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The energy metabolism in the cell comprises an almost unimaginable number of
concurrent processes. These processes occur on a sub-microscopic and for us nonperceptual level. This implicate that the understanding of these processes are
dependent on visualizations, both internal and external representations. The way
the external representations are designed, the ”macroization” of the processes, will
therefore influence students meaning-making. In addition, the representation used
can be interpreted differently. A design that induces misinterpretations might
therefore create unnecessary pitfalls for the students. The relation between the
symbolic expressions used and how they are, or might be, interpreted is therefore
important to study.
This two-folded thesis, in science education, includes four different publications.
The purpose of the studies was to investigate students meaning-making of the
metabolism of the cell and of an animation, from a teacher’s point of view, and
from the animator’s view point. The identification of important learning goals that
are included in a course on cell metabolism, is therefore one of the crucial messages
in this thesis. In particular those learning goals that are considered difficult are of
special concern. Some significant results are that an overall knowledge of the cell
metabolic network of chemical reactions and their connections, and bioenergetics
are seen as important learning goals when designing a course. One example of a
metabolic pathway that is considered both hard for students to grasp, and critical to
learn, is the oxidative phosphorylation. Concepts concerning this pathway were the
target of my further studies. The second part of the thesis compares students’
interpretations of an animation of ATP-synthase with the intentions of the
animator. This analysis was done regarding conceptual understanding, the
symbolic/metaphoric language in the animation, and the different interpretations
and conceptual metaphors that the students generated.
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Den molekylära livsvetenskapen är ett av de mest snabbväxande fälten inom
naturvetenskap. Biokemi är en aktör inom detta tvärvetenskapliga fält, tillsammans
med bland annat cellbiologi och genetik. En konsekvens är att läroböckerna
ständigt sväller i omfång. Ett exempel är den välkända läroboken ”Molecular
biology of the cell” av Bruce Alberts och medarbetare, som sedan sin första
upplaga 1983 till den senaste reviderade femte upplagan ökat från cirka 1000 till
1600 sidor, en ökning på cirka 60%. Samtidigt har olika typer av representationer
av de molekylära livsprocesserna ökat i betydelse såväl för forskning som för
undervisning, och både den ökade kunskapen och utvecklingen inom
visualiseringstekniken har gett nya möjligheter till att illustrera detta komplexa
område.
Cellmetabolismen utgör en central del av den molekylära livsvetenskapen och
består av ett närmast ofattbart antal reaktioner som sker samtidigt i cellen.
Representationer (både interna och externa) spelar en central roll i
kommunikationen av detta komplexa område och valet av symboler och metaforer
påverkar tolkningen av dessa. De kan underlätta förståelsen men även misstolkas
och därigenom skapa fallgropar för studenter. ”Makrofiering” av processen
påverkar därmed studenters meningsskapande. Denna ämnesdidaktiska avhandling
avser att bidra till en ökad medvetenhet bland lärare om 1) vilka lärandemål som
kräver särskild omsorg i undervisning av cellmetabolismen samt 2) betydelsen av
det visuella språket i exempelvis animationer för hur metabola processer tolkas och
förstås.
Man kan beskriva min avhandling som ett strategiskt arbete som startade med att
jag ringade in vilka lärandemål som undervisande universitetslärare anser vara
viktiga inom ett av cellbiologins och biokemins centrala områden,
cellmetabolismen. Därefter fortsatte arbetet med en insnävning mot en speciell
metabolisk process (ATP-syntes i den oxidativa forsforyleringen), och därefter till
att kartlägga tolkningar av en specifik animation av ATP-syntas. Det som
genomgående jämförs är lärarnas respektive animatörens intentioner och
studenternas förståelse och tolkningar. Både konceptuell förståelse och hur ett
metaforiskt/symboliskt språk kan skapa olika tolkningar av en molekylär process.
Vilka meddelanden når studenterna? Hur förstår de lärarnas mål med
undervisningen och animatörens sätt att förmedla processen i animationen? Vad
underlättar respektive försvårar kommunikationen?
Några centrala resultat ur avhandlingen är att övergripande kunskap om det
metabola nätverket samt bioenergetik är en del av biokemin som anses vara viktigt
vid design av en kurs. En metabolisk reaktionsväg som står ut som en av de

viktigare och som samtidigt anses svår är den oxidativa fosforyleringen som vidare
undersöks i efterkommande studier.
Syftet med den första studien (artikel 1) var att identifiera och kartlägga centrala
lärandemål för undervisning om och förståelse av cellmetabolismen. Materialet till
artikel 1 kommer från en insamling av enkäter från 15 universitetslärare i biokemi,
som behandlades enligt Delphi-metoden. Sex kategorier av lärandemål
identifierades som viktiga och svåra för studenterna att förstå. Några av dessa
beskriver en övergripande förståelse av det nätverk av kemiska reaktionsvägar och
dessas reglering som cellmetabolismen består av. En metabol väg som ansågs vara
central är den oxidativa fosforyleringen. Ett annat mål var att kunna tillägna sig
förmågan att förflytta sig mellan olika organisationsnivåer, d.v.s. mellan kemiska
processer på sub-mikro nivå och deras synliga uttryck på makronivå. Slutligen
ansåg lärarna att förmåga att kunna tolka och själv generera visuella
representationer är central för förståelsen av cellmetabolismen. I en opublicerad
studie (se ”kompletterande studier”) jämförs lärarnas uppfattningar med hur 91
universitetsstudenter uppfattar samma område
I artikel 2 utvecklas och används ett verktyg för insamling av data kring
studenters associationer kring naturvetenskapliga begrepp och hur dessa kopplar till
varandra. Resultaten pekar på att begreppet ATP associeras till både makroskopiska
fenomen, sub-mikroskopiska förklaringar och symboler. Valet att studera den
oxidativa fosforyleringen i artikel 3 bygger på resultat från artikel 1 och
associationsverktyget som utvecklats artikel 2 används för en del av
datainsamlingen. Här studeras den kommunikativa effekten av en animation av
ATP-syntas. Denna animation är speciellt utformad för användning inom life
science-utbildning. Resultaten visade att studenterna kunde tolka många av de
facetter av den oxidativa fosforyleringen som designern avsett, men ett par av de
valda symbolerna ledde studenternas associationer fel. Bland annat att förutse den
reversibla processen av ATP-syntes. Den undersökta animationen underlättar inte
den förståelsen och svårigheten kvarstår hos studenterna efter undersökningens
lärtillfälle. I artikel 4 fördjupas studien av en av dessa feltolkningar. Här utforskas
om användningen av en mekanisk bildmetafor kan leda tanken bort från den
kemiska kontexten. Gruppdiskussioner från artikel 3 kring ATP-syntasanimationen har använts för att exemplifiera ett metaforiskt språks möjligheter och
fallgropar.!
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Inom kemididaktiken diskuterar man ofta om relationen mellan den makroskopiska
världen (det som är förnimbart med våra sinnen) och det sub-mikroskopiska (det
som finns men inte syns med blotta ögat eller med ett mikroskop). En visualisering,
i det här fallet en animation, kan vara ett verktyg för att föra den något svårgripbara
molekylära processen till en makroskopisk nivå. På så vis blir processen greppbar
och förståelig. Då kan den studerande skapa en mer konkret mental bild över
förloppet skapas och förhoppningsvis blir också dem molekylära processen lättare
att förstå.
Ett av den här avhandlingens syften är att synliggöra svenska universitetslärares
syn på vad undervisningen om cellmetabolismen ska ha för innehåll, det vill säga
vilka vetenskapliga begrepp och biokemiska processer ska en kurs i cellens
ämnesomsättning innehålla. Detta jämförs sedan med studenters syn på de centrala
lärandemålen. Detta finns beskrivet i artikel 1 samt i de kompletterande studierna i
avhandlingens kappa. Artikel 2 behandlar framtagandet och testandet av ett verktyg
att använda vid datainsamling av studenters begreppsförståelse och associationer till
naturvetenskapliga begrepp.
En av de cellulära processer som identifierats i arbete 1, den oxidativa
fosforyleringen, fokuseras därefter i avhandlingen. En animation över denna
process är gemensam för de två följande artiklarna (artikel 3 och 4). I artikel 3
analyserades animationens symbolism och viktiga centrala meddelanden. Både med
avseende på animatörens perspektiv, vad hans intentioner med de olika
symbolernas betydelse och vad han avsåg att förmedla i animationen och
studenternas tolkning av symbolismen. Syftet var att förstå vad i animationen som
leder till studenternas uppfattningar om ATP-syntas-processen. Dessa
uppfattningar kan vara helt vetenskapligt korrekta, alternativa eller helt enkelt
feltolkningar av animationens bildspråk. Artikel 4 bygger vidare på resultaten om
att studenterna misstolkar bl.a. ATP-syntesen som en icke-reversibel kemisk
process. Det symboliska och metaforiska språket som används i visualiseringen
undersöktes vidare och hur bildspråket kan påverka studenterna att tolka den
kemiska processen på ett felaktigt sätt. En modell över hur möjliga tolkningar
(CharM) som erbjuds till studenterna av bildspråket och hur de metaforer studenter
använder påverkar studenternas lärande, men också ett synliggörande om varför
vissa misstolkningar kan uppstår.
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The intuitive mind is a sacred gift and
the rational mind is a faithful servant

!
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Albert Einstein
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Året är 1989. En envis, självständig och till synes tuff högstadietjej slår upp
kemiboken. Det är prov i morgon. Ämnet är kemi, allas stora hatarämne. Den här
tjejen är inte som de andra, hon gillar kemi, men vågar inte riktigt berätta det för
sina kompisar - som inte gillar kemi. Det finns två vägar att gå på provet. De som
nöjer sig med en trea i betyg kan gå den lätta vägen annars kan man ta den svåra
vägen och kanske få ett bättre betyg. Alla andra kompisar ska göra det lätta provet
och det är lätt att falla till föga och strunta i det högre betyget. Tjejen läser boken
och undrar vad det är som är så svårt, men ändå tänker hon tankar om att nog göra
det enklare provet ändå – för att inte falla utom ramen för vad en tuff tjej förväntas
prestera. Kemilektionen närmar sig. Alla i klassen står och väntar vid NO-salarna.
Läraren kommer och provet börjar. Den tuffa trettonåriga tjejen viskar lite försynt
till läraren att hon nog vill ha det svårare provet ändå. Fyrtio minuter senare är
provtiden över. Det var kanske lite svårt att förstå det där med joner och periodiska
systemet ändå. Men nej, det gick nog ganska bra på provet ändå.
Nästa lektion hade läraren rättat klart. Den vanliga statistiken kommer fram,
medelvärdet, median och ett diagram över vilka poäng respektive elev har. En elev
hade alla rätt, trettiosju poäng av trettiosju möjliga. Proven delas ut och en generad
trettonårig tjej, med tuffa kompisar, inser att det är hon som har bäst poäng i
klassen, hon är den enda som skrivit alla rätt. Vilken tur att hon vågade ta det svåra
provet. Livet flöt på, naturvetenskaplig linje på gymnasiet, kemiutbildning på
universitetet och hux flux befann jag mig i sjukhusets korridorer och labbade på
blodkärl från svin. Varmt och svettigt och djurrättsaktivister utanför entrén. Nej,
det var ju inte det här livet skulle gå ut på. Lärarutbildningen hägrade och efter ett
par månader träffade jag på en engagerad lärare - Carl-Johan Rundgren, som hade
börjat doktorera inom livsvetenskapernas didaktik. Med visualiseringar använda
inom biokemi med fokus på hur studenter tolkar bilder som finns i läroböcker. Vi
mejslade fram en forskningsfråga att skriva uppsats om och jag kom i kontakt med
hans handledare Lena Tibell. Carl-Johan var med i en forskarskola där alla jobbade
med didaktikfrågor inom naturvetenskap och teknik – FontD, och jag blev
inbjuden till ett seminarium där jag träffade mina blivande kollegor för första
gången.
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I skrivandets stund sitter jag en lördag förmiddag och kikar ut på det tyska försöket
till vår. Pär, Ville och Emil är på cykelvägen utanför och cyklar. Pär och barnen har
fått dra det tunga lasset under den här sista tiden, när jag mest suttit framför datorn
och skrivit och redigerat. För mig personligen har det varit en tuff resa, att lära mig
att våga lite mer och att ha mod att lita på min kunskap. Men kunde jag det som 13åring så borde jag klara det nu. Det är många personer som stöttat mig i min
process och jag vill här framföra ett tack.
Min handledare Lena - det finns så mycket att säga men här får du nog ett enkelt
tack. När doktorerandet kändes som mest dystert kom du på din vita springare och
plockade upp mig och såg till att jag inte slutade, för att prata lite metaforiskt.
Biträdande handledare Jonte tack för stöttningen i skrivandet.
Anna, Lasse, Jesper, Fredrik, Helge, Carl-Johan, Shu-Nu och alla ni andra på
ISV och FontD.
Susanne, Tor, Margareta och Roger - tack för tiden i ’energigruppen’ och under
mitt vår på MdH.
Karin tack för allt!
Sofie ett stort tack för genomläsning av och rättning av texten och stöttningen
under hela doktorandtiden. Du är en klippa.
VLC-gänget: Caroline, Gunnar, Konrad, Petter och Gustav tack för alla
kommentarer och stöd i skrivandet och ett speciellt tack till Petter och Carro.
Professorerna Nalle och Jan är ju män man aldrig vill sluta föra diskussioner med,
hoppas vi kan fortsätta med det senare också.
Det finns några före detta kollegor på ITN som jag vill nämna här. Som har stöttat
mig och varit min vän: Payman, Steffen och Elias.
Mina vänner: Maria, Anna, Ann-Charlotte, Linda och CNaS-tjejerna.
Mamma och Pappa – tack!
Pär – Jag älskar dig! Tack! Ville och Emil, vad ska jag säga? Att komma hem efter
en lång dag till era leenden. Allt man vill är att ligga i soffan och vila, men icke!
Laga mat och leka med bilar och kurragömma – vips så har tiden då man tycker
som mest synd om sig själv gått förbi och ny energi har alstrats i den nyss så sega
hjärnan. Ni är underbara!
Wolfsburg, Tyskland
Februari 2012!
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Det empiriska materialet som använts i denna artikel var tidigare insamlat av
författarna till artikel 3. Mari och Caroline har bidragit lika mycket till analysen
och författandet av artikeln. Jan har bidragit med det lingvistiska teoretiska
ramverket.
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Den här avhandlingens syfte är att förmedla hur lärare och studenter på
universitetsnivå hanterar den rådande komplexiteten som finns i den delen av
biokemiämnet som kallas för metabolism i allmänhet och energimetabolism i
synnerhet. Detta har utretts genom att fråga universitetslärare om deras syn på
viktiga och svåra metaboliska begrepp, processer och principer. Resultaten
från lärarundersökningen har speglats i hur svenska studenter från två
universitet uppfattat lärarnas definierade lärandemål. Vidare har också en
animations symbolism och metaforiska bildspråk över den metabola
processen ATP-syntes undersökts och hur studenter tolkar och misstolkar
animationen. Alla studenter och lärare som finns med i undersökningarna
befinner sig på Svenska universitet. Avhandlingen gör därför inga anspråk på
skolans verksamhet. Dock sätter skolans kursplaner grunden för den
förkunskap studenterna har med sig in i undersökningarna då man redan på
gymnasiet kommer i kontakt med biokemi.
Kursplanen för Kemi B identifierar kursens innehåll, i stora drag, i form av
begrepp, processer och färdigheter. Hur innehållet undervisas är upp till varje
lärare att avgöra. I kursplanen med kurskod KE1202 finns det att läsa att
eleven efter genomgången undervisning bland annat ska ”kunna schematiskt
beskriva uppbyggnaden av och egenskaperna hos några biologiskt viktiga
molekyler och beskriva de biokemiska huvuddragen i cellens metabolism och
reproduktion” I den nya kursplanen för gymnasieskolan 2011, har kursen
ändrat namn och heter Kemi 2 istället och innehållet är förtydligat genom tre
punkter:
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• Det genetiska informationsflödet, inklusive huvuddragen i de
biokemiska processerna replikation, transkription och translation.
• Huvuddragen i människans ämnesomsättning på molekylär nivå.
• Proteiners struktur och funktion, med speciellt fokus på enzymer.
(Skolverket, 2011)
Punkt två är alltså den del av kemin som den här avhandlingens
naturvetenskapliga ämne berör, men även punkt tre i högsta grad. De två
hänger ihop då det är enzymer som fungerar som katalysatorer och
regulatorer i cellens ämnesomsättning. De elever som efter gymnasiet väljer
att fortsätta läsa biologi, kemi eller dess besläktade ämnen på universitetet
kommer troligtvis att läsa grundläggande biokemi.
Biokemi är ett tvärvetenskapligt ämne som intresserar både biologer och
kemister och båda disciplinerna gör anspråk på ämnet. Svenska universitets
kursplaner är uppbyggda på liknande sätt med övergripande mål och
övergripande formulering om innehållet. Vid en genomgång av åtta olika
kursplaner i grundläggande biokemi vid olika svenska universitet kan jag ändå
konstatera att metabolism är med som en kärna i både målen och i innehållet.
Det stämmer även överens med läroböckerna för biokemi där ungefär en
tredjedel av volymen handlar om metabolismen. Det alla åtta kursplaner tar
upp är att kursen ska innehålla undervisning om cellens och biomolekylers
strukturer, biokemiska mönster och biokemiska principer samt olika centrala
metabola reaktionsvägar. Fyra av de åtta tar upp bioenergenetiska begrepp
samt det dynamiska biokemiska flödet medan endast en kursplan explicit tar
upp en övergripande helhetsbild om metabolismen. Det betyder på inget sätt
att de lärare inte undervisar detta, då det är läraren som själv bestämmer
innehållet i sina kurser.
Att förstå grunderna i biokemi och metabolism är av stor vikt för
allmänheten. Ett hälsoproblem är till exempel det ökande antalet överviktiga i
västvärlden och dagligen påverkas vi av reklam om olika dieter och sätt att äta.
Utan kunskap är det svårt att ta ett reflekterat beslut i dessa frågor och
kommersiella krafter får stort utrymme. Vi kan jämföra det med tolkningen av
en medicinsk studie som publicerades 2010 i Annals of Internal Medicine som
skriver: ”These results suggest that the health effects of a low-carbohydrate
diet may depend on the type of protein and fat, and a diet that includes mostly
vegetable sources of protein and fat is preferable to a diet with mostly animal
sources of protein and fat” (Fung et al., 2010). Ändå är GI-dieten och
Atkinsdieten (som går ut på att äta mycket kött och fett men lite eller inga
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kolhydrater) två mycket populära sätt att reducera sin vikt på. Med en
grundläggande kunskap om kemi och biokemi har man möjlighet att läsa
dessa rapporter och bilda sin egen grundade uppfattning och kritiskt granska
det flöde av information som ständigt når oss via olika media.
En stor del av den naturvetenskapliga didaktikforskningen berör
begreppsforskning och studenters svårigheter kring dessa begrepp (Chang,
Chang, & Tseng, 2010) och främst inom fysikens kontext (Duit, 2009). Kemi
ses som ett tråkigt ämne som få har skapat relation till. Alex Johnstone (2000)
skriver:
A sure way to kill a conversation at a party is to confess that you
are a chemist. You might as well be a tax-collector or a priest!
Your fellow guests say things like: ‘I was never any good at
chemistry’ ‘I never understood atoms and molecules’ ‘I enjoyed
splashing about in the laboratory, but I did not understand what I
was doing’
(sid 10)
Det här är ett fenomen som har existerat sedan minst femtio år tillbaka och
man har sett en nedåtgående spiral i antalet sökande till kemiutbildningar på
universiteten runt om i världen. Detta föranleder bland annat att antalet
kompetenta lärare inom ämnet även minskar. Johnstone fortsätter sin
argumentation med att kritisera den didaktiska begreppsforskningen som har
kartlagt studenters föreställningar inom kemi utan större försök till att utreda
hur lärare ska göra för att undvika att studenterna får alternativa
föreställningar om olika begrepp. En poäng han gör i sin artikel är att vi som
trots allt jobbar inom ämnet tror att det är viktigt för en allmänbildad
befolkning att ha en förståelse om kemi och kemins påverkan på
mänskligheten. Men han ifrågasätter av kemi är så väldigt viktig för
allmänbildningen. Jag tycker nog det, med uttalanden om klimathotet som en
strävan mot ’en kolfri värld’ från politiker och privatpersoner så är det viktigt
att förstå grunderna i kemi och att alla levande ting innehåller kol i olika
former. I en värld utan kol skulle det mest finnas stenar och mineraler och alla
växter, djur och människor skulle därför inte finnas till. Biokemi, som del av
kemin, anses oftast av studenter som ett roligare ämne att studera, även om
det anses vara ett svårt ämne av såväl studenter som lärare (Wood, 1990). Ur
ett naturvetenskapligt perspektiv är stora delar av metabolismen kartlagd och
kunskapen om de reaktioner som sker i cellen är stor. Den del av
3
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metabolismen som allmänt kallas för energimetabolismen har varit och är stor
del av en kurs i biokemi och behandlar främst nedbrytning av födoämnen, för
att ta till vara på den energi som finns lagrad i molekylerna. Cellens
metabolism är ett komplext system av kemiska reaktioner som ligger till grund
för allt liv på jorden. Utan cellulär metabolism sker inget energiutbyte i cellen
och cellerna kan varken bryta ner eller bygga upp makromolekyler. Min
utgångspunkt för det här arbetet är således att undersöka energimetabolism
som naturvetenskapligt begrepp. Energimetabolism består av många
dynamiska biokemiska processer och vanligen används olika visualiseringar
för att beskriva och förtydliga dessa för såväl studenter som forskare. På
samma sätt som kartläggningen av relevanta begrepp är en viktig del av
avhandlingens karaktär är också hur budskapet når fram till studenter och
vilka fallgropar visualiseringar kan åstadkomma av vikt. Inom ämnesdidaktik
är begreppsforskning ett av spåren där man ofta studerar studenters
föreställningar av ett begrepp och vad föreställningarna har för betydelse för
lärandet. En lucka i den didaktiska forskningen är att det saknas en
kartläggning av lärares uppfattningar om studenters föreställningar om
metabolismens centrala begrepp, men också vilka begrepp som är centrala för
den undervisande lärarens urval av innehåll till en kurs i biokemi. Men också
hur lärandemålen kan kopplas ihop med designen av olika
utbildningsvetenskapliga visualiseringar och studenters förkunskaper (Tibell &
Rundgren, 2010). Avhandlingen tar avstamp i studier av vilket innehåll
universitetslärare anser att metabolismundervisningen ska innehålla och
övergår därefter till att undersöka några av de biokemiska begrepp som anses
vara svåra för studenter att lära sig. Slutligen läggs fokus på ett av de
identifierade lärandemålen; energiomvandling i cellen/ ATP-syntes och hur en
animation över ATP-syntasprocessen tolkas i jämförelse med vad animationen
är tänkt att visa.
I en översiktsrapport om trender inom naturvetenskaplig didaktikforskning
har Chang, Chang och Tseng (2010) undersökt fyra framstående didaktiska
tidskrifter (åren 1990-2007) och kategoriserat 1401 artiklar. Av dessa
behandlade närmare hälften begreppsforskning. Jag har gjort en sökning från
januari 2007 tom juli 2011 i några av de mest relevanta tidskrifterna för den
här avhandlingen och resultatet redovisas i Tabell 1. Syftet med
undersökningen är att rama in avhandlingens tre stora didaktiska
forskningsområden och påvisa relationen mellan publikationstätheten av
områdena samt vilka överlappande artiklar som finns publicerade. En
4

