
Laboration mikroskopi med röd lök 

Syfte: Att förstå mikroskopets betydelse för människans utveckling. Att kunna använda ett 
mikroskop och namnge dess delar. Att kunna göra ett preparat och titta på rödlökens växtceller.

Riskbedömning: Mycket låg risk, skalpellen skall hanteras varsamt så att man inte skär sig, 
någon elev kan vara extra känslig mot röd lök.

Material: Mikroskop, objektglas, täckglas, droppflaska, röd lök, bricka att skära löken på, skalpell. 
Det kan också vara kul att ha några färdiga preparat på andra celler att titta på.

Utförande: Börja med att göra ett preparat genom att skära en så tunn bit av löken som möjligt. 
Lägg lökbiten på ett objektglas, droppa på en droppe vatten med droppflaskan och lägg ett 
täckglas ovanpå. Lägg preparatet på objektbordet under objektklämmorna. Slå på mikroskåpet och 
öppna bländaren så att så mycket ljus som möjligt kommer igenom preparatet. Ställ in revolvern så 
att objektivet med den minsta förstoringen används. Titta i okularet och justera skärpan med grov 
och finjusteringen. Rita av vad du ser, vilka delar i cellen kan du se? Pröva olika förstoringar och 
titta på andra preparat.

Rita av dina iakttagelser 



Bakgrund: Det finns olika typer av mikroskop. Den enklaste typen kallas ljusmikroskop. Det är ett 
ljusmikroskop du använder för att titta på löken med. Ljus skiner igenom ett tunt preparat och 
bilden förstoras i objektivet. Ordet mikroskop kommer från grekiskans 
μικϱός mikrós ’litet’ och σκόπος skópos ’som betyder iakttager’

Vi är inte helt säkra på vem som uppfann det första mikroskopet. En del påstår att det var 
holländarna Hans och Zacharias Jansen (far och son) som uppfann mikroskopet år 1590. En 
annan tänkbar uppfinnare var Galileo Galilei som använde linser som finns i mikroskopet för att 
förstora objekt år 1609. Antonie van Leeuwenhoek konstruerade 1674 en enklare typ av 
mikroskop, idag känd som lupp. 

Mikroskopet fick stor betydelse för människor som nu kunde se in i den mikroskopiska världen. Vi 
såg att det fanns små hål i bladen, klyvöppningar som växternas gasutbyte skedde genom. Nu 
kunde man också studera människans celler, andra celler och mikroorganismer som bakterier och 
urdjur, mikroorganismer som vi inte visste fanns innan mikroskopet. Under 1900-talet använde 
Richard Adolf Zsigmondy mikroskopet för att studera Brownsk rörelse. Brownsk rörelse är små 
partiklar som rör sig slumpmässigt i en vätska. Albert Einstein hävdade att Brownsk rörelse var ett 
bevis för att ännu mindre partiklar, atomer knuffade de som små partiklarna. 

Mikroskopen fortsatte att utvecklas och när 
elektronmikroskopen uppfanns av Ernst Ruska 
och Max Knoll i Tyskland år 1931 kunde 
människan för första gången se materians 
”minsta” beståndsdelar atomerna. Med ett 
elektronmikroskop kan man förstora bilden 
mellan 30 000 till 2 miljoner gånger. 
Elektronmikroskop har gjort det möjligt för 
människan att se fler av cellens delar som 
DNA molekylen och hur celler kommunicerar 
med varandra. Mikroskopen används i 
nanoteknik där man arbetar med enstaka 
atomer som kan flyttas.
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Minns du Mikroskopets delar


