att samla upp gasen 

valdes för att folieballonger inte ger samma tydlighet i resultat. Slangens anslutning genom 

tvåliters flaskans skruvkork hade tätats med silikonlim, för att undvika läckage. 

Laborationsanordningen placerades i ett dragskåp. 

 

 
Figur 6. Bilden visar laborationsuppställningen under skolexemplet. 
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Metoden att samla upp gasen med hjälp av den uppochnedvända flaskan lämpar sig för 

skolan, då den är lättöverskådlig för eleven. Med fördel graderas denna efter kalibrering med 

vatten, så att gasbildningen kan följas av eleven. 

 

 
Figur 7. Bilden visar en schematisk bild av anordningen för uppsamlingen av gas under 
vatten, under skolexemplet. 
 

Gasens sammansättning (metan och koldioxid) testades genom att anordna en lutfälla (se bild 

nedan). 

 

 
Figur 8.  Bilden visar lutfällan med gasfas. 
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I lutfällan användes 7 M natriumhydroxidlösning. En uppmätt mängd gas bubblades upp i 

”Einhorn´s jäsningssackarometer” som var fyllt med lut (se figur ovan).113 Koldioxiden löser 

sig väldigt snabbt i den starkt basiska lösningen. Den gasbubbla som bildas överst i röret 

består då av metangas. I figuren kan metangasvolymen avläsas till 3,2 ml. Genom att jämföra 

mängden bubblad gas med mängden metangas, kan man räkna ut koncentrationen av metan i 

gasen. 

 
 

Analys av skolexempel 
 
 
För att laborationen ska få den meningsfullhet, som eftersträvas, måste laborationen utgöra en 

del av en större helhet, innefattande introduktion och efterarbete, så kallad pre- och postlab.114 

Prelab bör i detta fall innefatta en introduktion till miljötänkande ur ett vitt perspektiv, som 

placerar in biogas i ett sammanhang. Postlab bör bestå av en diskussion kring laborationen 

och en chans för eleverna att argumentera för sin åsikt om framtida miljö- och energifrågor, 

annars tappar laborationen både i betydelse och i innehåll. 

 

Genom vårt upplägg av laborationen kan eleverna vara med och konstruera 

laborationsuppställningen (biogasreaktorn). Detta ger eleverna insikt i hur de olika delarna av 

konstruktionen sitter ihop. Materialet, som laborationsuppställningen består av, är hämtad ur 

elevernas vardag och orsakar därigenom inget orosmoment på grund av avancerad utrustning. 

Likaså innebär införskaffandet av materialet ingen större kostnad, då mycket kan tas med 

hemifrån. Resultatet blir tydligt då gasproduktionen kan följas genom anordningen för 

gasuppsamlingen. Likaså blir hela handhavandet tydligt, då eleverna kan se alla moment 

exempelvis matning och omrörning. Analysen av gasens procentuella metaninnehåll är även 

det visuellt tydligt för eleverna. Elevernas delaktighet och möjligheten till hypotesprövning 

skapar en god grund för diskussioner kring alternativa energikällor och miljö. 

                                            
113 Jäsningssackarometern finns att köpa genom VWR International AB. Tel. 08-6213400. 
http://se.vwr.com/app/Home 
114 Håkan Hult. Laborationen – myt och verklighet. En kunskapsöversikt över laborationer inom teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning. Linköpings Universitet, CUP rapport nr 6, 2000. 
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Problem som uppstod vid försöket med skolexemplet 
 
 
Den flaska vi använde för gasuppsamling under vattnet, var för liten. Detta innebar att den 

gasmängd som producerats inte gick att mäta, eftersom flaskan var helt gasfylld då den stått 

över natten.  

 

Vid den första omskakningen fastnade blandningen av slam och substrat i slangen som var 

ansluten via reaktorkapsylen (flaskans skruvkapsyl). Detta medförde att omskakningen 

utfördes försiktigare de följande gångerna. Om försiktighet inte iakttas vid omskakning, kan 

transporten av gas från reaktor till gasuppsamling hindras. 

 
 

Felkällor 
 
 
PVC-slangar är inte helt täta. De läcker lite gas, så för att göra en noggrannare undersökning 

bör man välja en slang av nylon. För vår laboration ansåg vi dock att denna felkälla var 

försumbar och inte skulle ha så stor betydelse för syftet med arbetet.   

