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SAMMANFATTNING 

Denna avhandling belyser hur elevdiskussioner om begreppskartor kan bidra 

till en ökad förståelse för innebörden av de utvalda biologiska begreppen hos de 

elever som deltar. Som bakgrund till avhandlingen redovisas forskningsresultat 

vilka visar ett antal svårigheter elever kan ha inom det cellbiologiska 

ämnesområdet. Två exempel på detta är de många ämnesspecifika begreppen och 

att det i cellbiologin finns flera organisationsnivåer. En viktig orsak till dessa 

svårigheter är naturvetenskapens karaktär, där konkreta fenomen förklaras med 

abstrakta modeller och teorier. I bakgrunden finns också tidigare forskning som 

visat att elevers diskussioner med varandra har positiv inverkan på lärandet. Syftet 

med studierna är att undersöka vilken typ av samtal som uppkommer i en 

elevgrupp vid konstruktionen av en begreppskarta och vad deltagarna tyckte om 

uppgiften. 

Resultat från två delstudier redovisas och diskuteras i avhandlingen. Den första 

av dessa studier redovisas i Artikel I. Insamlingen av data gjordes då eleverna 

genomförde en uppgift där de, under diskussioner i små grupper, konstruerade 

begreppskartor inom ämnet cellandning. Eleverna gick i en avgångsklass på det 

naturvetenskapliga programmet. Ytterligare data samlades in vid enskilda 

intervjuer med elever efter genomförandet. Analysen inriktades på i vilken 

utsträckning uttalanden i diskussionerna var biologiskt korrekta, vilken typ av 

samtal grupperna genomförde och hur deltagarna upplevde uppgiften. Resultaten 

visar att många uttalanden är helt eller delvis korrekta. Samtalen innehöll delar där 

eleverna enbart samtyckte till vad någon annan sagt, men också delar där 

deltagarna argumenterade för sitt synsätt. Eleverna uttryckte en positiv upplevelse 

av uppgiften i de efterföljande intervjuerna. 

Den andra studien redovisas i Artikel II. Studien gjordes i en klass som 

studerade genetik. Även här diskuterade elevgrupper hur en begreppskarta skulle 

konstrueras. Data insamlades under diskussioner och vid efterföljande, enskilda 
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intervjuer. Analysen inriktades på tidigare kända svårigheter i genetik, det 

naturvetenskapliga innehållet i samtalen, samtalens karaktär och hur eleverna 

upplevde uppgiften. Resultaten visar att elevernas diskussioner utvecklas mot det 

naturvetenskapliga synsättet genom samtal där de flesta eleverna deltar aktivt och 

också uttrycker egna synpunkter. I intervjuerna uttrycker eleverna sig positivt om 

arbetsuppgiften och flera anser att de fått en bättre förståelse av ämnet. 

Sammanfattningsvis visar resultaten i avhandlingen att samtal om 

begreppskartor kan bidra till en förbättrad förståelse i cellbiologi. 

 

Nyckelord: cellbiologi, elevdiskussioner, begreppskartor 
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ABSTRACT 

The present thesis investigates how peer discussions about concept maps can 

contribute to enhanced learning of the selected concepts among the participating 

students. Previous research on students’ difficulties in cell biology provides a 

background for this thesis. An important reason to those difficulties is the nature of 

science, which includes abstract models and theories as explanations to tangible 

phenomena. Another important basis for the thesis is that previous research has 

showed that peer discussions enhance learning. The aim of the studies is to 

investigate student discussions during the construction of a concept map and also 

investigate students’ individual experience.  

Results from two studies are reported and discussed in this thesis. Paper I 

reports on the first study. In this study, the collection of data was carried out in a 

natural science program class in a Swedish upper secondary school. The collection 

was accomplished while the students, during peer discussion, constructed concept 

maps within the subject of cellular respiration. Additional data was collected 

during individual interviews with students after the assignment. The analyses 

investigated whether or not the utterances were biologically correct, what kind of 

conversation the student groups conducted and how the participants experienced 

the assignment. The results show many correct or partly correct utterances. The 

conversations included parts where the participants only agreed to what someone 

else said, but also parts where students argued for their view. The students 

expressed a positive experience from the assignment in the subsequent interviews. 

The other study is reported on in Paper II. This investigation was carried out in 

a class studying genetics. Just like in the first study, these students also discussed 

the construction of a concept map during peer discussion. Data collection took 

place during discussions and also during subsequent, individual interviews. The 

analyses investigated previous known difficulties in genetics, the scientific content 

of the conversations, the type of conversations and how the participants 

experienced the assignment. The results are discussions which develop towards a 

scientific view by means of conversations where most students participate actively 

and also express their own views. Students express positive views about the 

assignment in the subsequent interviews and most students consider themselves to 

have obtained a better understanding of the subject. A summary of the results in 

this thesis shows that peer discussions can enhance learning in cell biology. 

Keywords: cell biology, peer discussions, concept maps 
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1. INLEDNING 

Alla naturvetenskapliga ämnen har gemensamt att de med abstrakta modeller 

och teorier förklarar konkreta, synliga fenomen. Modellerna och teorierna beskrivs 

med begrepp som den lärande måste behärska för att kunna använda dessa som 

tankeverktyg. Det gör att sättet att tala om naturvetenskap får stor betydelse för 

lärandet (Wellington & Osborne, 2001). Användningen av språket i diskussioner 

har varit centralt för studierna som ligger till grund för detta avhandlingsarbete 

och avhandlingen är skriven inom området ämnesdidaktik med inriktning mot 

biologi. 

Avhandlingens två studier har gjorts inom ämnesområdena cellandning och 

genetik. Fokus för studien har varit hur elever förstår centrala begrepp inom dessa 

ämnen. Viktiga begrepp har därför fått en central roll när elevuppgifterna 

utformats. Dessa uppgifter har varit att utforma begreppskartor för respektive 

ämnesområde genom diskussioner i små grupper. Denna typ av diskussioner har 

visat sig vara en väg för att öka enskilda elevers förståelse inom olika ämnen. I 

genetik har elevdiskussioner tidigare visat sig förbättra individernas förståelse för 

begrepp (Smith et al., 2009). Utveckling av undervisningsmetoder och utvärdering 

av dessa kan bidra till att göra det lättare för elever att förstå ovan nämnda 

ämnesområden. 

Avhandlingen är skriven som en sammanläggningsavhandling, med det mesta 

av materialet också redovisat på svenska i denna kappa. Det är ett medvetet val för 

att presentera en sammanhållen kappa på svenska, men också för att möjliggöra 

publiceringen av artiklarna i internationella tidskrifter. 

 

2. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 

De studier som presenteras här har utgått från intresset av elevernas 

svårigheter att förstå skolbiologins olika begrepp. Det finns också ett intresse av att 

få veta mer om hur diskussioner mellan elever kan bidra till lärande i biologi. 

Studierna utgår därför från dessa områden, som här presenteras mer ingående.  

 

2.1 Biologiundervisningens innehåll 
För varje år som går ökar världens kunskaper om biologiska processer. Inte 

minst inom cellbiologi och genetik har de senaste decenniernas forskning gett en 

stor ökning av vad vi vet om cellers innehåll och processer. Som en följd av detta 

ökar också innehållet och komplexiteten i gymnasieskolans biologikurser. Det 

finns en risk att ambitionen att täcka in så mycket som möjligt kan minska 

utrymmet för elevers egen bearbetning av innehållet (DiCarlo, 2006). Cellbiologi 

omfattar många ämnesspecifika begrepp och den ökande kunskapen medför också 
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att deras antal ökar. I den här studien görs ett försök att organisera en del av 

undervisningen som en övning där elever ges möjlighet att aktivt bearbeta ett 20-

tal centrala begrepp inom de två ämnesområdena cellandning och genetik. Ordet 

begrepp används för att benämna en språklig term med ett abstrakt innehåll, det 

innefattar mer än själva termen och också mer än de olika objekt det betecknar. 

Exempelvis har begreppet protein en abstrakt innebörd som innebär en stor 

molekyl uppbyggd av aminosyror och är en beteckning för både insulin och 

hemoglobin. 

Utformningen av studien utgår också från vad det innebär att lära sig 

naturvetenskap. Här delar jag Drivers m.fl. åsikt att lära naturvetenskap inte 

innebär att individen får kunskap genom att själv göra empiriska upptäckter, utan 

att lära naturvetenskap innebär att introduceras till ett naturvetenskapligt sätt att 

betrakta världen och sedan göra denna kunskap meningsfull för sig själv (Driver, 

Asoko, Leach, Scott, & Mortimer, 1994). Det som tagit flera hundratals år av 

forskning kan knappast upptäckas av den lärande på annat sätt än att de 

vetenskapliga idéerna presenteras av en lärare eller någon annan som har mer 

kunskap om ämnet. De två ämnesområdena har tidigare undersökts i flera studier 

och för respektive ämnesområde har svårigheter rapporterats (se 2.1.1 Cellandning 

och 2.1.2 Genetik). 

Ytterligare en utgångspunkt är att de kunskaper vi idag har inom 

naturvetenskap inte utvecklats utan motsättningar och diskussioner. Genom 

historien har naturvetenskapen utvecklats genom att förklaringsmodeller har 

jämförts och argument ställt mot varandra. Kritisk granskning är ett av 

naturvetenskapens kännetecken. I en sammanfattande artikel över forskning inom 

naturvetenskaplig utbildning har J. Osborne påtalat bristen på möjligheter till att 

öva argumentation i naturvetenskap (Osborne, 2010). Elevernas diskussioner och 

möjligheten till argumentation i utformningen av den här studien är ett arbetssätt 

som kan öka möjligheten att öva dessa färdigheter. 

 

2.1.1 Cellandning 

Ämnesområdet cellandning har visat sig innehålla svårigheter för elever 

(Anderson, Sheldon, & Dubay, 1990; Igelsrud, 1989; Songer & Mintzes, 1994). 

Dessa svårigheter kan t.ex. bero på en sammanblandning av hur begrepp används 

i vardagligt språk och i naturvetenskapligt språk. Begreppet cellandning 

(respiration) är för vissa studenter synonymt med människans andning (breathing), 

en konkret händelse (Anderson et al., 1990). Vid frågan om att definiera respiration 

handlade över 80 procent av studenternas svar om gasutbyte, lungor och luft. 

