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ABSTRAKT 

I undervisningen av det submikroskopiska används ofta olika representationer för att 

visualisera och hjälpa eleverna att förstå det abstrakta. För att förstå de olika delarna av 

de cellmetaboliska processerna krävs en mängd olika kunskaper och förmågor. Tre av 

dessa är begreppsförståelse, domän specifikt språk och visuell kompetens. Visuell 

kompetens är förmågan att kunna tolka, skapa och identifiera fel och begränsningar i 

komplexa representationer.  I denna studie är detta undersökt utifrån lärarnas perspektiv. 

Syftet är att få svar från lärare om hur de motiverar deras didaktiska val av representationer 

i undervisningen, identifiera vilka svårigheter de ser finns i undervisningen i relation till 

elevernas förkunskaper samt förutsättningar för att förstå de bilder som användas i 

undervisningen. Vidare undersöks lärarnas värdering om möjligheten att arbeta 

elevcentrerat och problemorienterat med de cellmetaboliska processorna. Studien är 

baserad på semistrukturerade intervjuer med 6 lärare på gymnasieskolan med frågor 

centrerade kring undervisningen av cellandningen i kursen Biologi 2. Studien indikerar att 

lärarna upplever undervisningen av cellandningen som svår, och värderar att eleverna har 

begränsande förutsättningar som t.ex. kring kemiska förkunskaper för användning av 

komplexa representationer. Studien gav också indikation, att lärarna använder en 

lärarcentrerad undervisning och de ser svårigheter i att använda en mer elevcentrerad 

undervisning.   

Nyckelord: biologi, molekylära livsvetenskap, visuell kompetens. externa 

representationer, animationer, analogiska modeller, cellandningen, lärarcentrerad 

undervisning, problemorienterad undervisning.  
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1 INTRODUKTION 
 

Den del av biologin som innehåller den molekylära världen är ett snabbväxande fält 

de senaste åren och Sverige är med i utvecklingen med stora internationella 

forskningsprojekt som t.ex. European Spallation Source (ESS) i Lund. Biotech och 

Life Science sektorn har potential för att stärka svensk konkurrenskraft, tillväxt och 

välstånd. Förutom det ekonomiska argumentet för att dessa ämnen finnas i skolan finns 

också en kulturell aspekt. För att eleverna senare i livet ska kunna diskutera etiska 

frågor kring hur bioteknologi påverkar våra liv ska de ha kunskaper om dessa ämnen.   

Därför är det viktigt att detta ämne inkluderas och får en central roll i kemi- och biologi 

undervisningen i den svenska gymnasieskolan. En viktig del av det centrala innehållet 

på kurs biologi 2 (BIOBIO02) på gymnasiet handlar om cellens uppbyggnad och 

funktioner. Där ingår inte minst cellmetabolismen utgör en central del av innehållet 

(skolverket). 

Det som kännetecknar detta område är att det som eleverna ska lära sig är väldigt 

abstrakt i relation till de kunskaper man får i vardagen, men även från kunskap lärd i 

grundskolan. Förutom denna faktor så är de flesta av de komponenter man ska lära sig 

om och förstå submikroskopiska. Det vill säga det går att se på enstaka jästceller i ett 

ljusmikroskop, men cellens organeller och kemiska processer går inte att se med 

ögonen. Dessa delar av biologin är oftast representerat med det som på engelska heter 

External Representations (ER) som är människans skapade visualiseringar som en 

författare eller forskare har producerat för att förmedla hur dessa submikroskopiska 

delar opererar och fungerar. Författarna av dessa visuella representationer har sina 

egna förkunskaper och mentala bilder vilket sedan visualiseras i ett metaforiskt 

bildspråk som mottagaren (eleven) måste tolka och använda i sitt lärande i samband 

och i kommunikation med instruktören (läraren). Hur eleven tolkar de analogier och 

representationer som användes i undervisningen beror på vilka förkunskaper eleven 

har. Man talar ofta om “visuell literacy” som på svenska har fått ordet visuell 

kompetens i den didaktiska forskningen, om eleven kan detta visuella språk som oftast 

används i naturvetenskap i både kemi, biologi och fysik. Om inte eleven har någon 

träning och förkunskap i detta hur ska de kunna tolka dessa representationer på det sätt 

som läraren hade tänkt sig? Ska man låta eleverna göra sina egna modeller och bilder 

som analogi och metaforer för det abstrakta för att hjälpa lärandet framåt? Har läraren 

verktyg för att kontrollera att eleverna faktisk har förskansat sig rätt kunskap och inte 

gjort egna felaktiga tolkningar? Detta är frågor som väckte mitt intresse under min 

praktik som lärare i dessa ämnen på gymnasieskolan. I rollen som lärare kändes det 

som en stor utmaning att få till bra bilder och verktyg som fungerade för eleverna och 

som eleverna kunde förstå. Jag såg det också som en stor utmaning att hitta verktyg 

man som lärare kan ge sina elever, så att de själva kan jobba med dessa 

submikroskopiska delar på ett problemorienterat sätt. För är det inte enligt den 

pedagogiska forskning först när man själv har arbetat och löst problemen/uppgifter 

med ny kunskap som man då äger kunskapen?  

Det går att ställa många frågor kring detta ämne. Som lärare skall man då vara 

medveten om den komplexitet som finns vid användningen av ERs i undervisningen? 

Är man tvungen att träna eleverna i användningen av detta metaforiska bildspråk för 

att de först ska uppnå en nivå av “visuell literacy” för att de där efter ska lära sig att 

förstå komplexa och abstrakta delar av biologin som t.ex. cellandningen?  Hur 

påverkar visualisering av denna karaktär undervisningen och lärandet? Som blivande 
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lärare är jag intresserad av att undersöka vilka verktyg och strategier i undervisningen 

som ger bäst effekt (ökar elevernas förståelse).  

I denna uppsats ska jag försöka att få svar på några av dessa frågor genom intervjuer 

med 6 biologilärare på gymnasieskolor i Skåne. Det är viktigt att avgränsa sig till ett 

konkret ämne om man ska jämföra olika lärares strategi och reflektioner på området.  

Då cellandningen är mycket komplicerad att beskriva och det tenderar att användas 

externa representationer som t.ex. illustrationer och animationer för att förklara och 

lära ut cellandningen har denna uppsats valt att fokusera på och avgränsas till just 

undervisning av cellandingen. 
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2 BAKGRUND 
 

I denna del beskrivs olika aspekter av undervisningen av biokemin och de 

cellmetaboliska processer. Fokus ligger på de utmaningar som forskningen identifiera 

för både lärare och elev. Avsnittet börjar med en genomgång av fyra utmaningar 

(avsnitt 2.1) som rör ämnets detaljnivå, begreppsförståelse, språk och användning av 

visualiseringar. Den sista utmaning (visualisering) tas upp i större detalj i avsnitt 2.2 

som också inkluderar en beskrivning av en aspekt av visualisering som handlar om 

elevens egna konstruktioner av analogiska modeller. Därnäst kommer ett avsnitt om 

skolverkets kursinnehåll av studiens konkreta exempel cellandningen samt hur detta 

behandlas kronologisk och visuellt i gymnasieskolans läroböcker samt hur det är 

relaterat till de utmaningar som presenteras i delarna 2.1 och 2.2.  

Slutligen så inkluderas ett avsnitt (2.4) som handlar om elevcentrerad undervisning i 

relation till lärarcentrerad undervisning. I avsnittet inkluderas också en kort 

beskrivning av problemorienterad (Learning by inquiry) undervisningsform. Dessa två 

aspekter relateras till undervisningen av cellandningen, då litteraturen har visat att just 

detta är svårt för lärare och elev. En öppen fråga är om ämnets abstrakta nivå och 

komplexitet styr val av undervisningsform.   

 

2.1  Aspekter av biokemin och den molekylära 
livsvetenskapen i undervisningen 

Den molekylära livsvetenskapen (ML) är ett växande fält i forskningen och i samhället 

och ett fält som ständigt genererar ny kunskap som måste värderas i relation till hur 

det ska integreras i undervisningen. Utifrån skolans demokratiska uppdrag måste 

eleverna inte enbart lära sig ämnets koncept, processer och principer, samt ämnets 

metodik (vetenskapens arbetssätt), men också ämnets förhållande till det samhälle 

eleverna lever i (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). Här ska undervisningen i biologin 

inkludera de etiska aspekter som finns i ämnet så eleverna kan diskutera och debattera 

viktiga frågor som berör samhälle och teknologi. Då en del av eleverna inte ska studera 

i ämnet på universitetet, forska eller jobba inom Life science sektorn så blir 

demokratiuppdraget ett viktigt argument. Krav på kunskap inom ämnet blir därmed 

kulturellt. Studier visar att samhället och de studerande är intresserade av etiska frågor 

som rör den molekylära livsvetenskapen och bioteknologi och visar både oro och 

rädsla för vilka konsekvenser teknologin kan få för vår hälsa och vårt välmående 

(Chang & Chiu, 2008).  

Men den molekylära livsvetenskapen har som andra ämnen sina specifika utmaningar. 

Dessa utmaningar identifieras av Tibell och Rundgren (2010) som: 

1. Urval av Innehåll 

2. Begreppsförståelse 

3. Domän specifikt språk 

4. Roll och användning av visualisering 

2.1.1 Urval av inehåll. 

Detta syftar på den utmanning som finns för både lärare och elev då ämnet är ett 

ständigt växande fält. Detta gör att läraren konstant ska hålla sig updatered och välje 
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ut lämpliga aspekter att lära ut, samtidigt som det är svårt att förvänta sig att eleven 

ska förstå informationen tillräckligt för att bedöma den eller välja aspekter att lära sig. 

Ytterligare en komplexitet som infaller under ”urval av innehåll” är beskrivet av Wood 

(1990). Detta handlar om kronologin. Detta syftar på var man som lärare ska börja. 

Detta är inte helt trivialt menar Wood. En tredje utmanning som Wood (1990) nämner 

är ämnets tvärvetenskapliga natur, då biokemi inkluderar och kombinerar kunskap från 

nästan alla ämnen som biologi, kemi, fysik, matematik, medicin och datorvetenskap. 

Detta är också något som är beskrivet av Tibell och Rundgren (2010) under urval av 

innehåll. De menar att även om forskningen i den molekylära livsvetenskapen i ökande 

grad kombinerar kunskap från olika ämnen för att lösa problem, då forskare från olika 

fält måste jobba tillsammans, så behandlas ämnet fortfarande i många skolor som sin 

eget separata domän och ofta inte på ett problem-orienterad arbetssätt (Chessman, 

French, Chessman, Swails & Thomas, 2007). Chessman m fl. menar, att det är viktigt 

att undervisningen av ämnet reflekterar dess tvärvetenskapliga natur, samt poängterar 

vikten av att kombinera delar av biologin, kemin, fysiken och matematiken. Något 

som poängteras i Tibell och Rundgrens artikel (2010), som också Wood (1990) 

påpekar är, att det är viktigare att träna elevernas förståelse av ämnets funktioner och 

deras kritiska tänkande än att fokusera på rena faktakunskaper. Detta beskrivs också i 

Woods artikel (Wood, 1990). Han menar att där finns ett dilemma när läraren ofta 

säger ”ni ska inte lära, ni ska förstå”, men samtidigt insisterar på att alla detaljer måste 

memoreras och kommas ihåg. Han efterfrågar om det inte är mer relevant att utforma 

bedömningstillfällen där eleverna får t.ex. metaboliska vägar och tabeller, och med 

den informationen ska försöka att lösa ställda problem.  