K%1.#'*!@L!I&#(-680#.-&
!
beskrivning av metod och analys finns i appendix på sid 97. Avhandlingen
bygger på tre olika områden med cellens energimetabolism som
naturvetenskapligt ämnesinnehåll som grund: nyckelbegrepp för undervisning
om energimetabolism, studenters föreställningar inom energimetabolism samt
visualiseringar för undervisning om energimetabolism. Energimetabolismen är
del av undervisningen om biokemi som i sin tur ingår som del av
benämningen molekylär livsvetenskap1.
Inom de undersökta tidskrifterna har den här avhandlingens tre områden
likvärdig prioritet. Forskningen om studenters föreställningar går ofta hand i
hand med forskningen kring utveckling av läroplaner, vilket faller sig naturligt
då utvecklingen av läroplaner ofta bygger på vilka svårigheter studenter har
inom ämnet. En relativt liten andel (ca 5 %) av artiklarna berör alla tre
områdena avhandlingen handlar om och man kan tydligt se att inom
livsvetenskapsområdet är BAMBEd och CBE de mest relevanta tidskrifterna,
då de är specifika för livsvetenskapernas didaktik och främst berör
universitetsutbildningar. De övriga tre tidskrifterna är mer generella
biologididaktiska eller kemididaktiska tidskrifter, men där relevant litteratur
kring avhandlingens tre ben finns publicerad. Dessa fem är inte de enda
intressanta tidskrifterna men jag har ansett dessa utgöra ett relevant urval.
Tabell 1 Antal artiklar i fem olika relevanta didaktiska tidskrifter som berör områdena
Studenters föreställningar, kursdesign samt Visualiseringar. BAMBEd och CBE är inriktade
mot cellbiologi resp. biokemi och de övriga tre är mer generella kring biologi, kemi samt
fysiologi - didaktik.
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Ett samlingsnamn på de interdisciplinära akademiska ämnen som ingår inom vetenskaper
för liv, såsom biokemi, bioteknik, genteknik, proteinkemi, medicin och cellbiologi.
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Utifrån Tabell 1 har jag skapat ett Venn-diagram för att åskådliggöra
avhandlingens tre ben och hur områdena interagerar med varandra och även
dess relation till varandra. Metoden jag använt mig av liknar Chang, Chang
och Tsengs (2010) metod. Jag har använt mig av nyckelord och sökt i
respektive tidskrifts databaser efter relevanta artiklar. Jag har i största möjliga
mån uteslutit publikationer som inte är forskningsartiklar men har ändå varit
bred i min sökning då jag har letat efter nyckelorden i hela texten, inte bara
författarnas egna nyckelord och titlar. Anledningen till det är att antalet
publicerade forskningsartiklar kring visualiseringar och lärande är begränsad
och jag ville få med alla intressanta artiklar och publikationer.

I@%+6$+'&#!

P/@6$#/$%+!
8F%$+/G**#'#&-%!

W'+@-*'+$%'#&-%!

Figur 1 Venn-diagram över de tre områdena avhandlingen står på: kursdesign,
Visualiseringar och Studenters föreställningar inom Livsvetenskapsområdet.

Den här avhandlingen bygger på en kognitionsvetenskaplig
konstruktivistisk grundsyn på lärande (Driver, 1989). Det innebär att man ser
lärandet som en aktiv process där människor själva skapar mening om den nya
informationen som presenteras, i interaktion med redan existerande
förkunskap (Ausubel, 1968). Teorier om multimedia som meningsskapande
artefakter är centrala med en addering om vikten av att kunna kommunicera
sin kunskap. Den lärande tar upp information och omvandlar den till sin egen
genom att skapa mentala mönster och göra kopplingar till den konceptuella
förståelsen som existerar som andra mentala mönster (Mayer, 2001, 2003). De
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bildade interna representationerna kan ses som interna bilder eller även som
ett inre språk (Gardner, 1987). Det finns olika sätt att uppfatta ett begrepp
beroende på studentens förkunskap i ämnet. Olika förkunskaper skapar olika
förutsättningar för lärandet och kognitiva mönster skapas hos individen och
kan sammanlänkas med andra relationer för att på så sätt skapa en mental
helhetsbild över begreppet (Novak, 1998). Ny kunskap kopplas på så sätt på
den redan existerade förkunskapen. Lärandet i sig uppstår i kommunikationen
mellan människor och i interaktionen mellan människa och artefakt (Figur 2).
I artikel 3 finns resultat från både individuella enkäter och från inspelade
gruppdiskussioner som både visar kompatibla resultat men också
kompletterande resultat.

 
  
 
  

  

  
    

  
   

   
 
   
   

 

    
       

Figur 2
Modell över hur situationsbundet lärande sker i interaktionen mellan
studenter och i interaktion mellan studenter och en visualisering.

I följande kapitel kommer jag att redogöra för cellens energimetabolism
med utgångspunkt från en historisk beskrivning om hur biokemiämnet vuxit
fram och hur ämnet blivit en del av den akademiska skolningen. Jag kommer
också att redogöra för teoribildning kring den naturvetenskapsdidaktiska
7

K%1.#'*!@L!I&#(-680#.-&
begreppsforskningen som är gjord och studenters föreställningar kring cellens
metabolism. Vidare kommer en diskussion kring den didaktiska
visualiseringslitteraturen som finns och då främst animationer och hur
studenter tolkar animationer. Efter ett tydliggörande av syfte och
frågeställningar redovisas de använda metoderna och resultaten från de
ingående artiklarna samt ett opublicerat material. Sist i avhandlingen
diskuteras de funna resultaten.
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Den kemiska revolutionen pågick under 1780-talet, då kemisten Antoine
Lavoisier lyckades formulerade och påvisa ’principen om massans bevarande’
och flogistonteorin2 kunde förkastas. Under Lavoisiers livstid påvisade han 33
olika grundämnen i ett eget system där kärnan var syre som påträffades i
molekyler tillsammans med de flesta andra identifierade grundämnena. Under
1800-talets första hälft fortsatte det kemiska arbetet med att klassificera och
systematisera grundämnen och olika ämnen i gasform var i fokus. Olika lagar
om gasers egenskaper formulerades (ex. Avogadros lag, Boyles lag och GayLussacs lag). Under andra hälften av 1800-talet kom atomteorierna att
dominera och skillnaderna mellan en atom och en molekyl blev självklara. Det
var också under denna tid den organiska kemin och oorganiska kemin blev två
egna grenar av den klassiska kemin.
Parallellt med den klassiska kemin utvecklades ett intresse för vilka kemiska
substanser som finns i levande organismer och en önskan om att kunna
förklara biologiska fenomen med kemiska termer. En blandning av
vetenskapsmän, både kemister, biologer och medicinare utvecklade intresse
för detta. Bland annat påvisade kemisten Berzelius att mjölksyra bildas i
muskler och apotekaren Scheele lyckades isolera bland annat mjölksyra och
2
Flogistonteorin övergavs och ersattes av det vi idag kallar reduktion och oxidation.
Flogiston ansågs vara ett ämne som avgick från alla brännbara ämnen vid förbränning och
på så sätt kunde nya ämnen skapas. Lavoisier påstod att istället upptas syre vid förbränning.
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citronsyra ur surnad mjölk respektive citronsaft. Tack vare den klassiska
kemins utveckling under 1800-talet kunde Wöhler 1828 upptäcka att
biologiska ämnen t.ex. urea kan syntetiseras från icke-levande element. Vid
början av 1900-talet lyckades man påvisa och isolera de 20 organismberoende
aminosyrorna som ingår i cellens proteiner. Man insåg att aminosyrorna
tillsammans kan bilda stora makromolekyler, proteiner, men också att det
finns andra subenheter som också bildar makromolekyler, t.ex. nukleinsyror
som bygger upp DNA och RNA. Makromolekyler bygger upp cellens struktur
och därmed funktion.
Utvecklingen av mikroskopet var en utlösande faktor för att förstå att en
organism är uppbyggd av celler och gav också förståelse om att cellerna har
många gemensamma biokemiska aspekter oavsett vilken typ av organism de
bygger. 1953 kunde Watson och Crick rapportera om hur DNA-molekylens
struktur ser ut med sin karaktäristiska dubbelspiral som kom att kallas
dubbelhelix (Figur 3). Detta var startskottet för visualisering av biologiska
makromolekyler och man kunde tyda vad strukturen har för påverkan på
funktionen.
Det dynamiska metabola system som hela tiden är aktivt i cellen studerades
vidare under 1800-talets slut och under hela 1900-talet. De involverade
enzymernas struktur och mekanism har studerats flitigt för att påvisa den
enzymatiska hastighetspåverkan på metabola reaktioner samt de enzymatiska
regleringssystemen som finns (t.ex. kontrollerad feedback). Den moderna
biokemiforskningen har börjat frångå att studera detaljerna och fokuserar mer
på cellens metabolism som helhet, där olika metabola cyklers totala kinetik
mäts och studeras (Berg, Tymoczko, & Stryer, 2010).
Sedan 1930-talet har biokemi fått egen akademisk status och undervisas
idag vid alla svenska universitet som enskilt ämne. Det var också kring 1930talet som biokemi blev ett tvärdisciplinärt ämne inkluderande cellbiologi och
genetik. Parallellt med biokemins sökande efter biologiska katalysatorers
funktion och struktur kartlade cellbiologer cellens organellers struktur och
funktion. Fram till 1960-talet hade naturvetenskapen inte så stor roll inom det
allmänna utbildningsväsendet. Den s.k. Sputnikeffekten då tre sovjetiska
satelliter (Sputnikprogrammet) skickades upp i rymden (1957) blev avgörande
då USAs regering reagerade med att utveckla sina läroplaner mot att innehålla
mer naturvetenskap och teknik. Konferensen Woods Hole hölls och Jerome
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Bruner3 fick där en tydlig roll i kommittén för läroplansutvecklingen i USA, i
syfte att att komma ikapp Sovjetunionen.







Figur 3
Tre olika sätt att visualisera DNA-molekylen. a) är ett konstverk på en
fönsterruta i matsalen i Gonville and Caius College, i Cambridge (UK) Foto taget av
Schutz, wikimedia, b) beskriver DNA-molekylens struktur och bildning av kromosomer
(Prepared by the Biological and Environmental Research Information System, Oak Ridge
National Laboratory, genomicscience.energy.gov/ and genomics.energy.gov/) och c) är en
bild över DNA-helixens struktur och de atomslag som finns representerade.

Kunskapsmassan inom livsvetenskaperna 4 har under de senaste 20 åren
vuxit explosionsartat och verkar fortsätta växa. Utvecklingen beror bland
annat på kartläggningen av den mänskliga arvsmassan (HUGO),
stamcellsforskningen, utveckling av olika förklaringsmodeller, tillgång till
biobanksdatabaser men också utvecklingen inom visualiseringstekniker för att
visualisera molekylära reaktioner. Den naturvetenskapliga utbildningen och
den biokemididaktiska forskningen har inte riktigt hunnit med (Anderson,
2007; Reiss, Millar, & Osborne, 1999; Schönborn & Anderson, 2008, 2010).
Böckerna som används vid undervisningen i både cellbiologi och biokemi har
markant ökat i omfång de senaste 15 åren. Tyngdpunkten har förflyttats mot
mer generella lärandemål, se läroboksanalysen på sid 73.

3

Jerome Bruner är en framstående utbildningspsykolog som påverkat läroplansforskningen
då han hade framträdande roll som projektledare i projektet MACOS.
4
Innefattar bland annat disciplinerna cellbiologi, molekylärbiologi, mikrobiologi, biofysik,
bioteknik, genteknik och biokemi
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Reaktionerna som sker i cellen går bland annat ut på att bryta ner och bygga
upp makromolekyler för att cellen ska fungera. Dessa reaktioner kallas
cellmetabolism 5 och indelas i anabolism – syntes av biomolekyler, och
katabolism - degradering av näringsämnen till koldioxid och vatten under
produktion av energi i form av ATP. Ett av metabolismens huvudsakliga
uppgift är att konvertera den energi som finns i den mat vi äter till användbar
kemisk energi, för att driva andra reaktioner i cellen, till exempel att bygga nya
makromolekyler eller som bränsle för reaktioner som inte skulle ske utan
tillförsel av energi, exempelvis muskelrörelser eller reaktioner i hjärnan. Figur
4 visar en översikt över några metabola reaktionsvägar och bilden beskriver
närmare vilka reaktionerna som sker.

Figur 4
Den här typen av processbild är vanligt föekommande i biokemiska
läroböcker som förenklat beskriver innehållet i undervisningen om metabolism, från mat
till energi i form av ATP. Dock är bilden väldigt förenklad men informativ, fri publikation
från wikimedia.

5

Översättning av ordet metabolism till svenska är ämnesomsättning.
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I en levande cell från människan och andra flercelliga organismer är
mängden reaktioner som sker simultant nästan ofattbart många. Dock kan
man göra teoretiska antaganden och beräkna mängden reaktioner som sker i
en viss volym per tidsenhet och på så sätt belysa den höga komplexiteten i
cellens reaktionsmönster För att förtydliga beskrivningen av denna
komplexitet något så ger jag därför ett exempel på vad som händer i en
jämförelsevis enkel cell från en bakterie: En cell av bakterien E. coli innehåller
ett genom med ca 4400 gener varav de flesta kodar för proteiner. En stor del
av dessa ingår i enzymer som kan vara uppbyggda av en flera olika
proteinmolekyler. I E. coli finns ca 1000 olika enzymer som alltså katalyserar
ca 1000 olika reaktioner i cellen. Antalet kopior/cell av varje enzym (som jag
kallar typenzym nedan)varierar stort men ett medelvärde är ca 600 st/cell, så
en cell innehåller då totalt ca 600 000 st enzymmolekyler. För att beräkna hur
många enskilda reaktioner det sker i cellen på en sekund kan vi göra följande
antaganden:
a) Vi antar att ett medelvärde på koncentrationen av de substrat [S] som ska
omvandlas är vardera ca 100 !M (ungefär 3"104 substratmolekyler
/bakteriecell).
b) Vi beräknar att substansmängden av typenzymet i cellen är: n = (antal
enzymkopior/Avogadros tal) = 600/(6,02"1023) mol = 10-21 mol enzym.
c) Vi beräknar att volymen (V) av en en E. coli-cell (något förenklat antar jag
att cellen är sfärisk) som är 1 !m i diameter är:
V=4#/3"(0.5"10-5)3 = 0,5"10-15 liter.
Koncentrationen i molära enheter av typenzymet i cellen är då:
[E] = n/V = 10-21/0,5"10-15 = 2 µM.
Katalyshastigheten kan beräknas ur Michaelis-Mentenekvationen:
v = kcat/KM" [E] " [S]
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Om vi antar att ett typiskt värde för kcat/KM är ungefär 107 M-1s-1 så blir en
katalyshastigheten med de ovan givna koncentrationerna:
v = 107"2"10-6"100"10-6=2"10-3 M"s-1
Antalet enskilda reaktioner som katalyseras av typenzymet i en ensam E. colicell är då: 2"10-3"6,02"1023"0,5"10-15 = 6"" 105 reaktioner av ett visst slag per
sekund.
Med något över tusen olika slags enzymer i cellen kan vi uppskatta det
totala antalet katalyserade reaktioner i en E. coli-cell till ca 1 miljard
(6"" 105" 1000$
$ 109) per sekund. Sammanfattningsvis är det viktigt att beakta att
detta är en mycket grov beräkning som bygger på medelvärden. Men detta ger
ändå en indikation på det intrikata samspelet som kan ske i en bakteriecell där
det i en volym på 0,5"10-15 liter sker ca 1000 olika slags enzymkopplade
reaktioner simultant.
Om man tänker sig att göra motsvarande beräkningar för en hel människa
så kompliceras bilden ytterligare. Volymen av en human cell kan vara 1000 till
100000 gånger större än en E. coli-cell. I en människa finns det totalt ca 1014
celler som alla innehåller ca 23000 gener som kan ge upphov till kanske
100 000 olika proteinvarianter via olika modifieringar (det är dock endast en
begränsad del av dessa som är enzymer). En konservativ uppskattning är att
det sker minst tusen miljarder (1012) reaktioner per sekund i varje aktiv
mänsklig cell.
Slutligen kan man efter den här uträkningen säga att det finns ett mycket
stort antal molekyler i en cell som är förhållandevis liten. Tätheten av
molekyler är stor, varje enzymkopplad reaktion innebär att det finns minst ett
substrat på varje enzym. I försök att hantera denna komplexitet kan det även
om det inte är abstrakt vara svårt om inte omöjligt att göra en konkret bild av
cellens kemiska reaktioner.