Ingen student nämnde glukos eller liknande, mycket få nämnde föda eller energi 

(ibid.). Även i det svenska språket är det fråga om andning av två slag, så det 

vardagliga och naturvetenskapliga finns även här. Cellandningen handlar om 
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processer på molekylär nivå, medan andning hos människan är något man kan se. 

Ovan nämnda studie var inriktad på studenter som inte hade biologi som 

huvudämne, men även äldre biologistudenter har visat sig ha svårigheter inom 

området (Songer & Mintzes, 1994). På frågan om syrets roll redovisades i den 

studien ett antal alternativa förklaringar, som att ”syret fungerar som energikälla 

för kroppens celler” och ”det [syret] ger musklerna frisk luft så de kan slappna av”. 

Svårigheterna att förklara på vilken nivå syret används, muskel- eller cellnivå, kan 

också bero på hur vår kunskap inom naturvetenskap är uppbyggd och nämnda 

artikel fastslår att: 

 

“Bland studenters svårigheter finns en brist på erfarenhet att “tänka på 

cellnivå”; detta innebär att leta cellulära förklaringar till fenomen som visar 

sig på organism- och samhällsnivå i den biologiska organisationen, det kan 

till exempel vara fenomen som innefattar ett gasutbyte eller utnyttjande av 

föda” (p 632, Songer & Mintzes, 1994, författarens översättning).  

 

Ovanstående citat gäller för studiens båda ämnesområden och omfattar också 

annan naturvetenskap. Det handlar om de olika biologiska organisationsnivåer 

kunskapen omfattar. 

 

2.1.2 Genetik 

Valet av genetik som ett ämnesområde gjordes av det skälet att genetik är ett 

område inom biologiundervisningen som tidigare forskning rapporterat som svårt 

för elever. Knippels (2002) har gjort en beskrivning av fem viktiga orsaker till 

svårigheterna. För det första har genetiken en omfattande terminologi. God 

kunskap om de olika begreppens betydelse ökar möjligheterna att lyckas med sina 

studier och elever har beskrivit den stora mängden nya begrepp som ett hinder för 

att lyckas (Bahar, Johnstone, & Hansell, 1999). Ett andra problem är att förstå att de 

korsningsscheman som används inom Mendelsk genetik är ett uttryck för 

matematisk sannolikhet. I korsningsschemat kombineras anlag i gameter från 

föräldragenerationen på alla tänkbara sätt och resultatet visar avkommans möjliga 

anlagskombinationer. Om korsningsscheman används rutinmässigt och den 

matematiska sannolikheten inte betonas tillräckligt, finns en risk för att studenter 

tolkar schemat som att det är exakt så anlagen kommer att fördelas i varje enskild 

situation. Nästa svårighet är kopplad till den föregående, nämligen hur gameterna 

i föräldragenerationen uppkommer. Skillnaden mellan vanlig celldelning (mitos) 

och reduktionsdelning (meios) är förvirrande för elever och en viktig orsak till 

förvirringen är vilken relation begrepp har till varandra. Det kan till exempel vara 

relationen mellan kromosomer i en gamet och i ett befruktat ägg (Wood-Robinson, 

Lewis, & Leach, 2000). En annan studie visar att det är svårare att förstå 
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mekanismen för meios än för mitos (Marbach-Ad & Stavy, 2000). En förvirrande 

omständighet kan vara att processerna ofta presenteras parallellt i undervisningen 

(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1978). Det är processer som pågår parallellt i 

människokroppen, men de skulle också kunna beskrivas som två delar av 

individens livscykel. Den fjärde svårigheten i Knippels beskrivning är också 

kopplat till hur presentationen i läromedel görs. DNA, meios och bildningen av 

gameter är i många läromedel skilt från kapitel om Mendelsk genetik, som 

innefattar ärftlighet och korsningsscheman. Det rapporteras i studier från flera 

länder och är också det sätt ämnet presenteras i många svenska läromedel. 

Slutligen finns en svårighet i lärandet av genetik, som går igen även i cellandning 

och många andra naturvetenskapliga ämnesområden. Genetiken innefattar flera 

biologiska organisationsnivåer, ett begrepp som presenteras i avsnitt 2.2. 

 

2.2  Biologiska organisationsnivåer 
Naturvetenskap kan förstås på olika nivåer. Det finns tydliga makroskopiska 

fenomen eller händelser, vilka kan förklaras med hjälp av molekyler och annat, 

som är osynligt för blotta ögat. Johnstone har beskrivit detta som three levels of 

thought inom kemin (Johnstone, 1991) innefattande; de synliga, makroskopiska 

fenomenen, den sub-mikroskopiska nivån med molekyler, joner o.s.v. och slutligen 

symbolerna som representerar de sub-molekylära partiklarna. Johnstone pekar på 

det faktum att innan studenter kommer i kontakt med de naturvetenskapliga 

teorierna utgörs deras erfarenheter först och främst av konkreta exempel från den 

makroskopiska världen. För att förstå de naturvetenskapliga teorierna måste dessa 

erfarenheter kopplas ihop med de nya molekylära och cellulära begreppen. 

Forskning har tidigare visat att studenter har svårt att göra dessa kopplingar 

(Bahar et al., 1999). Ett exempel på det är en studie där elever gör 

övergeneralisering i fråga om cellers specialisering och har uppfattningen att det 

finns specialiserade celler för både protein- och energiproduktion (Dreyfus & 

Jungwirth, 1989). En erfaren lärare har förståelse för sambanden mellan de olika 

organisationsnivåerna och förflyttar sig mellan dessa när de naturvetenskapliga 

idéerna ska introduceras för eleverna. Då kan varje cells behov av att själv försörja 

sig med protein och energi, oavsett placering i organ och organism, vara så 

självklart att det inte blir en del av undervisningen om proteinsyntes eller 

ämnesomsättning. Om inte eleverna får hjälp att göra kopplingar till andra 

organisationsnivåer kan det att utgöra ett hinder för inlärningen (Bahar et al., 

1999). 

Inom biologin liknar organisationsnivåerna kemin, men man kan också 

innefatta den cellulära nivån och de makroskopiska fenomenen kan indelas i 

organism, populationer och ekosystem, figur 1. 
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Molekyler Celler Organ och Organism 

 

 

 

Population Ekosystem  

Figur 1: Exempel på organisationsnivåer inom biologi, från molekylär- till ekosystemsnivå. 

 

Den lärande kan se flercelliga organismer och iaktta händelser på den flercelliga 

nivån. Med hjälp av ett mikroskop kan celler och kromosomer bli synliga, men de 

processer som sker på molekylär nivå i cellerna förblir osynliga. För att stimulera 

till en diskussion om samband mellan olika biologiska organisationsnivåer valdes 

elevuppgiftens begrepp i mina två studier från tre av dessa nivåer. En synlig, 

makroskopisk nivå som representeras av en flercellig organism, en cellulär, 

mikroskopisk nivå och en molekylär nivå. 

 

2.3 Peer discussion och interactive engagement methods 
Studenters diskussioner med varandra, och ett ökat studentengagemang i 

undervisningen, har visat sig kunna ge effekter för lärandet. Flera tidigare studier 

har visat positiva resultat. Peer discussion avser diskussioner där deltagarna är 

jämbördiga, det kan vara studenter på samma kurs eller kollegor. På svenska finns 

inget motsvarande begrepp. Peer används i många sammanhang för att tydliggöra 

att deltagarna är lika i något avseende, som t.ex. i utbildningsnivå eller ålder. Att 

denna typ av diskussion kan förbättra studenters lärande stöds av tidigare 

forskning. Peer discussions har visat sig förbättra studenters prestationer när de 

besvarat frågor kring begrepp inom genetik (Smith et al., 2009). Författarna visar 

där att oavsett om någon i diskussionsgruppen kunde besvara frågorna före 

diskussionen, så förbättrades studenternas resultat efter att diskussionerna 

genomförts. Det tyder på att de förbättrade resultaten inte bara kan förklaras med 

att man lärt av någon med bättre kunskaper i ämnet, utan förbättringen beror 

också på diskussionen i sig. Denna slutsats stöddes också av studenterna själva. De 
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påpekade att om någon är mer kunnig än de andra kan det också hämma 

diskussionen (ibid). I en annan studie jämfördes en stor grupp studenter (n=73) 

som undervisats med enbart storföreläsningar med en lika stor studentgrupp, där 

30 % av föreläsningarna bytts ut mot diskussionsaktiviteter i förbestämda 

studentgrupper (Knight & Wood, 2005). Aktiviteterna bestod av olika uppgifter, 

exempelvis flervalsfrågor där alternativen diskuterades i grupperna och 

artikelläsning med frågor för grupperna att besvara. Studenternas kunskapsökning 

var signifikant bättre för de studenter som deltagit i undervisningen med 

diskussionsaktiviteter. 

I en metastudie, vilken omfattade sextusen fysikstudenter, har resultaten från 

grupper där interactive engagement methods (IE) använts jämförts med resultat från 

grupper som undervisats med traditionella metoder. IE innefattade här metoder 

som gynnade studenternas egna engagemang i aktiviteter där studenterna fick 

direkt återkoppling genom diskussioner med andra studenter och/eller läraren 

(Hake, 1998). Resultaten i efterföljande tester var signifikant bättre för studenter 

som undervisats med IE-metoder. Detta gällde både i test som rörde 

begreppsförståelse och i problemlösningstest. IE behöver inte handla om att 

argumentera för sina personliga åsikter, utan kan också vara en möjlighet att 

diskutera sin tolkning av något naturvetenskapligt innehåll. I andra studier av 

interaktiva undervisningsmetoder i fysik har elevernas förmåga att förstå och 

resonera om komplexa samband också förbättrats (Crouch & Mazur, 2001). 

Utformningen av uppgiften i min studie syftar till att aktivera eleverna, stimulera 

till en diskussion av det valda ämnesområdet och ge en möjlighet till förbättrade 

kunskaper. 

 

2.4  Begreppskartor 
I mina studier har jag valt konstruktionen av en begreppskarta som aktivitet för 

att stimulera till diskussion. En begreppskarta innehåller både begrepp och 

kopplingar mellan begreppen i form av korta ord eller fraser. I figur 2 finns ett 

exempel på en begreppskarta, i det fallet en karta över avhandlingens två studier.  
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Figur 2: Begreppskarta över innehållet i avhandlingens två studier. 

 

Konstruktionen av en begreppskarta är en aktivitet som kan användas i många 

sammanhang för att redogöra för hur ett antal begrepp relaterar till varandra. 