 

En annan felkälla som vid de inledande försöken kan ha varit av betydelse, var gasmätarna. 

Vi fick olika resultat vid kalibrering av samma mätare. 
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Diskussion 
 
 
Vi har under detta arbetes gång förflyttat oss mellan olika delar av samhället. De empiriska 

studier som ligger till grund för den laborativa delen i detta arbete har vi genomfört i ett 

naturvetenskapligt forskarsamhälle. Under skapandet av den laborativa delen fick vi genom 

möten med olika personer en inblick i hur det naturvetenskapliga forskarsamhället fungerar. 

För att se tillämpningar av de för oss relevanta mikrobiologiska processerna, besökte vi 

företag i samhället, som nyttjar dessa. Genom dessa besök synliggjordes för oss relationer 

mellan samhället och det naturvetenskapliga forskarsamhället. För oss, i egenskap av 

samhällsmedborgare, uppmärksammade vi den mängd av tillämpningar med 

naturvetenskaplig bakgrund, som vi omger oss med i vardagen. Genom litterära studier och 

tidigare erfarenheter har en bild av naturvetenskapen i skolan växt fram. Detta har fått oss att 

fundera på vilka olika relationer och samband som finns mellan det naturvetenskapliga 

forskarsamhället, samhället och skolan. Relationerna mellan dessa olika delar i samhället 

kommer antagligen att påverka oss i vår yrkesroll som lärare. Frågan är bara, till vilken grad 

och på vilket sätt? 

 

I denna diskussion lyfter vi fram de relationer vi har identifierat och problematiserar dem. 

Den bild som då uppstår innehåller betydligt fler dimensioner och relationer/samband än vår 

tidigare bild (figur 1), där vi främst har inriktat oss på hur vår laboration relaterar till de tre 

olika delarna (se figur 1, i dispositionen). 

 

Naturvetenskapernas roller växlar beroende på var i bilden uppmärksamheten riktas. I det 

naturvetenskapliga forskarsamhället har naturvetenskapen en central roll hos de som forskar 

och de som studerar inom området på en mer grundläggande nivå (inom exempelvis 

universitet). Inom denna sfär eftersträvas skapandet av teorier, som är generella och som kan 

användas vid beskrivningen av många likartade problem. Teorin utgör också den grund varpå 

forskningen vilar. Utifrån de resultat som forskningen kommer fram till genom empiriska 

studier av fenomen, efterstävas skapandet av nya teorier och tillämpningar. Forskningen är det 

sätt på vilket tillämpningar av de generella teorierna undersöks, falsifieras och omformas, 

exempelvis teorin som beskrev jorden som platt.  
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Naturvetenskapens roll är tydligast för den enskilde medborgaren i samhället genom de 

tillämpningar som återfinns i vardagen. Men alla dessa tillämpningar är mestadels osynliga 

tills de av någon anledning inte längre fungerar och måste åtgärdas. Då synliggörs det 

naturveteskapliga kunskapskapitalet, som ligger bakom dessa tillämpningar. 

Naturvetenskaperna genomsyrar samhällets alla delar. De utgör en grund för samhällets 

existens och formar därigenom vårt moderna samhälle. 

 

Den naturvetenskapliga forskningen och dess tekniska tillämpningar utvecklas snabbt i det 

moderna samhället. Därför är det viktigt att alla ges en naturvetenskaplig allmänbildning för 

att kunna delta i diskussioner, politiska frågeställningar och omröstningar.  Detta innebär att 

slå vakt om en levande demokrati. Utvecklingen kräver också att utbildningssystemet förnyar 

sig för att kunna tillgodose behovet av framtida generationers kunskap, för att de ska kunna 

förvalta och vidareutveckla samhället. 

 

Mellan samhället och det naturvetenskapliga forskarsamhället föreligger relationer, dessa 

återspeglas på många olika nivåer, politik, ekonomi, miljöfrågor etc. Naturvetenskap återfinns 

i många beslutsfattande organ och påverkar därigenom en stor del av samhällets utveckling. 