D%"$'&(&(6&*+*'&,=#(,<,1"7(
Liksom allt annat på jorden så lyder även celler under termodynamikens lagar.
En cell är inte ett isolerat system. Precis som man gör inom fysiken och
kemin- för att förenkla situationen att anpassas till en lärandesituation kan
man idealisera systemet att vara isolerat. Celler växelverkar med sin
omgivning, energi som inte används i cellen blir spillvärme. Cellen kan också
14
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ta upp energi för att utnyttja den i vissa processer, i exempelvis fotosyntes. Olika
typer av organismer använder olika typer av energikällor för att kunna fungera
både som enskilda celler men främst i samarbete med andra celler i funktion
av ett organ eller en flercellig organism.
Grunden och drivkraften för det mesta av det vi kallar liv på jorden är
fotosyntes. Historiskt och evolutionärt skedde en explosion av utvecklingen
av liv då fotosyntesen uppkom. Fotosyntetiserande organismer använder
solljusets direkta energi i form av strålning för att syntetisera kolhydrater i
form av exempelvis cellulosa och stärkelse från CO2 och H2O. Icke
fotosyntetiserande organismer kan inte använda solljusets energi för att
syntetisera näringsämnen. De utnyttjar istället de näringsämnen som de
fotosyntetiserande organismerna producerar genom att äta och förtära dessa
organismer och på så sätt tillgodogöra sig den energi som finns i solens ljus.
Födan vi äter innehåller alla de olika näringsämnena: fett, protein och
kolhydrater. Näringsämnen bryts ner i GI-kanalen 6 till enklare
molekyler/monomerer. Fett blir till tri-glycerid, proteiner till aminosyror och
kolhydraterna blir till glukos. För vidare nerbrytning av monomererna tas
ämnena upp i celler och genomgår där en metabolisk nedbrytning till är CO2
och H2O. Naturen har en strävan mot att ha så lågt energiinnehåll som
möjligt. Ju lägre energiinnehåll en molekyl har desto mer stabil är den.
Grundämnet kols mest stabila tillstånd är CO2 och vätes mest stabila tillstånd
är H2O.
För att oxidera exempelvis glukos till CO2 och H2O behövs enzymer.
Oxidationsreaktionerna sker i en ganska lång sekvens av enzym-katalyserade
reaktioner. Utan enzymers katalyserande förmåga skulle reaktionerna inte
kunna ske under de förhållanden som råder i cellen. Dessutom kan de enzymkatalyserande reaktionerna regleras. Skulle den enzymatiska regleringen utebli
skulle man kunna jämföra den reaktion som skulle ske med bildningen av
vatten från vätgas och syrgas, alltså en förbränning av knallgas. För att göra en
jämförelse om energiutvinningen kan vi gå tillbaka det stora haveriet av
zeppelinaren Hindenburg 1937. Vätgasen i den stora ballongen av aluminium
antändes och en snabb förbränning skedde. I cellen är det samma reaktion
som pågår, men i väl reglerade steg för att energin ska stanna kvar i systemet
och inte omvandlas till värme och försvinna ut ur systemet. När enzymer
sänker behovet av aktiveringsenergi ökar hastigheten på reaktionen, många
6

GI-kanalen (Gastrointestinalkanalen) innebär munhåla, magsäck, tarmpaketet.
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reaktioner skulle teoretiskt kunna ske på lång sikt, även utan enzymer. En del
reaktioner som sker är kopplade till andra icke-spontana reaktioner som inte
skulle ske utan dess medverkan, till exempel syntesen av ATP. Det är ett sätt
att tillfälligt lagra energin som frigörs i exoterma reaktioner. Energin som i
reaktionen omvandlas till kemisk energi lagras kortsiktigt i molekylens
oorganiska fosfatbindning. När energi behövs i cellen hydrolyseras ATP och
energin frisläpps. Även ATP-hydrolysen är beroende av enzymatisk aktivitet.
Energin som frisläpps kopplas till energetiskt ogynnsamma reaktioner genom
att direkt koppla reaktionen till ATP-hydrolys. Detta är enligt Alberts et. al
(2008) kärnan för liv, jag citerar: “create a high degree of order essential for
life”. Den största andelen av den ATP som bildas i elektrontransportkedjan
och processen oxidativa fosforyleringen katalyseras av F0/F1-ATP-syntas
(ATP-syntas). Lärare på svenska universitet anser att den Oxidativa
fosforyleringen är en av de viktiga reaktionsvägarna att undervisa i en
grundläggande kurs tillsammans med andra begrepp som beskriver energi i
biologiska system (artikel 1). Vid tillfrågan av svenska biokemistudenter anser
även de att den oxidativa fosforyleringen är viktig och svår att greppa
(opublicerad studie). Därför föll valet på studerad animation i artikel 3 på en
animation över ATP-syntes genom oxidativa fosforyleringen och ATP-syntas.

E:&-#1&;#(4*,4*$<+"$&%'"%(,="$(;&#(="7&*,7*1&,=(=*00+&%'(
Begreppet kemiosmotisk koppling
är ett viktigt begrepp för den
process som driver syntesen av
ATP. Kemi står för den reaktion
som ger den kemiska bindningen
som bildas mellan ADP och det
oorganiska
fosfatet
(fosfodiesterbindning) för att bilda ATP
(ATP-syntesen) och osmos syftar på
Bild
över
cellorganellen
diffusionen av protoner över Figur 5
mitokondrien, skapad av Mariana Ruiz
mitokondriens
innermembran, Villarreal LadyofHats, Wikimedia Commons
Figur 5.
Diffusionen driver ATP-syntesen. Kopplingen är hur dessa processer är
kopplade till varandra i två olika steg. Steg ett är att elektroner med högt
energiinnehåll från oxidativa metabola processer (exempelvis citronsyracykeln
16
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och glykolysen) transporteras och stegvis reduceras, via en serie av
proteinkomplex i den så kallade elektrontransportkedjan. Energin från
elektronerna används för att transportera protoner till innermembranutrymmet, vilket medför att en gradient och en elektrokemisk potential bildas.
Eftersom mitokondriens innermembran inte släpper igenom joner kan
protonerna inte ta sig tillbaka genom membranet, men kan det med närvaro
av ett transportprotein eller kanalprotein. Detta protein är sammankopplat
med ett annat protein, ATP-syntas som katalyserar bildningen av ATP från
ADP och oorganiskt fosfat (Pi) drivet av protonflödet genom proteinet.

Figur 6
Bild över hur ATP-syntas kan visualiseras.
Med tillstånd att publicera från Garland Science Taylor and
Francis Group

Det vanligaste sättet att bilda ATP sker via kemiosmotisk koppling i
mitokondrier, kloroplaster och hos prokaryoter. Artikel 3 och 4 samt det
kompletterande materialet har samtliga ATP-syntas och studenters tolkningar
av densamma som studieobjekt.

9FG8,<%1#,(@(,1$2=12$(*/?(42%=1&*%(
I kommande avsnitt ska jag ge en djupare bild om vad proteinet ATP-syntas
är och hur dess mekanism fungerar. Först vill jag förtydliga att det finns
många olika ATP-syntaser, den jag avser här är den mitokondriella varianten
F0/F1-ATPsyntas, men jag väljer här att vidare kalla proteinet för ATP-syntas.
När jag benämner processen för ATP-syntes är det just syntesen av ATP via
enzymatisk katalys som avses. Enzymet katalyserar även nerbrytningen av
17
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ATP till ADP och Pi, och den utvunna energin från defosforyleringen av ATP
utnyttjas för att driva andra processer.
ATP-syntas är ett välstuderat protein och den katalytiska förmågan har varit
känd sen tidigt 1960-tal. Mekanismen bakom den var dock ett omdiskuterat
ämne i flera årtionden. Paul D. Boyer och John E. Walker fick Nobelpriset i
kemi 1997, med motiveringen: ”for their elucidation of the enzymatic
mechanism underlying the synthesis of adenosine triphosphate (ATP)” 7
(Abrahams, Leslie, Lutter, & Walker, 1993; Boyer, 1993). Jens Skou fick dela
priset för sina upptäckter av det jontransporterande enzymet, Na+, K+ -ATPas
(Skou & Esmann, 1992). Samma år, 1997, rapporterade Yoshida och hans
medarbetare visuella bevis på att ATP-syntas faktiskt roterar under hydrolys
av ATP (Noji, Yasuda, Yoshida, & Kinosita, 1997) och alla tvivel på Boyers
hypotes om att ATP-syntas roterar försvann. Denna process är tydligt
visualiserad i den avslutande scenen i den ATP-syntas-animation som använts
i en stor del av studierna i denna avhandling.
ATP-syntas är ett multiproteinkomplex bestående av ett 20-tal proteiner,
med en total massa på mer än 500 000u. Multiproteinkomplexet är uppbyggt
av en membranintegrerad del med 10-14 olika subenheter (proteiner)
formerade i en ring. Dessa fungerar som en por för protoner och som en
rotor. Rotorn står i direktkontakt med den andra delen av proteinet, själva
ATP-syntaset som är den katalyserande delen av proteinet, enzymet. Enzymet
består av sex subenheter som tillsammans bildar det typiska utseendet av en
godisklubba (lollipop head). De två huvuddelarna är hopbundna med ett skaft
(även detta ett protein) som roterar när rotorn roterar och inducerar
enzymatisk aktivitet och ATP- syntes eller degradering av ATP kan ske.
Skaftet tvingar ATP-syntaset att ändra konformation och driver därigenom
själva bildningen av fosfatbindningen i ATP. Flödet av protoner in i matrix
drivs av koncentrations- och laddningsskillnader. Samtidigt som vätejonerna
transporteras in i matrix följer andra molekyler med, t.ex. pyruvat och fosfat.
På liknande sätt kan ADP ta sig in i matrixen, men bara genom ett
spänningsskyddat protein, som samtidigt transporterar ut ATP. Den
katalyserande delen av ATP-syntas har tre identiska subenheter som kan
ändras från tillstånden: loose, tight och open. De olika tillstånden har olika
affinitet för molekylerna som deltar i syntesen. När rotorn roterar, roterar
7

The Nobel Prize in Chemistry 1997. Nobelprize.org. 31 Mars 2011
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1997/
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även skaftet som gräver sig djupt in i enzymet och orsakar
konformationsändring i enzymet. I tillståndet loose är affiniteten till ADP och
Pi måttlig och affiniteten till ATP är låg. I tillståndet tight är affiniteten för
såväl reaktanterna som produkterna hög, så både ATP och ADP är fixerade
till enzymet. Tillståndet open är alltid tom på grund av den låga affiniteten till
molekylerna. Ändringen av konformationen från tight till open är
energikrävande och den energin förs över till fosfodiesterbindningen mellan
fosfatgrupperna i ATP. Den här reaktionen sker då koncentrationen av ATP
är låg på insidan av mitokondrien (samma om ATP-koncentrationen är låg i
cellen) eller om koncentrationen av protoner på utsidan av membranet är
högre än på insidan. Om det skulle vara tvärtom skulle enzymets katalysera
den omvända reaktionen. Rotationen av enzymet skulle gå åt andra hållet och
protoner pumpas tillbaka. Den reaktionen är exoterm och energi frigörs då
ATP hydrolyseras till ADP och Pi. Bildad ATP transporteras ut ur
mitokondrien för att användas till andra energikrävande reaktioner. Efter
hydrolysen transporteras molekylen sen tillbaka som ADP och kan åter igen
reagera med fosfat och bilda ATP.

!
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Som tidigare behandlats i avhandlingen är kunskapen om biokemiska
processer snabbt ökande och det leder till att det finns ett större utbud av
information att välja ut vid design av en biokemikurs än det gjorde för 15 år
sen. En kärna i mitt avhandlingsarbete är att definiera vilka de viktiga
lärandemålen är, som samtidigt är svåra för studenter att lära sig. I slutänden
skulle avhandlingen kunna ligga till grund för universitetslärares planering av
den del av kurser inom biokemi och cellbiologi som tar upp cellens
metabolism. Resultaten från artikel 1 beskriver att aktiva lärare har svårt att
gemensamt definiera ett tydligt ämnesinnehåll i en grundläggande kurs om
metabolism. Lärandet sker alltid utifrån ett begreppsligt innehåll (Marton &
Tsui, 2004) och en lärares uppgift är att ställa sig kritisk till innehållet samt att
se vad som leder till meningsfullt lärande. I kommande kapitel ska jag
definiera min syn på vad lärandemål är i förhållande till begrepp, biokemiska
processer och principer men också i förhållande till forskning om
kärnbegrepp och Threshold Concepts.
Biokemi innehåller inte bara begrepp utan även processer och övergripande
principer. Här har jag valt att gemensamt kalla dessa för olika möjliga
lärandemål. Vissa mer komplexa begrepp kan delas upp i ytterligare begrepp,
för att tillsammans skapa en större bild av helheten - den naturvetenskapliga
beskrivningen. Ofta inom biokemi är helheten en molekylär process. Jag kan
ge ett exempel: för att studenter ska kunna skapa mening om processen ATPsyntes måste de bland annat först förstå begreppen kemiosmotisk koppling och
diffusion för att sen kognitivt skapa de mönster som behövs för att skapa
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mening om ATP-syntes. Utan dessa delar av begreppet ATP-syntes finns
utrymme för att skapa en felaktig bild av begreppet, en alternativ föreställning.
Lärandemål kan ställas i relation till andra begrepp som används inom
didaktikforskningen och främst inom begreppsforskning. Begrepp som
beskriver ämnets kärna och som finns för att bygga upp en förklaring om ett
naturvetenskapligt fenomen: nyckelbegrepp, nyckelidéer, kärnbegrepp och threhold
concepts. Nyckelbegrepp inom biokemi har studerats för att beskriva de delar av
en vetenskap som är viktiga för en lärande att skapa mening om. Parallellt
med nyckelbegrepp har även nyckelidéer använts för att beskriva begreppens
formalisering och konceptualisering hos den lärande (Villafañe, Bailey,
Loertscher, Minderhout, & Lewis, 2011a; Villafañe, Loertscher, Minderhout,
& Lewis, 2011b). Inom ingenjörsvetenskapsdidaktisk forskning har begreppet
threshold concepts fått ett starkt genombrott och beskrivs som ett begrepp som
får andra begrepp att bli självklara för den lärande (Kabo & Baillie, 2009), eller
som en portal som öppnar tidigare stängda tankesätt kring ett begrepp (Meyer
& Land, 2003). Man kan likställa det med bilden man brukar visa för att påvisa
en reaktions aktiveringsenergi. Energin hos ett ämne ökar med tiden tills
tillräckligt hög energi har uppnåtts för att reaktionen ska starta. När den
gränsen är nådd kan de kemiska ämnena reagera med varandra, mer eller
mindre häftigt, och energin inom den nya molekylen blir relativt snabbt lägre
än ursprungsreaktanterna. På samma sätt kan man se på threshold concepts.
En student jobbar med sin förförståelse om ett begrepp och strävar mot ett
högre kunskapsinnehåll. Slutligen kan de mentala mönstren för ett threshold
concepts bildas och många andra begrepp faller på plats och relationen mellan
de kognitiva mönstren som finns i långtidsminnet överensstämmer så pass bra
att mening kan skapas.
Meyer och Land (2003) jämför threshold concepts med det som
universitetslärare ofta kallar kärnbegrepp. De menar att kärnbegrepp staplas på
varandra och bygger tillsammans upp en bild över verkligheten varvid
förståelse kan skapas och omdefinieras vid behov, medan threshold concepts
är irreversibla begrepp, även om fokus för begreppets innehåll kan ändras
något. Har man en gång lärt sig ett threshold concepts glömmer man inte bort
det, men ett threshold concepts kan också användas i olika kontexter där
innebörden är möjlig att överföra (transferbegreppet) inom flera ämnen. Den
senaste tiden har emellertid begreppet gjort en förflyttning och behandlar
även vilka, och utseendet av, de interna kognitiva tankemönster som skapas
utifrån ett threshold concepts (Kabo & Baillie, 2009) och man kan likställa
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den processen med olika mönster för hur svårt ett threshold concepts är för
den lärande. Inom biologi är threshold concepts ännu inte kartlagda men dess
teori är ett ramverk på frammarsch inom universitetsdidaktiken (Kinchin,
2010).
Sammanfattningsvis kan ett lärandemål vara ett begrepp, del av ett begrepp,
en process eller en övergripande princip. Om lärandemålet dessutom är svårt
för studenters meningsskapande och om förståelsen för lärandemålet ofta
uttrycks i form av alternativa föreställningar är det av stor vikt att fokusera på
dessa i en undervisningssituation.

:#86'&#'(/!9=('/#B**&.&5%(!-+!+'#%,-*./+!
Förståelsen för ett begrepp kan se olika ut beroende på vem det är som tolkar
och beskriver fenomenet, samt vilket material om fenomenet som finns att
tillgå för det som ska skapa mening. Förståelsen byggs upp utifrån den
förkunskap om ett begrepp som redan finns och den som ska beskriva det
vetenskapliga fenomenet kan då skapa mening om begreppet och föra sin
kunskap framåt (Ausubel, 1968). Då föreställningen inte stämmer överens
med den vetenskapliga beskrivningen av fenomenet uppstår alternativa
föreställningar. De här föreställningarna kan vara av mer eller mindre generell
karaktär och de är mer eller mindre förankrade i den didaktiska
forskningslitteraturen (Grayson, Anderson, & Crossley, 2001). Beroende på
hur man ser på lärande och forskning kring lärande använder man olika
benämningar för studenters föreställningar. Inom begreppsforskningen pratar
man ofta om ”misconceptions” och menar då att misconceptions är en
begreppsuppfattning som är bestående och svår att ändra då kognitiva
mönster som skapats och lagrats i långtidsminnet inte går att förändra. Istället
krävs det nya mönster med ny begreppsuppfattning som tar överhand varvid
de gamla mönstren så småningom bleknar (Driver, 1989). Oavsett hur man
benämner konceptuella lärandesvårigheter om ett begrepp har det i den här
avhandlingen använts som tecken på viktiga områden att fokusera på inom
universitetsutbildningen i biokemi/metabolism.
Det är endast ett fåtal studier rapporterade som beskriver studenters
konceptuella föreställningar inom biokemi och det mesta som är gjort relaterar
till elever i grundskolan och gymnasiet (t.ex. Dreyfus & Jungwirth, 1988;
Flores, Tovar, & Gallegos, 2003). Men fotosyntesen är en metabolisk
reaktionsväg som är väl undersökt (både inomvetenskapligt och
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utbildningsvetenskapligt) och man har funnit många olika typer av alternativa
föreställningar eller misconceptions. En vanligt förekommande föreställning
hos elever i grundskolan, gymnasieskolan och hos universitetsstudenter, är att
all näring8 en fotosyntetiserande växt behöver finns i jorden (Kinchin, 2010;
Marmaroti & Galanopoulou, 2006) och att växter endast absorberar ljus av
våglängder som ger grön färg. Studenter kämpar också med att förstå övriga
delar av de centrala metabola reaktionsvägarna, t.ex. glykolysen och
andningskedjan (Oliveira, Sousa, Da Poian, & Luz, 2003). Bland annat har
man sett att såväl skolelever (16-17 år) och universitetsstudenter har svårt att
skilja på andning och andningskedjan (breathing/respiration) (Cakir, Geban,
& Yürük, 2002; Smith & Marbach-Ad, 2010). Dessutom tenderar studenter att
lära sig detaljer och glömmer att se helheten och betydelsen av fotosyntesen i
naturen, vilket också går att översätta till övriga metaboliska reaktionsvägar
(Taylor, 2006). Ett annat problem studenter stöter på är att de tror att
fotosyntesens mörkerreaktion sker på natten och ljusreaktionen sker på dagen.
Det är ett idéhistoriskt och lingvistiskt problem med hur man har valt att
benämna processen. Kausaliteten mellan de olika reaktionsvägarna gör det lätt
att uppfatta att ljusreaktionen sker först för att producera ATP och NADH
för att sen användas i mörkerreaktionen som energi- och elektronbärare i
uppbyggnaden av organismen (Lonergan, 2000). Anderson och Grayson
(1994) och Schönborn och Anderson (2003) rapporterar om att studenterna i
deras undersökningar tror att reaktioner i metabola reaktionsvägar fortgår
trots att något steg i processen inhiberas. Detta kan troligen också föregås av
problemen med att förstå och skapa mening av komplexa system med
komplexa multikausala förlopp.
Eftersom biokemi bygger på kunskap i allmänkemi och allmänfysik
kommer många alternativa föreställningar från tidigare studier i kemi, biologi
och fysik. Studenterna måste ha förmågan att överföra sin
begreppsuppfattning från dessa ämnen till biokemi då även alternativa
föreställningar följer med i vad som beskrivs som kunskapstransfer (Villafañe
et al., 2011a; Villafañe et al., 2011b). Bland annat är termodynamik ett
ämnesområde som är välkänt svårt för kemistudenter (tex. Nilsson, 2011).
Biokemistudenter blandar ihop begreppen standardpotential i redoxreaktioner
med potentialändringar i redoxreaktioner och ändring i Gibbs fria energi
(Anderson, Crossley, & Grayson, 1999; Grayson et al., 2001; Österlund, Berg,
8

Med näring menas här även kol från luftens koldioxid.
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& Ekborg, 2010). Studenter har svårt att klara ut vad spontan betyder i den
biokemiska diskursen och blandar ihop förändring i Gibbs energi (till ett
negativt värde) med den vardagliga meningen med ordet spontan. Artikel 1
innehåller en vidgad analys och genomgång av de rapporterade problem som
studenter kämpar med att förstå och ofta missförstår eller får alternativa
föreställningar om inom cellens metabolism.
Det är intressant att här nämna att en mycket liten del av
begreppsforskningen behandlar studenters förståelse av relationen mellan
proteiners struktur och dess funktion, vilket är en baskunskap i den moderna
molekylära biokemin (Berg et al., 2010). Förståelse och kunskap om den
relationen ger fördjupad förståelse om sambanden mellan genetik och
biokemiska reaktionsvägar (Harris et al., 2009). En reflektion över den
sammanställning jag gjort här är att vi vet en del om vad studenterna har svårt
att lära och vilka alternativa föreställningar som finns, men mycket finns
fortfarande att finna om vad vi ska göra åt problematiken. Det finns dock
några goda exempel: bland annat rapporterar Roberts et al. (2005) om att
undervisning med en fysisk modell av protein hjälper studenter att överbygga
dessa svårigheter samt Höst, Larsson, Olson och Tibell (opublicerad) har visat
att en fysisk modell kring begreppet self-assembly påverkas studenter att skapa
mening om reversibilitetsbegreppet samt slumpmässiga rörelser hos
molekylära processer, trots att det är två begrepp/processer som är
kontraintuitiva och svåra att skapa mening om. Reversibilitet och kausalitet är
två begrepp jag tittar närmare på i kommande stycke, eftersom de är två
begrepp som är centrala i avhandlingens resultat.