Wellington och Osborne (2001) föreslår metoden som en möjlighet för studenter att 

både få tänka över begreppens betydelse och att ge orden en plats i ett nät av 

andra, för sammanhanget betydelsefulla, ord. Uppgiften är inte tänkt att 

genomföras enskilt, utan eleverna ska i små grupper konstruera en grafisk 

representation av sin gemensamma förståelse för det sammanhang som begreppen 

ingår i. På så vis kan deltagarna stimuleras att uttrycka sin förståelse av 

ämnesorden. Antalet begrepp bör vara mellan sex och 20 ord och elevernas uppgift 

är att med linjer koppla samman de ord de tycker hör ihop. På linjerna skrivs 

sedan ett ord eller en fras för att ange på vilket sätt orden hör ihop (Wellington & 

Osborne, 2001, sidan 84-88). Kinchin och Hay (2000) har beskrivit ett sätt att 

bedöma kvaliteten på begreppskartor genom att dela in dem i formerna kedja, 

ekrar (som i ett cykelhjul) och nät (Kinchin, Hay, & Adams, 2000). Den nätformade 

begreppskartan representerar den mest integrerade och djupaste förståelsen av 

ämnet. 

Användning av begreppskartor utvecklades av Joseph Novak och hans 

forskargrupp under början av 70-talet (J. D. Novak & Musonda, 1991). I denna 

avhandlings studier har användningen av begreppskartor begränsats till att kartan 
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fått fungera som ett verktyg för att strukturera diskussionen och utformningen har 

varje diskussionsgrupp bestämt själva. Novak har i sin utveckling av 

begreppskartornas användning lagt till ett hierarkiskt moment där de begrepp som 

är mest omfattande finns överst i kartan och mer specifika begrepp finns längre ner 

(J. D. Novak & Cañas, 2008). Den utformningen har sin grund i Ausubels 

Assimilation Learning Theory (Ausubel et al., 1978). För att kort beskriva den teorin 

kan man säga att Ausubel poängterar vikten av meningsfullt lärande. Vid 

meningsfullt lärande väljer den lärande att knyta den nya kunskapen till redan 

existerande, kognitiva strukturer. Begreppskartorna blir då en grafisk 

representation av hur sådana strukturer är uppbyggda. Vikten av att knyta an till 

det den lärande redan känner till betonas i Ausubels teori och sammanfattas i 

följande citat: 

 

“If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would 

say this: The most important single factor influencing learning is what the 

learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly.” (Ausubel 

et al., 1978) 

 

I kartorna representeras meningsfullt lärande av att mer omfattande begrepp 

kommer högt upp och differentieras sedan nedåt till mer specifika begrepp. I det 

tidigare exemplet med insulin och hemoglobin (Se 2.1 Biologiundervisningens 

innehåll), är dessa begrepp relativt specifika och kanske redan kända för 

studenterna. Att anknyta till dem kan göra att proteinsyntes och proteiners olika 

uppgifter blir meningsfullare att lära sig. I sitt arbete har J. Novak använt 

begreppskartor i många sammanhang, både inom skolor och företag, för att 

kartlägga och utveckla kunskap. I de studier som presenteras här har eleverna 

använt datorprogrammet CmapTools, vilket bygger på Novaks arbete och finns 

tillgängligt på Institute for Human Cognition and Technology 

(http://cmap.ihmc.us/) (J. D. Novak & Cañas, 2008). 

 

2.5  Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med de två studier som redovisas här är att designa en uppgift där 

centrala begrepp från olika organisationsnivåer inom respektive ämnesområde 

ingår. Uppgiften kan stimulera till en diskussion om innebörden hos centrala, 

ämnesspecifika begrepp och begreppens relationer till varandra. Genom att välja 

centrala begrepp inom ämnesområdet till kartan så kan diskussionerna till en del 

styras mot dessa och gruppen måste då bearbeta sin förståelse för begreppen. 

Begreppskartorna kan utgöra en möjlighet för elever att se samband mellan de 

tidigare beskrivna organisationsnivåerna inom biologi (se 2.3 Biologiska 

http://cmap.ihmc.us/
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organisationsnivåer). För att undersöka om detta syfte uppnåtts ställdes följande 

forskningsfrågor: 

 

Cellandning 

 Hur uttrycker deltagarna sin förståelse för relationerna mellan begrepp från 

olika biologiska organisationsnivåer? 

 Hur kommer eleverna överens om kartans konstruktion? 

 Hur upplever eleverna uppgiften att konstruera en begreppskarta? 

 

Genetik 

Frågor om ämnesinnehållet: 

 Hur uttrycker eleverna sin förståelse för de ämnesspecifika begreppen och 

utvecklas elevernas resonemang under diskussionen? 

 Hur uttrycker eleverna sin förståelse för bildningen av gameter och 

utvecklas elevernas resonemang under diskussionen? 

 Hur uttrycker eleverna sin förståelse för relationerna mellan begrepp från 

olika biologiska organisationsnivåer? 

 

Frågor om uppgiftens utformning: 

 Är flera deltagare i grupperna aktiva under diskussionerna och hur besvarar 

deltagarna varandras inlägg? 

 Vad tycker eleverna om uppgiftens utformning?  

 

3.  SPRÅK OCH LÄRANDE I NATURVETENSKAP 

Att språk och lärande hör ihop är något som uppmärksammats i många studier. 

Wellington och Osborne slår fast att lärare i naturvetenskap också är språklärare. 

Att lära sig naturvetenskap är också att lära sig ett nytt språk (Wellington & 

Osborne, 2001, s.5). Det finns därför skäl att ägna en tanke åt hur språket tränas i 

klassrummet och vid inlärning. Uppgiften för eleverna i dessa studier erbjuder ett 

tillfälle att använda de naturvetenskapliga begreppen och öva sitt 

naturvetenskapliga språk. Bakhtin introducerade termen socialt språk för att 

markera att människor i skilda sociala sammanhang inte använder samma sätt att 

tala, även om själva språket kan vara detsamma (Bakhtin, Emerson, & Holquist, 

1986). Betydelsen av termen socialt språk är den specifika diskurs som finns hos en 

grupp i samhället, det kan vara ett speciellt yrke eller en åldersgrupp. Språket som 

används i skolans naturvetenskap är en sådan typ av diskurs och den lärande 

måste behärska det speciella språk som används där. Det kan till exempel handla 

om att beskriva materia i termer av atomer och joner. Individen har förstås kunnat 

prata om olika ämnen sedan länge, men i vardagens sociala språk är t.ex. kol och 
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salt något man kan se och den osynliga uppbyggnaden är oftast irrelevant för 

samtal i vardagslivet. 

 

3.1 Individ- och socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Om språket är av central betydelse måste det också påverka hur lärandet ska 

organiseras. Forskning kring lärande har länge influerats av ett 

individkonstruktivistiskt synsätt. Individens erfarenhet av naturvetenskapliga 

fenomen är då det som är avgörande för lärandet och är också i centrum för 

forskningen (Helldén, Lindahl, & Redfors, 2005). Det individkonstruktivistiska 

synsättet ser lärandet som ett aktivt intellektuellt engagemang, där den lärande 

konstruerar sina kognitiva strukturer utifrån sina erfarenheter. Lärandet sker 

framförallt när individen möter verkligheten och gör empiriska erfarenheter. 

Återupptäckten av Vygotskys sociokulturella perspektiv under 80-talet kom att 

påverka sättet att se på lärande inom många områden (Palincsar, 1998; Wertsch, 

1998). Den ryske psykologen, pedagogen och filosofen Lev Vygotsky (1896-1934) 

formulerade sin teori kring begreppsbildning hos barnet och i teorin är det centralt 

att begreppsbildning sker genom ett samspel mellan språk och tanke (Vygotsky, 

1987). Driver m.fl. (1994) argumenterar för att det individkonstruktivistiska 

perspektivet inte tar tillräcklig hänsyn till att ett lärande i naturvetenskap också 

innefattar en socialisering in i det naturvetenskapliga symbolspråket och dess 

begrepp. Med ett socialt perspektiv tar man också hänsyn till att den lärande måste 

bli införstådd med de naturvetenskapliga idéerna. Det är inte bara en fråga om att 

läsa the book of nature, d.v.s. göra egna empiriska erfarenheter (ibid.). Det handlar 

också om att introduceras till modeller och begrepp, vilka har tagit åtskillig 

tankekraft att formulera. Björn Andersson har beskrivit synsättet på följande sätt:  

 

”Plattformen kan karaktäriseras som ”socialkonstruktivistisk”, vilket i 

korthet innebär att kunnande ses som individuellt konstruerat men socialt 

medierat” (Andersson, 2000).  

 

Det naturvetenskapliga symbolspråket omfattar numera mängder av begrepp, 

såsom elektroner, joner, strålning och gener. Sannolikheten för att individer ska 

upptäcka innebörden hos dessa genom egna empiriska undersökningar är mycket 

liten. Det konstruktivistiska synsättet behöver därför kompletteras med ett 

perspektiv på lärande som innebär att den lärande måste bli introducerad av 

någon med större erfarenhet i ämnet. Att lära sig naturvetenskap innebär då också 

att lära sig använda skolans naturvetenskapliga språk. 
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3.2  Ett sätt att omsätta socialkonstruktivism i praktiken 
Mortimer och Scott (2003) har använt ovanstående perspektiv för att beskriva 

sin syn på vilka olika moment som bör finnas i en undervisningssekvens. Enligt 

dem bör undervisningen göras i tre steg (figur 3). I första steget presenteras det 

naturvetenskapliga innehållet. Här är lärarens uppgift inte bara att presentera de 

naturvetenskapliga fenomenen, utan också skolans naturvetenskapliga 

förklaringar till fenomenen. Det kan för eleven innebära ett nytt sätt att se på något 

välbekant, exempelvis materia eller, som i mina studier, ämnesomsättning och 

ärftlighet. Målet med undervisningen är att få en möjlighet att ge bekanta fenomen 

en ny förklaring med hjälp av skolans naturvetenskap. 
 

 

 

 

Figur 3: Undervisningens tre steg (enl. Mortimer & Scott, 2003) 

 

I nästa steg av undervisningen ska den lärande få möjlighet att göra sin egen 

tolkning av det naturvetenskapliga innehållet. I sociokulturell teori kallas 

fenomenet appropriering och innebörden här är den tid det tar från att den lärande 

möter begreppet första gången till det att hon eller han använder det utan hinder. I 

detta skede är läraren mycket viktig för att approprieringen ska bli framgångsrik. 