2.1.2  Begreppsförståelse  

Tibell och Rundgren (2010) menar att elevernas problem med begreppsförståelse kan 

kopplas till det faktum, att vår kropp spelar en central roll i den mentala kognitionen 

och lärandet och därmed hur tankarna i hjärnan formas (Wilson, 2003). Eleverna har 

inte någon möjlighet att uppleva den molekylära världen på ”egen kropp”. En del av 

de begrepp som ger problem för eleverna, har visat sig att vara inom genetik, storlek 

på komponenter, cellstruktur och funktioner och cellens metabolism. En annan viktig 

del av ämnet som ger problem är att eleverna ska kunna operera på flera olika nivå 

samtidigt (Bahar, Johnstone & Hansell, 1999). Märkbara fenomen (makronivå) som 

fenotyp ska förklaras utifrån molekylära händelser som inte kan ses eller röras, som 

inte är märkbara (submikroskopisk nivå), som t.ex. genotyp kopplat till translation och 

proteinsyntes. En annan komponent av ämnet, som har visat sig problematisk, är hur 

alla de komplexa systemen interagerar med varandra. Eleverna måste kunna t.ex. 

sortera information, identifiera mönster och sammanhang, ta hänsyn till hur modeller 

påverkas över tid (dynamik) och kvalitativt kunna resonera om fysiska processer 

(White, 1993). Allt detta ska kombineras för att få fram rätt information så att eleven 

kan bygga användbara mentala bilder och modeller (Tibell & Rungren, 2010). Dessa 

olika problem kring begreppsförståelse i ML verkar skilja sig från andra ämnen som 

t.ex. kemi och fysik. I kemi och fysik handlar det mer om problem med alternativa 

föreställningar där MLs problem mer orsakas av svårigheter att ansluta och använda 

kunskap samt om hur kunskapen fragmenteras.  

2.1.3  Den domän specifika språket  

Tibell och Rundgren (2010) menar att den molekulära livsvetenskapen (ML) inte har 

samma problem som andra vetenskapliga koncept som kan sammanfalla med vart 
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vardagligt språk och resultera i feltolkningar. Detta kan dock även vara en nackdel. 

Metaforer och analogier t.ex. är en essentiell del för varje domän för att styrka 

meningsskapandet, ge insikt och få eleverna att generera en mental bild av abstrakta 

fenomen (Tibell & Rundgren, 2010). Därför används metaforer och analogier ofta i 

ML för att hjälpa till att ”visualisera” relevanta processer och koncept. Detta kommer 

ofta till uttryck i många av de visuella representationer som används i undervisningen 

av ämnet vilket beskrivs senare i denna studie. I Tibells och Rundgrens artikel beskrivs 

en forskningsstudie av Brown och Ryoo (2008), som visar att eleverna presterade 

bättre (ökat lärande) när de först blev presenterade för ett instruktionsblock med ett 

vardagligt språk följt av en sekvens med traditionell ämnesterminologi än omvänt. 

Rundgren har visat i en annan studie att eleverna kan förstå bra och uttrycka 

vetenskaplig förståelse även om de inte använder den vetenskapliga terminologin. 

Tibell och Rundgren (2010) frågar i artikeln, om vi som lärare bör fråga oss själva om 

det är elevernas djupare förståelse vi bedömer eller om det är deras egenskap att ta 

fram domän-specifika termer och använda dem rätt eller bägge två.  

2.1.4  Roll och användning av visualisering 

Slutligen nämner både Tibell och Rundgren (2010), och Wood (1990), den roll som 

visualiseringar har i ämnet. Wood (1990) ser det som ett problem för eleven att de 

reaktioner man kan göra på en laboration i biokemi och ML ofta inte är särskilt 

imponerande samtidigt som läroböckerna kan vara fulla av snygga som ska 

representera dessa reaktioner. Wood menar att eleverna ofta saknar bakgrunden för att 

se vad dessa bilder ska representera, och att lärare ofta presenterar olika 

representationer av samma fenomen, men att detta kan leda till ytterligare förvirring 

hos eleven. Denna utmanning i användning av visualisering behandlas i näste avsnitt 

av denna studie. 

 

2.2  Visuell kompetens.  

Det sägs ofta ”att bilder säger mer än tusen ord”. Människor är visuella varelser då 

över 50 % av hjärnan är aktiv i tolkning av synintryck (Tibell, Höst, Schönborn & 

Bohlin, 2012) och enligt Paivios (1969) dual coding teori så har människan separata 

kanaler för att behandla visuella och verbala representationer. Därför är det inte så 

konstigt att visuella verktyg i undervisningen är attraktiva och ses som ett effektivt sätt 

att utveckla elevens lärande. Hur symboler, bilder och animationer tolkas är helt 

beroende av mottagarens bakgrund och förkunskaper. Visualiseringar 

(representationer) används som konceptuella verktyg i både undervisning och 

forskning av processer och fenomen i biokemin och ML. Representationer är helt 

avgörande för forskare som verktyg för att analysera, bygga modeller, samt 

kommunicera och dela information om innehåll som är mycket abstrakt och komplext 

(Kozma et al. 2003). Det är tydligt att de spelar en allt större roll i undervisningen då 

mer och mer (30-50%) av sidorna i läroböckerna består av visualiseringar (Tibell & 

Rundgren, 2010). Med den ökande användningen av visualiseringar i undervisningen 

är det nödvändigt att undersöka de pedagogiska och didaktiska konsekvenserna av 

detta. Risken med att använda typ av representationer som används inom 

forskningsvärlden i undervisningen på t.ex. gymnasieskolan som den används i 

forskningsvärlden, är att eleverna i skolan löper mycket större risk att feltolka 

representationerna. De har inte samma visuella kompetens som forskare har. En sak 

som forskningen har visat är att elever på gymnasial nivå, jämfört med forskare och 
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universitetsstuderande, inte kan knyta ihop och röra sig mellan multipla 

representationer (MR) och är begränsade till de funktioner som en individuell 

representation kan ge (Kozma, 2003). Användning av multipla representationer kan 

hjälpa att konstruera en djupare förståelse, men bara om två kriterier är uppfyllda. Den 

första är definierad som abstraktion. Det är elevens förmåga att identifiera och 

extrahera en mängd av relevant information från en representation. Det andra kriteriet 

är extension (anslutning). Att eleven kan ansluta kunskap lärt i en representation till 

nya situationer med andra representationer eller kan dra generaliseringar från 

representationen (Kozma, 2003).  

Som nämnts tidigare så har eleverna precis som i andra ämnen, mycket olika 

förutsättningar för att tolka visuella bilder och animationer. Denna visuella kompetens 

är beskriven av Tibell et al. (2012) som identifiera sju förmågor som eleverna måste 

kunna behärska inom biologin:  

1. Förstå olika symboler och koder som används i biologiska bilder 

2. Koppla och integrera kunskap på olika nivåer av biologins organisation.  

3. Tolka olika former av visualisering av samma biologiska innehåll på 

samma strukturella nivå. 

4. Konstruera egna visualiseringar för att lösa biologiska uppgifter. 

5. Använda det visuella språk som krävs för att kommunicera biologiska 

begrepp 

6. Bedöma gränser och styrkor hos en biologisk visualisering 

7. Förstå vilken biologisk kunskap en visualisering ”visar” och ”inte visar” 

Dessa sju förmågor är också beskrivna av Schönborn och Anderson (2010). De Har 

dock med ytterligare en punkt.  

8. Eleven måste ha en kognitiv förmåga att visualisera tiopotens, relativ 

storlek och skala.  

En del av de bilder som användas i undervisningen är extremt komplexa. En sak som 

kan feltolkas i vissa av bilderna av den cellulära processen, är skalan och 

proportionerna mellan olika delar, som kan vara helt orealistiska. Det kan ofta bero på 

att illustratören har inkluderat ett djup i perspektivet av bilden, men det kräver att 

betraktaren har den mentala förmågan/kapaciten att omvandla en tvådimensionell bild 

till en tredimensionell. 

En amerikansk studie har försökt att kartlägga den typ av visualiseringar som används 

i undervisningen i amerikanska high school. Det är publicerat av organisationen ”Next 

Generation Science Standards” i ämnena biologi, kemi, geologi och fysik (LaDue,  

Libarkin & Thomas, 2015). I biologi och biokemi är det oftast typen ”diagram”, som 

identifieras, definierat av Lohse et al. (1994). Flera diagram kan kombineras till en 

”Network” chart (nätvärkskarta) som visar relationen mellan olika komponenter 

(diagram) som t.ex. i ett flödesschema.  Förutom dessa finns en typ av representation 

som oftast inkluderas i diagram/nätverk som kognitivt är ganska komplex. Denna 

kallas ancillary på engelska, eller på svensk komplementär (Ainsworth, 2006). Det kan 

t.ex. vara en riktad pil som står utanför från det primärt visuella, men skapar ytterligare 

förståelse för hela den visuella bilden.  

Det är tydligt att visualiseringar och representationer spelar en stor roll för elevernas 

lärande och djupare förståelse i ML och biokemi. Slutsats hos Kozma (2003), Tibell 

och Rundgren (2010), Schönborn och Bögenholz (2009) och Schönborn och Anderson 

(2010) är, att mera forskning och fokus på detta ämne är nödvändig för att öka lärarnas 
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medvetenhet och pedagogiska val av representationer. Tibell et al. (2012) frågor om 

ett mer kritiskt förhållningsätt till användningen av representationer i undervisningen 

bör övervägas. Men hur ser det ut från elevens perspektiv kring svårigheter med t.ex. 

biologi. Detta undersöktes i en studie med 204 elever i klasstrin 11 i Turkiet (Cimer, 

2012). Cellandningen identifierades som ett av de fem svåraste ämnen för eleverna 

och orsaken till elevernas problem var t.ex. ämnets abstrakta natur, elevernas relation 

till ämnet osv. Eleverna föreslog att man ökar det visuella materialet, det praktiska 

arbetet, samt relaterar skolans kunskap till vardagliga ämnen för att öke intresset.    