G$*6+"7(7"-(6"'$"00"%($";"$,&6&+&1"1(*/?(=#2,#+&1"1(
Den didaktiska forskningen har visat att reversibilitet är ett svårt begrepp för
många att förstå (tex. Banerjee, 1995; Grayson et al., 2001; Villafañe et al.,
2011a; Villafañe et al., 2011b) och i princip alla kemiska reaktioner är mer eller
mindre reversibla. Ofta relaterar studenterna till jämviktsreaktioner och att
jämvikt uppstår när koncentrationerna av reaktanter och produkter är lika.
Studenterna tror att när jämvikt uppstår är det samma sak som att reaktionen
stannar upp (Kinchin, 2010) eller att reaktanter och produkter har samma
koncentration. Till exempel har Nerdel, Prechtl och Bayrhuber (2002) visat att
studenter har svårt att förstå den kausala relationen mellan de olika elementen
i fotosyntesens mörker- och ljus-reaktioner. Det kan förklaras med att
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metabolismens reaktionsvägar består av en mängd reaktioner i ett komplext
nätverk där komplexiteten består i att ett stort antal reaktanter och substrat
reagerar parallellt och bildar nätverk av multikausala reaktioner, dvs.
reaktioner som sker via multipla orsaker och verkan. I olika lärandesituationer
om komplexa begrepp förenklas begreppen ofta till icke-komplexa linjära
begrepp. Synen på komplexa begrepp som isolerade singelkausala processer
tenderar att endast föra den beskrivna processen framåt med en deterministisk
förklaringsmodell. Komplexiteten består också i organisationen av reaktioner
som samexisterar vid många olika dimensioner som tid, rymd och
organisation (Jacobson & Wilensky, 2006). Det är kognitivt svårt att ha en
uppfattning om multikausala nätverk och hur inhibering och reglering av
nätverket sker. Den mänskliga uppfattningen är att se kausalitet som enskilda
steg i en isolerad singelkausal reaktion. Det finns också ett starkt kognitivt
motstånd till att förklara komplexa processer som stokastiska och
decentraliserade. Den kognitiva förklaringsmodellen förklarar detta med att
kunskapen måste förkroppsligas eller konkretiseras för att passa in i de
mentala mönster som redan finns representerade hos den lärande. Ett
förkroppsligande av kunskapen innebär också att man tar med sig själv och
sina mänskliga egenskaper in i förklaringsmodellen och tanken blir på så vis
centraliserad (Hmelo-Silver & Pfeffer, 2004).

M-&)'1#!.&7'&#-(.'/!!
Ett ’Concept inventory’ (CI) är ofta designad utifrån forskning kring
studenters förkunskaper och föreställningar av specifika naturvetenskapliga
begrepp. Syftet är att skapa ett batteri av flervalsfrågor som verktyg för att
utvärdera studenter och läroplaner på olika sätt, både som formativ
utvärdering som test på studenters förkunskaper och summativt för att
utvärdera lärandeprogressen. Några karaktäristika hos ett CI är att det är
validerat mot utbildningsforskningen och ska vara väl förankrat hos lärosätens
aktiva lärare och forskare. Frågorna ska vara sprungna ur väl testade
flervalsfrågor men ska inte vara använda i undervisningen. Urvalet av frågorna
ska bygga på iterativa rundor i den didaktiska forskningen. De ska dessutom
vara jargongfria och utvärdera grundläggande vetenskapliga begrepp. De olika
svaren på frågorna ska komma från analys av studenters föreställningar och
vanligt förekommande uppfattningar om begreppen. Vidare ska ett CI vara
lätthanterligt och lättillgängligt (Smith & Marbach-Ad, 2010).
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Databasen Students' and Teachers' Conceptions and Science Education9
(STCSE) (Duit, 2009) innehåller över 8300 (juli 2011) unika artiklar. En
sökning med nyckelordet biokemi ger åtta träffar. En förklaring till det är att
databasens utformare båda är fysikdidaktiker vid IPN, Kiel. Men STCSE är
inte på något sätt heltäckande och det finns andra CI. International Union for
Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), startade i början av 2000-talet
ett projekt som syftar till att utforma ett frågebatteri till studenter för att
kontrollera deras förståelse av nyckelbegrepp inom de molekylära
livsvetenskaperna- ”Molecular Life Sciences Concept Inventory Project.”
Projektets rapport kom 2008 och man hade då ur ett inomvetenskapligt
perspektiv rapporterat tio olika big ideas som är definierad enligt följande tre
punkter:10
a) is at the heart of expert understanding.
b) is inherently abstract, its meaning is not always obvious to students.
c) serves as an organizer, connecting concepts, and is applicable in a range
of topics in the subject.
Fem nämnda big ideas som har koppling till avhandlingen i relation till
metabolism är: compartmentalization”, “regulation”, “catalysis”, “energy &
organization” samt “complexity of molecular structure” (Howit, Anderson,
Costa, Hamilton, & Wright, 2008). Det här projektet är ett pågående projekt
som ständigt utvecklas och en studie hos universitetsstudenter planeras. I
Biology Concept Inventry (BCI) definieras centrala områden inom
biologiundervisning, bland annat: Sambandet mellan biomolekylers struktur
och funktion, Allosterisk reglering, Bioenergetik och Kemisk jämvikt. Biology
Concept Framwork (BCF) (Khodor, Halme, & Walker, 2004) är ett något
annorlunda framework som inte bara bygger på viktiga begrepp men också
hur relationen mellan begreppen ser ut. BCF organiserar begreppen
hierarktiskt med top-level concepts som en typ av paraplybegrepp. Begrepp
relaterade till metabolism finns också med, till exempel: “All cells share many
processes/mechanisms”, “ Life processes are the result of regulated chemical
reactions”, “All carbon-containing biomass is created from CO2” och
“Introduction to metabolism and concepts of compartmentalization”.
För en djuplodande beskrivning om de CIs som finns beskrivna i
litteraturen hänvisar jag till Artikel 1 där svenska universitetslärares syn på
9

http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html
http://www.lifescinventory.edu.au/index.html?page=92512

10
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cellmetabolismens lärandemål kartlagts. De är ofta aktiva som forskare och
har ett stort kunnande om ämnet även om deras egen forskning inte alltid
berör metabolism. Utifrån ett CI kan läroplaners begreppsliga innehåll också
värderas på ett professionellt sätt (Smith & Marbach-Ad, 2010) och på så sätt
påverkas även lärares innehållsmässiga urvalsprocess till kurser och viktiga
lärandemål som är kritiska för urvalet kan definieras.
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Ett känt problem med undervisning och meningsskapande i kemi i allmänhet
är att molekylerna finns i den sub-mikroskopiska världen som är ickeperceptibel för de mänskliga sinnena. Det som sker på molekylär nivå ger till
exempel ett material dess egenskaper eller en gas dess specifika doft. Länken
mellan dessa nivåer är otydlig och svår att greppa, men kemin har ett eget
symboliskt språk som kan utgöra länken mellan makrovärlden och submikrovärlden (figur 7). Den här treenigheten ställer till problem för både
lärare och elever (Wood, 1990) och den mångfald som finns i kemin i sig
skapar kognitiv belastning på arbetsminnet (Johnstone, 2010). I samtalet om
och i förståelsen för kemi behöver man simultant förflytta sig mellan nivåerna
för att skapa relationer mellan kemiska processer och hur det tas i uttryck i
verkligheten vi kan skönja (Bahar, Johnstone, & Hansell, 1999; Johnstone,
1991). Den som redan kan ämnet kan röra sig obehindrat mellan nivåerna och
till och med samtala om dem i samma mening – vilket gör det ytterligare svårt
för studenterna som lyssnar på sin lärare (Johnstone, 2010). Den kunnige
klarar av att se sjukdomen, eller utfallet av en kemisk reaktion i provröret
samtidigt som de skapar en intern representation av processen och kan
tillverka och tolka en visualisering av den. Detta blir tydligt i kemi då en lärare
kan prata om en kemisk reaktion mellan två ämnen som visuellt går från en
färg till en annan. Samtidigt diskuterar läraren med studenterna om det som
sker på den osynliga icke-perceptibla nivån och hänvisar till bilder och
symboler i läroböcker. Läraren har inte bara tangerat hörnen på triangeln utan
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också rört sig i mitten av triangeln, då alla tre nivåer diskuteras samtidigt.
Inom såväl naturvetenskaplig utbildning som forskning används modeller och
visualiseringar (symboliska nivån) för att förflytta förståelsen av den submikroskopiska nivån till den makroskopiska nivån. Om visualiseringars
betydelse går jag in på längre fram i avhandlingen (sidan 33).
 

 



  

Figur 7
Triangel över lärandeproblemet med kemi. Kemiska fenomen finns i den
makroskopiska världen som till exempel olika färger eller faser. Anledningen till de
makroskopiska fenomenen måste förklaras av processer som sker i den sub-mikroskopiska
världen. Länken där emellan är symbolisk i form av olika visualiseringar. Fritt från
Johnstone et al., 1991.

Förutom problematiken med de olika systemnivåerna, är biokemi ett ämne
med många komplexa och icke-perceptibla begrepp som är svåra för studenter
att relatera till. Det finns inga vardagsföreställningar att koppla begreppen till
och ett analogiskt/metaforiskt språk används till stor del för att förklara det vi
inte kan se, känna eller lukta (Orgill & Bodner, 2007). Detta kan skapa
problem för studenter. Tex. har Orgill och Sutherland (2008) undersökt hur
studenter skapar externa visualiseringar om vad en buffert och ett
buffertsystem är. Studenterna hade svårt att skapa en mental bild över de submikroskopiska reaktionerna som sker, alla genererade visualiseringar byggde
på makro-skalan. Andra har också rapporterat om problemen med att koppla
samman de olika nivåerna (Banerjee, 1995; Nakhleh, 1992).

4%0(-9.'(.&5!
Jag skulle vilja utveckla makro-mikro-diskussionen med stöd av bland andra
Meijer (2011) som skriver att Johnstons triangel behöver en översyn och
revision och argumenterar: ”Addressing today’s material and chemical
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engineering with its common use of structures at intermediate levels with
scales requires that students do descend in more than one single step from
macro to submicro level” (s. 216). Meijer skriver om att dela upp stegen
mellan makro och sub-mikro i mindre steg (mesosteg) beroende på vilken
skala den kemiska processen är beskriven på. Genom att föra utbildningen av
en kemisk process i mesosteg minskar den kognitiva belastningen hos den
lärande och utrymme för meniskapande kan ske. Men jag vill vinkla den
diskussionen något och förklara problematiken ur ett annat perspektiv (Figur
8).
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Figur 8
Ytterligare
en
dimesion
på
mikro-makro-diskussionen
inom
biokemididaktiken, där det vetenskapliga fenomentet finns på makronivå och de
molekylära processerna på en mikro och submikro-nivå men att vi genom att använda den
symboliska nivån skapar en ny makroskopisk nivå, representationen av fenomenet i form
av en visualisering. En makrofieringsprocess.

Ett makroskopiskt (biokemiskt) fenomen finns i vardagen. T.ex. behöver
ett barn äta frukost för att ”få energi” att orka leka och lära i förskolan. Maten
förtärs och omvandlas till slut till kemisk energi – någonting som sker på en
mikroskopisk nivå. För att tydliggöra vilka metabola processer som styr
energiomvandlingen, t.ex. den oxidativa fosforyleringen måste förklaringarna
ske på en sub-mikroskopisk nivå. Detta görs vanligen i läroböcker, liksom av
vetenskapsmän och lärare, i form av olika symboler som representerar de
kemiska processerna (Hoffmann & Laslzo, 1991). Dessa steg är formulerade i
figur 7 och motsvarar Johnstone och kollegors triangel (Johnstone, 1991). Det
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blir extra tydligt i den Johnstones omarbetade triangel (Johnstone, 2010) där
makro-nivån även kopplas till perceptibla fenomen, den sub-mikroskopiska
nivån kopplas till molekyler och den osynliga verkligheten och där slutligen
den symboliska nivån även berörs av matematiska begrepp och formler.
Symbolismen och lingvistiken i den symboliska nivån är abstrakt och endast
del av den verklighet som avses och representeras, både internt och externt
via visualiseringar. Det innehåll som väljs ut för att skapa en visualisering av
ett fenomen speglar endast en del av verkligheten och vi kan inte vara säkra på
hur det ”verkligen” ser ut. Många kemiska visualiseringar kommer från olika
röntgentekniker och kan därför ses som en avbild av verkligheten, men beror
på olika mänskliga tolkningar av röntgenbilderna (Hoffmann & Laslzo, 1991)
och är således externa visualiseringar som tagits upp på en molekylernas
struktur på en makroskopisk nivå. För att skapa en konkret situation för
studenter kan länkar genereras mellan den molekylära processen och den
förnimmande verkligheten via externa visualiseringar som del av
undervisningsmaterialet. För att skapa engagemang om begrepp som är
abstrakta för den lärande måste exemplen vara konkreta. Ett abstrakt begrepp
har inget "värde" och därför agerar vi inte utifrån förnuft och rationalitet.
Jämför med begreppet CO2-utsläpp som är abstrakt och icke observerbart tills
vi ser effekterna av det och först då tar rationella beslut om hur vi ska agera
för att minska utsläppen. Vårt mentala tillstånd består av snabba intuitiva
processer fyllda med känslor som påverkar oss, men det finns också en
rationell, reflekterande och förnuftig nivå som lättare slås på då det abstrakta
blir konkret (Wilensky, 1991). Men visualiseringar (som exempel på ett försök
till att skapa en konkret situation för den lärande) som till exempel
animationer kan skapa konceptuella svårigheter genom att studenterna skapar
felaktiga mentala modeller. Bland annat beroende på att det finns bias som
påverkar beslutsfattandet i form av att den lärande påverkas kraftigt av den
perceptibla och konkreta verkligheten som finns närvarande (Kahneman &
Tversky, 1972). Svårigheterna med att ta beslut/lära om dynamiska molekylära
processer som anses vara av kontraintuitiv natur kan vara sprungen ur den
decentraliserade tanken och den bias kring beslutstagande som finns. Submikroskopiska fenomen påverkas inte alltid de fysikaliska krafterna som finns
i den makroskopiska världen såsom gravitation och erfarenheten om de
rådande krafterna på en molekylär nivå finns inte, utan måste skapas. Artikel 3
och 4 handlar om processen mellan den submikroskopiska nivån och den
skapade makronivån, det jag valt att kalla makrofiering av en sub32
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mikroskopisk molekylär process. Artiklarna ämnar undersöka studenters
tolkningar av en animerad film om ATP-syntas-mekanismen i relation till en
designers intentioner med animationen. Resultaten beskriver bland annat vad
denna makrofiering kan leda till för missförstånd eller alternativa
föreställningar hos studenter och om vad man tappar i processen.
5#=$*4&"$&%'(#;("%(,2687&=$*,=*0&,=(0$*/",,(7"-(?H>+0(#;("%(#%&7#1&*%(

En visualisering är en skapad extern bild, graf eller modell utifrån kunskap
eller interna representationer om det fenomen som är tänkt att visualiseras. En
visualisering kan vara statisk eller dynamisk. Den kan också vara interaktiv
med möjlighet att påverka dess utformning. Några vanliga sätt att visualisera
proteiner och andra makromolekyler är; sfärisk yta, spacefilling-modellen,
Ball-and-Stick-modellen och ribbon-modellen (Figur 9). I den här
avhandlingen har jag fokuserat på en dynamisk utbildningsvisualisering, en
animation.

Figur 9

Olika sätt att visualisera del av proteinet ATP-syntas. A är en ribbonmodell
där enzymets sekundära struktur blir synlig. B är en ytmodell som visar den yta på proteinet
som är åtkomlig för en vattenmolekyl, och de olika atomslagen i molekylen synliggörs
genom ytans färgsättning. C, D och E visar en helix där C visualiserar helixens olika
aminosyror i olika färger. D är en ball-and-stick-modell som visar alla atomslagen och deras
storleksförhållande. E är en spacefillingmodell som visar atomernas utsträckning. Referens:
www.pdb.org, PDB ID: 1C17, Pubmed (Rastogi & Girvin, 1999) och PDB ID:33
1E79,
Pubmed (Gibbons, Montgomery, Leslie, & Walker, 2000)
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En animation är definierad som en film som visualiserar dynamiska
processer i fyra dimensioner (tre rumsdimensioner och en tidsdimension). Till
skillnad från simuleringar kan man inte manipulera en animation,
interaktiviteten med en animation består i att man kan spola fram och tillbaka
i filmen samt pausa. Datorteknologin har de senaste årtiondens utvecklats
enormt samt att tillgängligheten till datorer har ökat, vilket har lett till att
tillgängligheten till rörliga flerdimensionella bilder ökat för studenter. Många
av dagens läroböcker för universitetsstudenter har en medföljande DVD-skiva
men också e-böcker som läroböcker, med många animationer och bilder som
extra stöd för studenters läsande och lärande. I framtiden kunde tryckt
elektronik vara ett sätt att integrera animationer i läroböckerna istället, och på
så sätt öka tillgängligheten ytterligare.