När exempelvis en väg ska planläggas, så är det många naturvetenskapliga discipliner som 

kommer till användning. Undersökningar av huruvida vägen påverkar livsbetingelserna för 

området vägen drar fram igenom. Flora och fauna måste kartläggas, vägens påverkan av 

grund- och ytvatten samt emissioner måste undersökas. I alla dessa delar kommer 

naturvetenskapliga studier att ligga till grund för beslutsfattare. Ett exempel på detta är 

miljökonsekvensbeskrivningar. Naturvetenskapens roll eller påverkan i samhället är inte alltid 

lika synligt för den enskilde medborgaren som i ovanstående exempel. Ett mindre synligt 

samband kan vara den relation som uppstår mellan ett företag som har ett problem och den 

forskare som företaget tar hjälp av för att finna en lösning, t.ex. i samband med 

reningsverkens biologiska rening av avloppsvattnet. Denna och liknande tillämpningar kan 

förfalla vara osynliga för samhällsmedborgaren, men kan vara ovärderliga för samhället i sin 

helhet. 

  

Relationer uppstår även mellan den enskilde forskaren och samhället. När forskaren har funnit 

en lösning eller anser sig ha förbättrat en tidigare känd tillämpning, presenteras denna för 

lämplig grupp inom samhället. Tillämpningen prövas och feedback ges om tillämpningens 

lämplighet och funktion. Ett exempel på detta är forskning inom läkemedelsindustrin som i 
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slutskedet av framtagningsprocessen för ett nytt läkemedel utför test på människor. Resultatet 

från denna undersökning ligger till grund för fortsatt optimering av medlet. 

 

Utifrån relationen mellan det naturvetenskapliga forskarsamhället och samhället skapas det 

innehåll som skolan ska förmedla till eleverna. Både forskarsamhället och samhället består av 

människor, vars tolkningar och uppfattningar styr deras åsiktsbildning. Detta gör skolans 

undervisningsuppdrag till en mänsklig konstruktion, som därför reflekterar människors 

värderingar, tolkningar och kompromisser av naturvetenskapernas innehåll. 

 

Mellan samhället och det naturvetenskapliga forskarsamhället utspelas en maktkamp om var 

samhällets pengar ska investeras. Detta innebär att forskningen färgas bland annat av politik. 

Hur politiken påverkar och styr forskningen och därigenom det naturvetenskapliga innehållet 

i samhället är inget som i dag synliggörs för eleverna i grundskolan. Forskaren är medveten 

om denna styrning, eftersom han eller hon måste söka medel för att finansiera sin forskning. 

Detta innebär att forskaren måste övertyga andra om sin forsknings värde.  Då denna koppling 

inte synliggörs för den enskilde eleven inom den naturorienterande undervisningen, kan 

eleven få uppfattningen av att naturvetenskapen är ofärgad och oberoende av politik, att den 

står utanför samhället och inte är en mänsklig social konstruktion. 

 

Skolans uppdrag återspeglar många av de värderingar och betydelser som samhället lägger 

inom naturvetenskapen. Detta gör att lärarens uppdrag blir komplext i sin sammansättning. 

Att förenkla bilden av naturvetenskapen genom att avskärma den från samhället skulle vara 

att förvränga bilden. Eleven kan, om inte kopplingen till samhället klargjorts, uppfatta 

naturvetenskapen som en sann och absolut vetenskap. Genom att föra samhällets roll inom 

forskningen in i de naturorienterande ämnena i skolan, påvisas den föränderlighet som präglar 

alla vetenskapliga områden där forskning pågår vars verksamhet påverkas av samhället.  

 

Skolans naturvetenskapliga innehåll återfinns i skolämnena kemi, biologi, fysik, teknik och 

geografi. Dessa är delar av de naturvetenskapliga disciplinerna som återfinns på universiteten. 

Syftet med att ha naturorienterande ämnen i skolan är att göra naturvetenskapens resultat och 

arbetssätt tillgängliga för eleven. I kursplanerna nämns samhället i förbigående, utan att tydlig 
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uttryckas.115 Läraren ges därigenom ett stort tolkningsutrymme inom sitt yrkesutövande. Detta 

möjliggör en stor skiljaktighet inom de naturorienterande ämnenas undervisningsinnehåll. 