 

2.2.1 Generering av egna analogiska modeller  

En viktig fråga i undervisningen av cellandningen, är om eleverna gynnas av att 

konstruera egna visualiseringar och analogiska modeller. Detta ingår i punkt 4 i Tibells 

och Rundgrens (2010) förmågor i visuell kompetens: konstruera egna visualiseringar 

för att lösa biologiska uppgifter.  Detta är undersökt i en studie från Hong Kong av 

elever åldern 15–17 år (Lee, 2015). I denna studie låter man elever själva konstruera 

analogiska modeller med legobitar av olika delar av cellandningen efter att de har blivit 

undervisade genom ett konventionellt flow diagram. Denna studie genomfördes för att 

se om det kunde ge läraren ett kompletterande verktyg för att undersöka elevernas 

konceptuella förståelse. Ytterligare ett syfte med studen var att ge eleven ett sätt att 

reflektera över, om den abstrakta metaboliska process som är porträtterad i läroboken 

faktiskt var begripligt för dem. Studien visade att de flesta av eleverna kunde 

konstruera fysiska analogiska modeller som härmar de pedagogiska modeller som 

visas i läroboken i relation till de strukturella och/eller funktionella aspekt av de 

molekyler som ingår. Studien avslöjade t.ex. att elevernas förståelse för 

energiöverföring var mycket begränsad. Denna studie samt en studie av Castro och 

Alonso (1997) visar att en överförenkling av komplexa molekylära processer  

sannolikt kan vara roten till begränsad förståelse hos eleven. Studien (Lee, 2015) 

visade också att flödesdiagram kan vara en källa till elevers missförstånd kring 

metaboliska vägar. I exemplet från Lee (2015) användes fysiska legobitar som verktyg 

men även metoden rita och teckna uppmuntras av Ainsworth, Prain och Tytler (2011), 

då det samtidigt som det skapas intresse och engagemang kan stärka 

begreppsutvecklingen när eleverna använder egna teckningar för att resonera om delar 

av den naturvetenskapliga världen. Ainsworth m.fl. flera menar att i samband med 

förberedelse av elevernas egna presentationer med t.ex. figurer och diagram kan 

läraren genom handledning utveckla elevernas visuella kompetens. En annan 

pedagogisk fördel i denna handling (att teckna) enligt Ainsworth et al. (2011) är att 

eleven förstår t.ex. ett biokemiskt begrepp genom att visa hur man förstår det. I denna 

process har eleven samtidigt en möjlighet att reflektera kring sin egen förståelse.  

Undervisningen av cellandningen är också kritiserad för att vara svår, då den ofta inte 

undervisas på ett interaktivt sätt (Rice, 2013). Rice menar att användningen av 

interaktiva animationer kan främja undervisningen och lärandet av cellandningen och 

hjälpa läraren att differentiera de instruktioner hen ger i klassrummet i relation till 

olika elevers nivå. Interaktiva animeringar kan också ge eleverna ett verktyg som de 

kan använda online och träna på både hemma och i skolan. Rice (2013) menar att 

problemen för eleven kring cellandningen beror på att eleven inte kan relatera det 

abstrakta till den ”verkliga” världen. Rice ställer även frågan om, interaktiva verktyg 

kanske kan öka intresset.  
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2.3  Kursplanens innehåll. 

Denna del är inkluderad i bakgrunden för att ge en bild av hur studiens konkreta 

exempel, cellandningen, ingår i skolverkets kursmål. Utöver skolverkets direktiv 

beskriver denna del av studien hur ämnet hur ämnet behandlas i en av de mest populära 

läroböcker samt vilka utmaningar eleven möter i relation till t.ex. visuell kompetens 

Som beskrivits ovan.   

Cellandningen ingår i skolverkets kursmål i biologi 2 (BIOBIO02) på gymnasiet under 

cell- och molekylär biologi och organismens funktion: 

Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, metabolism 

och transport över membran. Evolutionärt perspektiv på molekylärbiologi. 

Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser. 

Aspekter av undervisningen av cellandningen är också inkluderat i skolverkets 

kursmål under ”biologins karaktär och arbetsmetoder” 

Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers 

giltighetsområden samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller 

och teorier över tid. 

Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang. 

Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, 

teorier och modeller. 

Direktivet om ”modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten…” kan i hög 

grad tolkas till att ha en koppling till ämnets komplexa nivå som förklaras med olika 

modeller som ofta visas med illustrationer och animationer. Kan ”giltighetsområden” 

och ”generaliseringar” kopplas till elevernas förmåga att t.ex. identifiera 

begränsningar i visuella representationer av modeller samt användning av kunskap 

från en representation till användning på en annan representation (modell)?  

I undervisningen av cellens metaboliska processer ska eleven koppla ihop många 

nivåer av kunskap.  I relation till frågan om var man ska börja (Wood, 1990), kan man 

söka inspiration i läroböcker som t.ex. Iris Biologi 2 (Henriksson, 2013) där det först 

ges en introduktion till biokemin (kapitel 2), följt av en introduktion om cellens 

uppbyggnad, och slutligen cellandningen som ska kombinera kunskap från de två 

första kapitlen. Boken Iris Biologi 2 (Henriksson, 2013) försöker att bryta ner 

cellandningen i tre delar. Först ges en introduktion till nettoreaktionen (Bilaga 2), samt 

en definition av ”vätebärare”. Därnäst i del två ses reaktionerna glykolysen och 

citronsyrecykeln (CC) där nedbrytning av glukos (socker) till produktion av vätebärare 

och koldioxid (CO2). Detta illustreras i en stor bild som samtidigt ska förmedla  

informationen att de två reaktionerna sker i två olika delar av cellen (koppla och 

integrera kunskap på olika nivåer av biologins organisation). Del tre är 

elektrontransporten (ETK) som är visualiserad i sin egen bild som ska visa hur laddade 

vätebärare (från del två) lämnar över en elektron till ett system av membranproteiner 

som använder energin i elektronen till att producera en kemisk gradient över 

mitokondriens membran. Eleven förväntas här kunna knyta ihop representationen i del 

2 med den i del 3, som i följ Kozma (2003) beskriver som förmågan att kunna ansluta 

kunskap lärt i en representation med andra representationer. Genom den statiska bilden 

av ETK ska eleven skapa en inre bild där elektronen rör sig genom ETK och lämnas 

över till syre i slutet och vatten bildas (Eleven ska koppla detta till den kemiska 

nettoreaktionen presenterad i del 1). Slutligen ska eleven utnyttja kunskap hämtad från 
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tidigare undervisning om kemiska gradienter för att få en bild av hur denna kan 

användas till att producera ATP.  

2.4 Elevcentrerad och problemorienterad undervisning. 

Denna del är inkluderad i studien då ämnets komplexitet och dokumenterade 

svårigheter kan ha en stor betydelse för hur undervisningen ”kan” genomföras, eller i 

vilken mån läraren känner att hen kan planera sin undervisning utifrån olika 

pedagogiska modeller. En viktig didaktisk och pedagogisk fråga är i vilken grad 

undervisningen ska vara elevcentrerad eller lärarcentrerad. Om man ser på det centrala 

innehållet i GY11 går det att identifiera följande citat: 

 ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och 

omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta 

initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra”.  

Detta samt övriga diriktiv i GY11 lägger vikt på att en del av undervisningen inte bara 

ska vara elevcentrerad i ett lärande perspektiv, men också i ett elevdemokratiskt 

perspektiv. Frågan är om utvecklingen bör gå ifrån en mera traditionell lärarcentrerad 

undervisning av cellandningen till en mer elevcentrerad? En annan fråga är om lärare 

bör planera sin undervisning mer på ett lärande som är mer baserad på att lösa problem 

och på utredning (Learning by inquiry) än en återskapning av lärarens faktapaket? 

Skall lärande betonas som produkt eller process. John Dewey menar att lärandet ska 

vara en process. Att lärandet ska komma till väga genom inquiry som det beskrivs i 

vetenskapen och i forskningen (Lundgren et al. 2014). Lärandet ska utgå från ett 

problem eller undran som läraren ska finna eller skapa hos eleven och i denna modell 

blir fakta och information (produkten) inte själva ändamålet med lärandet men 

processen och en skapelse av förtrolighet det avgörande (Lundgren et al. 2014). Patro 

(2008) beskriver en strategi för undervisningen av cellandningen som gör upp med 

eller särskilt begränsar den traditionella lärarledda ”föreläsnings” form och samtidigt 

stimulerar mer till lärende genom inquiry. Han beskriver denna strategi som de fem 

E’na (Patro, 2008). På engelska: Engage, Explore, Explanation, Elaborate och 

Evaluate. Strategin består i att läraren börjar med att väcka intresse genom ett roligt 

moment/experiment och därefter låter eleverna diskutera vad som händer i momenten. 

I den andra delen är eleverna aktiva med t.ex. molekylbyggsätt. Tredje delen är mer 

lärarledd för att förklara delarna som ingick i del ett och två. Del fyra är elevcentrerade 

och består av ett moment av kooperativt lärande där eleverna i små grupper undervisar 

varandra. Detta moment kan dessutom användas av läraren i formativt 

bedömningssyfte. Sista delen, evaluering, kan bestå av att eleverna i par får i uppgift 

att göra en poster, som ger eleverna möjlighet att visa att de förstår ämnet och kan 

förmedla det vidare till sina kompisar. Detta är något som måste tränas enligt 

skolverkets mål i biologi 2:  

- Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska 

och använda information 

Frågan är om en mer elevcentrerad undervisning kräver mer tid och resurser än den 

lärarcentrerade undervisningen i just ämnet cellandningen. De två olika 

undervisningsformerna har olika fördelar och nackdelar. I en studie som jämförde de 

två undervisningsformerna av 102 sjuksköterskor i allmän fysiologi blev resultatet att 

den lärarcentrerade undervisningen gav en signifikant bättre förståelse för ämnet 

medan den elev-centrerade gav de studerande bättre självförtroende och bättre 

användning av läroboken och referenser (Anvar, Khademi, Meshkibaf, Feriedouni & 

Ebrahimi, 2009). En undervisningsmetod som gör upp med den lärarcentrarade 
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undervisningen i klassrummet är ”flipped classroom” eller flippat lärende (Barker, 

2013). Denna undervisningsform har lärarledda genomgångar, men dessa spelas in på 

video som eleven ser hemma (båda före och efter lektionen i klassrummet). Då 

används tiden i klassrummet till att leda och stötta eleverna när de på olika sätt aktivt 

arbetar med ämnesinnehållet. Forskningen kring förbättrade resultat till följd av denna 

undervisningsform diskuteras fortfarende och forskarna Bishop och Verleger (2013) 

menar att där finnas för få objektiva studier på området för att säga något mer konkret 

om värdet av denna metod.  
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3 SYFTE 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa biologilärarens pedagogiska 

utmaningar i undervisningen av de abstrakta områdena (här avgränsat till 

cellandningen) i deras ämne.  

I semistrukturerade intervjuer där biologilärare på gymnasieskolan svarar på frågor 

genom självreflektion undersöker uppsatsen hur lärarna resonerar och genomför sina 

didaktiska val av metoder och redskap som de använder i sin undervisning.  

De fyra huvudfrågor i studien som jag baserat intervjufrågorna på är:  

 

Forskningsfrågor:  

1. Hur motiverar lärarna sina didaktiska val i undervisningen om cellandning 

gällande urval av innehåll, begreppsförståelse, ämnets språk och användning 

av visualiseringar (bilder och animationer) i undervisningen om 

cellandningen? 

