
För- och efterarbetsmaterial 
Cellen 

Förarbete
Det är också en fördel om eleverna har en viss laborationsvana och kan använda 
mikroskop. Eleverna ska innan besöket ta del av våra labbrutiner och de får gärna också se 
vår korta film om hur man mikroskoperar.  

Begrepp 
Vi kommer under besöket att använda begrepp som evolution, släktträd, organism, 
fotosyntes, preparat, objektglas, fokus och organell samt namn på flera olika organeller. 

Efterarbete utan mikroskop  
Jobba vidare med bilderna som eleverna tagit  
Ett bra sätt att arbeta vidare är att använda bilderna som eleverna har tagit på celler under 
besöket. De kan skriva en labbrapport eller göra en utställning med bilderna de tagit, märka 
ut och berätta vad som syns på bilderna.  

Bild1. Kindcelll med tydligt cellmembran samt 

cellkärna. På cellmembranet syns bakterier.  

Bild 2. Kedja med cyanobakteier (Anabaena 

azollae). 

https://www.vetenskapenshus.se/sites/default/files/skolprogram/material/2019-03/Labbrutiner_13.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bVYIIjjZgYk&feature=youtu.be
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Jobba vidare med cellens organeller  
The Cell Atlas 
På hemsidan The Cell Atlas kan man ta del av organellernas funktion men också 
högupplösta konfokalmikroskopiska bilder där organellerna är infärgade med hjälp av 
antikroppar. Man kan då se organellernas storlek samt position i cellerna.  

Jobba vidare med cellen i ett evolutionärt perspektiv 
Evolutionsfika 
En trevlig och enkel aktivitet är att ha ett evolutionsfika där eleverna får placera ut olika mat 
och drycker i ett evolutionärt träd. Läs mera om evolutionsfika på Bioresurs.  

Bild 3. Lökceller med lila cellväggar och tydlig 

cellkärna där nuklolen också syns. 

Bild 4. Vattenpest med tydliga gröna 

kloroplaster. På bilden syns också cellväggen. 

Bild 5. Euglena (ögonalg) 

med tydliga gröna klorplaster 

samt en röd ögonfläck som 

gör att den kan orientera sig 

mot ljus och mörker. Det finns 

idag över 1 000 beskrivna 

arter. 

https://www.proteinatlas.org/learn/dictionary/cell
https://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2016/09/bilagan2009_3_evolutionsfika.pdf
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Efterarbete med mikroskop  
Finns mikroskop på skolan så finns det många andra roliga saker som man kan studera. 
Förlag på saker att studera: 
 
Jobba med djur 
Vill man studera djur och djurceller kan man göra en höinfussion eller bara hämta prover ute 
i en damm.    
 
Jobba med växter 
Vill man studera växtceller och dess organeller kan man studera några av följande saker. 
 
Studera stenceller i päron  
Dessa ha en extremt tjock cellvägg och kan studeras i 
päronets fruktkött.  

Preparering: skär upp päronet och skrapa bort lite 
celler med en skalpell, stryk ut cellerna på ett 
täckglas och   
Observation: Du kommer att se tydliga 
ansamlingar av mkt tjockcelliga stenceller, notera 
också porerna i cellväggarna.  

 
Studera amyloplaster i potatis och banan 
I dessa plastider lagas stärkelse i banan och potatis.  

Preparering av potatis: skär itu potatisen och 
skrapa loss lite celler med en skalpell och stryk ut 
på täckglaset, färga in med en droppe lugols 
lösning. Om möjligt ta en grön potatis och skrapa 
där för att få med kloroplaster också.  
Observation: de stärkelserika amyloplasterna 
kommer att framträda som lilafärgade.  

 
 
Studera kromoplaster i paprika och morot  
Plastider som ger vissa blommor och frukter färg. Dessa kan studeras i paprikans fruktkött 
där man kan se att det är kromoplasterna som ger paprikan dess färg. Men kromoplaster 
kan även studeras i skalet hos citrusfrukter, morotens rot eller i kronbladen hos exempelvis 
pensér och påskliljor.  
 



Cellen 2020-05-11       4/4 

Preparering av parika: snitta fruktköttet på fri 
hand med en skalpell, du vill ha det fruktkött som 
är absolut närmast skalet då de innehåller flest 
kloroplaster och kromoplaster. Färga in det tunna 
snittet med en liten droppe metylenblått och en 
liten droppe vatten.   
Observation: du kommer att se hur kloroplasterna 
i den gröna paprikan (övre bilden) omvandlats till 
kromoplaster som är gula i den gula paprikan och 
röda i den röda paprikan (nedre bilden). Cellkärna 
och nukleoler brukar vanligen också framträda 
tydligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