Enligt Vygotsky finns en zone of proximal development (ZPD), ett möjligt 

utvecklingsområde, och med hjälp av en lärare eller någon med större erfarenhet i 

ämnet kan den lärande nå mycket längre än om hon eller han arbetar på egen hand 

(Vygotsky, 1987). I undervisningens sista och tredje steg ska den lärande få 

möjlighet att tillämpa sin nyvunna kunskap på egen hand i nya sammanhang. 

Elevernas uppgift i dessa studier, att i en mindre grupp konstruera en 

begreppskarta, kan liknas vid det tredje steget i en sådan undervisningssekvens. 

 

4. METOD 

4.1  Konstruktion av begreppskarta i ämnet cellandning 

4.1.1  Deltagare 

Datainsamlingen för den första studien (Westman, 2011) gjordes i en 

avgångsklass på naturvetenskapsprogrammet efter att de hade avslutat sina 

studier i cellbiologi. Cellbiologi hade ingått som moment i kurserna Kemi B och 

Biologi B. Biologi B-kursens cellbiologiavsnitt var det senast lästa och hade 

Ge elever stöd till 

meningsskapande 

och appropriering 

Överlämna ansvaret 

för tillämpning av de 

vetenskapliga 

idéerna 

Göra de natur-

vetenskapliga 

idéerna tillgängliga 
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avslutats en månad innan studien genomfördes. Alla elever från en klass inbjöds 

att delta i övningen, vilken genomfördes med en grupp i taget utanför ordinarie 

lektionstid. Alla utom en av de inbjudna eleverna deltog (n=17).  

 

4.1.2 Datainsamling 

Insamlingen av data gjordes då eleverna arbetade två eller tre tillsammans med 

en uppgift där de skulle konstruera en begreppskarta av 18 cellbiologiska begrepp 

(Figur 4). Sammanlagt dokumenterades arbetet i sex grupper. Begreppen valdes 

för att representera olika biologiska organisationsnivåer. Antalet begrepp är inte 

jämnt fördelat mellan de olika nivåerna, eftersom begreppen också valdes för att 

kunna besvara frågan om hur en människa kan få energi till musklernas arbete. 

Denna fråga var intressant att ställa för att pröva gruppernas förmåga till följande: 

att tänka på cellulär och molekylär nivå för att förklara biologiska fenomen som 

visar sig på makroskopisk nivå. Detta har i tidigare studier rapporterats som något 

elever är ovana vid och därför har svårigheter med (Songer & Mintzes, 1994).  

 

 

Figur 4: Begrepp och fråga för uppgiften att konstruera en begreppskarta om cellandning. 
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Begreppskartorna konstruerades i programmet CMapTools (J. D. Novak & 

Cañas, 2008), vilket presenterades för grupperna i början av övningen. Grupperna 

fick 40 minuter på sig för att genomföra uppgiften och alla grupper utom en 

arbetade under hela den tiden, den sista gruppen var färdig ca tio minuter tidigare. 

Medan eleverna genomförde uppgiften spelades gruppernas diskussioner in. Åtta 

av deltagarna deltog också i individuella intervjuer. Urvalet gjordes genom att 

fråga efter frivilliga ur grupperna. Intervjuerna var semistrukturerade och sex 

frågor användes (tabell 1) 

 

Tabell 1: Frågor till de individuella intervjuerna om uppgiften i cellandning. 

Kartans utseende 

 Det här är kartan ni kom överens om. Vill du säga något om hur begreppen 

placerats? 

Uppgiftens utformning 

 Har du gjort någon liknande uppgift tidigare? 

 Vad tänkte du när ni fick veta vad ni skulle göra? 

 Vad tyckte du om er grupps diskussion? 

 Kan du tänka dig någon orsak till att använda begreppskartor då man ska 

lära sig ett nytt ämnesområde? 

 Om du kan det, på vilket sätt tror du begreppskartor kan vara användbara? 

 

4.1.3  Analys 

Alla gruppers diskussioner transkriberades ordagrant. Transkripten 

analyserades på två sätt för att besvara de tre forskningsfrågorna (Se 2.5 Syfte och 

forskningsfrågor). I analysen undersöktes både hur eleverna uttryckte sin 

förståelse för relationerna mellan begreppen och vilken typ av diskussioner 

eleverna genomförde för att komma överens. För att genomföra analysen användes 

en kategorisering som utvecklats av S. Mork (Mork, 2005). Kategoriseringen 

bygger på indelning av samtalstyper, vilken tidigare använts av Mercer m.fl. 

(Mercer, 1995). Mork har också lagt till en kategorisering av i vilken utsträckning 

diskussionernas innehåll är biologiskt korrekt. Det biologiska innehållet i 

uttalandena har delats in i fyra kategorier: 

 

 Felaktigt: oriktig användning av information, bidrar med felaktig 

information 

 Moderat: delvis riktigt, men också delvis oriktig information, tillägg av 

delvis riktig information 

 Förväntad: riktig användning av information, tillägg av riktig information 

 Annat: vardagsspråk, ej avslutade meningar, uttalanden utanför ämnet, 

inget särskilt innehåll 
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För att besvara frågan om hur grupperna kommer överens om vad kartan ska 

innehålla kategoriseras deltagarnas uttalande i tre kategorier (här används de 

engelska beteckningarna för kategorierna): 

 

 Disputational talk: olika uppfattningar ställs mot varandra och gruppen 

kommer inte överens om någon gemensam lösning, utan försvarar sina 

individuella åsikter 

 Cumulative talk: gruppen tar ett gemensamt beslut, men diskuterar 

egentligen inte sina olika uppfattningar 

 Exploratory talk: kritisk, men konstruktiv diskussion 

 

Analyserna fokuserades på de delar i diskussionerna där relationer mellan 

begrepp från olika organisationsnivåer diskuterades. 

Även de enskilda intervjuerna transkriberades. Hur eleverna upplevde arbetet 

med uppgiften undersöktes i de efterföljande intervjuerna. Där besvarade eleverna 

frågor om hur de upplevde arbetet i gruppen, vad de ansåg om arbetsuppgiften 

och de fick också möjlighet att kommentera sin färdiga karta. 

 

4.2  Konstruktion av begreppskarta i genetik 

4.2.1  Deltagare och undervisningssekvens 

Datainsamlingen för denna studie gjordes i en svensk gymnasieskola 

(Westman, 2011). Deltagarna var elever i åldrarna 18 till 19 år gamla (n = 13) och 

gick på olika gymnasieprogram. De läste kursen Naturkunskap B som individuellt 

val på bl.a. teknikprogrammet, estetiska programmet och byggprogrammet. Ingen 

av eleverna i studien gick på det naturvetenskapliga programmet. De 

förkunskaper eleverna hade i genetik kom med andra ord från grundskolans 

undervisning. Genetik lästes som en del i naturkunskapen och momentet 

omfattade tio timmar. Under större delen av den tiden genomfördes 

undervisningen i helklass, med genomgångar av begrepp och biologiska processer. 

Undervisningen hölls av klassens ordinarie lärare. Eleverna arbetade också med 

instuderingsfrågor och skriftliga uppgifter, som att utforma släktträd. Den här 

delen av kursen liknade den genomsnittliga undervisningen i biologi och 

naturkunskap i svensk gymnasieskola. Efter fyra lektioner ägnade eleverna den 

femte åt att i små grupper konstruera en begreppskarta. Programmet CMapTools 

hade introducerats genom en 20 minuters genomgång under lektionen innan 

datainsamlingen. I introduktionen fick eleverna se de grundläggande funktionerna 

i programmet och själva prova att göra en begreppskarta av några vardagliga 

begrepp. En kort, avslutande diskussion hölls i helklass vid lektionstillfället efter 

datainsamlingen, då ett exempel på hur begrepp kan kopplas ihop gavs av 

forskaren och eleverna fick möjlighet att kommentera förslagen. Resterande 
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lektioner genomfördes på samma sätt som de fyra första. Undervisningssekvensen 

fram till konstruktionen av begreppskartan har drag av Mortimer & Scotts förslag 

till undervisningens tre steg; eleverna fick de naturvetenskapliga idéerna 

presenterade av sin lärare, eleverna bearbetade innehållet med handledning på 

helklasslektioner och därefter fick de använda sin tolkning tillsammans med andra 

elever i en gruppuppgift. Efter att elevgrupperna utfört uppgiften tillfrågades hela 

klassen om några elever ville delta i en enskild intervju om arbetssättet de provat. 

 

4.2.2  Datainsamling 

Insamlingen av data gjordes under den lektion där eleverna fick i uppgift att 

konstruera en begreppskarta (J. D. Novak & Cañas, 2008). Begreppskartan skulle 

bestå av 20 genetiska begrepp de mött under tidigare lektioner i genetik. Arbetet 

gjordes i små grupper om tre eller fyra personer. Enligt tidigare resonemang följer 

arbetssättet tanken att om någon ska lära sig något måste lärandet innefatta ett 

aktivt intellektuellt engagemang och kunskapen måste göras meningsfull för den 

lärande själv (Driver et al., 1994). Här överlåter läraren en del av ansvaret till 

eleverna genom att ge dem en uppgift att diskutera i mindre grupper. Det innebär 

att den lärande inte enbart får en presentation av ämnesinnehållet utan också 

bereds möjlighet att diskutera igenom sin egen tolkning av detta (Mortimer & 

Scott, 2003). Under datainsamlingen arbetade eleverna i grupper om tre eller fyra 

och skulle under arbetet komma överens om hur de 20 givna genetiska begreppen 

skulle kopplas ihop i en begreppskarta. Kartan skulle också svara på frågan om 

hur två föräldrar med fräknar kan få ett barn som saknar fräknar, då anlaget för 

fräknar är dominant (Figur 5). 

 

Figur 5: Begrepp och fråga för uppgiften att konstruera en begreppskarta om genetik. 
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Begreppen var utvalda av forskaren och representerade de centrala begrepp 

som den tidigare undervisningen omfattat. De var också valda för att representera 

de olika biologiska organisationsnivåerna som kan utgöra en svårighet för elever 

(Johnstone, 1991). De två celldelningsprocesserna valdes också av samma 

anledning (Lewis, Leach, & Wood-Robinson, 2000). Alla diskussioner spelades in 

och kartorna sparades som bildfiler. Fem elever deltog i de enskilda intervjuerna. 