2. Hur påverkar elevens förkunskaper/förutsättningar lärarnas val av 

undervisningsmetoder och material vid undervisning om cellandningen? 

3. Hur upplever lärarna möjligheten att engagera eleven i sitt eget lärande av det 

som uppfattas som abstrakt kunskap, så som cellandningen?  

4. Hur värderar läraren möjligheten att arbeta problemorienterat (Learning by 

inquiry) med cellandningen?  
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4 METOD 

I det här avsnittet presenteras den metod som har använts i denna studie. Här ges också 

en kort beskrivning av hur data är insamlad, Samt hur urval av respondenterna har 

genomförts. Även en kort beskrivning av de etiska övervägande som har tagits i 

beaktande för den här studien presenteras. Slutligen ges en presentation av hur 

datamaterialet har blivit behandlat samt en kort reflektion över vad valet av metod 

innebär för studien.  

4.1  Val av metod  

Inom samhällsvetenskaplig forskningsmetodik kan man använda sig av två olika 

metoder. Den kvantitativa- eller den kvaliativa metoden. Vilken metod som användas 

beror på forskningens syfte och mål (Bryman, 2011). 

För denna studie har den kvalitativa metoden valts pga. de forskningsfrågor som är 

ställda. Svaren som önskas är lärarnas åsikter och upplevelser. För att ta reda på hur 

lärarna upplever användningen av externa representationer som visualiseringar och 

animationer i undervisningen av cellandning används kvalitativa intervjuer. 

Kvantitativa och kvalitativa metoder kan med fördel kombineras för att få fram 

tillförlitliga resultat. På grund av begränsade resurser för denna studie har endast den 

kvalitativa metoden använts. 

Den form av intervju som genomförs i denna studie är kvalitativ semistrukturerad 

intervju. Personerna som intervjuas i studien är respondenter då det är deras åsikter 

och upplevelser som undersöks och ligger till grund för analys. Om undersökningen 

baseras på vittnen eller informationskällor så omtalas de intervjuade som informanter 

(Bryman, 2011).  

Intervjufrågorna är utformade och konstruerade i syfte att få fram svar som kan svara 

på studiens forskningsfrågo. Genomgående i intervjuerna återkopplas svaren tillbaka 

till respondenten. Detta görs för att bekräfta att respondenternas svar har uppfattats 

korrekt samt för att kontrollera att respondenterna har uppfattat frågan så som det var 

tänkt. De svar som respondenten ger kan följas upp med följdfrågor, som kan vara 

sonderingsfrågor, preciserande frågor, direkta frågor eller indirekta frågor (Bryman, 

2011), för att få till fördjupning som kan vara relevanta för att tolka respondentens 

svar och få samlad information som anses vara relevant för de frågeställningar som 

studien vill ha svar på. 

4.2  Val av respondent  

Val av respondent sker enligt Larsens ”urval enligt självselektion (Larsen, 2009). Alla 

respondenter bestämmer själva om de vill vara med i studien. I sådana fall att personer 

känner till studien kan de anmäla sitt intresse att de vill vara med i studien men då 

studien inte var allmänt känd ställdes förfrågan primärt via email eller via 

telefonsamtal. De personer som kontaktades och som det är respondenter i studien är 

valda utifrån kriteriet att de undervisar i biologi på gymnasiel nivå. Respondenterna 

delges information om vilket ämne som är fokus för intervjun samt instrueras att ta 

med. Specifikt deras valda bilder, animationer och de uppgifter de ger eleverna.  

Själva intervjuerna genomförs på avskild plats på respondenternas skolor. Det var ofta 

i ett avskilt grupprum eller ett lärarkontor utan andra lärare eller elever i rummet för 

att minimera störningsmoment under intervjun som kan påverka respondentens svar. 
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Intervjuns längd var planerad till 30 minuter och det var den tid som respondenten 

hade fått besked om innan mötet. Tiden kunde dock variera beroende på hur pratsam 

respondenten var och vid varje tillfälle så blev tiden mellan 35-45 minuter.  

De sex respondenterna var alla legitimerade biologilärare. Fyra var också legitimerade 

kemilärare och alla lärarna hade mer än 10 års erfarenhet som gymnasielärare i sina 

ämnen. En del respondenter hade även behörighet för att undervisa i naturkunskap. 

Minst två av respondenterna hade jobbat som forskare inom biokemi/molekylär 

biologi innan de tog sin pedagogiska examen. En gymnasieskola var en mindre skola 

i Småland. De andra gymnasieskolorna var relativt stora skolor i Skåne.  

4.3  Genomförandet samt analys av data  

Vid genomförandet av en semistrukturerad intervju är det inte lämpligt att ta 

anteckningar. Intervjun är för omfattande för att en intervjuare ska ha möjlighet att 

kunna fokusera och styra intervjun efter en mall med frågor inom den tidsram som har 

satts. Intervjuerna spelades därför in som MP3-fil på mobiltelefon från start till slut. 

Intervjuerna transkriberades vilket genererade datamaterialet och underlaget för 

studien. 

Det transkriberade materialet granskades flera gångar innan de delar och svar som ger 

svar på intervjufrågorna blev markerade och analyserade i relation till hur de belyser 

studiens frågeställningar. Innehållet i intervjuerna tolkades och analyserades utifrån 

frågeställningarna, och så långt det var möjligt har respondenternas svar  kategoriserats 

enligt studiens olika fokusområden  

 

4.4  Validitet och reliabilitet 

När en forskningsstudie skall utföras är det viktigt att det finns relevanta data för den 

eller de frågeställningar som studien ämnar söka svar på (validitet). Enligt Bryman 

(2011) har kvalitativa intervjuer en fördel i detta avseende då med denna metod är 

möjligt att man kan göra ändringar under studiens förlopp, om det upptäckas t.ex. efter 

första intervjun att intervjufrågorna inte generara relavanta data för studiens 

frågeställning.  

En annan fördel med denna metod är att där finns flera förklaringar på en fråga. Det 

kan tänkas att respondenten tar upp tankar de själv betraktar som viktiga som 

intervjuaren inte prioriterar som något viktigt för analysen. En viktig faktor för 

validiteten är att respondenten får läsa igenom utskriften (transkriptionen) av sin egen 

intervju och ger sitt samtycke att den är korrekt återgiven. 

Reliabilitet handlar om exakthet och precision av studien. Den syftar på att 

undersökningen är tillförlitlig och en hög grad av noggrannhet präglar förloppet. Ett 

sätt att öka reliabiliteten är att flera forskare genomför samma undersökning, dock är 

detta inte helt enkelt vid kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). Själva metoden 

för datainsamling är också en viktig faktor för reliabiliteten. Vid intervjun kan det 

finnas en risk att respondenten påverkas av intervjupersonen och situationen. Det kan 

ha en viss betydelse för det som sägs. Det är möjligt att respondentens svar kan variera 

om hen skulle bli intervjuad av en annan person.  

Slutligen måste hantering av data och information göras på ett korret och ansvarsfullt 

sätt. Det måste vara tydligt vem som har sagt vad och när (Bryman, 2011).  
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4.5  Etiska övervägande  

Under utförandet av en samhällsvetenskaplig forskningsstudie måste alltid hänsyn tas 

till de forskningsetiska principerna som är publicerade av vetenskapsrådet (2002). Där 

finns fyra huvudkrav eller CODEX som bör följas: Informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. För det första kravet 

(informationskravet) måste samtliga deltagare som ingår i studien informeras om 

studiens innehåll och syfte. Vid det tillfället bör även information om eventuell risk 

för obehag (skador) tas upp med deltagarna i studien. Dock uppvisade ingen av de som 

medverkade i studien någon oro för eventuellt obehag. Därmed bedömdes det inte 

nödvändigt att redovisa sådana aspekter. Alla deltagarna gav sitt samtycke  till att delta 

i studien, och det blev tydliggjort för respondenterna att deras medverkan var frivillig 

och att de när som helst under eller efter intervjutillfället hade möjlighet att avbryta 

sitt deltagande i studien. Konfidentialitet uppnås genom att ingen av de medverkande 

respondenternas identitet avslöjas. De förblir anonyma då varken kön, ålder eller 

skolor där intervjuerna genomfördes, redovisas i studien. Slutligen för att tillgodose 

nyttjandekravet ska uppgifter lämnade av respondenterna endast användas i 

forskningssyfte och att den insamlade datan används enbart för denna studie 
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5 RESULTAT 
I resultatet presenteras lärarnas huvudtankar kring deras undervisning av 

cellandningen. Lärarnas svar på frågor kring didaktiska val tolkas och försökas delas 

in i respektive rubriker som motsvarar de fyra tema (utmaningarna) som är beskrivit i 

avsnitt 2.1. Det blev i intervjuerna fokus på elevernas förkunskaper i förhållande till 

att lära sig abstrakt kunskap, och även vad lärarna gör i sin undervisning alltså urval 

och metod samt hur det använder sig av representationer. Lärarnas svar kring 

användning av visuella representationer kopplas till beskrivningen av de 8 förmågor 

som beskrivs i avsnitt 2.2 som viktiga för elevens utveckling av visuell kompetens.    

Elevcentrerad undervisning diskuterades också i förhållande till de svårigheter det 

finns att inkludera eleverna i att vara delaktiga i undervisningen och möjligheten att 

jobba mer process orienterat (Learning by inquiry).  

 

5.1  Lärarens didaktiska val  

I denna del beskrivas hur läraren didaktiska val och resonemang tolkas utifrån de olika 

citaten. Dessa val beskrivs utifrån vad forskningens identifierar som utmaningar (Se 

avsnitt 2.1). Även om dessa fyra utmaningar kan påverka varandra kommer de att 

behandlas i olika rubriker. Sista beskrivna utmaningen, visualiserings roll och 

användning, behandlas i högre grad än dom andra då intervjuarna har fokuserat mer 

kring det.  

5.1.1 Urval och innehåll  

Denna del syftar på lärarens didaktiska val kring detaljnivå, kronologi och i vilken 

mån ämnet behandlas tvärvetenskapligt. I intervjuerna försökte lärarna att motivera 

deras val av detaljnivå i undervisningen av cellandningen. Här är två exempel på citat 

från lärarna som handlar om detta: 

” Inte ha för mycket detaljer, mera att det är ”Big Picture” hela tiden, eller i vart fall börja med det, 

och koppla tillbaka hela tiden till ”The Big Picture”, så man liksom inte drunknar i alla detaljerna... 