"&.+%#.-&'(!%7!'##!,.-0'+./0#!.&&'$J**!-)$!6'//!0(.#./0%!
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Biokemi är ett dynamiskt och spatialt ämne. Reaktioner sker och påverkar
andra reaktioner i cellen i en komplex väv av reaktioner. Ämnen ska
transporteras ut och in mellan olika organeller i cellen men även inom
organellen och det är viktigt att hålla isär de spatiala förhållandena mellan
olika molekyler. Det dynamiska och spatiala språket inom biokemi gör att
ämnet är lämpligt att visualisera med utbildningsvetenskapliga animationer,
speciellt de metabola processerna (Schönborn & Anderson, 2003). I regel lär
sig studenter begrepp om naturliga fenomen bättre när de får möjlighet att
lära sig från skriven text tillsammans med visualiseringar till skillnad från
material med endast text (Mayer, 2001; R. E. Mayer & Moreno, 2002) men det
framgår inte tydligt i litteraturen vad visualiseringen i sig tillför
lärandeprocessen. Jämfört med statiska bilder kan animationer förestå med en
annan typ av information som den lärande behöver för att skapa mening om
dynamiska processer (Gordin & Pea, 1995; Höffler & Leutner, 2007;
Marbach-Ad, Rotbain, & Stavy, 2008; Rundgren & Tibell, 2009), såsom
metabolism.
Ett problem med animationer över kemiska processer är att de har en
tendens att visualisera processen med mekaniska liknelser eller metaforer
(Tasker & Dalton, 2006). Metaforer som ger en deterministisk syn på den
kemiska processen kan vara missvisande för studenter; att tänka sig att en
kemisk process har ett givet mål, att den inte beror på slumpen samt beror på
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fysikaliska och att kemiska egenskaper såsom laddningar, potentialskillnader
eller hydrofoba/hydrofila interaktioner. Tasker och Dalton (2006) rapporterar
vidare att försök har utförts på mer realistiska simuleringar i syfte att
visualisera slumpmässiga processer. Problemet blir då ett annat, tidsaspekterna
för reaktionerna gör att processen kan ta så lång tid om total slumpmässighet
ska få råda så att fokus på kritiska aspekter uteblir. Antalet rapporterade
undersökningar om lärandeeffekten av animationer inom biokemi är
begränsad och fler studier måste till för att vi ska kunna uttala oss om effekten
av animationer (Marbach-Ad et al., 2008).
En god design är ändå inte ensamt nyckeln till att alla studenter klarar av att
tolka innehållet korrekt. För att visualiseringarna ska vara tillgängliga för
studenterna och att tolkningar ska bli korrekta finns det kognitiva förmågor
att utveckla hos studenter med liten erfarenhet av ämnet och av att tolka
visualiseringar (Schönborn & Anderson, 2010). För att animationer ska vara
bra utbildningsanimationer måste designen vara genomtänkt och kritiska
aspekter, för att trigga lärandet, måste vara explicita. Det kan även finnas
implicita kritiska aspekter i en visualisering som är både positiva och negativa
för lärandesituationen. Den stora användningen av både rörliga och icke
rörliga bilder är ändå inte oproblematisk. Visualiseringar förmedlar ett visuellt
språk där olika symboler har olika betydelse beroende på den kontext de
befinner sig i. En symbols betydelse är något som man måste lära sig om, som
inte är given sin funktion. En visualisering kan också innehålla ikoner och olika
index. En ikon har en tydligare given mening pga dess likhet med det den ska
avbilda eller då en symbol fått status som en konvention. Ett index har en mer
logisk förklaring och brukar ibland jämföras med att en bild över Big Ben
intuitivt ger en relation till London, även om det inte har den direkta
betydelsen. I artikel 3 undersöks studenters tolkningar av det konceptuella
innehållet av ena animation över ATP-syntas-reaktionen för att på så sätt
utröna om vilka kritiska aspekter som finns visualiserade i animationen som
skapar förutsättning för lärandet av kemiosmotiskt kopplade reaktioner via ett
ATP-syntas och ATP-syntesreaktionen. Den skapade symbolismen är inte
nödvändigtvis realistisk men blir ett sätt att kommunicera kemin och på så sätt
blir de kemiska symbolerna del av ett kemiskt språk som hjälper till i
meningsskapandet av den icke-perceptiva kemiska verkligheten (Hoffmann &
Laslzo, 1991).
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Det är inte bara positiva röster till animationer i lärandesituationer. En
diskussion som förs är att animationer per se kan orsaka felaktig
begreppsförståelse som är bestående hos studenterna (t. ex. Tasker & Dalton,
2006) eller att animationerna är så pass förenklade att studenterna ser
modellen som verkligheten och alternativa föreställningar kan uppkomma
(Cook, Carter, & Wiebe, 2008; Rundgren, 2006; Schönborn & Anderson,
2002). Dessutom visar inte en animation alla aspekter av ett fenomen. Det
visuella språket måste man lära sig utifrån kontexten och den specifika
diskursen där olika bilder kan ha olika betydelser beroende på
omständigheterna (Pintó & Amteller, 2002). Ur resultaten från artikel 3 kan vi
se hur olika symboler påverkar den lärande både att tolka ATP-syntesens
begrepp korrekt men också hur de kan misstolkas. Visualiseringar i biokemi
saknar konventionella sätt att utforma det visuella språket (Schönborn &
Anderson, 2006) som kan leda studenterna till intuitiva tolkningar. Bland
annat har man sett att pilar kan ha olika betydelse inom
biologiska/biokemiska visualiseringar och kan skapa svårigheter att tolka
visualiseringen (du Plessis, Anderson, & Grayson, 2002). Men problematiken
med användningen av pilar är på inget sätt unikt för biokemikontexten.
Tolkningen av visualiseringar är beroende av kontexten och tolkarens
förkunskap i ämnet. För att kunna tolka visualiseringen på ett korrekt sätt
måste studenten ha kunskap om relationen mellan verkligheten,
visualiseringen och var visualiseringens utseende kommer från (Justi &
Gilbert, 2002). Men det faktum att biokemiska visualiseringar, på samma sätt
som olika förklaringsmodeller, visar molekyler på olika organisationsnivåer
skapar förvirring hos den lärande. Ibland visar en visualisering över ett protein
atomslag och bindningar däremellan, ibland på aminosyranivå och ibland på
sekundär nivå i form av ribbon-modellen. För en student med låg förkunskap
och liten insikt i de olika biokemiska visualiseringsteknikerna kan dessa olika
nivåer skapa missförstånd och misstolkningar. I artikel 4 tar jag upp
förkunskapernas betydelse för att på vetenskapligt korrekt sätt kunna tolka en
representations metaforiska språk. Studenter och lärare är positiva till
användandet av rörliga bilder men kan ofta glömma bort att vara kritiska till
det de ser och har en övertro på animationens förklaringsvärde (Harrison &
Treagust, 2000).
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Didaktisk och kognitionsvetenskaplig forskning visar att innehållsrika och
detaljerade animationer i sig kan skapa kognitiv belastning (cognitiv load) på
arbetsminnet (Lowe, 2003; Tasker & Dalton, 2006). Teorier kring
arbetsminnet och den kognitiva belastningen säger att information (tal, bilder,
text, animationer) bygger upp en mental modell hos den studerande (Schnotz
& Bannert, 2003). Den här mentala modellen består av komplexa mönster och
reaktioner i hjärnan och är inte en verklig bild. Animationer och andra rörliga
bilder över ett dynamiskt förlopp kräver en hög kapacitet av det kognitiva
systemet (Schnotz et al., 1999) och därför krävs hög mental kapacitet hos den
lärande. Lowe (2003) hävdar att animationen förmedlar mycket information
vilket ställer stora krav på studenternas mentala kapacitet. Animationerna blir
överväldigande och studenternas engagemang i att utforska dess värdefulla
innehåll minskas. Ämneskunskap som finns lagrad i långtidsminnet måste
triggas igång av något igenkännande och familjärt för att tas upp i
arbetsminnet och på så sätt bli tillgängligt för den lärande studenten. Den
processen kräver att studenter har (fått lära sig) kognitiv förmåga att använda
den kunskap de har med sig in i nya och annorlunda kontexter och även
använda kunskapen i det verkliga livet. Att studenter inte blir undervisade i de
kognitiva förmågor som krävs för denna process är en av flera anledningar till
att biokemi anses svårt att förskansa sig expertkunskap i (Anderson &
Schönborn, 2008; Schönborn & Anderson, 2008). Att lära med animationer
kräver förutom kognitiva färdigheter även spatiala färdigheter (spatial abilities)
och kunskap och färdigheter i att tolka och skapa visualiseringar, visual literacy.
Jag ska i följande stycke göra en definition av begreppet visual literacy och
en förståelse för översättningsproblematiken kommer att bli tydlig, därför
väljer jag att inte översätta den engelska termen. Det har gjorts många försök
att definiera både begreppen spatial färdighet och visual literacy, ännu har
ingen koncensus uppstått och det finns en mängd olika definitioner. Bamford
(2003) har urskilt fyra olika färdigheter som beskriver visual literacy. Den
innebär att avkoda och tolka en visualisering men också att koda och kunna
skapa meningsfulla visualiseringar. Det ställer krav på studenters förmåga att
skapa mentala bilder över det en visualisering visar och även skapa mening av
redan existerade visualiseringar. Brill, Kim och Branch (2007) har förfinat
synen på vad visual literacy är och menar att förutom att tolka en visualisering
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måste man också kunna tolka delarna av visualiseringen korrekt. Brill, Kim
och Branch har vidare också förtydligat att en visualisering kan vara både
statisk och dynamisk och därför är det viktigt att kunna hur delarna i
visualiseringen förhåller sig till varandra. Schönborn och Anderson (2010) har
syntetiserat litteratur rörande visual literacy specifikt för biokemi. De har
kategoriserat åtta olika kompetenser som förklarar begreppet:
% Avkoda det symboliska språket
% Utvärdera funktionen hos visualiseringen, begränsningar och kvalitet
% Tolka och använda visualiseringen i problemlösning
% Kunna spatiellt manipulera visualiseringen för att tolka och förklara ett
begrepp
% Konstruera en visualisering för att förklara ett begrepp eller lära ett
problem
% Göra horisontella förflyttningar över multipla visualiseringar om ett
begrepp
% Göra vertikala förflyttningar över olika organisationsnivåer och
komplexitet
% Visualisera relationen mellan storlek och skala.
Med hög förkunskap om ämnet och hög visual literacy klarar den lärande av att
tolka visualiseringarna. Jag skulle vilja lägga till en aspekt som inte är redovisad
i litteraturen och det är tiden. Att ha visual literacy inom biokemi är att också
förstå relationen mellan tidsskalan i den makroskopiska världen och
hastigheten på kemiska reaktioner. Det är en komplex process att få en
uppfattning om att det i en cell sker tusentals reaktioner per sekund (se sid
12), samt att långt ifrån alla reaktioner är linjära eller cirkulära eller beror på
singel-kausala händelser. Det finns en komplexitet utöver det vanliga där
många backup-system finns och enzymatisk reglering styr de kemiska
reaktionerna. Den här typen av färdigheter finns enligt min erfarenhet och
även enligt Schönborn & Anderson (2006) inte med som del i undervisningen
i biokemi. Det är också ett innehåll som saknas i kursplaner i biokemi på
Sveriges universitet och högskolor (opublicerat material). Trots det tar många
lärare för givet att studenter med lägre förkunskaper ska klara av att tolka och
även skapa egna visualiseringar under tiden de skapar mening om ett
biokemiskt innehåll (Artikel 1).
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Tidigare har jag diskuterat nyttan av att tydliggöra de visuella färdigheter en
student måste lära sig under utbildningens gång. Av lika stor vikt, för att
kunna ta del av den kunskap som förmedlas i olika visualiseringar, måste
betydelsen av de använda metaforerna och bildspråket i visualiseringen bli
tydliga för att inte övertolkas och eventuellt också feltolkas (t.ex. Orgill &
Bodner 2004). Det biokemiska bildspråket är ofta kausalt då det innefattar
många olika typer av pilar för att beskriva dynamiska kemiska processer men
även statiska skeenden. Detta kan ställa till det för studenter med låg
förkunskap om han/hon ännu inte tagit del av det biokemiska språket.
Motsvarande gäller för andra symboler inom biokemisk visualisering, där
avsaknad av konventioner kan skapa svårigheter eller rent av felaktiga
tolkningar av en visualiserings innebörd. En symbol som har fått
konventionell status är DNA-kedjans dubbelhelix. Ännu inte rapporterade
undersökningar tyder på att personer med små eller inga förkunskaper förstår
att de ser någonting smått, på den submikroskopiska nivån, när de tittar på
ribbon-visualiseringar föreställande protein, men blandar ihop proteinets
skruvade strukturer med DNA-kedjans dubbelhelix (opublicerat material).

L"1<-"+,"%(#;(7"1#4*$"$,("'"%,=#0"$(4I$(7"%&%',,=#0#%-"(=$&%'(
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För att kunna visualisera molekylära processer behöver man tydliggöra
relationen mellan det icke-perceptiva begreppet och något välkänt begrepp.
Detta görs ofta med ett metaforiskt uttryck beskrivande ett fenomen från
vardagen för att relatera till studentens förkunskap - konceptuella metaforer.
Lakoff och Johnson (1980) beskriver konceptuella metaforer som strukturer
som kopplar samman två begreppsdomäner för att bilda ny begreppsförståelse
– källdomän och måldomän. Källdomänen är det som är bekant och välkänt
medan måldomänen innehåller mer abstrakta begrepp. Den konceptuella
metaforen som binder domänerna samman stämmer mer eller mindre bra
överens och sällan eller aldrig är matchningen perfekt överensstämmande.
Vissa delar från källdomänen förs över till måldomänen, både de som avses
överföras men även det som inte avses, vilket kan skapa problem för den
lärande.
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För att de kognitiva mönster som skapas av måldomänen ska vara så
korrekta som möjligt är det av stor vikt att de kognitiva mönstren är intakta
och att begreppen är välkända för den lärande. Då tanke och språk är nära
förknippade med varandra kan man anta att språkets utformning påverkar
tanken samt att tanken påverkar det externa språket. Men biokemiska förlopp
är inte perceptibla och existerar på den sub-mikroskopiska nivån vilket gör det
svårt att beskriva förloppen språkligt utan att använda sig av metaforer och
analogier. Användandet av det metaforiska språket som blir tydligt inom
visualisering av molekylära processer kan jämföras med utvecklingen av en
forskningsfråga. I början av lärprocessen (låg förkunskap) behövs det
metaforiska språket för att kunna kommunicera idéer, men under resans gång
minskar det metaforiska resonemanget för att till slut försvinna och ersättas av
ett högre vetenskapligt språk (Brown, 2003). Ett problem som kan skapas av
det metaforiska språket och även det symboliska språket är att med låg
förkunskap finns inte någonting från verkligheten att relatera sina molekylära
intryck till. Pramling och Säljö (2007) rapporterar om läsare med låg
förkunskap ser metaforen mer som en liknelse och blir deras del av deras
ontologi istället:
At the same time, metaphors introduce a fundamental dilemma.
The representational linguistic tools (i.e. the specific metaphors by
means of which something is explained) must be perceived as
vehicles for understanding, and not as ontological claims about
what something is. Identifying and handling this relationship
between the model and what the model refers to is something that
the reader/learner has to engage in while reading… Models become
ontology, and this will have implications for public discussion .
(sid. 290-291)
Metaforen kan alltså bli verklig för studenterna (och andra) och en övertro till
visualiseringens trovärdighet kan skapas. Jay Lemke (1990) beskriver liknande
problem då han refererar till en lektion i organisk kemi med atommodellens
orbitaler i fokus. Läraren i hans fall har pekat ut en 1s-orbital och benämnt
den som 1s-orbitalen i en bild på tavlan. Relationen mellan 1s och orbital kan
förstås på olika sätt. Det rätta sättet att förstå begreppet är att det är en
klassificering av orbitalen, inte ett namn. Det är viktigt att relationen mellan
termerna är tydliga för studenterna för att tolkningen av begreppet ska bli så
nära sanningen som möjligt. Orbital är en metafor för omloppsbana och kan
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leda studenterna till att tro att elektronerna cirkulerar i omloppsbanor kring
atomens kärna likt planeterna cirkulerar kring solen. På så sätt ligger
studenters förkunskap kring det studerade ämnet till grund för tolkningar av
ett begreppsligt innehåll. Specifikt inom livsvetenskaperna är inskolningen i
det vetenskapliga språket grundläggande då det är svårt att samtala om
komplexa icke-perceptibla begrepp på ett, för allmänheten, begripligt sätt.
Den här diskussionen ligger till grund för att utveckla ett ramverk för att
utvärdera hur väl en metafor mappar till både en molekylär process och
samtidigt ska vara gångbar och korrekt gentemot en visualisering av
processen. För att skapa det teoretiska ramverk vi valt att kalla CharM
(characteristics of metaphors) har vi använt oss av de kognitiva begreppen
affordance, abstraction och attention. CharM (Figur 10) kan beskrivas som att
någon som designar och tillverkar en visualisering tar med sig sin förkunskap
och syn på ämnet eller fenomenet och skapar en visualisering som bygger på
hans/hennes interna representation av ämnet.
Interpreter
Designer

Abstract
Phenomenon

Prior knowledge
Designers
intention

Attention
Prior knowledge

Internal
Representation
of the
phenomenon

Concrete External
Representation

Prior knowledge
Communication

Pictorial Language,
including
abstraction cues

Metaphorical
Language
Spoken language

A!ordance

Metaphor x

A!ordance

Metaphor y

A!ordance

Metaphor z

Charachteristics
of the metaphor

Charachteristics
of the metaphor

Charachteristics
of the metaphor

...
Figur 10
Det teoretiska ramverket CharM. Beskriver hur tolkningen av ett abstrakt
fenomen som konkretiserats till en representation kan undersökas och beskrivas. Ett sätt
att komma åt den didaktiska frågan varför? någon tolkar ett fenomen på ett visst sätt.
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Visualiseringen skapas genom ett bildspråk som ska påverka tolkaren att se
designerns intentioner. Han/hon har skapat något konkret av ett ickeperceptivt fenomen. Den som ska se, arbeta och tolka visualiseringen
använder sin förkunskap om ämnet och i kommunikation med andra skapas
ett metaforiskt talat språk. Varje metafor har i sin tur olika karaktäristika eller
egenskaper som beskriver det konkreta fenomen som metaforen beskriver, i
detta fall bl.a. maskin eller vattenkraftverk. Tillsammans skapar metaforens
egenskaper en affordance att se och tolka det molekylära fenomenet på ett visst
sätt, vetenskapligt korrekt eller inkorrekt. En mer ingående analytisk
diskussion om affordance och ramverket och test av CharM finns i artikel 4 i
avhandlingen.
Innebörden av begreppet abstraktion betyder att i designen av en
visualisering kan en designer skapa en konkret symbol eller metafor för att
inducera tittaren och tolkaren av symbolen till något abstrakt. Att en tolkare
tolkar en konkret symbol till något abstrakt. Till exempel kan en penna
inducera en intuitiv tanke på att skriva, eller en bild på en sko leder tanken till
att gå eller promenera. Designern av den studerade animationen har använt sig
av metaforen vattenhjul och maskin för att visualisera ATP-syntesen (artikel
3) och på så sätt göra processen mer konkret och perceptibel för den lärande.
Abstraktionsbegreppet skiljer sig från begreppet affordance som istället
tillskriver olika tolkningsmöjligheter till den använda symbolismen. Tillbaka
till pennan-exemplet. Man kan tänka sig att det finns en mängd olika sätt att
skriva på. Man kan skriva skrivstil, med bläckpenna, blyertspenna eller med
datorns tagentbord. Alla dessa olika sätt att överföra källdomänen pennan till
måldomänen att skriva är olika affordances och tolkningsmöjligheter som
metaforen kan erbjuda tolkaren.
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I den här avhandlingen undersöker jag motiv för urval och kommunikation av
en väl definierad del av det naturvetenskapen, nämligen cellens metabolism. Mer
specifikt berörs begrepp rörande energiomvandlingen i cellen kopplat till den
oxidativa fosforyleringen samt hur symboliken i en animation av denna process
fungerar som förklaringsmodell.
Cellens metabolism består av en mängd kemiska reaktioner som är
förenade i komplexa nätverk med enzymer som reglerar och styr
reaktionernas hastigheter. Lärare och studenter möter denna komplexitet och
deras uppgift är att hantera komplexiteten och skapa en hållbar relation till
ämnet för att på så sätt skapa en konkret situation där lärande kan ske.
I artikel 2 analyserar vi hur en animation av denna process fungerar som
förklaringsmodell. Ett utbrett sätt att hantera denna komplexa och detaljrika
materia, som dessutom försiggår i en skala som vi inte kan uppleva med våra
sinnen, är att använda visuella representationer av olika slag. I avhandlingen
fokuserar jag ett av de områden som vi identifierat som såväl centralt som
svårt att förstå, nämligen den oxidativa fosforyleringen (artikel 1). Med hjälp
av bl.a. det associationsverktyg som vi utvecklat i artikel 2 analyserar vi hur en
animation av denna process fungerar som förklaringsmodell av processen
(artikel 3). Här fann vi bland annat att en utbredd svårighet var att tänka på
denna process som en kemisk reversibel reaktion och i artikel 4 försöker vi
utreda och ge möjliga förklaringar till denna svårighet. Sammantaget bygger de
olika arbetena i avhandlingen på varandra där resultat från en artikel leder till
nya frågor. Någon eller några av dessa behandlas i nästa artikel osv. Det
övergripande syftet med avhandlingen är att bidra till att bättre förstå, och
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därigenom ha möjlighet till att förbättra kommunikationen av komplexa
processer, inom exempelvis cellulär och molekylär livsvetenskap. De fyra
artiklarna i avhandlingen har alla sina egna syften och frågeställningar.
Det är centralt för lärare att göra ett genomtänkt och grundat urval av
innehållet, för att kunna förmedla det avsiktliga begreppsliga innehållet.
Artikel 1 syftar till att identifiera vilka lärandemål som svenska
universitetslärare gemensamt anser vara viktiga. Speciellt intresserade är vi av
de begrepp, nätverk av begrepp eller processer som samtidigt är svåra att
förstå. Dessa begrepp är av särskilt intresse (”concepts of special concern”)
eftersom det torde vara speciellt givande att ägna dessa särskild omsorg i
undervisning och lärande. De begrepp och processer vi identifierat i vårt
material diskuteras i relation till redan identifierade och rapporterade centrala
begrepp samt studenters alternativa föreställningar. Våra mål i artikel 1 var att;
1. to investigate the degree of consensus among the practicing teachers
regarding the learning goals and difficulties;
2. to find concepts and principles that have not been previously identified
as being important to emphasize or learn;
3. to identify potential problems that researchers have not yet discovered
or investigated;
4. to find out if there are any documented reasoning difficulties that the
practicing teachers are not aware of.
I artikel 2 söktes ett fokusverktyg som kunde hjälpa oss att undersöka
studenters förmåga att koppla samman olika begrepp och resonera kring dem
i komplexa nätverk. Genom att utgå från Stoddart (2004) och andras
vidareutveckling av Novaks begreppskartor (Novak, 1998) skapades ett
verktyg som är tänkt att kunna fungera som ett redskap eller stöd för
datainsamling av studenters associationer kring naturvetenskapliga begrepp i
samtal och intervjuer. I den första delstudien testas associationsverktyget i en
gruppdiskussion och i den andra delstudien har verktyget använts i en
individuell intervjusituation. Syftet med denna studie var alltså att:
1. utveckla ett verktyg för att fokusera diskussioner och intervjuer kring
hur olika begrepp hänger samman
2. att empiriskt testa associationsverktyget, genom att utifrån två
delstudier beskriva olika utfall av verktyget.
Att skapa en visualisering innebär att lyfta upp en sub-mikroskopisk
dynamisk biokemisk process till en skapad makroskopisk nivå – det jag i
avhandlingen har kallat makrofiering. Forskningsfrågorna kring
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makrofieringsprocessen i artikel 3 syftar till att analysera den kommunikativa
kraften hos en utbildningsanimation av den dynamiska molekylära processen
ATP-syntas. I artikeln jämför vi i) animatörens intentioner med animationen
genom att beskriva vilket konceptuellt innehåll animatören hade som syfte att
förmedla samt hans semiotiska val för att förmedla innehållet i animationen
med ii) studenters konceptuella förståelse av ATP-syntasprocessens
energiomvandling och dess facetter i relation till animationen. Mer specifikt
vilka symboliska uttryck hjälpte studenterna att tolka animatörens avsikter
med animationen. Följande forskningsfrågor i artikel 3 var:
1. What did the animator intend to communicate to learners through the
animation?
2. What semiotic choices (symbolism and iconographic expressions) did
the animator make?
3. Did the animation support students’ understanding of the process of
energy transfer from the proton gradient to the energy bound in the
terminal phosphodiester bond of ATP (here defined as the ATPsynthase process)
4. Which symbolic expressions helped the students to interpret the
intended message of the ATP-synthase animation?
5. Do any aspects of the animation (and if so which aspects) mislead
students, causing them to misunderstand the intended message?
I artikel 4 fördjupar vi en av aspekterna av animationen i artikel 3, nämligen
den som leder studenterna till olika misstolkningar. Det metaforiska
bildspråket som skapats av animatören via de semiotiska valen kopplas här till
möjliga mentala fallgropar som kan förklara studenters misstolkningar.
Genom att beskriva vilka dessa fallgropar kan vara och hur de kopplar till de
semiotiska valen utvecklar och testar vi ett nytt ramverk för analys av
metaforer och animationer. Den 4:e artikelns syften är:
1. att utveckla och testa ett nytt ramverk, CharM, för analys av möjliga
orsaker till misstolkningar av visualiseringar.
2. att med hjälp av CharM utreda möjliga orsaker till de misstolkningar av
ATP-syntasprocessen som finns beskrivna i artikel 3.