Detta tolkningsutrymme innebär således att varje enskild lärare själv äger stort inflytande över 

sitt undervisningsinnehåll. Därigenom hamnar läraren i en beslutsfattande roll när det gäller 

upplägget och urval av undervisningsinnehållet. Här synliggörs lärarens egen utbildning och 

egna uppfattningar. 

 

Kursplanerna för de naturorienterande ämnena inleds med en gemensam målbeskrivning för 

undervisningen. Kurserna som ingår i det naturorienterande ämnesområdet beskrivs som delar 

som ska stödja och komplettera varandra, i syfte att skapa en helhet. Det står även 

uttryckligen att det är denna helhet som ska svara upp till det undervisningsuppdrag som 

nationellt åläggs det naturorienterande ämnesområdet på grundskolenivå. Men samtidigt 

presenteras de naturorienterande ämnena enskilt med egna mål att sträva mot och egna 

betygskriterier. Detta upplägg i kursplanerna skapar enligt oss en tvetydighet som innebär ett 

stort utrymme för tolkning och upplägg av den naturorienterande undervisningen.116 Som 

blivande lärare känns den tvetydighet som upplägget av kursplanerna skapar något 

förvirrande. Vilken undervisningsform är att föredra i enlighet med styrdokumenten, 

ämnesindelad eller ämnesintegrerad? Elevers syn på naturvetenskapen blir enligt oss mer 

nyanserad och övergripande om undervisningen sker ämnesintegrerat. Åter hamnar läraren i 

en situation där han/hon får ett stort tolkningsutrymme som kan innebära att undervisningen 

skiftar från skola till skola. Vilka hjälpmedel har då läraren att tolka styrdokumenten? Enligt 

oss så ligger dessa hjälpmedel hos läraren själv i form av egna åsikter, uppfattningar och 

likaså lärarens egen utbildning. Även faktorer i omgivningen spelar stor roll, såsom 

kollegornas och skolledningens åsikter. Vi har tidigare skrivit om att man som lärare måste 

förnya sina kunskaper och följa med i utvecklingen. Detta innebär enligt oss att man också 

måste förhålla sig öppen till nya idéer som exempelvis nyutexaminerade lärare framför, så att 

man inte stagnerar i utvecklingen. Naturvetenskapen, liksom didaktiken är en fortgående 

process som ständigt utvecklas. 

 

                                            
115 Skolverket. 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3878&extraId=2087 
(2003-12-06). 
116 Skolverket. 
www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&skolform=11&id=3878&extraId=2087 
(2003-12-06). 
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Inom vår lärarutbildning behandlas de naturorienterande ämnena som en helhet genom 

tematiska och tvärvetenskapliga studier. Vi anser att detta är ett bra sätt att arbeta även med 

eleverna, då det enklare skapar en känsla för de studerade fenomenens relationer till varandra. 

Därigenom kan eleverna utveckla en bättre förståelse för omgivningens invecklade nätverk av 

samband och relationer. Det är svårt att hitta ett entydigt svar på denna frågeställning, de som 

forskar inom ämnet hävdar att båda undervisningsmodellerna har sina fördelar.117 

Åsiktsskiljaktighet mellan undervisningsmodellerna visar att det framförallt är viktigt med ett 

kritiskt förhållningssätt, då det alltid finns fler synsätt på ett problem. Vi håller med dessa 

forskare om att båda undervisningsmodellerna har sina fördelar, men utifrån vår synvinkel ger 

ett ämnesintegrerat undervisningsupplägg eleverna störst chans att upptäcka de relationer och 

samband som binds till naturvetenskapen, alltså att erhålla en helhetsbild. Vår laboration med 

biogas öppnar dörrarna för att integrera flera andra skolämnen till den naturorienterande 

undervisningen. De teorier och den forskning som ligger till grund för människans 

användning av biogasprocessen skapar en naturlig koppling till hur samhället och dess 

beslutsfattande organ påverkar den naturvetenskapliga utvecklingen. Genom att låta eleverna 

själva upptäcka de relationer som finns mellan samhällets olika delar, skapas en grund för och 

förståelse av hur komplext samhället är.  