Men att påminna eleverna om det stora liksom”  

”Det är väll därför vi förenklar den (cellandningen)… Egentligen känns det som om man behöver se 

helheten i det. Man behöver inte förstå det på detaljnivå på gymnasiebiologin tycker jag” 

Dessa två citat tolkas som lärarna tar ett aktivt val att inte att ha med för mycket 

detaljer. Det är helheten eller ”The Big Picture” som är det viktiga. Lärarna försöker 

att göra ett övervägande om nivån av detaljer i relation till vad som krävs för att förstå 

cellandningen. En balansgång som lärarna i studien (tolkat genom andra svar) menar 

är ganska svår. I frågan om kronologi svarar en av lärarna:  

”man börjar med sådan grundläggande grej som varför andas du egentlig, det kanske inte är 

biologielever som tycker det är svårt men ibland kan det vara för naturkunskap att dom inte har tänkt 

på det att andas. Jag behöver syre. Dom har liksom inte tänkt vad syre kan användas till” 

 

Detta tolkas som att läraren vill, till att börja med ha det ”grundläggande” med, att 

eleven ska knyta den makroskopiska processen (att andas) med den kemiska 

processen (nettoformlen för cellandningen). Eleven måste i detta tillfället hjälps att 

koppla och integrera kunskaperna på olika nivåer av biologins organisation. En 

annan lärare säger:  

 
”Grunden, alltså nettoreaktionen, i cellandningen har eleverna hört sedan dem gick på högstadiet, så 
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den är inte ny på något vis, så tvärtom ska man starta med den, för det är något som eleverna känner 

igen, känner sig hemma, så kan man ta det därifrån.” 

 

Detta tolkas som att läraren är väl medvetna om att kunskap måste byggas på och har 

det som tydlig strategi. Detta så att eleverna kommer in i ämnet direkt med befintlig 

kunskap för att sen kunna bygga på med ny, eller som en lärare säger:  
 

”man ska ha något att bygga kunskapen på”. 

 

Den tvärvetenskapliga aspekten av cellandningen som beskrivs i forskningen (avsnitt 

2.1) framkom ofta under intervjuarna. En lärare säger:  

 
”alla dom här ämnena mår ju mycket bättre om man har fysiken, kemin och biologin ihop, så man kan 

titta på det ur olika aspekter, men det är ju ett drömscenario”.  

 

Detta tolkas som att läraren ser en stor styrka i att undervisa t.ex. cellandningen på 

ett tvärvetenskapligt sätt då det innehåller båda biologiska, kemiska och fysisks 

aspekter, men att det är en utopisk dröm i nuläget. En annan lärare säger:  

 
”vi har en profil här på skolan som heter science, som är det vanliga naturvetarprogrammet, men där 

det är lite extra samarbete mellan framförallt biologi, kemi och fysikläraren. Så just när vi kommer 

till detta avsnitt så vet jag att kemiläraren också har pratat om biomolekyler”. 

 

Denna lärares svar samt en del andra svar i studien tolkas som övervägande positiva 

till tvärvetenskaplig behandling av cellandningen t.ex. mellan olika ämneslärare. 

Detta stämmer bra med forskningens rekommendation att behandla cellandningen 

tvärvetenskapligt (Chessman et al. 2007). Samtidigt ska mindre begrepp introduceras 

vid genomgång av cellandningen då t.ex. biokemiska begrepp redan är introducerad 

på kemilektionerna.  

 

5.1.2 Begreppsförståelse   

Begreppsförståelse är en viktig utmaning enligt forskningen (avsnitt 2.1). En del av 

problemen kopplas till det faktum att eleverna inte själva kan känna den molekylära 

världen på egen kropp och att många nya abstrakta begrepp ska läras. En hjälp som 

en del av lärarna ger eleverna är en begreppslista. En lärare säger:   

 
”jag börjar alltid lektionen med en lång begreppslista, och så prickar vi av efterhand och ser att vi 

använder rätt begrepp, att dem förstår var det kommer in och vad det betyder i dem här figurerna 

man håller på med. Så begreppen tycker jag är centrala. För dom måste ha språket om dem sen ska 

kunna förklara det”.  

 

Detta tolkas att läraren förväntar att eleven måsta lära begrepp och ämnets språk för 

att förmedla sin kunskap till andra. Läraren är desutom medveten om att många nya 

begrepp kommer att introduceras, och för att eleverna ska kunna få grepp om dessa, 

så måste de hela tiden kopplas till modellerna. I frågan om ämnets distans (abstrakta 

nivå) till elevens värld svarar en annan lärare: 
 

”jag säger till dem det också att det är en av mina uppgifter att sakta men säkert föra in det i 

naturvetarens modellspråk och modelltänk för att allt är modeller. Vi beskriver inte verkligheten alls 

för det kan vi inte göra. Det är bara modeller, allt är modeller. Det är mer uppenbart i fysik för man 

kan få en formel och så att den troligtvis beskriver verkligheten, men kanske inte. Men biologin, alla 

ritningar på tavlan, alla modeller, alla förenklingar det är ju bara modeller”. 
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Detta svar stämmer överens med skolverkets direktiv om ”Modeller och teorier som 

idealiseringar av verkligheten” (sida 10). Lärarens svar tolkas som att det inte är ett 

problem att cellandningen inte kan upplevs på egna kroppen, så länge fram eleverna 

blir medvetna om att representationerna bara är modeller och att de kan guidas in i 

denna abstrakta världen.  

 

5.1.3  Domän specifika språk 

Som nämnt i avsnitt 2.1, är där mindre risk för att den molekylära livsvetenskapens 

språk misstolkas då den är mycket specifik och inte använder sig av uttryck som 

eleven hittar i sin vardag. Men samtidigt är det också ett problem då både ämnets 

kunskap och språk kan bli för abstrakt för eleven. Detta berördes i intervjuarna. En 

lärare säger:  

”Ett annat bekymmer är ATP, förståelsen vad en ATP molekylen är, att det bara är en energi bärare. 

Det är svårt också att förstå, vad skal man förklara det som, ett batteri? Eller som en spänd fjäder som 

man kan använda när man vill, som ger någon form av visuell bild av vad en ATP molekyl är, gör i 

cellen, och jag tror på generellt sätt att en fjäder är nu det som fungerar bäst. Det vill säga att den har 

energi, att man spänner upp den. Så har du den och kan använda den var du vill”.  

Detta tolkas som att läraren upplever att eleverna har problem med begreppet energi i 

relation till cellandningens ATP och det kräver att begreppet förklaras utifrån ett känt 

vardagsfenomen. Elektrontransportkedjan är något alla lärarna omtalar som 

problematisk för eleverna att förstå. Orsaken tolkat utifrån en mängd svar, är att 

eleverna ska kombinera mycket olika kunskap och begrepp på en och samma gång. I 

elektron-transportkedjan ska eleven också ta hänsyn till hur modeller påverkas över 

tid och kvalitativt kunna resonera om både kemiska och fysiska processer (White 

1993). En av dessa processer i elektrontransportkedjan är kemiska gradienter:  

”gradienter, man säger ofta typ här så liknar man det ju vid att det är att man arbetar ihop vatten i en 

damm liksom och så släpper man tillbaka vattnet. Och när det då rinner ut så rör sig hela det här 

komplexet liksom, som ett litet kugga, ja en mölla liksom så blir det friktion någonstans och den energin 

binds in i ATP liksom” 

Detta tolkas att lärarna använder sig av och ser ett värde av metaforer/analogier för att 

förklara komplexa biokemiska processor, så eleven få en inre bild (intern 

representation) som bildas från ett vardagsbegrepp som eleven redan känner till. Dock 

tolkas det genom andra svar att lärarna varnar för vissa metaforer eller analogier som 

kan leda till feltolkningar hos eleverna. En lärare nämner exemplet att ett batteri som 

analogi till koncentrationsgradient i elektrontransportkedjan kan leda elevens tanker 

på elektrokemi.  

  

5.1.3  Visualiserings roll och användning  

I denna del analyseras svar från lärarna som behandlar deras användning av 

visualiseringar som kombinerar olika externa representationer för att eleverna ska få 

grepp om cellandningen. Dessa svar kopplas till Tibell m.fl. (2012) förmågor för 

visuell kompetens. Först handlar det om val av bilder lärarna använder sig av. Två 

lärare säger:  

”Jag tar bort många steg i t.ex. citronsyrecykeln (CC), det blir inte bra med många detaljer, då det blir 

för mycket på en gång”.  
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”Jag försöker att undvika det kemiska, och begränsar molekyler till bollar, så eleverna kan se hur 

många kol där finnas i varje steg” 

Detta tolkas som att lärarna undviker att använda multipla representationer i samma 

bild och uppfattar att eleverna har en begränsad kapacitet att förstå en mängd av de 

symboler och koder som används i bilderna av cellandningen. För mycket detaljer och 

eleven tappar det essentielle (den biologiska kunskap) som läraren ville visualisera.  

”Min upplevelse med Power Point är att ingen hänger med. Det går alldeles för fort och de bara ser 

färdiga bilder att stirra på” 

”Jag undviker att visa för mycket bilder då jag blir tvungen att förklara för mycket”   

Dessa två citat tolkas att ha samma innebörd. Eleverna har begränsad kapacitet att 

överföra kunskap mellan många olika representationer (Kozma, 2003), som ofta ska 

visa det samma. Detta kan relateras till elevens ”förmåga att tolka olika former av 

visualisering av samma biologiska innehåll på samma strukturella nivå” (sida 8). 

Istället väljer lärarna att själva rita en bild/modell på tavlan och eleverna ritar av och 

tar anteckningar under tiden.  

Som tidigare i avsnitt 5.1.2 nämnas problem med elevernas begreppsförståelse för flera 

delar av elektrontransportkedjan. Lärarna säger om sina bilden av 

elektrontransportkedjan:  

”det är svårt för eleven att ta reda på var elektronen kommer ifrån, var kommer vatten och syre in i 

bilden”  

”det är svårt att se intuitivt hur energin förändras i elektrontransportkedjan, hur vi kan få ut ATP i 

slutändan” 

Detta visar att lärarna ser problem med elevernas förmåga att koppla och integrera 

kunskap på olika nivåer av biologins organisation samt att koppla ihop olika 

representationer. En annan lärare säger i relation till samma bild av 

elektrontransportkedjan.  

”i en del bilder börjar elektronen högre uppe i bilden och från varje proteinkomplex faller den ner lite, 

men det är inte säkert att eleverna kopplar denna ”neråt färd” som ett fall i energi även om illustratören 

tänkte så”  

Detta tolkas som att läraren är medveten om eleverna inte ser denna ”dolda” kod i 

bilden. Att den formen av komplementär representation (Ainsworth, 2006) inte är 

begriplig för eleven. Alla dessa svårigheter förklarar till stor del lärarnas motivering 

av sitt användande av animationer i undervisningen. Lärarna säger att 

elektrontransporten är en komplex/dynamisk process och att en bild ofta inte kan 

framställa det som sådan, men att en animation kan. En lärare låter eleverna själva leta 

fram ”bästa” animationen som de ska visa upp och motivera varför deras är bäst. 

Denna lärare säger: 

”Genom elevernas diskussion om animeringarna så ser man i allt fall om där är brister i olika 

animeringar, för dem är jo olika bra på olika saker. Vissa kan vara väldig tydliga, väldigt enkla, några 

kan vara väldigt komplicerade, och man blir förvirrad i dom, så och vissa kan ju ha direkt felaktigheter 

i dem”.  

Detta kan tolkas att eleverna tränar sina förmågor att bedöma gränser och styrkor hos 

en biologisk visualisering samt förstå vilken biologisk kunskap en visualisering 

”visar” och ”inte visar enligt Tibell m.fl. 2012. Samtidigt så tränas ”användningen av 

det visuella språk som krävs för att kommunicera biologiska begrepp”.  
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5.1.4 Genera egna analogiska modeller.  