Intervjuerna var semistrukturerade och sex frågor användes (tabell 2). 

 

Tabell 2: Frågor till de individuella intervjuerna om uppgiften i genetik. 

Frågor om uppgiften: 

 Här är er grupps karta. Hur tycker du att det gick att lösa uppgiften för er?  

 Var det någon koppling som du inte tänkt på själv, som någon annan 

formulerade? 

Frågor om innehållet: 

 Var det någon del av kartan där du tyckte det gick lätt att formulera ord för 

kopplingarna mellan begreppen? 

 Var det någon del som du tyckte var svår att formulera ord för 

kopplingarna? 

 Är det något ni inte fått med i kartan, som du tycker ska vara med nu när du 

ser den igen? 

 Var det i så fall något du kom på efter vår gemensamma genomgång? 

 

Även de enskilda intervjuerna spelades in och transkriberades. 

 

4.2.3  Analys och nytt analytiskt ramverk 

Elevgruppernas diskussioner analyserades med hjälp av delar från ett 

analytiskt ramverk som utvecklats av Mortimer & Scott (Mortimer & Scott, 2003). 

Ramverket kan användas för analys av samtal om naturvetenskap i skolsituationer, 

analysen kan göras både av samtal i helklassundervisning och i små elevgrupper. 

Orsaken till att inte samma ramverk som i cellandningsstudien användes i den här 

studien, var att det fanns ett önskemål om att på ett bättre sätt mäta hur aktiva de 

olika deltagarna var i diskussionerna. 

Det analytiska ramverket tar hänsyn till totalt fem aspekter i de 

naturvetenskapliga samtalen som förs. Analysen kan göras vid lärarens 

presentation av det naturvetenskapliga innehållet eller när det sedan bearbetas av 

lärare och elever (Tabell 3). Aspekterna grupperas i tre dimensioner, vilka tar 

hänsyn till fokus, inställning (approach) och vad som händer (handlingen) under 

samtalen. 
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Tabell 3: Analytiskt ramverk för helklass- och gruppdiskussioner (Mortimer & Scott, 2003). 

 

DIMENSION ASPEKT 

FOKUS 1.Undervisningens syfte 2.Innehåll 

INSTÄLLNING 3.Kommunikativ inställning 

HANDLING 4.Diskursmönster 5.Lärarens ingripanden 

(intervention) 

 

För att besvara denna studies forskningsfrågor, om gruppernas diskussioner, 

användes ramverkets andra, tredje och fjärde aspekt. Här följer en närmare 

presentation av de aspekterna. 

 

Dimension 1: Fokus 

Fokus för klassrums- eller gruppdiskussionen kan ha varierande innehåll. 

Innehållet kategoriserades i denna studie med avseende på om deltagarna 

använde ett naturvetenskapligt språk i sina diskussioner. Den kategoriseringen 

kan visa om deltagarna kan tillämpa det sociala språk som används i skolans 

naturvetenskap.  

 

Dimension 2: Kommunikativ inställning 

Den kommunikativa inställningen i gruppen kan variera. Kommunikativ 

inställning kategoriserar vilken typ av diskussion gruppen för. Ramverket tar 

hänsyn till om flera deltagare kommer till tals och också hur många synpunkter 

som framförs. En auktoritativ inställning låter bara en åsikt höras i diskussionen 

medan en dialogisk inställning tar hänsyn till flera aspekter. Kommunikationen 

bedöms som interaktiv om flera personer deltar, medan den är icke-interaktiv om 

endast en person talar. På detta sätt kan kommunikationen karaktäriseras i fyra 

grupper (tabell 4). 

 

Tabell 4: Kommunikativ inställning (författarens översättning). 

 INTERAKTIV (› 1 person)  ICKE-INTERAKTIV 

DIALOGISK (› 1 synpunkt) Interaktiv/Dialogisk Icke-interaktiv/Dialogisk 

AUKTORITATIV Interaktiv/Auktoritativ Icke-interaktiv/Auktoritativ 
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Ramverket har med ovanstående indelning några kategorier, som man kanske 

inte omedelbart tänker på. Det går till exempel att ha en icke-interaktiv, men 

dialogisk inställning. Till exempel kan en erfaren lärare vara ensam om att tala, 

men ändå ta upp olika exempel på hur ett ämne kan tolkas utifrån hur tidigare 

studenter resonerat. I motsats till det kan en grupp föra en auktoritativ diskussion, 

om inte alla deltagare av någon anledning har möjlighet att få uttrycka sitt synsätt. 

 

Dimension 3: Handling 

Ramverkets sista del utforskar hur samtalen utvecklas. Här har jag använt den 

del som kategoriserar vilket diskursmönster diskussionerna har. Ramverket har 

två kategorier.  Den första är tredelad, någon (läraren eller en elev) initierar en 

kommunikation genom att ställa en fråga, någon besvarar den och 

kommunikationen avslutas med att den första personen utvärderar svaret. På 

engelska har mönstret fått beteckningen I-R-E, efter Initiation-Response-

Evaluation. Den andra kategorin innefattar ett annat sätt att behandla ett svar. 

Genom att på något sätt uppmuntra den som svarar till att utveckla sin synpunkt 

kan kommunikationen fortsätta lite längre och bli ett mönster av initiering-

respons-feedback-respons-feedback (I-R-F-R-F..) och på så sätt erbjuda en 

möjlighet att utveckla deltagarnas tankar. 

Mortimer och Scott (Mortimer & Scott, 2003) argumenterar för att mer 

uppmärksamhet ska ägnas åt samtalen som förs vid undervisningsaktiviteter. Att 

utforma aktiviteter i skolan tar mycket tid i anspråk, men författarna menar att 

man också behöver ägna en del uppmärksamhet åt vilken typ av samtal de olika 

aktiviteterna ger upphov till. De vill se fler undervisningsaktiviteter som utformas 

så att elever uppmuntras att uttrycka sina egna tolkningar av det 

naturvetenskapliga innehållet. Det ska förstås inte innebära att eleverna utlämnas 

åt att själva försöka förstå innehållet. En undervisningssekvens ska både innehålla 

auktoritativ presentation av ämnet och en möjlighet för eleverna att diskutera sin 

egen tolkning av det naturvetenskapliga innehållet. 

 

5.  RESULTAT 

5.1  Cellandning 

5.1.1  Biologisk förståelse 

I alla grupper var eleverna koncentrerade på att lösa uppgiften under hela 

diskussionen. Efter kategorisering enligt 4.1.3 gav analysen följande generella 

resultat: Felaktigt innehåll är mycket sällsynt. De flesta kategoriserade delar av 

diskussionerna var av typen Moderat eller Förväntat innehåll. Analysen gjordes på 

de delar som handlade om begrepp från olika organisationsnivåer och resultatet 

blev att inga uttalanden kategoriserades som Annat. Exempel på kategoriseringar 
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finns i Tabell 5. De meningar som inte avslutades i diskussionen innehöll något om 

ämnet och har därför kategoriserats som Moderat eller i något fall Felaktigt. 

 

Tabell 5: Exempel på innehåll i diskussionerna om cellandning. Kategoriserade uttalanden 

är kursiverade. 

Felaktigt Charles: ATP blir till människokroppens 

energi. 

Anton: Ja. 

Charles: Och då går den ut i muskelfibrerna. 

Anton: Som går till skelettmuskeln. 

Moderat Helen: Så kommer det ut i, alltså jag vet inte 

om det där stämmer, eller gör det det? Det 

tas ju upp, tas det upp av kapillärerna från 

tunntarmen? 

Gustav: Men det är väl kapillärerna som kan 

ta upp nånting? Via sån här diffusion eller vad 

det heter? Jag tror det hette det, jag skulle 

inte svära på det men.. 

Förväntat Niklas: Det beror ju på hur man ser på 

människokroppens energi? 

Maja: Man kan ju säga ATP som 

människokroppens energi. 

Niklas: Eller också kan man se kolhydrater 

och druvsocker som.. 

 

Eleverna är medvetna om att ATP används som kroppens energi; trots det har 

grupperna vissa svårigheter att relatera ATP med musklernas energi. Det är inte 

självklart för alla att celler producerar ATP för sitt energibehov.  

 
 

5.1.2  Hur grupperna kom överens 

Majoriteten av uttalandena i diskussionerna kan karaktäriseras som cumulative 

talk. Uttalandena uttrycktes för det mesta som frågor, inte som argument (tabell 6). 

I andra fall, inte lika ofta, är elevernas uttalanden mer av karaktären exploratory 

talk. Eleverna lyssnar då på varandras argument, ställer frågor om dem och tar 

sedan ett beslut tillsammans om hur kartan bör se ut.  
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Tabell 6: Exempel på samtalskategorier hos elevdiskussionerna. 

Cumulative talk Anton: Ja, näring tas ju upp i tunntarmen 

Bea: Alltså, näringsämnen kommer till 

tunntarmen… Vad säger man? 

Charles: Jag skriver: kommer till tunntarmen. 

Exploratory talk Helen: [...] Kapillärer vad gör dom då, till 

cellerna? 

Gustav: Men dom, typ, ger ifrån 

näringsämnena från kapillärerna, tas upp i 

cellerna. Alltså cellerna tar ju upp 

näringsämnen och avger till kapillärerna. 

Avger näringsämnen till... 

Helen: Tar upp och avger. Tar upp är mindre 

viktigt kanske? 

 

5.1.3  Sammanfattning av gruppdiskussionernas resultat 

Alla uttalanden som rörde begrepp från olika biologiska organisationsnivåer 

karaktäriserades på de beskrivna sätten. Sammanlagt rörde det sig om 147 sådana 

uttalanden i de sex grupperna. Kategoriseringen presenteras grafiskt i figur 6.  

 

 
Figur 6: Sammanställning över uttalanden i diskussionerna. Innehållet är kategoriserat som 

Fö= förväntat, Mo= moderat, Fe= felaktigt och typen av samtal är kategoriserat som C= 

cumulativt och E= exploratory. Y-axeln visar antal uttalanden. (N=147) 
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Cumulative talk är vanligt i diskussionerna och ofta besvarar deltagarna 

varandras frågor med en motfråga, som här när gruppen diskuterar var ”cell” 

passar bäst in och var glykolysen sker: 

 

Chales: Druvsocker är väl.. används väl också som energi? 