!

!
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Att samla material med hjälp av olika metoder har sina fördelar och nackdelar.
Vid undersökningar med människor som respondenter så påverkas materialet
av deltagarens minnen, kunskap, erfarenhet och personlighet. Om det är bra
eller dåligt beror på vilken typ av data som samlas in. Det är inte säkert att
respondenten rapporterar sina riktiga känslor, uppfattning eller attityder och
som forskare har man inte kontroll på det. Det är ändå möjligt att utföra en
stringent och trovärdig design för att fullfölja undersökningens syfte (Robson,
2002). Den här avhandlingen har samlat material från universitetsstudenter, en
animatör samt från universitetslärare med olika metoder som behandlats och
analyserats på flera sätt. I det här kapitlet kommer de använda metoderna
beskrivas ingående, men först en översiktbild över de metoder och analyser
som lett fram till de 4 artiklarna samt det som här i avhandlingen kallas
kompletterande studier.

I&5J'&6'!8&6'(/=0&.&5%(!S!'&!=7'(/.0#!
De studenter som deltagit i undersökningarna till den här avhandlingen har
relativt låga förkunskaper i biokemi. Materialet från samtliga studier har
analyserats med kvalitativ begreppsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) och
deskriptiv statistik. En överblick över hela processen finns i Figur 11. För att
följa forskningsetiken (Vetenskapsra!det, 2002) har alla informanter gett sitt
informerade samtycke till studierna. Informanterna i animationsstudien har
dessutom signerat ett skriftligt avtal där de fått välja hur de vill att materialet
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ska komma att användas. Alla som ställt upp i studierna har samtyckt till att
materialet får användas i forskningssyfte samt publiceras.
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Figur 11
Processen som lett till denna avhandling och de inkluderade fyra artiklarna.
Som teoretisk ram ligger Livsvetenskapen som naturvetenskapligt ämne med fokus på
biokemi och metabolism samt ett konstruktivt/kognitionsteoretiskt sätt att se på lärande.
Tre olika undersökningar har gjorts med universitetslärare, Naturvetenskaps (NV)studenter, lärarstudenter och en art-designer som informanter. Olika metoder har använts
för att samla in data och alla tre undersökningar har analyserats med en kvalitativ
begreppsanalys och deskriptiv statistik.
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Den första studien bygger på universitetslärares (n=15) syn på vad inom det
naturvetenskapliga kunnandet om cellens metabolism som är viktiga för en
grundläggande kurs i biokemi. Men också vilka begrepp de anser studenter har
svårt att för att lära.
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Andra studien, Associationsverktyget, syftade till att skapa ett verktyg för att
samla (lärar)studenters föreställningar om naturvetenskapliga begrepp. I detta
fall valdes det biokemiska begreppet ATP. Studenterna var från ett svenskt
universitet och i mitten av sin utbildning.
9FG8,<%1#,8#%&7#1&*%,2%-"$,I=%&%'"%(

Undersökningens syfte var att utvärdera vilka kritiska aspekter som finns i en
animation om den mitokondriella ATP-syntes som sker i cellen.
Associationsverktyget var med som del av ATP-syntas-undersökningens
utvärdering av studenterna förkunskap. Deltagarna var medicinska
biologistudenter, lärarstudenter och biologistudenter från ett universitet i
Sverige (n=43). Som del av materialet har designern till animationen deltagit i
en djupintervju angående hans syn på vad designen och animationen har för
kritiska aspekter för att skapa meningsfullt lärande.
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I den här delen av avhandlingen ska jag beskriva de använda metoderna på ett
generellt plan och diskutera metodernas för- och nackdelar mer än att gå in på
utförandet av undersökningarna. För mer specifika beskrivningar hänvisar jag
till artiklarna sist i avhandlingen.
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En del av denna avhandling har utförts med den så kallade Delphimetoden.
Under efterkrigstidens kalla krig mellan öst och väst (USA och Sovjetunionen)
utvecklades denna metod bland annat som ett sätt att förutse framtidens
tekniska utveckling inom vapenindustrin. Metoden har sedermera utvecklats
till en användbar forskningsmetodmetod för att t.ex. planera
universitetsområdens utseende och för att utveckla kurs- och läroplaner
(Linstone & Turoff, 1975). Under 2000-talet har metoden fått ett uppsving
inom utbildningsvetenskap och har använts för forskning för att hitta
kärnkunskaper inom såväl ’Nature of Science’ (Osborne, Collins, Ratcliffe,
Millar, & Duschl, 2003), inom ingenjörsvetenskapsdidaktik (Rossouw, Hacker,
& Vries, 2010) och inom elektronikdidaktik (Streveler, Olds, Miller, & Nelson,
2003). Det finns många olika sätt att utföra en Delphistudie på men grunden
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av metoden kan beskrivas via fyra olika karaktäristika: anonymitet, iteration,
kontrollerad feedback och statistisk analys av gruppresponser (Rowe & Wright, 1999).
I artikel 1 har jag använt metoden som ett sätt att samla in universitetslärares
syn på vilka begrepp universitetsämnet biokemi och speciellt metabolism
ska/bör innehålla. Det är ett vanligt tillvägagångssätt att i första rundan låta
deltagarna fritt dryfta sina tankar om ämnet för att sen gå över till statistiska
analyser (Murry & Hammons, 1995).
Svaren från första rundan kategoriserades och låg som grund för de
kommande rundorna i form av en kvantitativ enkät med en Likertskala.
Likersskalor har positiv effekt på respondenterna då man ofta finner nöje i att
utföra den typen av enkätskalning (Robson, 2002). I den fjärde rundan
användes inte Likertskalan mer och en inbördes rangordning mellan de 18
mest viktiga och samtidigt svåra begreppen/processerna utfördes av
informanterna istället. Detta för att tvinga fram ett ställningstagande från
informanterna.
Validering av första rundan skedde genom att de deskriptiva kategorierna
redovisades för deltagarna som gavs möjlighet att kommentera och på så sätt
bli påverkade av övriga deltagares svar. De efterföljande två rundorna
validerades och itererades på liknande sätt. Processen är i sig validerande i sin
iterativa feedbacknatur med möjlighet för deltagarna att påverka resultatet
anonymt och även att ändra sin ståndpunkt. Självvaliditeten gör att ingen
extern validering av metoden krävs (Linstone & Turoff, 1975; Murry &
Hammons, 1995; Rowe & Wright, 1999). Hur många rundor som behövs
beror på hur överens deltagarna är och avslutas först när konsensus uppstår.
Antalet deltagare i en Dephi-design ska enligt Murry & Hammons (1995)
vara mellan 10 och 25 personer, under 10 personer är gruppen för liten och
fler än 25 personer i panelen tillför oftast inte mer information. Den här
Delphi-undersökningen hade 15 informanter. Metoden kan vid en första
anblick ses som en enkel metod att använda men det finns en del fallgropar att
försöka undvika. En Delphiundersökning drar gärna ut på tiden då det kan
vara svårt att få alla deltagare att orka med flera omgångar av enkäter och det
är vanligt att panelens medlemmar minskar i antal under undersökningens
gång. De stora fördelarna med metoden är enligt Osborne et al. (2003) att det
är ett verktyg för att få ett gruppbeslut hos experter som har större validitet än
i individuella beslut eftersom att metoden i sig är självvaliderande (Rowe &
Wright, 1999). Osborne et al. (2003) skriver vidare att anonymiteten hos
deltagarna gör att man undviker problem som rör bl.a. maktstrukturer och
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osäkerhet hos deltagarna, som kan vara vanliga problem i en gruppintervju.
Deltagarna har chans att säga sin mening utan att andra påverkar dem direkt
och har chans att ändra sin åsikt när de ser övriga deltagares åsikter eller stå
fast vid den åsikt man har trots att de går mot strömmen. Positiva effekter av
metoden är också att deltagare inte ’tappar ansiktet’ om de inte vet svaret på
en fråga eller om de helt enkelt svarar fel. I den utförda undersökningen har
en deltagare valt att vid ett antal frågor erkänna att han/hon inte vet vad
begreppet betyder. En annan tydlig fördel med metoden är att geografiska
problem inte uppstår, det är en bra metod för att samla in data från stora
geografiska områden.
I Delphiundersökningen har både web-baserade enkäter och ’papper och
penna’-enkäter via e-mejl använts. Den vanligaste uppfattningen är att båda
varianterna är självadministrerande men Robson (2002) hävdar att det kan
vara svårt i en webbaserad enkätundersökning att se om deltagarna
missuppfattar en uppgift eller om de inte tar övningen seriöst. Å andra sidan
är det en mindre kostsam och mindre tidskrävande metod, till skillnad från att
själv åka runt och samla materialet. Efter att de tillfrågade personerna
samtyckte till att svara (runda 2, 3 och 4), skickades ett lösenordskyddat
webformulär via epost och respondenterna kunde logga in och svara på
frågorna. Fördelar med en webbaserad enkät är att det är ytterligare billigare
då man sparar både tid och pengar, det är lätt att skicka påminnelser, lätt att
föra över data till en databas för behandling, lätt att hitta fel, lätt att ställa
frågor i slumpartad ordning och även ha olika följdfrågor och instruktioner
beroende på svaren från tidigare i enkäten.

9,,*/&#1&*%,;"$=1<'(
Undervisning och lärande om naturvetenskap är att samtala om naturen och
att förstå ofta väldigt abstrakta begrepp. Även om man förklara ett begrepp
och tydligt visar dess betydelse så är det inte säkert att studenten förstår
innehållet i begreppet, utan har lärt sig förklaringen utantill (Lemke, 1990).
Associationsverktyget (Figur 12) triggar studenterna att förklara länkningen
mellan det abstrakta begreppet och sina förkunskaper, då de måste förklara
hur de olika begreppen hänger ihop.
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Figur 12
Associationsverktyget från artikel 2. I ruta 1 definierar forskaren eller läraren
ett stimuliord som studenterna ska associera till. I rutorna 2-5 skriver studenterna dit de
begrepp de associerar till och i de streckade rutorna ska de motivera sina associationer.

Verktyget bygger på kognitiva lärandeteorier om begreppskartor från bland
annat Novak (Novak & Cañas, 2005) med en stark influens från Stoddart och
kollegors (Stoddart, Abrams, Gasper, & Canaday, 2000) arbete om ett
utvärderingsverktyg för naturvetenskapliga frågor. Vid designen av verktyget
användes delvis konstruerade begreppskartor som designades för att enkelt
kunna fyllas i utan någon längre genomgång och träning av hur man
konstruerar begreppskartor.
Associationsverktygets design går ut på att studenterna fritt ska associera till
ett begrepp - stimuliord - och explicit visa kopplingen mellan det givna
stimuliordet och sina associationer. Associationsverkyget testas i artikel 2 och
används som del av datainsamlingen till artikel 3 för att se lärarstudenters
associationer till ATP och ATP-syntes. Verktyget är ett öppet sätt att samla in
data för både kvantitativa och kvalitativa analyser, eftersom det går att
kategorisera materialet efter vilken typ av associationer studenterna gör.
Samtidigt går det att kvantitativt se antalet länkar vissa begrepp får eller
kvantitativt redovisa associerade begrepp. Verktyget testades med två olika
insamlingsmetoder, gruppdiskussion och intervju, med olika begrepp med
energi som gemensam facett; ATP och värme/värmeenergi. Intervjun var en
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klinisk intervju där associationsverktyget fick guida studenten i sina
tankebanor.
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Då hela avhandlingen bygger på ett kognitivt konstruktivistiskt sätt att se på
kunskap är även studien om ATP-syntesen uppbyggd kring detta synsätt. Två
olika insamlingsomgångar genomfördes och redovisas i artikel 3.
Den första datainsamlingens enkäter omfattades inte av ett förtest utan den
första frågan kom efter att studenterna sett den första delen av animationen.
Efter att studenterna fått se första delen av animationen fick de besvara
frågan: Vad är det centrala budskapet i animationen? För att sedan se del två av
animationen och svara på frågan om vilka skillnader det var i del ett och två av
animationen samt: Vad tror du händer om koncentrationen av protoner blir högre på
insidan än på utsidan av mitokondriemembranet? I den här individuella fasen av
designen fick studenterna inte interagera med animationen utan deras första
intryck fick styra deras svar, de fick dock se animationen ett flertal gånger men
inte spola fram och tillbaka. Insamlingen avslutades med en gruppdiskussion,
där de fritt fick använda animationen. Fem frågor diskuterades:
• Vilken är ATP-syntesens drivkraft?
• Beskriv hur kopplingen mellan protontransport och ATP-syntes
framgår i de två animationerna, del 1 och del 2.
• Vad tror du händer om koncentrationen av protoner skulle vara högre
på insidan än på utsidan av mitokondriemembranet?
• Vad tyckte ni var det bästa med respektive animation?
• Vad tyckte ni var det sämsta med respektive animation?
Efter analys av den första omgångens datainsamling ändrades
forskningsdesignen något. I följande omgång fick studenterna individuellt fylla
i ett Associationsverktyg med stimuliordet ATP-syntes (se sidan 51), som en
kartläggning av studenternas förkunskaper och deras konceptuella
lärandeprogress genom den individuella fasen av undersökningen, eftersom de
ombads lägga till och ta bort kommentarer från associationsverktyget under
underökningens gång. Dessutom utökades det andra post-testet med två
frågor för att undersöka studenternas konceptuella processkunskap om
energiomvandlingen i cellen: Hur går energiomvandlingen i mitokondrien till? Vilken
är ATP-syntesens drivkraft? Därutöver efterfrågades vilka molekylära strukturer
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som är med i processen. För att synliggöra övriga kritiska facetter i
animationen efterfrågades studenternas syn på vilka skillnader det var i del ett
och två av animationen och vad de ansåg fördelar och nackdelar med
animationen.
Gruppdiskussionens frågor förändrades och fördjupandes något från första
omgången men innehållet var detsamma, frågorna att diskutera var:
• Vilket är det centrala budskapet i respektive animation?
• Vilka molekylära strukturer/makromolekyler är inblandade i
energiomvandlingen och på vilket sätt är de inblandade?
• Hur är protongradienten och ATP-syntesen kopplade?
o Hur omvandlas energin?
o Vilken är ATP-syntesens drivkraft?
• Vad tror du händer om koncentrationen av protoner skulle vara högre
på insidan än på utsidan av mitokondriemembranet?
• Vad tyckte ni var det bästa respektive sämsta med respektive
animation?
o Ge förslag på förändringar
Gruppdiskussionerna i båda insamlingsomgångarna inspelades med mp3spelare samt med video för att säkerställa identiteten till de olika rösterna. Allt
ljudmaterial transkriberades i sin helhet och transkripten användes vid
analysen.
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En klinisk strukturerad djupintervju (Kvale, 1997) utfördes med den person
som skapat och designat avhandlingens undersökta animation, här benämd
som animatör. En intervjuguide11 utformades i syfte att skapa en klar bild över
animatörens intentioner och syfte med det visuella språket i animationen men
även över vad olika symboler och visualiseringsmodeller har för betydelse för
designen. Intervjun hade fem olika delar som följde på varandra i ett naturligt
flöde.
1. Som ett sätt att lära känna designers profession och för att påminna
respondenten om det arbetssätt som animationen genomfördes på började vi
med att prata om designerns utbildningsbakgrund och hur han kom i kontakt
11

Intervjuguiden i sin helhet finns i appendix på sidan 84.
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med uppdraget att designa animationen. Vi diskuterade även vilken makt han
hade över animationens utseende och vad redaktören till läroboken bestämde
över utseendet samt eventuella samarbetspartners.
2. I den andra delen fördes en diskussion kring hans upplevda
begränsningar och hur uppdraget som sådant formulerades. Vi ville veta
vem/vad som bestämde valet av symboler, om det finns konventioner inom
vetenskaplig (biokemi)visualisering att följa och hur det går till att skapa en
animation. Som ett sätt att fördjupa utredningen om vilken naturvetenskaplig
grund animationen är byggd på formulerade vi en fråga kring hur designern
hade samarbetat med olika vetenskapsmän kända för sina arbeten kring ATPsyntasets funktion (Paul Boyer, John Walker or Jens Skou, se ATP-syntas –
struktur och funktion sid. 17).
3. Vidare i intervjun ville vi fokusera på designerns intentioner med
animationen som helhet och även i detalj utifrån vetenskaplig kunskap kring
ATP-syntes. Vi formulerade frågor om vilka specifika facetter han ville
framhäva med olika delar i animationen och på vilket sätt han ville visa dessa
facetter - vilka kritiska aspekter han ville framföra.
4. Den fjärde delen fortsatte naturligt att behandla valet av semiotik och
bildspråkets diskurs som framställs i animationen. Vi bad honom prata om val
av symboler (ATP/ADP som ”sedlar”, Protoner som mynt, Proteinet som
både sfärisk struktur och ribbonstruktur osv.) och färger på olika delar av
proteinets struktur, men också hur tidsrelationen mellan animation och
verklighet ser ut.
5. I den femte och sista delen redovisade vi resultaten från våra
undersökningar om hur studenter tolkar animationen och bad om designerns
reflektioner kring detta. Som sista fråga bad vi honom reflektera över hur han
skulle gått till väga om han fick uppdraget på nytt. Detta som ett sätt att
återkoppla till början av intervjun och på så vis sluta cirkeln.
Intervjuns ljudupptag transkriberades i sin helhet och den två timmar långa
intervjun mynnade i över 50 sidor transkript.

"&%*O/!
Här kommer jag nu att beskriva de analyser jag valt att använda i mina 4
artiklar. Den kvalitativa begreppsanalysen är använd i artikel 2, 3 och 4.
Deskriptiv statistik finns i artikel 1 och metaforanalys i artikel 4.
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Det finns många olika sätt att analysera ett kvalitativt material. Analysen av
materialet som ligger till grund för avhandlingen har analyserats med en
begreppsanalytisk induktiv metod beskriven av bland andra (Krippendorff,
1980). Med inspiration från Graneheim & Lundman (2004) och Abell och
Smith (1994) har allt material kategoriserats med hjälp av
meningskondensering och kodning i kategorier och subkategorier för att
skapa teman. Det här sättet att kategorisera ett material innebär att man
kondenserar ner meningar en betydelse om ett tema bryts ner till sub-teman
eller om flera sub-teman bildar ett tema. Detta går att jämföras med den
fenomenografiska ansatsen där unika kategorier skapas för att förklara olika
uppfattningar om ett fenomen. Den stora skillnaden mellan metoderna är att
med den använda metoden kan kategorier överlappa varandra och på så sätt
belysa mångfalden och komplexiteten av studenters och lärares syn på
komplexa begrepp.
Analysen av materialet i avhandlingen har följt Graneheim och Lundmans
modell. Uttalandena har kondenserats ner utan att för den skull urholka det
naturvetenskapliga innehållet. De kondenserade meningar kodades och
kategorier kunde skapas utifrån koderna. Kodningen har itererats flera gånger
för att skapa trovärdighet i kategorisystemet. I artikel 1, artikel, 3 och artikel 4
har Graneheim och Lundmans metod använts
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Den statistik som använts i de kvantitativa delarna av undersökningarna har
varit deskriptiv statistik. Den här typen av statistik används bland annat till att
beskriva tydliga tendenser i datamaterialet. Vanliga statistiska beräkningar som
utförs är summa, medelvärde, median och mode (Robson, 2002).
Delphiundersökningen som ligger till grund för artikel 1, samt det
kompletterande materialet, behandlades med deskriptiv statistik. En vanlig
analys av en Delphiundersökning är att statistiskt beräkna enkäternas
Likertskala med deskriptiv statistik för att undersöka hur väl deltagarnas svar
överensstämmer. Tyvärr finns det inget entydigt tillvägagångsätt och
definition av vad det statistiskt innebär att gruppen uppnått koncensus. Ändå
är det tydligt att man ska fortsätta med insamlingsrundor tills konsensus
uppnåtts (Linstone & Turoff, 1975; Murry & Hammons, 1995). Man är här
hänvisad till sin egen tolkning om vad konsensus innebär. Jag har i artikel 1
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använt en definition som beskriver konsensus som ett sätt att se konvergens
och trender emellan rundorna och kategorierna (Brooks, 1979).