Forskningen beskrivit av Lee (2015) diskuterar värdet av att eleverna själva generera 

egna analogiska modeller. Detta har två syften. Det första är att eleven tränas i visuell 

kompetens och får samtidigt en känsla av om det tidigare behandlade ämnet ger 

mening för den själv. Det andra syftet är, att momentet kan ge läraren en känsla av vad 

eleverna förstår eller har misförstått. Denna uppsats försöker att belysa lärarnas 

didaktiska val kring denna aspekt samt deras motivering. En lärare säger: 

”jag uppmanar dom lite egentligen redan i ettan, att rita bilder är bra. Alla får hjälp av det, en del 

betydligt mer ändra andra. En del kan nöja sig med en bild och komma ihåg allting från bilden. Andra 

gör skisser och eeh, gör skisserna först och sen fyller man på. Som jag sa. Men dom skisserna måste ni 

nästan själva komma på. Säger jag för det är, det är i er egen värld ni förstår er egen bild” 

Läraren svar tolkas som att eleven själv måsta göra egna visuella modeller för att 

kunskapen ska få fäste och genom att göra sina egna bilder skapar en intern 

representation. Detta kan stötta elevens förmåga ”att senare konstruera egna 

visualiseringar för att lösa biologiska uppgifter” (Tibell et al, 2012). Alla lärarna i 

studien försöker i ett eller annat sammanhang att få eleverna att rita bilder/modeller 

och förklara innehållet i en grupp eller med sin granne.  

”eleverna sitter nästan alltid efter genomgången och jobbar själva och försöker att sätta sig in i det, 

eleverna jämför varandras bilder och det vi har ritat på tavlan. En del av dom känns ju när man går 

ner och pratar med dem. Men att man kollar upp det i alla fall, men det hinner man inte med 33 elever” 

”jag vill att eleverna försöker att sätta egna ord på det som sker i olika delsteg”  

När eleverna ritar egna bilder och jämför med varandra och lärarens bild tränas deras 

förmåga att ”Använda det visuella språk som krävs för att kommunicera biologiska 

begrepp”. De kan i den process även tränas i att ”Bedöma gränser och styrkor hos en 

biologisk visualisering och förstå vilken biologisk kunskap en visualisering ”visar” 

och ”inte visar” (sida 8). Första citaten uttrycker att detta moment även kan användas 

till att ta reda på vad eleverna har fått ut av en genomgång, men att stora klasser gör 

det svårare att bedöma elevernas förståelse.   

Hur mycket ”frihet” ska eleven ha när dem gör egna modeller? En lärare säger:  

”Man kan inte rita det hur som helst, men att man måste göra det på ett bestämt sätt” 

Detta tolkas som att eleven måsta använda korrekta ämnesspecifika symboler och 

koder i sina modeller. Detta strider lite mot tidigare presenterad forskning som visar 

att elever visst kan förmedla korrekta biologiska funktioner även om de inte använder 

sig av korrekt terminologi.  

 

5.2  Elevers förkunskaper och förutsättningar 

I syftat ställdes frågan hur elevens förkunskaper/förutsättningar påverkar lärarnas val 

av undervisningsmetoder och material vid undervisning om cellandningen? Denna 

fråga kan besvaras genom de didaktiska val och motiveringar presenterad i avsnitt 5.1.  

Lärarna generellt undviker att visa för mycket bilder och med mycket detaljer då de 

känner att eleverna annars inte hänger med. Ytligare så berättar lärarns att de ofta 

måste koppla sina bilder av cellandningen processer till det makroskopiska och till den 

kemiska nettoreaktionen. Som man så i 5.1.3 så undviker läraren att inkludera för 

mycket kemiska begrepp i sina bilder. Detta citat var inte unikt. Den kemiska aspekten 

var något lärarna tog upp igen och igen. Här är två citat från två av lärarna:  
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”att det ofta blir oförklarligt för eleven då de är ovana att tänka kemisk, och man kan uppfatta att 

många elever kan lära innantill men utan att ha förstått det” 

”utan den kemiska kunskapen, så förstår man inte cellandningen i grunden”. 

Dessa tolkas som lärarna menar att den kemiska kunskapen/aspekten är fundamental 

för att förstå cellandningen och även om man kan komma ihåg faktakunskapen är det 

inte ensbetydende med att man har förstått ämnet. Detta tolkas som i ett lärande 

perspektiv att eleven inte kan använda kunskapen för att lösa nya problem eller 

använda kunskapen i ett annat sammanhang.  

Många av dessa svar från lärarna tolkas som att elevernas förkunskaper begränsar det 

nivå man kan undervisa cellandningen i på biologi 2. Många av studiens lärare gav 

uttryck för deras åsikter på detta: 

”Det är ett problem att många inte läser kemi 2, kanske har de haft kemi 1, men tycker inte att det är 

intressant och har svårt med kemiska begrepp och koncept”.  

”Biologi är applicerad kemi, men då biologikurserna upplevs som lättare än kemi kanske pga. att de ät 

mera konkreta och inte fullt så abstrakt, så väntar man med kemi med det borde vara omvänt”.  

I första citat tolkas lärarens svar som kunskapen i kemi 2 är grundläggande för 

förståelsen av de kemiska begrepp och koncept som eleverna ska använda i arbetat 

med cellandningen. I andra citaten tolkas det att kronologin är fel på de två ämnen i 

skolan och orsaken till detta är att man vill skjuta på ämnen som upplevs mer abstrakte. 

Men det blir fel menar läraren då ”biologi är applicerad kemi” och att biologin kan 

förstås utifrån kemiska reglar och modeller.   

Hur lärarna hanterar det kemiska aspekten i cellandningen varierar dock mellan 

lärarna. Några lämnar över mera av kemin till kemiläraren, andra försöker att bevare 

kemiska begrepp som oxidation och reduktion i undervisningen. Men i arbetat med 

modeller och bilder försöker alla lärarna att inkludera moment var eleverna själva rita 

och skissa representationer av cellandningen för att styrka sitt lärande.   

 

5.3 Att arbete elevcentrerad och processinriktad 

Vid intervjuarna diskuterades även i vilken grad lärarna upplever möjligheten att 

arbeta mer elevcentrerat och i den mån mer processinriktat (Learning by inquiry) med 

cellandningen. I denna fråga upplevs svaren som de olika lärarna gav vara mer 

varierade.  

”Det kräver ganska mycket läror genomgångar på detta område tycker jag. Jag har väl ökat på 

animerings-delen, och letat och hittat bättre material på nätet för diskussioner och egna studier. Men 

jag skulle ville ha lite mera häftiga labbar. Det är ju like dån på cellbiologin som är inne där, man 

skulle ville ha lite mera roliga grejar att göra. Det är lite svårt att göra labbar på det. Alltså vad gör 

man? Det blir lätt att man hamnar i att körer lite animeringar och pratar lite kring det. 

  

Läraren förklarar inte varför cellandningen kräver mycket lärarstyrda genomgångar, 

men det tolkas utifrån andra svar från samma lärare att det beror på ämnets 

komplexitet. Läraren värderar att laborativt arbeta inte är lätt att genomföra på den 

molekylära cellbiologin och att man lätt hamnar i lärarcentrarade moment.   

”eleverna behöver en handledning av någon som hjälper dem på vilken nivå dem ska lägga sig på. Det 

fixar dem inte själva, så därför tror jag inte mycket på det problemorienterade” 

Detta tolkas som att ämnets komplexitet begränsar en mer processorientared lärandet 

och eleven måste styres för att de vet vad de ska fokusera på.  
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”Problemorienterad undervisning kräver olika aspekt som t.ex. tvärvetenskap. Alla dem här ämnena 

mår ju mycket bättre om man har fysiken, kemin och biologin ihop”. 

 

Om eleven ska lösa nya och öppna formulerade problem inom cellandningen så 

kräver det att man ska använda flera olika aspekt som t.ex. att kunna kombinera olika 

ämneskunskaper, men också använda förmågor inom visuell kompetens som är 

beskrivet i avsnitt 2.2. 
 

”där finnas potential att göra det bättre, så att eleverna jobbar mer probleminriktad och att det 

samtidigt blir mera intresseväckande. T.ex. kan eleverna själv försöka lösa hur ett giftmord som 

involverar cellandningen fungerar eller hur Hitler dödades, men det är egentligen inget jag själv 

använder i nuläget”. 

 

Lärarens svar tolkas som positiv för en mer processorienterad och elevcentrerad 

undervisning och att det samtidigt kan vara med att skapa mer intresse i ämnet.  
 

Andra lärare tyckte att de inkluderade mer problemorienterade moment i 

undervisnigen. Här är två svar från lärarna kring hur de jobbar med detta:   

 
”när eleverna jobbar med scenario och problem så får eleverna en bild av cellandningen som dynamisk 

och inte statisk som illustrationen i boken begränsas till. Om jag väljer att arbeta med scenario så blir 

det visserligen jag som styr dem.”  

”Jag tror nu att när jag sätter eleverna till att jobba mycket med ett problem som jag sätter upp att jag 

för dem att tänka på rätt sätt. Det blir jo problemorienterad på ett vist sätt i och för sig väldigt styrd 

för att jag vet precis vad det är jag vill att eleverna ska komma fram till, men samtidigt då att jag får 

eleverna att tänka, snarare än att upprepa hur elektrontransportkedjan fungerar”. 

Dessa två citat tolkas som även om eleverna jobbar med att lösa problem relaterad till 

cellandnignen så är processen fortfarende styrd av vad läraren vill ha att eleverna ska 

komma fram till.   

Generellt till denna fråga fokuserade lärarna snabbt på vad och hur de gör och i mindre 

grad reflektion över varför dom gör det. Men vissa var snabba på att visa på förslag 

hur det skulle gå till medan andra hade svårare att se den möjligheten som vettig i 

samband med att undervisa kring cellandning. De som hade lättare för att finna dessa 

inslag som meningsfulla hade också generellt ett undervisningsupplägg som inte 

utgick från den traditionella normen. (Specifikt i detta avseendee ”flipped classroom”). 

De som menade att det inte var meningsfullt hävdade att tiden det tog att få eleverna 

att arbeta processorienterad i ämnet inte stod i proportion till vinsten. De menade 

återigen att ämnets komplexitet inte möjliggjorde dessa inslag så väl i förhållande till 

andra delar av biologin där det är mer tacksamt att engagera eleverna och göra  

undervisningen mer processinriktad. En slutsats kan därför vara att en del lärare 

generellt väljer att använda traditionella undervisningsmetoder när ämnet de 

undervisar i är mer komplext (set i relation till elevernas förkunskaper och visuella 

kompetens). Lärarna menade generellt inte att det var omöjligt men att vinsten var för 

liten för hur tidskrävande metoden skulle vara.  
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6  DISKUSSION 
 

6.1  Studiens slutsatser och koppling till teorin. 

Då resultaten härstammar från kvalitativ metodik och är baserad på intervjuer där 

lärare ska reflektera över sin egen praxis så bör man inte generalisera och diskutera 

resultaten i relation till publicerade kvantiativa studier. Därför har författeren valt att 

diskutera studiens resultat i ett lite bredare perspektiv. 