Bea: Alltså är det inte.. vänta nu det är väl c sex h tolv nåt sånt här? Är inte det, 

är inte det, det där? Nej, jag vet inte är det inte det? Anton, vad är det? 

Charles: [...] Alltså man säger ju att det används som energi, ska man dra det 

direkt dit eller får man ut energin genom hela den här processen? 

Anton: Ja, det blir ju ATP. 

[...] 

Charles: Ja. Alltså man säger att man får energi ur druvsocker, men det är väl 

efter att den går igenom hela den här processen som man får det? 

 

Många gånger är frågorna också så ofullständiga att de karaktäriserats som 

moderat med avseende på det biologiska innehållet. 

 

5.1.4  Elevers tankar om uppgiften - enskilda intervjuer 

Elever fick också möjlighet att ha synpunkter på uppgiften att konstruera en 

begreppskarta genom att diskutera med andra. Några exempel på uttalanden är: 

 

Marie: Det var bra att folk kom med argument och motargument.[...] Så man 

kanske tänker och tycker en sak från början, men sen när folk börjar diskutera 

så kan man inse att ”nä jag hade nog fel, det ska va’ så här i stället”. 

Ludvig: Det var det bästa med uppgiften. Att du kunde reflektera över vad ni 

skrivit tillsammans med de andra. Och så kunde du fråga om det var något 

du inte förstod. 

Anton: Det var inte så länge sedan vi läste om det här och om det är tre 

personer, så finns det alltid någon som vet.[...] Alltså, hade jag gjort själv är 

det inte säkert att jag hade klarat det riktigt, alltihop. 

 

Eleverna uttryckte att det var värdefullt att genomföra uppgiften i grupp, för att 

resultatet blev mer innehållsrikt på så vis. Eleverna reflekterade också över det 

biologiska innehållet i kartan: 
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Marie: Du, typ, kom på hur allt hängde ihop. Jag vet inte, men du lärde dig 

från diskussionen, när folk sa: ”nej, så är det inte, det är så här det är”. 

----- 

Forskare: Kan du se nån anledning att använda den här typen av 

begreppskartor vid inlärning? 

Anders: Ja, det kan väl vara om man vill visa en helhet av hur det fungerar. 

------ 

Forskare: När du nu har provat och sett en sån här, begreppskarta som jag 

kallar det för, en gång. Kan du tänka dig att det att man skulle kunna ha nån 

användning för det här då? 

Marie: Ja det tror jag absolut. Man ser ju som att allt hör ihop. 

 

De intervjuade eleverna var i stort sett nöjda med utseendet hos de kartor 

grupperna åstadkommit. Endast en elev var missnöjd och kommenterade 

utseendet på det här viset: 

 

Anton: Den [begreppskartan] är tänkt att vara så pedagogisk, men i 

verkligheten är det mycket mer komplicerat. Som ”näringsämnen”. Det kan 

bildas Acetyl-CoA av annat än kolhydrater. 

 

Den här eleven ville få med mer i kartan än det fanns begrepp för. Uppgiften 

hade fokus på kolhydrater och krävde kunskap om deras relation till cellulära och 

makroskopiska begrepp.  

I intervjuerna förekom också kommentarer om att uppgiften skulle vara bra för 

att sammanfatta och repetera ett ämnesområde. 

 

Pernilla: Ja, jag tycker det är en stor fördel. Efter som att man vill ju, man 

kan ju överblicka på ett annat sätt. [...] Och det kan man ju lättare se, även 

om man har börjat plugga i ordning så kan man ett tag innan provet göra i 

ordning en mindmap och se att, jamen, det var ju faktiskt så här och har jag 

kommit ihåg alla delar? 

 

5.2  Genetik 

5.2.1  Ämnesspecifika begrepp 

Betydelsen hos de ämnesspecifika begreppen (Knippels, M., 2002) finns med i 

många delar av diskussionerna. Arbetet med uppgiften gav en möjlighet att reda 

ut betydelsen hos begreppen. I följande utdrag reder en grupp ut betydelsen hos 

begreppet protein. 
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1 Petra: Aminosyror då, vad har det med det här och göra? 

2 Olivia: Jag vet inte. 

3 Stefan: Kanske att dom finns i protein? 

4 Petra: Vaddå, ja just det, dom bygger ju upp protein. 

 

Genom att enas om en koppling mellan aminosyror och protein sätter gruppen 

ord på det naturvetenskapliga sättet att se på protein (Mortimer & Scott, 2003). 

Stefan formulerar kopplingen (mening 3), men de övriga håller med (Petra, mening 

4) eller säger åtminstone inte emot. 

En annan grupp utredde sambandet mellan alleler och arv i sin diskussion. 

Tidigare studier har beskrivit alleler som ett begrepp elever kan ha problem att 

förstå (Bahar et al., 1999). 

 

1  Anders: båda föräldrarnas recessiva anlag har ju gått till barnet. 

2  Tina: mm. 

3  Viktor: men då måste dom dominanta ha tagit vägen nånstans? 

[...] 

9  Anders: Ja, det blir ju samma sak, båda [föräldrarna] har ju ett [anlag] för 

fräknar och ett som inte är fräknar. 

10  Viktor: Men då måste vi ju förklara det, varför det blir så. 

[...] 

14  Viktor: [...] det visar ju bara att barnet inte har fräknar, det visar ju inte 

varför. 

15 Tina: Jo, men det är ju för att det är ett recessivt anlag, som förs över till 

barnet. 

 

Här diskuterar gruppen det naturvetenskapliga sättet att se på ärftlighet och 

hur alleler finns parvis i de somatiska cellerna, även om ordet allel inte nämns i 

diskussionen. Medan gruppen pratar klarlägger de tillsammans varför en 

egenskap kan vara osynlig i en generation och sedan synas i nästa. Anders 

formulerar orsaken i mening 9 och i mening 15 utvecklar Tina förklaringen. 

 

5.2.2  Bildning av gameter 

För att förstå ärftlighet är det viktigt att skilja på mitos och meios. Det hänger 

ihop med ärftlighetsdiskussionen i förra stycket; det är nödvändigt att förstå hur 
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gameter bildas för att förstå varför ett recessivt anlag visar sig i nästa generation. 

Hur gameter bildas diskuteras ofta i grupperna, som i nästa utdrag där flera 

deltagare bidrar till diskussionen. 

 

1 Viktor: ... sker reduktionsdelningen i kromosomerna alltså? ... eller hur..? 

2 Tina: Ja, asså ja, man har ju två av varje kromosom... 

3 Viktor: Ja? 

4 Tina: ... men bara hälften förs vidare till barnen. 

5 Viktor: Ja? 

6 Tina: Annars skulle barnet få dubbelt så många kromosomer... 

7 Viktor: Ja... å de... å det är själva reduktionsdelningen..? 

8 Tina: Ja. 

[...] 

12 Anders: [...] en kvinna och en man som båda är heterozygota, dom har ett 

anlag [av varje slag]. 

13 Viktor: mm. 

14 Tina: [...] Eftersom både kvinnan och mannen har två variationer av 

könsceller kan dessa kombineras på fyra olika sätt. Då är alltså 

reduktionsdelning... det. 

 

Tina förklarar i mening 2 hur kromosomerna är placerade i de somatiska 

cellerna. Det blir en inledning till att förklara hur dessa skiljer sig från gameterna. I 

mening 7 uttrycker sig Viktor på ett sätt som tyder på att han kanske förstår något 

mer om processen och senare i diskussionen säger han att han förstår den.  

 

5.2.3  Biologiska organisationsnivåer 

Begreppen i kartan valdes från olika biologiska organisationsnivåer och det 

fanns flera möjligheter att kombinera begreppen. Relationen mellan DNA, 

kromosomer, mitos, befruktat ägg och barn är ett exempel. Den relationen gjorde 

alla grupper i olika utsträckning. Ett exempel finns i följande utdrag. 

 

1  Tina: Ja, och sen när blir ägget befruktat ... 

2  Anders: och så... 

3  Tina: ... kopierar det sig själv... till normala celler. 
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[...] 

8  Tina: ... och sen barn... och det saknar fräknar... 

 

Alla grupper kunde diskutera sig fram till vilka anlag föräldrarna måste ha för 

att få ett barn som saknade fräknar. I sista meningen i följande utdrag formulerar 

Stefan det naturvetenskapliga sättet att förstå hur recessiva anlag kan komma till 

uttryck. 

 

1 Olivia: Asså, man kan ju ha anlag för fräknar... eller ska vi, är det nå mer? 

[...] 

6  Stefan: Men ska inte båda ha ett recessivt? 

7  Petra: För att dom ska..? 

8  Stefan: [ohörbart] om fräknar är dominant? 

9  Petra: Joo... 

10 Stefan: Måste båda föräldrarna ha..? 

11  Petra: Mm... 

12 Rickard: Om dom har olika, om en av dom har dominant? Då tar ju ändå den 

dominanta över? 

13 Olivia: Mm... 

14 Petra: Jaja, smart. 

15 Stefan: Men om man har recessivt [den recessiva egenskapen], då måste man 

ha två också? Eller? Även om det kommer från båda föräldrarna, om det bara 

kommer från ena föräldern då spelar det ingen roll. 

 

Gemensamt för alla fyra gruppers diskussioner var att inga diskussioner fördes 

om vilken relation som finns mellan gener och individens utseende/egenskaper. 

Ingen grupp diskuterade proteinsyntesens relation till individens utseende och 

egenskaper.  

 

5.2.4 Gruppernas sätt att diskutera 

De fyra gruppernas sätt att genomföra diskussionerna var varierat. Det första 

exemplet är utdraget där deltagarna diskuterar hur allelerna fördelas vid 

celldelningen. Det visar en grupp som till stor del har en dialogisk och interaktiv 
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diskussion. Deltagarna uttrycker sina synpunkter på ett sätt som gör det möjligt 

för andra att uttrycka sitt sätt att se på ämnet.  

 

1 Anders: Båda föräldrarnas recessiva anlag har ju gått till barnet. 

2 Tina: mm. 

3 Viktor: Men då måste dom dominanta ha tagit vägen nånstans? 

[...] 

9 Anders: Ja, det blir ju samma sak, båda [föräldrarna] har ju ett [anlag] för 

fräknar och ett som inte är fräknar. 

10 Viktor: Men då måste vi ju förklara det, varför det blir så. 

[...] 

14 Viktor: [...] det visar ju bara att barnet inte har fräknar, det visar ju inte 

varför. 