5"1#4*$#%#+<,(
I den fjärde artikeln har även en metaforanalys genomförts. Jag har aktivt letat
efter metaforiska uttryck i de transkriberade gruppdiskussionerna. Uttryck
som beskrivit den molekylära processen som någonting annat, någonting
konkret. Dessa har kategoriserats med stöd från Graneheim och Lundmans
(2004) analysmetod. Där jag aktivt letat efter specifika uttryck för att hitta de
metaforer studenterna själva genererar i sina diskussioner. Metaforernas
egenskaper och vilka delar av den vetenskapliga processen som egenskaperna
länkar till har sedan analyserats inspirerad av Venvilles (2008) analytiska
tillvägagångsätt att utvärdera hur studenter tolkar och feltolkar vanligt
använda metaforer inom biologiundervisningen. Venville beskriver analysen i
två steg, där först fokus hittas - det vill säga begreppet som studeras och hur
metaforen kan hjälpa studenterna i sin förståelse för begreppet. I steg två
undersökts action av metaforen. Då analyseras vilka korrekta mappningar som
egenskaperna hos källdomänen kan göra men också vilka tvivelaktiga och
direkt felaktiga mappningar som görs – där metaforen bryts samman och inte
passar den studerade processen. I artikel 4 har denna metod använts för att
testa det teoretiska ramverket CharM (se sidan 41).
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Syftet med den här artikeln var att identifiera och kartlägga centrala
lärandemål för undervisning och lärande om cellmetabolism. Vi identifierade
sex kategorier kodade i tre teman inom metabolism som ur lärares perspektiv
var viktiga och svåra för studenters meningsskapande i biokemi (Tabell 2).
Tema A är ett övergripande tema som handlar om att se komplexiteten och
det stora snillrika nätverket av reaktioner. Samtidigt ska studenterna få en
uppfattning om regleringens betydelse och en känsla för olika principiella
förlopp. Studenterna ska också kunna förflytta sig mellan de olika
organisationsnivåerna samt mellan mikro- och makrofenomen. Tema B
handlar om molekylers struktur och reaktionsmekanismer mellan olika
molekyler, bioenergetikens betydelse samt strukturs påverkan på funktionen
hos till exempel ett protein. Allt på en sub-mikroskopisk nivå där bland annat
den oxidativa fosforyleringen och ATP-syntes är goda exempel. Tema C
skiljer sig från de övriga två därför att temat behandlar olika förmågor en
student måste ha/få för att klara av att skapa mening om biokemi. Till
exempel att förstå och tolka olika visualiseringar. Några metabola
reaktionsvägar ansågs vara något viktigare än de andra, de var: den oxidativa
fosforyleringen, fotosyntesens ljusreaktion, elektrotransportkedjan, citronsyracykeln och
glykolysen. Resultat från 4:e rundan visar bland annat att den oxidativa
fosforyleringen är ett av de definierade lärandemålen som anses viktiga och
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samtidigt svåra för studenter, de övriga lärandemålen som placerats högst i
listan finns främst under Tema A. De mest intressanta resultaten från 4:e
rundan redovisas i tabell 5 (sidan 72). Panelens medlemmar hade svårt att
utesluta något begrepp som mindre viktigt än andra, även om de föreslagna
begreppen kom från andra lärare i panelen. Den här oklarheten om tydliga
lärandemål för en grundläggande biokemikurs finner jag mycket intressant att
utveckla och fördjupa till exempel i en intervjuomgång med andra lärare än
deltagarna i panelen, för att på så sätt få en djupare förståelse över hur lärare
tänker i urvalsprocessen.
Tabell 2
Gemensamma aspekter av de olika kategorierna. Tema A) övergripande syn
på metabolsimens kompexitet och snillrikhet. Tema B) strukturer och funktioner mer i
detalj och teama C) fördigheter studenterna ska anskaffa sig under kursens gång.
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Den här artikelns syfte var att utveckla ett verktyg att använda vid insamling
av data kring studenters uppfattningar om olika naturvetenskapliga begrepp.
Resultaten visade att associationsverktyget gör det är lätt för studenterna att
prata om sina associationer kring ett vetenskapligt begrepp utan att någon
”lägger orden i mun” på dem. Inom biokemi är, som jag skrivit om tidigare,
begrepp hämtade från både den makroskopiska världen och den submikroskopiska världen. Associationsverktyget kan ge ett bra underlag för vilka
olika begrepp studenter associerar till och kan med lätthet delas upp i makro60
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begrepp resp. mikro-begrepp. I tabellen nedan visas olika begrepp och
frekvensen av fem studenters association till stimuliordet ATP.
Tabell 3
De associerande begreppen fem lärarstudenter använde i associationsverktyget indelade och kategoriserade i makro- resp. sub-mikrobegrepp
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De makroskopiska begreppen är sprungna ur den vardagliga vokabulären och
de sub-mikroskopiska i den vetenskapliga diskursen som inte har någon
motsvarighet i det vardagliga språket. Här är det intressant att påpeka att
genom att studera vilka associationsbegrepp studenterna använder kan man
även studera vilken kunskap om ämnet som finns att utgå från i en
lärandesituation. Genom att studenterna måste motivera sina associationer
kan man tydligt se hur de kopplar mellan makroskopiska och mikroskopiska
begrepp. Det är också möjligt att studera hur stark koppling det finns mellan
olika begrepp och termer, ett starkt samband mellan olika begrepp tyder på att
lärande ägt rum (Magntorn, 2007). Styrkan i kopplingen mellan begreppen
kan tydliggöras genom att räkna antalet kopplingar som görs till ett begrepp.
Slutligen är asssociationsverktyget ett användbart verktyg att ha som stöd vid
intervjuer, eller vid gruppdiskussioner, som en kvalitativ artefakt att samtala
kring. Men också som ett insamlingsverktyg för att kvantifiera antalet
associerade begrepp och kopplingar däremellan.
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I den tredje artikeln i avhandlingen har resultaten från de två tidigare artiklarna
tagits hänsyn till i val av studieobjekt. Valet hamnade på en animation över
ATP-syntes som är designad och skapad av en grafiker med life scienceutbildning. Animationen är del av det medföljande materialet till
cellbiologiläroboken Molecular Biology of the Cell (Alberts et al., 2002) och finns
på bl.a. http://grahamj.com. Syftet med studien var att hitta kritiska facetter
för lärandet i animationen, både intentionella från designern och studenters
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upplevda tolkningar och konceptualisering av den kemiska processen ATPsyntes.
Resultaten pekar på att det finns minst sex olika facetter som animatören
hade ett uttalat mål med och som dessutom tolkats av studenterna. Dessa är:
1) Dynamiken och rörelsen i proteinet 2) Inducerad konformationsförändring
i proteinet, 3) Protongradienten som drivkraft till ATP-syntesprocessen, 4) De
kausala sekvenserna och kemiska kopplingen i processen, 5) Den cellulära
kontexten samt 6) Energiomvandlingen i mitokondrien.
Resultaten från de individuella studentenkäterna visar att studenterna tolkar
och ser den kemiosmotiska kopplingen tydligt i animationen, även om de inte
alltid har en helt korrekt vetenskaplig bild av kopplingen. Från
gruppdiskussionerna visar resultaten att animationen tydligt visualiserar hur
konformationen i proteinet förändras då proteinet katalyserar ATP-syntesen.
Båda facetterna beror på rörelsen av proteinet och protonerna i animationen.
Ribbon-modellen i den andra delen av animationen hjälpte studenterna att
intuitivt tolka hela bildspråket som något som är involverat i en submikroskopisk kontext- ett protein.
En blixt användes av animationsskaparen för att få tolkaren att fokusera på
insidan av en tät struktur. Men en blixt kan vilseleda studenterna till att
associera intuitivt till frisättning av energi. Studenterna visste att blixten inte
symboliserade frigörelse av energi, men ansåg det vara obskyrt att symbolisera
syntesen av ATP med en blixt då ATP-syntes innebär att energin lagras i
fosfodiesterbindningen i ATP-molekylen istället för att energin frigörs.
I både de individuella enkäterna och i gruppdiskussionerna ställdes en
fördjupande fråga om kunskapen kring enzymets funktion, vad som skulle
hända om protongradienten var vänd åt andra hållet. 12 % av studenterna
klarade av att svara rätt på den frågan. Intressant resultat här är att 7 % anser
att ADP och Pi kopplas ihop på ett felaktigt sätt och 9 % tror att proteinet går
sönder eller sprängs. Men 58 % av studenterna tror att processen stannar eller
minskar i hastighet. I gruppdiskussionerna lyckas de som svarade rätt på
frågan inte övertyga de andra om det rätta svaret. Alla sju grupper kommer
gemensamt fram till svaret att processen stannar.
Ett urval av symboler som skaparen av animationen använde i animationen
för att tydliggöra en facett samt studenternas tolkning av facetten finns
redovisad i Tabell 4.
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Tabell 4
Använd symbolism i animationen för att illustrera olika facetter av ATPsyntes, intentionerna att visualisera dem från animationsskaparen samt hur facetterna
tolkats av studenterna i undersökningen.
Symbolism i animationen

Animationsskaparens intentioner

Studenters tolkningar

Ribbon modellen

Används av designern för att övertyga

Inser att animationen tillskriver

studenterna om att animationen

och visualiserar en

representerar ett protein som är

makromolekyl.

representerat i det submikroskopiska
området.
Dynamik och rörelse

Visualisera kopplingen mellan flödet

Fler än 50% av studenterna

av protoner genom proteinkomplexet

tolkade animationen som att den

och syntesen av ATP.

representerade kopplingen mellan
flödet av protoner genom
proteinkomplexet och syntesen
av ATP.

Blixten

Att visualisera den katalyserande

Analys av diskussionen avslöjade

funktionen hos proteinet med att tydligt

att konformationsförändringen

visa konformationsförändringen.

görs explicit tydlig i animationen.

Använd för att indikera att

Studenter tolkade blixten som

energiomvandlingen kopplad till ATP-

frigöring av energi när ATP

syntesen sker inne i den täta strukturen

bildas.

som visualiserats med en ”surface”modell.
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Den fjärde artikeln bygger vidare på artikel 3 där resultaten pekar på att en
alternativ föreställning om ATP-syntes är att ATP-syntas endast katalyserar
syntesen av ATP, men att degradering av ATP sker någon annanstans. Ett
sidoresultat från ATP-syntasstudien är dessutom att studenterna diskuterar
mycket i form av mekaniska metaforer då de examinerar animationen. Den
drivna hypotesen blev därför att ett metaforiskt resonemang kan skapa
medvetna eller omedvetna problem och fällor att lockas in i.
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För att testa ramverket (Figur 10) har den tidigare beskrivna intervjun från
skaparen av ATP-syntas-animationen använts för att hitta intentionella
metaforer. Dessutom har gruppdiskussionerna från samma studie använts för
att hitta vilka metaforer studenter använder (Figur 13). Länken mellan
källdomänen och måldomänen har även analyserats– för fullständig
redogörelse av detta hänvisar jag till artikeln längre fram i avhandlingen.

Figur 13
Bland annat använde studenterna i
studien metaforerna robot och vattenhjul.

Metaforerna maskin och vattenkraftverk undersöktes vidare då designern
skapade animationen med en maskin i åtanke och fenomenet beskrivs i
läroboken som ett vattenkraftverk. Metaforens karaktäristika, oavsett kontext,
länkades till tänkta möjliga måldomäner, vetenskapligt korrekta eller inte.
Detta för att se vilka fällor eller fallgropar det finns för studenterna, men
också för att se vetenskaplig effektivitet hos metaforen och i längden
animationen. De presumtiva fallgroparna vi hittade i analysen var något olika
beroende på metafor. Maskinmetaforens egenskaper kan till skillnad från
vattenkvarnmetaforen länkas till inhibering av processen och att drivkraften
(protonerna) bakom processen inte förbrukas, utan kan återanvändas.
Maskinen kan också felaktigt leda studenterna till att tolka att ATP som källa
till energi är väldigt varm då en förbränningsmotor blir varm då den körs.
Viktigt här att poängtera att det även bildas spillvärme då ATP bildas – den
länkningen är en relevant länkning mellan källdomänen och måldomänen.
Övriga potentiella fallgropar kan vara att diskussion kring intelligent design
kan understrykas genom att maskiner är skapade och designade av någon för
ett specifikt syfte. Metaforerna kan även orsaka problem med att se det
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kontrollerade kemiska kaoset som råder i en cell där flera tusentals reaktioner
pågår samtidigt. Den sista fallgropen jag här tar upp är att en kvarn och en
maskin är skapade till att fungera temporalt. Det kan skapa problem med att
se reversibilitet och multipel kausalitet i biokemiska processer.
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I detta kapitel beskrivs kort två studier som utfördes i anslutning till studie 1,
men som ännu inte skrivits fram som artikelmanus. Dock anser jag att de
tillför viktiga perspektiv till diskussionen av resultaten från artikel 1. I den
första studien söker vi studenternas uppfattning om lärandemålen med sin
grundläggande cellmetabolismkurs och i den andra studien redovisas en analys
av två läroböckers behandling av cellmetabolismen.
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Den här studien utfördes för att spegla Delphi-undersökningens resultat med
hur studenter ser på viktiga och svåra begrepp, processer och principer cellens
metabolism. Studenterna har studerat biokemi i syfte att bli biologer, kemister,
apotekare, biomedicinska analytiker, farmakologer, livsmedelskemister och
medicinska biologer och är lokaliserade vid två olika universitet i Sverige.
Studenterna hade läst grundläggande biokemi för mindre än 6 månader sen.
Utgångspunkten med studien var att se skillnader och likheter mellan lärare
och studenter.
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En grundsten för en god undervisningssituation är att lärandemålen är tydliga
och att undervisningen lägger speciell vikt vid de stötestenar och svårigheter
som kan finnas i lärande- och förståelseprocessen.
I denna studie utgick vi från resultaten i artikel 1 (Delphistudien av
lärandemål i cellbiologi). Det ena syftet var att undersöka i vad mån
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studenternas förståelse av vad som var viktiga lärandemål överensstämde med
de mål vi funnit att universitetslärarna eftersträvade. Vidare ville vi undersöka
om dessa två gruppers upplevelse av vad som utgör stötestenarna i
ämnesområdet överensstämde och, om inte, vilka skillnaderna bestod i.
Slutligen var vi intresserade av om lärares och studenters uppfattningar om
vilka metabola vägar som var centrala var de samma och vilka metabola vägar
som studenterna kunde dra sig till minnes sex månader efter att de gått en
grundläggande cellbiologi eller biokemikurs där cellmetabolismen ingår som
central del.

5"1*-(@(-"+1#'#%-"(,12-"%1"$C("%=>1(*/?(#%#+<,(
Nittioen universitetsstudenter från två svenska universitet deltog i en
enkätstudie. De studenter som deltog gick på likartade utbildningsprogram
som leder till yrken som biolog, kemist, biomedicinsk analytiker, medicinsk
biolog, farmakolog, livsmedelskemist, och apotekare. Enkätstudien
genomfördes cirka sex månader efter att de läst en grundläggande kurs som
innehåller cellmetabolismen. För att öka svarsfrekvensen delades enkäten i
samtliga fall ut av forskaren vid föreläsningstillfällen vid vilka den även
samlades in.
Enkätens första del bestod av frågor avseende den svarandes kön, ålder och
utbildningsprogram. I andra delen av enkäten fick studenterna besvara frågan
om vilka metabola vägar de kom ihåg från den kurs de gått för cirka sex
månader sedan, samt ange och motivera vilka metabola vägar de ansåg vara de
allra viktigaste att kunna. I den tredje delen av enkäten fick de rangordna de
18 begrepp (”concepts of specific concern”) som lärarna i Delphi studiens
fjärde omgång tagit ställning till. Därtill lades 3 ytterligare färdigheter som i
tidigare rundor ansetts centrala men som inte direkt är kopplade till
cellmetabolismen. De skulle dels rangordna dem med avseende på hur viktiga
de ansåg dem vara och dels med avseende på hur svåra de tyckte att de var att
förstå. Fem olika varianter, med dessa begrepp, listade i olika ordning,
konstruerades för att undvika möjliga ordningseffekter. Den sista delen av
enkäten utgjordes av samma lista av 16 metabola vägar som lärarna tog
ställning till i runda 3 i Delphi studien. Även studenterna fick, på en Likertskala, ange hur viktiga respektive svåra de ansåg att respektive metabol väg
var. Allra sist tillfrågades studenterna i en öppen fråga i vilken mån de tyckte
sig ha fått en överblick över cellmetabolismen. Fem olika varianter på enkäten
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distribuerades, där ordningen på listornas var olika. En variant av enkäten
återfinns i Appendix 2. Svaren på de öppna frågorna analyserades med hjälp
av innehållsanalys och deduktiv kategorisering enligt Graneheim & Lundman
(2004).
Responsen på enkätens flervalsfrågor utvärderades med deskriptiv statistik
varvid statistikprogrammet SPSS användes. För att beskriva skillnaden mellan
studenter och lärares syn på lärandemålen (från Delphi-studien runda 4) har
absolutbeloppet på vektorn |a| mellan två punkters medelvärden räknats ut.
Det ger ett mått på hur stor differensen mellan gruppernas medelvärden är. Ju
högre siffra desto längre bort från varandra är medelvärdena och därmed
också synen på begreppet/processen. Den här metoden har tidigare inte
redovisats som en didaktisk metod. I Figur 14 finns tre av de undersökta
begreppen som exempel på hur absolutbeloppet av vektorn har använts. Man
kan här utläsa att studenter och lärare i denna undersökning är överens om att
begrepp 1 är viktigt. Det lärarna och studenterna inte är överens om är hur
svårt de anser att begreppet är. Lärarna tycker att studenterna har svårt att lära
sig begreppet medan studenterna själva inte tycker att det är så svårt.
Begreppet 3 har det motsatta utfallet, där tycker man ganska lika om hur svårt
det är men studenterna tycker att det är ett mindre viktigt begrepp. Vad gäller
begrepp 2 har de en likartad syn på problematiken.
S",2+1#1((

Av de 91 som besvarade enkäten var 69 kvinnor och 21 män och
fördelningen på utbildningsprogrammen var: 16 st biologiprogrammet. 1 st
civ. ing. teknisk biologi, 8 st civ. ing. kemisk biologi, 23 st medicinsk
biologiprogrammet 17 st biomedicinsk analytikerprogrammet, 13 st nutrition
och livsmedelsvetenskap och 13 farmaceutprogrammet.
På den öppna frågan om vilka reaktionsvägar de mindes från den kurs som
innehållit cellmetabolismen blev utfallet följande:
• Glykolysen (80 %)
• Citronsyracykeln (81 %)
• Fettsyranedbrytning (54 %)
• Elektrontransportkedjan (52 %)
• Glukoneogenesen (47 %)
Sjuttiotre av de 91 studenterna besvarade frågan om vilka metabola vägar de
ansåg viktigast. Av dessa ansåg 15 (16%) att samtliga metabola vägar var
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viktiga, och 44 (48%) nämnde specifikt citronsyracykeln. Fyra av dessa senare
nämnde endast citronsyracykeln.
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Figur 14
Visualisering av absolutbeloppet mellan två punkter i matrisen. Beskriver hur
överens lärare och studenter är över hur viktigt och svårt ett lärandemål är. En lång vektor
betyder att de inte är överens medan en kort vektor tyder på att de är relativt överens.

Som motiv till varför det är viktigt att lära om cellmetabolism svarade två
att det hör till allmänbildningen, tjugofem att det är viktigt att få ett
helhetsperspektiv över metabolismen. Tjugosju studenter angav att syftet med
cellmetabolism är att utvinna energi och tre, motiverade sina svar med både
helhetsperspektivet och att det slutgiltiga målet med cellmetabolismen är att
utvinna energi. Nio använde läraren, lektionerna och boken som motivering.
Studenterna fick även gradera fjorton reaktionsvägar, på en sexgradig
likertskala, efter hur viktiga respektive svåra de anser vägarna vara. I tabell 5
redovisas resultaten utifrån medelvärden. Utifrån dessa resultat kan vi se
samma trend som i tidigare resultat där den oxidativa fosforylerigen,
glykogensyntes,
elektrontransportkedjan,
citronsyracykeln
och
fettsyrametabolism anses vara viktiga reaktionsvägar. Av dessa är det
elektrontransportkedjan som får högst ranking på svårt-skalan (medel 4,06).
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De vägar som i övrigt rankas som svårast är ureacykeln, transdeaminering
samt pentosfosfat-reaktionerna.
Tabell 5 Studenters ranking av svåra och viktiga metabola vägar.
Medelvärde av en sexgradig Likertskala.
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Tabell 6 sammanfattar några av studenternas ranking (medelvärden) av de 18
begrepp och färdigheter som främst utkristalliserats i Delfistudien (artikel 1),
runda 4, som “begrepp av särskilt intresse” (concepts of special concern), dvs
som centrala och viktiga och samtidigt svåra att ta till sig. I samma tabell listas
medelvärdet av lärarnas motsvarande ranking från Delfistudien. Ett lågt
nummer på medelvärdet indikerar att begreppet är viktigt att lära respektive
svårt. Ett lågt värde på vektorns absolutbelopp indikerar att det är en liten
skillnad mellan studenters och lärares syn på begreppen. De fetmarkerade
siffrorna visar var skillnader föreligger eller om värdet på beloppet (|a|) är
högt. I tabellen är medelvärden från Delhi-undersökningens runda 4 (lärare)
samt från en kompletterande studie. I den sista kolumnen anges avståndet
mellan medelvärdena för lärarnas och studenternas syn som absolutbeloppet
av vektorn mellan punkterna.
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Tabell 6
lärandemål.