6.1.1  Didaktiska val kring representationer av cellandningen
  

Det som jag uppmärksammat mest vid intervjuerna samt när materialet bearbetades är 

hur ofta det handlar om att lärarna uttrycker behovet av att förenkla. Skala av kunskap 

använda färre ord och mindre detaljer i bilder och generellt styra upp undervisningen 

genom långa genomgångar som minimera interaktion med eleverna. På olika sätt 

förklarar lärarna i samtalet hur de gör detta och varför. Det finns absolut förklaringar 

till dessa val att förenkla men motsägelsefullt nog så menar lärarna att detaljnivån inte 

är det viktiga. Alltså kan man fråga sig om lärarnas metod att förenkla i säg bidrar till 

att eleverna får svårare med den övergripande förståelsen. Åtminstone är balansgången 

mellan att förenkla men samtidigt inte göra det i en utsträckning som minskar 

möjligheten att förstå det övergripande viktig att ständigt ta i beaktan. Om Lee et al 

(2015) och Castro och Alonso (1997) har rätt i deras påstående, om att överförenkling 

av komplexa molekylära processer sannolikt kan vara roten till begränsad förståelse 

hos eleverna, kan man fråga sig om lärarnas representationer blir så förenklade att det 

blir kontraproduktivt. Kan detta bero på att eleverna i Biologi 2 inte har tillräcklig 

begreppsförståelse, inte behärskar det domänspecifika språk och har begränsad visuell 

kompetens? Förhoppningen är ju att eleven vid tidpunkten när området cellandning 

presenteras ska vara så redo att tackla nivån att den ska gå att undervisa i all sin 

komplexitet. Samtidigt var det anledningen till att ämnet valdes som C-uppsats. Hur 

gör man detta på bästa sätt. Undervisar ett område med stor komplexitet och som 

generellt uppfattas som abstrakt i relation till elevernas vardag.    

En sak som blev tydligt i intervjuerna är att en del av lärarna ibland inte svarar eller 

har svårt att redogöra för sina didaktiska val i relation till användning av bilder. Någon 

svarar att de prövar sig fram och litar på sin erfarenhet, eller även avslöjar att de inte 

har tänkt på det i ett djupare pedagogiskt perspektiv. Kan detta bero på att där är för 

lite fokus på elevers visuella kompetens i skolverkets styrdokument? När visualisering 

genom t.ex. bilder är en nyckelkomponent när man ska bilda modeller och teorier 

enligt skolverket. Bör det då också vara något som elever ska tränas i mycket tidigare? 

Finns där tillräckligt med verktyg för lärarna att använda som är lättillgängliga och 

kan hjälpa till i processen att utveckla elevernas visuella kompetens?  

Eleverna använder i deras vardag mycket visuella medel som t.ex. mobiltelefoner och 

i skolan borde man använda dessa talanger och förmågor i elevernas arbete. Till 

exempel ses animationer som ett potentiellt starkt verktyg men i denna studie är det 

bara en av lärarna som använder det på ett interaktivt sätt som rekommenderas av Rice 

(2013). Hos denna lärare är det eleverna som ska hitta bästa animeringen och ska 

försöka at redogöra varför dem tycker det. Denna lärare kan genom sin strategi få insikt 

i elevernas kunskap. Samtidigt som de tränas i ett par av Tibells (2012) sju förmågor i 
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visuell kompetens. Då eleverna uppgift går utt på att utvärdera animationerna framfor 

lärare och klasskompisarna.   

 

6.1.2  Elevernas förkunskaper och förutsättningar  

Studien visade att många av lärarna genom deras didaktiska val upplever att eleverna 

har begränsningar för förståelse av t.ex. kemiska begrepp. Beror detta på att en del av 

dessa lärare också är kemilärare och därmed prioriterar elevers kemiska färdigheter i 

högre grad än de lärare som enbart har biologi som ämne? Denna fråga kan diskuteras 

men har inte berörts i denna studie. Som Wood (1990) beskriver det, så är en av 

svårigheterna med biokemin att den kombinerar kunskap från de andra 

naturvetenskapliga ämnena. Som Chessman m. fl. (2009) poängterar så behandlas 

detta ämne i forskningen som tvärvetenskapligt men sällan kombineras de 

cellmetaboliska processer som tvärvetenskapliga i skolan. En lärare skiljer ut sig i 

studien då hens skola har ett starkt tvärvetenskapligt samarbete där de olika 

naturvetenskapliga lärarna planerar curriculum tillsammans. Vid intervjun upplevdes 

också att denna lärares undervisningsupplägg av cellandningen inkluderade fler 

kemiska begrepp som; oxidation och reduktion och t.ex. vätebärarna ritades med 

strukturformler. Är lärarnas problematisering av elevernas begränsade kemiska 

kunskaper för förståelse av cellandningen berättigat? Lee (2015) menar också att detta 

är ett problem. Han skriver:  

” Without a basic grounding in chemistry, it is doubtful whether students can benefit from a superficial 

treatment of the complex model of metabolic pathways and develop concepts that really make sense to 

them”.  

En annan fråga som väcktes i studien är om kronologin av ämnena i gymnasieskolan 

är kontraproduktiv för interaktionen mellan t.ex. kemi och biologi. Alla de 

cellmetaboliska processerna har en stark koppling till kemin och detta ämne ligger ofta 

senare i skolornas planering än biologin. Detta ämne diskuteras mycket i den 

didaktiska forskningen. Leon M. Lederman har med sitt projekt ARISE (American 

Renaissance in Science Education) rekommenderat att fysiken och kemin ska in 

tidigare i undervisningen innan komplexa biologiska processer introduceras. Denna 

fråga och andra frågor som rör biologiundervisningen för high school diskuteras i en 

essay av  Vázquez (2006). Eftersom det även var något lärarna i studien lyfte upp 

själva så är kronologin av ämnen i den svenska skola något som kanske ska ses över 

och styras mer centralt av skolverket. Så utryckte en av de intervjuade lärarna sig. 

 

6.1.3   Elevcentrerad och process orienterad undervisning  

Även om lärarna i studien hade lite olika syn på möjligheten att arbete mer 

elevcentrerat och processorienterad så uttrycker de flesta att de gärna vill utveckla en 

mer elevcentrerad form, men då eleven ska introduceras till mycket ny kunskap samt 

kunna kombinera förvärvad kunskap för att skapa förståelse, och desutom kanske har 

förställningar om cellandningen som inte stämmer, så kräver det en mycket styrd 

undervisningsform och med relativt långa genomgångar. Ingen av de intervjuade 

lärarna använder sig av en strategi lik Edward T. Patros (2008) 5 E strategi som bryter 

ner cellandningen i fem block där det bara är tredje blocket som har en lärarledd 

genomgång. Första blocket ”Engage” som ska väcka elevernas intresse för att göra ett 

roligt experiment som eleverna ska resonera kring är något som ett par av studiens 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=V%26%23x000e1%3Bzquez%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17012187
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lärare använder sig av. Ett ”episodisk” lärande som en av studien lärare uttrycker säger. 

Annars är undervisningsformen mycket lärarcentrerad. Så även om ett visst intresse 

finns som tidigare nämnts att bli mer elevcentrerad, tycker en del att det också är svårt. 

Svårt att hitta övningar som passar. Svärt med meningsfulla laborationer som kan 

hjälpa eleverna att förstå osv.  

I den didaktiska forskningen talar man om att gå ifrån den mer produkt orienterade 

undervisningen var eleven kan en massa faktakunskaper (knowing) till en där eleven 

har en djupare förståelse (understanding) genom konceptuella förändringar. Eller som 

det står skrivit i Tanner och Allens artikel (2005).  

”Knowing the facts and doing well on tests of knowledge do not mean that we understand”  

Samma artikel nämner process orienterad lärande (Learning by inquiry) som ett medel 

för att främja elevernas förståelse. Denna studiens lärare uttrycker att det är förståelse 

och inte detaljer som prioriteras (”The big Picture”), men samtidigt att en del inte helt 

vet hur de ska kunna inkludera fler moment som ökar den elevcentrerade 

undervisningen, då de upplever att ämnet kräver långa lärarledda genomgångar. Även 

andra moment som att lösa en uppgift eller problem ska styrs ganska strikt så eleverna 

kommer fram till rätt kunskap. Läraren i studien som använde ”flipped classroom” 

menar att den strategi löser lite av problemen då tiden med eleverna i klassrummet 

användas till elevaktiva moment så läraren kan stötta eleven och samtidigt bedöma 

elevernas kunskap och färdigheter. Men även denna form har ofta en lång 

”föreläsning” som eleven ska titta på hemma och den tar inte upp det faktum att 

eleverna kan ha ganska olika förställningar om ämnet båda innan och efter de har sett 

”föreläsningen”. Tanner och Allen (2005) menar att det är viktigt att man tidigt i 

undervisningen etablera moment då eleven blir medveten om sina egna förutfattade 

meningar som en del av den lärande processen. Den mer elevcentrerade undervisning 

kan också ge läraren en möjlighet då eleverna jobbar med svar som är ”fel” byggd på 

alternativa begrepp och samtidigt ställa mer individualiserade mål för den enskilda 

eleven.  Detta kan i sin tur användas som verktyg i den formativa bedömning då 

eleverna ska kunna gradera och värdera sina och andras svar. Det vill säga moment då 

läraren kan identifiera elevernas föreställningar och kunskap och det var en fråga som 

också diskuterades under intervjuarna. Detta önskade de intervjuade lärarna att de var 

bättre på gällande ämnet. I denna studie hade alla sex lärare mellan 11 till 29 års 

erfarenhet som biologilärare. Det kan ha påverkat resultatet. Det skulle vara intressant 

att ha inkluderat nyutexaminerade lärare i studien och set hur de ville planera deras 

undervisning i detta hänseende och om undervisningen ville bli mer elevcentrerad 

undervisning.   

 

6.2  Metoddiskussion  

Studiens intervju av sex olika lärare genomfördes på 5 olika skolor. Två av lärarna 

intervjuades under ett 45 minuters långt dubbelintervju. Detta var inte planerat innan 

mötet, men accepterades då där var brist på respondenter till studien. Detta kan ha 

påverkat situation och kanske de svar och information där uppstod under intervjun då 

dynamiken blir lite annorlunda (reliabilitet). Sex respondenter var lite färre än planerat 

(minst 8 var tänkt från början) och det låga antal kan ha resulterad i mindre variation i 

svaren än om man hade haft ett större antal medverkande lärare. Ett kännetecken för 

det urval av lärare som var med i undersökningen var att de flesta hade ganska lång 

yrkeserfarenhet. De hade mellan 11 och 29 års erfarenhet som lärare. Om man hade 
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haft med flera relativt nyutexaminerade lärare kunna det ha gett en annan synvinkel på 

användningen av representationer och problembaserat lärande i undervisningen av 

biokemin. Även om det inte är något absolut krav att ha ett representativt urval vid 

kvalitativa studier är det enligt riktlinjer för god samhällsvetenskaplig forskning ett 

värde att sträva efter variation in urvalet (Larsen 2009). Det enda kravet i urvalet till 

denna studie var att de involverade lärarna hade behörighet och undervisat i biologi på 

gymnasieskolan. En aspekt av urvalen som kan ha inflytande på svaren och resultaten 

tycks vara att en del av de intervjuade lärarna också hade behörighet och undervisat i 

kemi. Då den del av biologin som studien handlar om (cellandningen) är kopplat 

mycket till kemin kan det ha en stor effekt på de val och svar som lärarna med 

kemibakgrund ger i relation till lärarna utan kemi-behörighet.  