15 Tina: jo men det är ju för att det är ett recessivt anlag, som förs över till 

barnet. 

 

Viktor förstår inte hur anlagen hos en heterozygot individ (d.v.s. en individ 

som har ett dominant och ett recessivt anlag) fördelas i reduktionsdelningen 

(mening 3). I det här fallet enades gruppen om en ny design i sin karta, en 

utformning som tydligt visade hur anlagen fördelas. I diskussionen finns ett par 

exempel på feedback av den typ som kan uppmuntra till en fortsatt diskussion. 

Först i form av en fråga (mening 3) och senare genom att påpeka att det saknas en 

del av förklaringen (mening 14). 

Gruppen fortsätter med att resonera om hur kromosomerna fördelas vid 

reduktionsdelning. Meningar som “jag vet inte…” och “jag kommer inte ihåg” 

fungerar som uppmaningar till de andra att bidra till en lösning. 

 

1 Viktor: ... eller... ja, jag vet inte... vad var heterozygota nu igen ... det stå ju 

där... 

2 Anders: Det kommer jag inte ihåg... nä men här... varje könscell får ju en 

kromosom från varje kromosompar under reduktionsdelningen står det. Så 

får dom också ett anlag för... 

3 Viktor: Ja, typ ett... ett recessivt anlag eller ett dominant, för fräknar alltså. 

4 Anders: Ja... jag vet inte, kanske få ett av varje då... 
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5 Tina: Ja, men dom får väl ett anlag från varje förälder... dom kan ju inte ha 

dubbelt så många kromosomer som sina föräldrar. 

 

Gruppmedlemmarna ställer frågor till varandra och avslutar inte alltid sina 

meningar (mening 1 och 2). Alla gruppens deltagare uttrycker sina synpunkter 

under gruppens diskussion. Viktor är osäker på hur anlagen överförs till barnet 

(mening 3) och Anders uttrycker också en osäkerhet (mening 4), vilket får Tina att 

argumentera för sitt sätt att se på frågan. Inget I-R-E-mönster märks i diskussionen, 

istället avslutar en person en mening som någon annan har påbörjat (2 och 3).  

Det förra exemplet skiljer sig från nästa grupps diskussion. Här är det frågan 

om en mer auktoritativ kommunikation. Filip och Emil diskuterar inte sina olika 

synsätt, utan Filips förslag blir det som skrivs in i begreppskartan utan 

argumentation. 

 

1 Emil: Så är det DNA, så är det spermier och äggceller. 

2 Filip: Ja, exakt, om du drar pilar där emellan, befruktar äggcell... 

3 Emil: Eller celldelning, och dom här [pekar på spermie och äggcell]. 

4 Filip: Nä, men jag tänkte att spermier befruktar äggcell och äggcell blir ett 

befruktat ägg [pekar ut den kedjan i kartan]. 

 

I diskussionen accepterar gruppen Filips förslag utan argumentation vid ett 

flertal tillfällen. Förslagen är inte alltid desamma som det naturvetenskapliga 

synsättet och gruppens begreppskarta överensstämmer bara delvis med de 

naturvetenskapliga teorierna. I nästa utdrag fastslås ett påstående som inte alls 

stämmer överens med det vetenskapliga synsättet. Mönstret liknar det ovan 

beskrivna I-R-E-mönstret. 

 

1 David: Aminosyror består av... 

2 Filip: Eller proteiner består av aminosyror. 

3 Emil: Protein ska va...? och aminosyror är i DNA? 

4 Filip: Ja, DNA består av aminosyror. 

 

Utvärderingen (evaluation) i mening 4 avslutar diskussionen och ingen 

deltagare ifrågasätter gruppens slutsats, utan gruppen skriver in relationen i 

begreppskartan. Auktoritativ/interaktiv dialog dominerar denna grupps 

diskussioner och resultatet är en begreppskarta som stämmer mindre väl överens 

med de naturvetenskapliga teorierna. 
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Sammanfattningsvis kan alla fyra gruppers diskussioner beskrivas som 

interaktiva. De flesta deltagarna bidrar med inlägg diskussionerna igenom, det är 

endast i en grupp som en deltagare mestadels är tyst. I tre av fyra grupper är 

dialogen också dialogisk, det vill säga att alla bidrar med egna synpunkter under 

samtalet. I den fjärde gruppen är dialogen flera gånger auktoritativ, som beskrivits 

tidigare. Den kommunikativa inställningen hos deltagarna är i tre av grupperna 

tydligt av karaktären I-R-F-R-F, medan den fjärde gruppen har ungefär lika många 

meningsutbyten av typen I-R-E. 

 

 5.2.4  Kartorna 

Kartornas utseende är också ett uttryck för elevernas förståelse för de 

ämnesspecifika begreppen, gameternas bildning och sambandet mellan begrepp 

från olika organisationsnivåer. Grupperna valde skilda strategier för att utforma 

begreppskartorna. Alla kartor finns i bilagan. Nedan finns ett exempel på 

utformningen (figur 7). Gruppen som konstruerade kartan i exemplet hade till att 

börja med svårt att komma igång med uppgiften. Efter att deltagarna beslutat sig 

för att separera mamma- och pappalinjerna kom deras diskussion igång och 

gruppen lyckades bra med att koppla samman begrepp från olika 

organisationsnivåer. Tiden tog slut innan deltagarna hann diskutera begreppen 

kring proteinsyntesen. 
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Figur 7: Ett exempel på en begreppskarta från studie om elevdiskussioner i ämnet genetik. 

 

De övriga gruppernas begreppskartor har alla en mer nätlik struktur. Den 

typen av begreppskartor representerar enligt Kinchin m.fl. en högre grad av 

integration och en djupare förståelse av ämnet (Kinchin et al., 2000). I den här 

studien är den ovan nämnda grupps diskussioner minst lika innehållsrika och 

gruppen lyckades bra med att genomföra uppgiften.  

 

5.2.5  Elevintervjuer 

I intervjuerna uttrycker eleverna att grupperna hade svårt att komma igång och 

hitta formen för hur kartan skulle utformas. I början av de inspelade 

diskussionerna märks också att flera deltagare tycker att det är en omfattande 

uppgift. Alla grupper startar dock inom ett par minuter och genomför också 
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uppgiften att konstruera en begreppskarta. I intervjuerna uttrycker elever både att 

situationen var ny, och också att de haft en positiv upplevelse av arbetssättet. 

 

Viktor: ... annars tyckte jag att det, ja det var liksom intressant och man, ja 

man löste liksom det på, på ett annorlunda sätt... 

Anders: Det kändes som man kunde mycket bättre efter att man hade gjort 

det här än innan. 

 

Frida hade inte en lika positiv upplevelse av uppgiften: 

Frida: Jag kan ju säga att jag inte hade så mycket och säga till om i den 

gruppen. 

Forskare: Jaså... 

Frida: Man sa en grej och så var det nå’n annan som; Nä, så här gör vi. Jaha? 

 

I diskussionen där Frida deltog märks också att de andra två eleverna är mer 

aktiva och Frida ofta sitter tyst. 

Av de fyra grupperna var det bara en grupp som avslutade arbetet med 

kartkonstruktionen innan arbetspassets fyrtio minuter var slut. Den gruppen ansåg 

sig vara färdig efter cirka 20 minuter och hade då konstruerat en karta som 

innehöll alla de tjugo begreppen. I de övriga tre kartorna har några av begreppen 

lämnats utan koppling till kartan, vilka de utelämnade begreppen är varierar 

mellan grupperna (se bilaga). Läroboken användes av flera grupper när gruppens 

kunskaper inte räckte till. 

Eleverna uttryckte i intervjuerna att konstruktionen av kartan gav dem en 

bättre överblick över ämnet än de hade haft tidigare. Något som andra 

arbetsuppgifter inte gör i lika stor utsträckning. 

Viktor: I boken då läser du ju bara fakta, du får ju liksom ingen bild över hur 

det verkligen, hur det är... 

Flera elever förklarar att uppgiften gett dem en tydligare struktur över 

ämnesområdet: 

 

Anders: Vi kunde det ju ganska bra innan, men efter det här då kändes det 

som man hade satt det på plats. 

David: Jag tycker man får alltså, man får en lättare överblick, hur allting på 

nå’t sätt går ihop. 

Filip: Så tycker jag att man kunde dela med sig bara genom att hjälpa 

varandra, att man gjorde den här kartan sen gav ju en liten överblicksvy över 

hur allting hängde ihop [...] annars innan var allting bara ord i huv’et på en. 
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Fyra av de fem eleverna som anmälde sig för en individuell intervju var pojkar 

och citaten blir därför många fler från pojkar än flickor. Om uppgiften uppfattas 

olika av flickor och pojkar har inte undersökts. 

En fråga vid intervjuerna var om eleverna tyckte det var någon koppling som 

var speciellt svår att formulera. Reduktionsdelning var det som Viktor mindes som 

svårt och att de då var tvungna att ta hjälp av boken för att förstå innebörden av 

begreppet. 

 

Forskare: Känns det som du förstår nu vad det är för skillnad på 

reduktionsdelning och vanlig celldelning? 

Viktor: Ja, jag förstår det mycket bättre nu, än vad jag förstod det, än vad jag 

förstod det innan. Så, så, det var bra faktiskt. 

 

Reduktionsdelning har också rapporterats som en svårighet för elever i tidigare 

forskning (Lewis et al., 2000). 

Grupperna hade svårt att knyta proteinsyntesen till kartans övriga begrepp. En 

grupp lämnade tRNA, mRNA, aminosyror och protein utanför kartan helt och 

hållet. I de övriga kartorna har begreppen från proteinsyntesen bara kopplats till 

DNA eller till kromosomer. Kopplingen till utseende/egenskaper har gjorts direkt 

från DNA eller gen och inte via proteinsyntesen. Frida uttryckte att de molekylära 

begreppen var lättare att få ihop med varandra, än de begrepp som rörde 

reduktionsdelningen. 

 

Frida: För den här... den tycker jag är helt åt, jag vet inte vad... näe... det där 

tycker jag ju bara är konstigt, jag vet inte vad det blev, utan den här tycker 

jag väl var, den var mer självklar... 

Intervjuare: Det här med molekylerna och gen, genen och DNA och protein 

och hur det hänger ihop? 

Frida: Ja, för det var lättare att få ihop. 

