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PROJEKTINSPIRATION FÖR GYMNASIEARBETE 

HEJ ERIKA!  

VAD HANDLADE DITT PROJEKT OM OCH VARFÖR 
VALDE DU JUST DET? 
Mitt projekt handlar om artsammansättningen bland Östersjöns 
växtplankton. Det har sin grund i mitt intresse för den akuta och dödliga 
tiaminbrist som drabbar många organismer i våra ekosystem. Därifrån har 
det utvecklats till ett arbete där jag undersöker tillväxten av växtplankton i 
tiaminberikat vatten för att utreda i vilken utsträckning Östersjöns 
växtplankton producerar tiamin. 

Jag började intressera mig för tiaminbristen när jag såg att laxarna i 
Mörrumsån dog. Min nyfikenhet triggade mig, jag ville veta varför. 
Tiaminbristen är ett väldigt aktuellt men samtidigt relativt okänt ämne. 
Jag visste inte vad det var när jag började mitt arbete, även om det 
drabbade djuren i mina hemtrakter. Från början ville jag därför med mitt arbete informera 
människor, speciellt ungdomar, om tiaminbristen och väcka intresse för den. Sedan kom jag fram till 
att jag kunde kombinera det med en empirisk undersökning. 

Min metod gick ut på att låta växtplankton i östersjövatten tillväxa i tiaminberikat respektive icke-
tiaminberikat vatten. Vattnet sugfiltrerades sedan och klorofyll extraherades ur cellerna med hjälp av 
aceton. Till slut gjordes en spektrofotometrisk undersökning och koncentrationen klorofyll i varje 
prov räknades ut. Allt detta gjordes i skolans laboratorium med utrustning som jag enkelt själv kunde 
handha. Det var kul att få göra ett försök utifrån analysmetoder som gåtts igenom i tidigare kurser 
under gymnasiet! 

Mitt projekt går verkligen att utveckla och förbättra! Exempelvis kan man göra försök med 
växtplankton under olika delar av året, på olika djup eller olika platser i Östersjön för att jämföra 
artsammansättningen vid olika förhållanden. Vill man arbeta med tiaminbrist men inte utföra egna 
undersökningar kan man exempelvis göra en informationskampanj eller undersöka hur mycket 
människor vet om tiaminbrist. 

VILKA ÄR DINA TIPS TILL DEN SOM SKA GÖRA ETT 
GYMNASIEARBETE?  
Mitt främsta tips är att våga söka stöd hos andra. Dina klasskamrater, familj och vänner kan alltid ge 
bra stöd. Även om de kanske inte har de specifika ämneskunskaperna som krävs för ditt arbete kan 
de ge intressanta och utvecklande synvinklar på det. Om du behöver hjälp med ämneskunskaper, 
våga fråga lärare eller forskare inom området. Det är inte pinsamt att be om hjälp! Men man får inte 
glömma det allra viktigaste: Arbeta med något som intresserar dig. Inget ämne är orimligt svårt, du 
måste bara hitta din nisch. 

Bestäm dig redan nu för att du ska söka till Utställningen Unga Forskare och ha det som en morot, 
det hjälper dig att skapa en tydlig målbild!  

Innan jag påbörjade mitt gymnasiearbete kände jag mig lite rädd för den strama och korrekta 
forskarvärlden. Nu känner jag att den bilden förändrats, alla de akademiker jag träffat under arbetets 
gång har varit mycket hjälpsamma och glada att ungdomar engagerar sig. 