  

Inom grundutbildningarna på universitetsnivå betonas och synliggörs hela tiden den 

vetenskapliga grund, på vilken den förmedlade kunskapen vilar. Inom grundskolan 

presenteras dock ofta stoffet i undervisningen utan anknytning till bakomliggande teorier och 

de personer som lagt dess grund. Vi anser att grundskolans elever går miste om 

naturvetenskapens komplexitet om undervisningen sker utan förankring i en vetenskaplig bas. 

Eleverna utvecklar då inte förståelsen av att naturvetenskapen är en mänsklig konstruktion, 

som grundats på tidigare generationers strävan efter att finna klargörande av något okänt. 

Genom att få insikt om det historiska perspektivet inom vetenskapen kan elevernas förståelse 

av att samhällets framtid vilar på kommande generationer, av vilka de är en del, enklare 

poängteras. Det är inte bara det historiska perspektivet som är viktigt för elevernas förståelse 

av naturvetenskapens komplexitet, utan också insikten i hur genomsyrat vårt samhälle är av 

naturvetenskapliga tillämpningar. Exempelvis bara en sådan sak som vilka och hur många 

naturvetenskapliga tillämpningar eleverna kommer i kontakt med under en dag. De väcks av 

en väckarklocka, de duschar, de tar fram frukost ur kylen och de cyklar kanske till skolan. 

                                            
117 Svein Sjöberg. Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik (Lund: Studentlitteratur, 
2000), 395-401. 
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Listan kan göras lång, men är enligt oss väldigt användbar i skolan, för att visa eleverna hur 

utbredd naturvetenskapen är i samhället. 

 

Genom egna erfarenheter av universitetsstudier har vi kommit i kontakt med forskare från 

flera olika fakulteter. De har en sak gemensamt, när de presenterar en teori eller ett 

ämnesinnehåll, de vill lära ut. De brukar ge en bakgrund till dess uppkomst. Ofta görs detta 

genom en historisk tillbakablick, där den mänskliga konstruktionen blir tydlig genom en 

skildring av personerna bakom teorin. Om denna inledande del av presentationen ses som 

värdefull på universitetsnivå, varför skulle den då inte göra det på grundskolenivå? Utifrån 

våra egna erfarenheter av naturvetenskapligt grundskolematerial finns ofta i böcker faktarutor 

som är kopplade till kapitlens innehåll. Här återfinns ibland en presentation av en person som 

varit framstående inom det berörda området, men denna aspekt av vetenskapen betonas inte 

enligt oss särskilt tydligt i styrdokumenten för grundskolans naturorienterande ämnen. 

Elevernas medvetenhet kring forskaren och dennes aktivitet måste tydliggöras.118 Detta är en 

viktig aspekt då naturvetenskapen utgör en del av vår kultur och vårt kulturarv. Vi anser att 

detta är viktig då det är eleverna som ska förvalta kunskaperna och dess tillämpningar efter 

oss. 

 

Som lärare är det viktigt att följa med i den vetenskapliga utvecklingen och utifrån de nya 

rönen utveckla sina kunskaper. Denna uppdatering av kunskap bör också avspegla sig i de 

undervisningsexempel som läraren använder sig av i undervisningen. Det är viktigt att läraren 

betonar för eleverna att naturvetenskapen inte är en upprepning av gammal kunskap. Den är 

en pågående process som hela tiden utvecklas, utifrån de relationer som präglar alla 

medlemmar och verksamheter i ett samhälle. Eleverna riskerar annars att tappa känslan för 

hur stoffet i skolans undervisning relaterar till fenomen i deras vardag och hur vår 

gemensamma framtid kommer att präglas av nya upptäckter.  