 

Även under intervjun efteråt har Anders svårt att koppla ihop de olika 

molekylerna med resten av kartan, men uttrycker en förståelse för sambandet 

mellan gener och proteiner: 

 

Anders: Det är ju, ja, generna styr ju hur aminosyrorna ska kopplas ihop där 

till proteiner. 

Intervjuare: Ja just det... 
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Anders: Och det gör dom ju med hjälp av... 

Intervjuare: Och proteinerna sen då...? 

Anders: Ja, proteinerna blir ju... blir dom till DNA eller... vad gör dom? 

Läraren diskuterade begreppskartornas uppbyggnad med klassen under 

lektionen efter gruppernas arbete med kartornas konstruktion. Proteinernas 

koppling till utseende och egenskaper betonades, eftersom alla grupper visade en 

ganska liten förståelse för det sambandet.  

 

6.  SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

Elevgrupperna som arbetade med begreppskartor i ämnet cellandning 

diskuterade många gånger relationen mellan begrepp från olika 

organisationsnivåer. I hälften av fallen gjordes detta på ett sätt som visar att 

eleverna uttrycker sin egen uppfattning om relationerna och på så vis kan gruppen 

genomföra en kritisk, men konstruktiv diskussion (Mork, 2005). Begreppet energi 

diskuterades flitigt i grupperna och energikonsumtionen var en del där grupperna 

hade vissa problem att röra sig mellan de biologiska organisationsnivåerna. Det 

var enklare för deltagarna att komma fram till hur näringsämnen kan ge ATP än 

att klargöra hur den energin kan användas för muskelarbete. Muskelarbete var ett 

ämnesområde som eleverna inte hade så stor erfarenhet av och det fanns vissa 

svårigheter att, som nämnts tidigare (Songer & Mintzes, 1994), tänka på den 

cellulära nivån för att förklara ett makroskopiskt fenomen. I diskussionerna 

används energi både som ett vardagsbegrepp och som ett naturvetenskapligt 

begrepp i cellbiologi. Uttalanden som ”man säger att det används som energi” om 

glukos kan kategoriseras som ett vardagsbegrepp. Många har erfarenheter från 

vardagslivet av att glukos eller druvsocker ger snabb energi. Det är osäkert om 

grupperna har problem med detta. Molekylen ATP är ett viktigt begrepp i 

cellbiologi och relationen mellan glukos, energi och ATP är viktig för att 

kunskapen om ATP ska bli meningsfull. 

Om de deltagande eleverna har olika synsätt och uttrycker dessa måste 

deltagarna i gruppen ta ställning till vilket synsätt som ska representeras i kartan. 

Det ger en diskussion som kan få deltagarna att tänka över sitt eget synsätt och 

reflektera över om det kanske behöver förändras, vilket också beskrivs av elever i 

intervjuerna efter uppgiften. Det stöds även av tidigare forskning som visat på 

positiv påverkan på lärande (Hake, 1998; Knight & Wood, 2005; Smith et al., 2009). 

I intervjuerna var eleverna positiva till arbetssättet och åsikten att det här 

arbetssättet kan ge en bättre överblick över ämnesområdet uttrycktes flera gånger. 

Eleverna hade ofta god kunskap i ämnet och tillsammans klarade deltagarna av att 

konstruera en karta med många korrekta relationer. Eleverna påpekar fördelen 
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med att arbeta i grupp eftersom ”det alltid är någon som vet”. En intervjuad elev 

tyckte att det var ett bra sätt att repetera ett ämnesområde och jag tycker också att 

gruppernas diskussioner visar att så är fallet. Min åsikt är att arbetssättet också är 

användbart under lärande av flera ämnesområden med många detaljer. Elevernas 

kommentarer om en ökad överblick tyder också på det. Arbetssättet kan också 

sägas engagera deltagarna, grupperna var fokuserade på arbetsuppgiften under 

hela arbetspasset och alla deltagare bidrog till gruppernas resultat. 

Genetikuppgiften fungerade bra för att få grupperna att diskutera de 

ämnesspecifika begreppen. Under diskussionerna framkom att många av eleverna 

inte förstod innebörden hos begreppen fullständigt. Grupperna diskuterade oftast 

på ett sätt som tillät att flera synsätt uttrycktes (Mortimer & Scott, 2003) och boken 

användes också när inte elevernas kunskaper räckte till. Ofta frågar eleverna 

varandra om någon annan i gruppen förstår och diskussionerna leder ofta fram till 

att någon elev uttrycker sig på ett sätt som kan sägas vara det naturvetenskapliga 

synsättet. 

Alla grupper lyckades reda ut skillnaden mellan vanlig celldelning, 

reduktionsdelning, vanliga celler och könsceller i sina diskussioner.  Det är 

nödvändigt att förstå reduktionsdelning för att kunna förklara hur ett barn kan få 

egenskaper som inte uttrycks hos föräldrarna. Reduktionsdelningen förklarar 

också varför en avkomma kan få egenskaper från båda föräldrarna. Flera deltagare 

förstod inte hur reduktionsdelningen gick till när diskussionen började och alla 

grupper ägnade tid till att reda ut hur de två olika celldelningarna går till (Se 5.2.2 

Bildning av gameter).  

Under diskussionerna utvecklar grupperna sitt resonemang om relationerna 

mellan begrepp från de olika biologiska organisationsnivåerna med avseende på 

DNA, kromosomer, celldelning och individer. I två grupper uttalar sig deltagarna 

om relationerna på ett sätt som visar att de vid diskussionens slut har en förståelse 

för de naturvetenskapliga idéerna och de andra två grupperna är också på god väg 

att reda ut begreppen, men på grund av den begränsade tiden blir de inte riktigt 

färdiga. Proteinsyntesens relation till celler eller individens egenskaper 

diskuterades inte av någon grupp. Det var tydligt att grupperna inte såg någon 

anledning till att relatera protein till något annat än de molekyler som ingår i 

syntesen av ämnet. Orsaken kan vara att just egenskapen att ha fräknar är svårt att 

koppla till proteiner, men kan också bero på att proteinsyntesen och den 

molekylära genetiken ofta får egna genomgångar och egna kapitel i läroböcker. 

Detta har rapporterats i tidigare forskning (Knippels, M., 2002). Det stämmer också 

med den studie som visar att elever har en liten förståelse för kopplingen mellan 

gen och fenotyp. Den här typen av uppgift kan klargöra något om vad eleverna 

förstår av ämnesområdet och vad som eventuellt kräver mer undervisning. I den 

här studien så har de fyra kartornas utformning (Kinchin et al., 2000) inte så tydlig 
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koppling till förståelsen. När gruppernas diskussioner undersöktes uttryckte 

deltagarna i gruppen som utformade en karta med kedjestruktur en minst lika stor 

förståelse för ämnet som någon annan.  

I analysen av diskussionerna kunde inga uttalande kategoriseras som typiskt 

vardagliga. De naturvetenskapliga idéerna är lätta att hitta bland elevernas 

uttalanden och, som tidigare diskuterats, de utvecklas flera gånger under 

diskussionerna. När något uttalande inte stämmer överens med de 

naturvetenskapliga idéerna är orsaken mer en missuppfattning av dessa och inte 

någon vardagsföreställning.  

Peer discussions har i jämförelse med traditionella metoder visat sig förbättra 

lärandet (Hake, 1998; Smith et al., 2009).  Hur bra resultatet blir av diskussionerna 

kan dock variera. I den här studien blir resultatet bättre då grupperna genomför en 

dialogisk och interaktiv diskussion och då diskussionsmönstret innehåller 

feedback från deltagarna.  

I diskussionerna bidrog alla elever, med något undantag, på ett aktivt sätt. Den 

elev som var passiv under diskussionen utryckte senare att inspelningen av 

samtalet hade känts obehaglig. Fem elever anmälde sig till en enskild intervju efter 

diskussionerna och fyra av dem upplevde arbetet med uppgiften som positivt och 

att den bidragit till att de fått en bättre förståelse av ämnet. Elevernas reflektioner 

stämmer väl överens med Joseph Novaks egna resonemang kring hur 

begreppskartor kan bidra till ett mer meningsfullt lärande. För meningsfullt 

lärande krävs enligt Novak tre komponenter (J. D. Novak & Cañas, 2008):  

 

 Relevanta förkunskaper: den lärande måste ha förkunskaper som kan 

relateras till den nya informationen, för att denna inte enbart ska läras in på 

ett ytligt plan (non-trivial) 

 Meningsfullt material: den nya kunskapen måste vara relevant för annan 

kunskap och måste bestå av viktiga begrepp och samband 

 Den lärande måste välja att lära på ett meningsfullt sätt: det betyder att den 

som ska lära måste medvetet och avsiktligt relatera den nya kunskapen till 

relevant kunskap som han eller hon redan har och detta på ett icke-ytligt 

(non-trivial) sätt. 

 

Den femte intervjuade eleven, Frida, tyckte att hon inte fick chans att uttrycka 

sina synpunkter i diskussionen. Det skulle kunna undvikas om grupperna fick 

tydligare instruktioner för hur diskussionerna ska genomföras.  

Sammanfattningsvis visar studierna att en uppgift att utforma begreppskartor 

kan ge upphov till diskussioner som utvecklar deltagarnas sätt att tala om både 

cellandning och genetik. Viktiga slutsatser är att: 
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 Deltagarnas diskussion vid utformandet av begreppskartor ger en ökad 

naturvetenskaplig förståelse 

 Diskussionerna är i de flesta fall av den karaktären att många deltagares 

synsätt uttrycks. 

 Elever tycker att uppgiften hjälper dem att få en bättre förståelse i cellbiologi. 

Utifrån resultaten från avhandlingens studier skulle ett framtida 

forskningsarbete fokusera på hur läraren kan hjälpa elevgrupper att åstadkomma 

diskussioner där alla elever kommer till tals och alla får uttrycka sitt synsätt. 

 

7. TACK 

Jag vill tacka mina handledare KG Karlsson och Svante Holm för deras 

värdefulla synpunkter under arbetes gång och vid skrivandet av denna 

avhandling. 

Jag vill också rikta ett tack till alla vid FontD, nationella forskarskolan i 

naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Det har varit både lärorika och roliga 

besök i Norrköping under tiden för forskarutbildningen. 

Ett tack också till alla gamla och nya arbetskamrater som med anledning av 

forskningsarbetet bidragit med intressanta diskussioner kring undervisning och 

mycket annat. 

Och slutligen ett tack till min familj, vilka förmodligen ser fram emot att jag 

sätter punkt för detta arbete. 
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