I denna studie blev alla intervjuarna transkriberade ordagrant då det antogs att ämnet 

var mycket komplext och det värderades att viktiga detaljer eller nyanser kunna gå 

förlorade om inte det gjordes. Detta kräver mycket resurser och tid, och kanske med 

den begränsade tid, får man värdera om det kan ta onödigt mycket resurser som skulle 

kunna ha använts på ett bättre sätt under den senare bearbetningen av informationen.   

En stor svaghet i metoden för denna studie är att ingen provintervju genomfördes. Det 

berodde delvis på tidsbrist, då där blev användes mycket tid och resurser på att hitta 

respondenter till studien och då var det för sent att omvärdera och omformulera 

frågorna med handledarna. Troligtvis skulle kvaliteten på intervjuerna ha förbättrats 

om både provintervju och omarbetning hade ägt rum. Det som skulle kunna ha 

förbättrats var eliminerande av frågor som hade tendens att generera information, som 

inte hjälpte att svara på studiens frågeställningar. I stället skulle kanske mera relevante 

följdfrågor utvecklats då respondenternas motivering av svar (eller avsaknaden av 

svar) blivit tydligare. 

En svaghet med den kvalitativa intervjun är, att man vid ett avgränsat antal 

respondenter inte kan generalisera. För detta, så krävs där en större kvantitativ 

undersökning där statistik kan appliceras till data. Man kan ställa frågan om studiens 

ämne och de frågeställningar som använts skulle vara bättre undersökt med hjälp av 

en annan metod. Istället kan man nå en djupare diskussion och få fram åsikter och 

underliggande tankar kring ett ämne. 

En annan nackdel med intervjuer är det som kalles intervjueffekt. I en intervju är man 

inte anonym då man sitar framför intervjuaren, och det kan vara svårare att vara ärlig 

(Larsen, 2009).  Det kan vara att respondenten omedvetet svarar på ett sätt som hen 

tror att intervjuaren vill höra det. Samtidigt ska man komma ihåg att respondenten, i 

detta tillfälle läraren, ska ge en subjektiv värdering av sig själv och sin undervisning, 

och vill svara på ett sätt som ger ett bra intryck. Även om intervjufrågorna var utfört 

på ett sådant sätt, att läraren aldrig ska känna sig värderad (det är inte syftet att värdera 

deras didaktiska val), kan man inte undvika att respondenten kan uppleva sig värderat 

i sitt professionelle yrke. Det värderas dock utifrån tonen på intervjun, kroppsspråk, 

att lärarna var mycket ärliga i sina svar. Intervjuarens bakgrund är inte dold. 

Respondenterna vet att intervjuaren är biokemisk utbildad på universitetet och är i 

slutat av sin lärarutbildning. Även detta kan påverka respondenternas svar (Brymann 

2011).  

Vid kvalitativ analys måsta man också förstå, att även om personen som utförar studien 

har för mål att vara objektiv och inte påverkas av sina personliga värderingar och 

åsikter, eller känner en press för att studien ska följa samhälleliga värderingar, så är 

det människor som göra tolkningar, och värderingar kan ibland vara omedvetna. Så 
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tolkningen, även hur objektiv man försöker att vara, vill alltid utgå från sig själv 

(Gustavsson, 2002).  

Tolkningen av respondenternas svar ska följ ovanstående faktor ses utifrån forskarens 

förståelse och grundantagande. Denna tolkning kan alltid ifrågasättas och för att 

argumentera för forskarens tolkning är där därför i denna studie inkluderad mycket 

citat från transkriberingarna som värderas att vara viktig, för att läsaren själv kan bilda 

en tolkning utifrån de empiriska data. Tolkning av data i en kvalitativ analys genom 

intervju vill alltid vara en balans gång mellan en beskrivning av respondentens svar 

och en tolkning utifrån det som man tänkte att studera (Larsen, 2009). Det gäller att 

inte börja att övertolka respondentens svar för att komma fram till något som styrker 

sin hypotes. Det kan minska studiens validitet.  

Denna kvalitativa studiens reliabilitet är beroende av forskarens förförståelse av det 

aktuella ämnen som studeras och forskarens förmåga att samla in bra empiri/data 

genom t.ex. bra intervjuteknik (Brymann, 2011). Det är ingen hemlighet att detta 

forskningsfält (didaktiska aspekter kring visuell kompetens) är helt nytt för mig och 

det krävde mycket resurs att läsa in på ämnet och få bra förförståelse. Jag ha försökt 

att redogöra för min förförståelse av ämnet i rubriken ”bakgrund”. Även ämnet 

samfundsvetenskaplig forskning var helt nytt för mig. Som nämnt tidigare är 

datainsamling vid intervju helt nytt för mig. Det är inte orimligt att föreställa sig, at 

om studien var utfört av en annan grupp/person, andra aspekten var kommit fram 

genom datainsamlingen, men kanske också vid databehandlingen.  

 

6.3  Fortsatte studier 

Resultaten visar att majoriteten av de intervjuade lärarna tycker att undervisningen av 

cellandningen är problematisk. En del av denna problematik tolkar jag att vara knuten 

till elevernas visuella kompetens och kemiska förkunskaper. I forskningen är visuell 

kompetens en essentiell komponent i att förstå och efterge naturvetenskaplig 

information, och en begränsad visuell kompetens hos eleven kan resultera en 

begränsad förståelse av t.ex. cellmetaboliska processor som visualiseras genom 

externa representationer. Om man kollar genom GY11 finns enbart ett ställen där 

”visuell kompetens” nämns och det är i samband med estetiska ämnen.  

Visuell kompetens är ett växande fält och forskningen finnas i Sverige hos forskarna 

Tibell, Höst, Schönborn och Bohlin på Linköpings Universitet. Men de flesta av de 

svenska forskningsstudierna är utfört på universitetsstuderande och inte på högstadiet 

eller på gymnasieskolan. Större studier som liknar denna, men som också inkluderar 

elevernas perspektiv, samt mätning av deras visuella kompetens, begreppsförståelse 

och behärskning av domänens språk, skulle kunde ge information om resultaten i 

denna uppsats är valida eller framkommit vid slumpen. Ett annat forskningsområde 

som jag tyckte skulle vara intressant att undersöka är, om den elevcentrerade 

undervisningen är ”bättre” än den lärarcentrerade undervisningen för eleverna att 

uppnå en öket behärskning av de cellmetaboliska processor, som t.ex. cellandningen, 

i den nuvarande lägen och som den svenska gymnasieskolan ser ut i dag.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor.  

1. Vem är du, din bakgrund, hur många år har du undervisat i 

biologi/naturkunskap? 

2. Vilka förkunskaper har dina elever inom biologi innan undervisningen 

fokuseras på cellandningen?  

3. Vilka aspekter av cellandningen tycker du att eleverna måste kunna när ni har 

slutat att jobba med ämnet?  

4. Du har blivit ombedd att ta med undervisningsmaterial som du använder när 

du undervisar om cellandningen. Vi börjar med att titta på det material du har 

valt att använda. Hur och varför har du valt att använda dig av detta material i 

din undervisning?  

5. Hur väljer du vilka representationer du vill använda i undervisningen för att 

tydliggöra dela av cellandningen som t.ex. lokalisering av processor, glukos 

resa genom cellandningen och vad som händer med energin i första hand 

efter nedbrytning av glukosen 

6. Varför väljer du precis dessa representationer? 

7. Vilken hjälp ger du eleverna att förstå dina visualiseringar (Vad tar du upp 

(pratar om) resp. pekar på och ev. gör andra tillägg)  

8. Vilka delar av din representation tycker du kräver större förklaring under 

genomgången och varför?  

9. Hur vet du att du att eleverna hänger med under din genomgång av 

representationen och att de har uppfattat representationens aspekter på rätt 

sätt (det sätt du hade tänkt dig?)  

10. Använder du dig av animationer i undervisningen av cellandningen?  

11. Hur och varför använder du dig av den/dessa? 

12. Kan du på något sätt ta reda på om där är t.ex. metaforer i animationen som 

misstolkas av eleverna?  

13. Hur får du en känsla av att eleverna förstod det du hade för avsikt att 

undervisa genom användandet av animationen   

14. Hur uppfattar du elevernas förutsättningar för att förstår de illustrationer som 

används i undervisningen? Finns det vissa delar du medvetet undviker att 

inkludera i de representationer som används i undervisningen?  

15. Hur försöker du att engagerar eleverna så att de själva är aktiva i lärandet i 

detta abstrakta ämne?  

16. Finns det en del i din undervisning som fokuserar på att hjälpa eleverna att 

själva skapa egna visualiseringar för cellandningen, i så fall hur?  

17. Hur kan eleverna jobba med cellandningen på ett problemorienterat sätt?  

18. Har du provat olika undervisningsmetoder för cellandningen och vilka tycker 

du har gett en bättre elevförståelse? Finns det delar som du skulle vilja 

inkludera/exkludera i framtiden när du ska undervisa om cellandningen  

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Cellandningen:  

 

Cellandning nämns inte specifikt i skolverkets läroplan men är den 

fundamentala källan till energi i alla djur och växtceller. Den kan 

beskrivas med en simpel kemisk reaktion: 

 CxHxOx + O2 → CO2 + H2O + Energi  

Reaktionen är exoterm, mera energi kommer ut av reaktionen än som går 

in.  

Denna reaktion i cellen är oerhört komplicerad och den har många olika 

steg t.ex. glykolysen och citronsyrecykeln (CC) i olika delar av cellen var 

t.ex. sockermolekylen bryts ner i mindre delar. Energin tappas av i små 

steg och binds kemiskt i ”vätebärare” som ATP, FADH och NADH, som 

igen används senare i processen i elektrontransportkedjan (ETK) där en 

elektron från FADH/NADH tappas av i steg mellan olika 

membranproteiner för att bygga upp en kemisk gradient över ett membran 

vilket utnyttjas till att driva en molekylär ”kvarn” som producerar 

kroppens primära energibärare ATP. I slutet av elektrontransportkedjan 

(ETK) överförs protoner till syre (O2), som tas upp när vi andas, och vatten 

(H2O) bildas. Under tiden har sockret (CxHxOx) brutits ner till mindre delar 

och varje kolatom (C) i sockret lämnar cellen/kroppen i form av CO2.  

 