 

Vår laboration om biogasprocessen är ett exempel på hur en nutida tillämpning av 

naturvetenskapen i samhället kan föras in i skolans undervisning. Dess uppställning visar 

även ett exempel på hur det i skolan är möjligt att med enkla redskap skapa en laboration, som 

kan utgöra en del av ett undervisningsunderlag. Fördelen med vårt materialval är att det 

återfinns ute i samhället och därigenom är bekant för användarna/eleverna i skolan. Samtidigt 

                                            
118 Ibid., 80-82. 
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är vår laboration knuten till ett fenomen som används och utvecklas i samhället idag, vilket 

ger en förankring i elevernas vardag. Vi tror att användandet av ett samtida fenomen är 

fördelaktigt, eftersom det tillåter elevernas egna erfarenheter att komma till användning på ett 

mer direkt sätt än om fenomenet som avhandlads inte kan beskådas i samhället. Den 

mikrobiologiska process, som ligger till grund för laborationen möjliggör anknytning till alla 

ämnen i skolan. Genom att involvera fler ämnen i undervisningens upplägg tydliggörs även de 

relationer som finns inom skolan för eleverna. Den miljöaspekt som finns i laborationen gör 

kopplingen mellan skolans ämnen och mellan skolan och samhället möjlig att påvisa, såsom 

många andra relationer. 

 

Under arbetets gång har vi alltså uppmärksammat olika relationer inom ramarna av det 

moderna samhället. Dessa har fångat vårat intresse och resulterat i att vi har velat läsa mer om 

detta, men tyvärr är utbudet av litteratur inom detta område begränsat. Detta område av 

forskningen är viktig för oss i vår framtida roll som både lärare och samhällsmedborgare. Vår 

åsikt är att skolans naturorienterande undervisning enbart har att vinna på att vidga 

perspektivet på undervisningen och göra relationen mellan samhället och skolan tydligare för 

eleverna. Det vore intressant om vidare studier kring elevers intressen, värderingar och deras 

attityder kring forskning och naturvetenskap genomfördes. Det vore intressant om denna 

forskning inriktade sig på att få en klarare bild av hur relationerna ser ut inom detta område, 

med en tyngdpunkt på just aspekten relationer inom de områden vi berört i denna uppsats.  

 

Som lärare vill vi fortsätta röra oss mellan de olika delarna, som vi gjort denna uppsats. Detta 

vill vi göra för att förstärka insynen för eleverna i de olika relationerna mellan dem och 

omgivningen. Vi vill också i vår framtida yrkesroll som lärare ta med oss vetskapen om dessa 

relationers komplexitet och dra nytta av de erfarenheter vi gjort under detta arbetes gång. 
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Bilaga 
 
 

Laborationsinstruktion 
 
 

Material och utrustning 
 
 
Vattenbehållare som rymmer cirka 100 liter 

Två stycken doppvärmare på cirka 150 W (akvarievärmare duger bra) 

2-liters PET-flaskor 

Böjbar plastslang cirka 50 cm 

Silikonlim 

Rötslam (1 liter/ reaktor) 

Substrat (exempelvis strösocker, 4g) 

Jäsningssackarometer 

Lut (NaOH, 7M) 

Spruta med lång kanyl 

Stativ och klämmor 

 
 

Förberedelser 
 
 
Borra hål i PET-flaskans skruvkapsyl och trä igenom slangen. Hålet ska vara något mindre än 

plastslangens diameter så att slangen sitter stadigt. Täta med silikonlim på båda sidor om 

kapsylen (se figur a och b).  

 

Fyll upp vattenbehållaren med ljummet vatten för att korta ned uppvärmningstid. Montera fast 

doppvärmarna under vattennivån. Kontrollera att temperaturen är stabil (cirka 34-37°C). 

 

Fyra gram socker fungerar bra som substrat, då en liter rötslam används. Vill man använda ett 

annat substrat ( exempelvis köttfärs), bör dess torrvikt inte överstiga fyra gram.   
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Häll i rötslam och substrat i flaskan. Montera konstruktionen tillsammans med en annan PET-

flaska (för gasuppsamling) i vattenbehållaren med hjälp av klämmor och stativ (se figur c och 

d). Flaskan för gasuppsamling kalibreras och markeras.. 

 
 

Drift 
 
 
Omskaka reaktorerna (PET-flaska) med rötslam och substrat några gånger varje dag. Avläs 

volymen för den producerade gasen. 

 
 

Analys av gas 
 
 
Fyll jäsningssackarometern med lut (7 M), bubbla sedan biogasen med hjälp av sprutan och 

kanylen (se figur e). Om kanylen böjs något, blir det enklare att komma förbi kröken i rörets 

botten. Läs av gasens volym.  
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 Figur d 

Figur a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur c Figur b 

Figur e 
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