Lärares (n=13) och studenters (n=90) syn på några utvalda intressanta
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Lärare och studenter hade till stor del en samsyn vad gäller de metabola
vägarna och de 18 begreppen och färdigheterna de skulle ranka, men flera
stora skillnader kunde också konstateras. Sammanfattningsvis pekar resultaten
på att studenterna liksom lärarna ser att en övergripande kunskap om
metabola sammanhang är viktig. Lärarna anser att studenterna har svårare
med detta än vad studenterna själva tycks uppleva att de har. Dessa resultat
tyder på att lärarna förväntar sig en mer av studenterna när det gäller att se
principer och mönster i cellmetabolismen.
Vi kan också konstatera att studenter inte anser att termodynamik är
särdeles svårt medan lärare anser att det är ett av de svårare områdena för
studenterna att förstå och använda. Vidare anser lärarna att detta område är
centralt medan studenterna inte upplever det som ett speciellt viktigt område.
Här har vi en av de största diskrepanserna (|a|=5,0). Den största skillnaden
finner vi dock vad gäller nukleotidsyntesen (|a|=7,3). Detta är en metabol
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reaktionsväg som lärare anser vara av mindre vikt medan studenterna tycker
att den är relativt viktig att lära sig. Vad gäller relationen mellan molekylers
struktur och funktion anses den av båda grupperna som relativt viktig men
studenterna upplever detta område som betydligt svårare än vad lärarna
bedömt att det är. Ett annat område med hög |a|(=5,4) är förmågan att
använda ett talat vetenskapligt språk. Här ligger den stora skillnaden främst i
att studenterna anser det vara betydligt mindre viktigt än vad lärarna anser.
Sammanfattningsvis pekar resultaten på att det finns gemensamma mål för
lärandet i en kurs i cellmetabolismen. Men samtidigt finns det diskrepanser
och områden där de båda gruppernas åsikter glider isär. De här resultaten
pekar på gapet mellan studenter och lärare och kan ge vägledning för lärare
vilka insatser som måste göras i undervisningen för att minska detta gap. En
mer ingående analys av den insamlade empirin kommer bland annat att kunna
ge svar på om det föreligger skillnader mellan olika studentgrupper vad gäller
centrala och viktiga lärandemål. Det vore också mycket intressant att intervjua
lärarna kring Delfistudiens resultat och de skillnader mellan studenter och
lärare i upplevelse av svårigheter och vad som är centralt som denna studie
pekar på.

cB(-,-0/%&%*O/!
För att tydligt kunna se det material som finns att tillgå för såväl lärare som
studenter, samt att historiskt kunna se den påstådda kunskapsutvecklingen
som skett de senaste 20 åren har två välkända läroböcker i biokemi och
cellbiologi kvalitativt undersökts. En stor kunskapsmassa för lärare att
formulera i en kurs och för studenterna att skapa mening om motiverar vikten
av den här avhandlingen meddelande om den svåra urvalsprocessen av
innehållet till en kurs i biokemi. Det leder till frågan varje lärare ställs inför:
Vad ska bort? Eller ännu hellre: Vad ska vara med?

5"1*-(*/?(#%#+<,(
Forskningsobjekten har bestått av olika upplagor och innehållet har studerats
genom att först kartlägga bokens upplägg och mängden sidor i de olika
kapitlen i de olika upplagorna men också innehållet i de olika kapitlen har
studerats. Dessutom har ytterligare en innehållsanalys utförts genom att i
detalj studera inledningarna och prologerna i böckerna och redovisar
författarnas syn på förändringar som skett över tid. Tre upplagor av Alberts et
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al. (2002) har använts, 1:a, 3:e och 5:e samt fyra av Berg et al. (2010), 1:a, 3:e,
5:e och 7:e upplagorna.

S",2+1#1(*/?(-&,=2,,&*%(
Den senaste upplagan (5:e) av Alberts et al. ( 2002) lärobok inom Cellbiologi,
The Molecular Biology of the Cell, har ökat med ca 150 sidor (till 1600 sidor) sen
3:e upplagan och ytterligare 200 sidor från 1:a upplagan. De kapitel som
behandlar cellens metabolism och energiomvandling i cellen samt transport
över membran är de kapitel som inte ökat nämnvärt i omfång och utgör i den
sista upplagan ungefär 60 sidor vilket motsvarar ca 3,5 %. Den nya upplagan
innehåller nytt material inom flera områden, bland annat om epigenetik 12,
kontroll av cellcykeln och programmerad celldöd, genetik och genteknik samt
stamceller och nya cancerterapier. De sista fem kapitlen är publicerade
elektroniskt på en medföljande DVD-skiva och diskuterar cellbiologin utifrån
ett multicellulärt perspektiv. Författarna påstår själva att den tryckta
informationen presenterar kärnkunskaper inom cellbiologi och det
elektroniska materialet är extraläsning.
En av de mest använda läroböckerna inom biokemi på svenska universitet
är boken Biochemistry (Berg et al., 2010). Den används på sex av sjutton
svenska universitet. Bokens volym har inte ökat nämnvärt under de senaste
fem upplagorna, men innehållet har ändrat sig markant och det finns nu en
medföljande CD/DVD med både text och representationer. Från 1:a (1976)
till 3:e (1994) upplagan har antalet sidor ökat med ca 200 sidor och innehållet
har ändrats över tiden. Kapitlen om metabolism har haft en konstant volym,
dock har en utveckling skett bland annat inom fotosyntesens framskrivning.
1:a upplagan har med fotosyntes som eget kapitel, 3:e upplagan har ett kapitel
med pentosforsfatvägen tillsammans med glukoneogenesen och i de sista två
är fotosyntesen uppdelad i mörker- och ljusreaktioner. Glukoneogenesen
finns tillsammans med glykolysen i 5:e och 7:e upplagan, därför har
glykolyskapitlet nästan dubblat antalet sidor mellan 1:a och 3:e upplagan. Den
oxidativa fosforyleringen har ökat med nästan dubbelt sidantal från 1:a till 7:e
upplagan. Detta beror på att den oxidativa fosforyleringen är en
membranreaktion som är svårt att utreda pga de snabba förloppen och
12

Conrad Waddington myntade begreppet 1942 som ”den gren av biologin som studerar
orsakssambandet mellan generna och deras produkter, vilka skapar själva fenotypen”
(http://epigenome.eu/sw/1,1,0)

74

K%1.#'*!YL!K-+1*'##'(%&6'!/#86.'(
!
svårighet att mäta hur membranets struktur förändras i processen. Men de
senaste 10-15 åren har nya tekniker för att kunna studera strukturförändringar
utvecklats och därför har informationen om reaktionen ökat markant. Tredje
upplagan skiljer sig från de övriga då de, inom metabolism, har ett stor fokus
på citroncyracykeln, 54 sidor mot de övriga kapitlen som är ca 30 sidor
vardera. I övrigt så har gen/DNA/RNA kapitlen ändrats från att i 1:a
upplagan komma mot slutet av boken, till att i 3:e upplagan vara de första tre
kapitlen. I 5:e upplagan utökas dess omfång, för att i 7:e upplagan förstärka
DNA/RNA genetik/genteknik/bioinformation och också molekylär
evolution. 1:a upplagan har ett övergripande fysiologiskt grepp med
hormoners aktivitet och musklers kontraktion, matsmältning i magsäcken
(dess enzymer) vilket fasas ut mer och mer i varje upplaga.
Dessa resultat speglar dynamiken i ämnet och hur trender inom
vetenskapen även styr läroboksförfattarnas urval. Läroboksförfattare är ofta
vetenskapsmän/kvinnor och är på så vis välinformerade om
kunskapsutvecklingen. Eftersom läroböcker ofta benämns som den ”dolda
läroplanen” ligger ett stort ansvar på författarna att tydliggöra viktiga och
centrala lärandemål och inte lämna det helt fritt åt universitetslärarna. Här ska
också understrykas att även lärare kan vara mycket framstående
vetenskapsmän/kvinnor och den hjälpen kanske inte alltid behövs. Dock är
det inte givet att en undervisande duktig biokemist har den didaktiska
urvalsfrågan aktuell och kan därför också vägledas i sin undervisning.
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I den första artikeln har vi utgått från och jämfört våra studier med olika
concept inventories utförda inom biologi (Khodor et al., 2004; Klymkowsky,
Garvin-Doxas, & Zeilik, 2003; Voet et al., 2003) och life science (Howit et al.,
2008). Sammantaget kan man se att det är en trend i dessa inventories att
diskutera övergripande kunskapsområden och principer för olika
reaktionsvägar, men också reglering av reaktioner samt bioenergenetiska
begrepp. En tydlig trend i materialet från artikel 1 är att dessa övergripande
kunskapsområden även är av stor relevans för lärarna i undersökningen. Det
som skiljer är att i artikel 1 ser vi att lärare även diskuterar olika färdigheter
studenter behöver för att kunna tolka och skapa visualiseringar. Man kan tolka
resultaten från artikel 1 som att det är av vikt att införa visual literacy i
kursplanerna och i kursdesignen i likhet med litteraturen (t. ex. Schönborn &
Anderson, 2006).
Artikel 3 redovisar att dynamiska förändringar i de metabola processerna
också kan vara ett kritiskt begrepp att skapa mening om, vilket också har
visats sig anses om ett Threshold Concept (TC) (Kinchin, 2010). Detta
begrepp behövs för att skapa mening om fotosyntesens och andra biologiska
processer. Det teoretiska ramverket kring TC påpekar att man måste börja
frångå fokus på begreppsförståelse och försöka hjälpa studenterna att skapa
mening med undervisning om TC istället, vilket även är aktuellt inom
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biokemididaktiken (Loertscher, 2011). Problemet lärare och studenter står
inför med den explosionsartade kunskapsökningen inom life science-området
är att det ger övermäktigt mycket information att förmedla i en kurs. Därmed
är urvalsprocessen som sker vid en kursdesign kritisk för studenternas lärande
och det är svårt att få med den information som behövs. Fokus på TC i en
kursdesign kan vara ett sätt att överbrygga problematiken med mycket
information.
TC är ofta osynliga och tysta begrepp, som inte alltid behöver vara
definierade som svåra (Ross et al., 2010), men det är ändå en bra start att börja
med att identifiera de centrala begreppen som samtidigt är svåra (Cousin,
2006). Lärare och utbildningsforskare tenderar att fokusera på att identifiera
vilka ämnen som är svåra för studenter att greppa. Ett av kriterierna för ett
TC är, enligt Meyer och Land (2003), att begreppen innefattar problematiskt
innehåll som kan stoppa förståelsen av begreppet. Till exempel kan det
intuitiva tänkandet om att gravitationen påverkar på cellulär sub-mikroskopisk
nivå på samma sätt som i makrovärlden, skapa misstolkningar om molekylers
stokastiska rörelser. Alla identifierade kärnbegrepp eller kärnområden från
olika concept inventories (se kap 3) kan inte formuleras som TC och ännu är
rena biokemi-TC inte identifierade (Loertscher, 2011). Men Ross och kollegor
(2009, 2010) har påvisat att bland annat energi och energiförändring är ett TC
för att förstå metabolism och att dessa begrepp ofta är abstrakta fundamentala
biologiska begrepp. Ett annat TC identifierat av Ross och kollegor, som hör
samman med metabolism, är länkningen mellan de sub-mikroskopiska och
makroskopiska världarna. Kopplingen mellan olika organisationsnivåer är ett
av lärandemålen från artikel 1 som anses vara både viktigt och svårt ytterligare ett möjligt TC. Jag anser att dessa två sätt att tänka kring
utvärdering av biokemiska begrepp (kärnbegrepp och Thresholds Concepts)
går hand i hand. Man måste först bryta ner de svåra (och samtidigt viktiga)
begreppen och se vilka TC som behövs för att överkomma svårigheterna, det
är då vi hittar det som vi i artikel 1 kallar för lärandemål. Ett lärandemål kan
mycket väl vara ett Threshold Concept eller ett kärnbegrepp. Då vi i artikel 3
dessutom har visat att dynamisk förändring är en kritisk aspekt för att förstå
den oxidativa fosforyleringen skulle jag mer än gärna vilja spekulera i att det
kan antas vara ett TC, men detta måste vidare undersökas.

(
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Vidare här vill jag diskutera skillnaderna och likheterna mellan lärares och
studenters syn på lärandemålen. Likheter mellan grupperna är att synen på
kunskap om metabolismens komplexitet samt kopplingen mellan olika
organisationsnivåer över metabolismen anses viktig men är inte ett av de
svåraste lärandemålen. Däremot är det förvånande att studenterna inte tycker
att termodynamiska begrepp och bioenergetiken är svårt, när lärarna i artikel 1
anser att det är ett av de svårare områdena för meningsskapande. Det här är
resultat som lyfter en del tankar om undervisningen som sker. Lärare kanske
(med all rätt?) anser att bioenergetik tillhör förkunskaper som studenterna bör
ha med sig vid kursstart och lägger därför inte ner tid i undervisningen på det,
eller så har studenterna i enkätundersökningen (sidan 67) en övertro på sin
egen kunskap om ämnet och inser inte svårigheterna med det. Det kan också
vara så att studenterna faktiskt kan bioenergetiken och att lärarna
missuppfattat studenterna. Men energiomsättning i naturen och dess
förklaringsmodeller är bevisat svårt för studenters meningsskapande inom
såväl biokemi (t. ex. Schönborn & Anderson, 2003), kemi (t. ex. Nilsson,
2011) samt fysik (t. ex. Thomas & Schwenz, 1998). Inom biokemi har
forskningen visat att redoxbegreppet är svårt även för universitetsstudenter
och de blandar ihop potentialskillnader med ändring i Gibbs fria energi
(Anderson, Crossley, & Grayson, 1999; Grayson, et al., 2001; Österlund, Berg,
& Ekborg, 2010. Sammanhörande med den problematiken är även att
studenter vanligen blandar ihop begreppet spontan reaktion (negativt &Gvärde) med att någonting sker utan yttre stimuli.
De reaktionsvägar som läroböcker vanligtvis tar upp som de viktigaste
centrala metabola reaktionsvägarna, både på gymnasiet och universitetet finns
listade (Tabell 6) tillsammans med resultaten från artikel 1 samt det
kompletterande studierna, samlat från biokemistudenter. Resultaten skiljer sig
åt något. Läroboksanalysen har inte kunna utkristallisera någon inbördes
ordning på de centrala metabola vägarna även om det står i Mathews, Holde
och Ahren (1999) att de centrala metabola reaktionsvägarna är glykolysen,
citronsyracykeln, elektrontransportkedjan/oxidativa fosforyleringen samt
fotosyntesen. Dessa reaktionsvägar anses vara centrala för att de ”accounts for
most of the mass transformation i metabolism” (sid. 417). Övriga
reaktionsmekanismer som studenterna nämner är självklart med i
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diskussionen om de centrala reaktionsvägarna, men nämns längre ner i
skriften och beskrivs även de i detalj längre bak i boken.
Tabell 7 Lärares syn på vilka de viktigaste metabola reaktionsmekanismer är (från artikel 1)
samt studenters syn på detsamma (opublicerat material, kap 8). Läroböckerna har samma
syn på reaktionsvägarna som lärare, men utan inbördes rangordning.
Lärare (och läroböcker)

Studenter

1 Oxidativa fosforyleringen
2 Fotosyntesens ljusreaktion
3 Elektrotransportkedjan
4 Citronsyracykeln

1 Glykolysen
2 Citronsyracykeln
3 Fettsyranedbrytning
4 Elektrontransportkedjan

5 Glykolysen

5 Glukoneogenesen

Lärarna från artikel 1 håller samma linje som läroböckerna och anser dessa
fem vara av hög relevans. Intressant att studenterna inte ser samma vägar som
de mest viktiga. Jag kan spekulera i att det beror mycket på läraren och
hans/hennes intressen som speglas i undervisningen. För att exemplifiera
generella processer väljer de olika lärarna lite olika infallsvinklar att utgå från.
Vid en jämförelse mellan de olika universiteten så kan man ana att det ena
universitetet verkar använda sig av fettsyranedbrytning/syntes för det
ändamålet. Intressant här är att glukoneogenesen (syntes av glukos) inte ens
fanns med på lärarnas lista av de viktigaste metabola processerna, medan den
är med som en av de viktigaste för studenterna. Didaktiklitteraturen ger mig
ingen hjälp till förklaring då det, mig veterligen, inte finns publicerade
rapporter som berör glukoneogenesen i den bemärkelsen. I enkäten ställer vi
frågan: Vilka begrepp kommer du ihåg från tidigare kurser? Och det kan vara
så att det är ett namn som många kommer ihåg, för att det är lite roligt och
annorlunda namn, och därför åker den upp högt på listan. Anledningen till att
vi valde att formulera frågan på det sättet var att vi ansåg att de begrepp som
studenterna minns från sin undervisning ca 6 månader senare har man troligen
lagt ner tid på att lära sig.
Nukleotidsyntesen är en metabol reaktionsväg som lärare anser vara av
mindre vikt medan studenterna tycker att det är en reaktionsväg som är
relativt viktig att lära sig om. Då den hamnar på plats sex på svårighetsskalan
(från artikel 1) så är den ansedd av lärarna i studien som en svår metabolisk
reaktionsväg. Det skulle rimligtvis kunna hänga samman. Någonting som är
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svårt i lärares ögon och inte viktigt lägger man inte ner så stor möda på i
undervisningen. Därför kommer man inte ner på djupet av begreppet och
studenterna kanske inte stöter på det besvärliga och kritiska för lärandet.
Bland andra så skriver Ross och kollegor (2010) om att aktiva lärare är
förvånade över att studenter sällan kommer in så djupt i begreppen att nivån
för TC uteblir, så är kanske fallet med nukleotidsyntes. Cousin (2006) påpekar
vikten av att i en kursdesign explicit tydliggöra de svåra begrepp och
lärandemål som finns, för att studenterna ska få en möjlighet att ta tag i det
svåra och på så sätt erövra sin egen kunskapsinhämtning.
Lokaliseringen av citronsyracykeln anses vara mindre viktig för studenterna
och mer viktig av lärarna. Det kanske har en liknande orsak, men omvänd.
Det är relativt lätt att lära sig att citronsyracykeln sker i mitokondrien men att
få en djupare förståelse om orsakerna kan vara svårare. Men, eftersom det
räcker att lära sig det och det inte kräver någon begreppsförståelse tar sig
studenterna inte an problematiken kring orsaken till varför det sker just i
mitokondrien. Detta relaterar till Tema A, då det krävs en övergripande syn på
komplexiteten och cellens morfologi för att skapa sig en uppfattning om hur
det metabola nätverket ibland förflyttas in i organeller, för att innesluta vissa
reaktioner av olika orsaker. Några orsaker kan vara att öka koncentrationen av
olika substrat eller en ändring av miljön runtomkring den reaktion som sker
för att påverka reaktionshastigheten och lösligheten. Det som man inom
biokemi kallar för compartmentalization och även anses vara en ”big idea” inom
Life Science Education (Howit et al., 2008). Även denna insikt bygger på att
ha en övergripande syn på vilka reaktioner som sker men framför allt varför
de sker, utan att få för stor detaljrikedom.
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I de inledande kapitlen har jag fört en diskussion om problematiken som
uppstår hos den studerande som lär sig kemi som finns beskrivet i olika nivåer
(makro, mikro och symbolisk) och hur jag har vidareutvecklat diskussionen
inom biokemiutbildningen. Jag vill påstå att många sub-mikroskopiska
processer (metabola) inte direkt kan länkas till den vardagliga makroskopiska
världen (artikel 2), till exempel finns det ingen motsvarighet till begreppen
oxidativ fosforylering eller glykolys i den vardagliga diskursen. Jämför här med
bland annat begreppen surt som i vardagsdiskursen betyder något som ger en
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sur smak på tungans kanter medan i en kemidiskurs innebär att pH är lågt och
att det finns många oxoniumjoner (H3O+) närvarande i lösningen. Här har de
olika termerna helt olika betydelse beroende på kontexten. De molekylära
processerna befinner sig på en sub-mikroskopisk nivå som är svår att skapa en
mental modell av, så den kan te sig abstrakt och ogripbar för den lärande. Jag
vill hävda att en visualisering av processen skapar en ny makroskopisk värld
som möjliggör det abstrakta att bli konkret för den lärande (Wilensky, 1991).
I artikel 2 associerar studenterna begreppet ATP till både makroskopiska
fenomen som hör till kroppen och dess funktioner men också till submikroskopiska processer som olika metabola reaktionsvägar och energi. Men
de associerar inte till processen att omvandla energin i cellen, den
kemiosmotiska kopplingen eller den oxidativa fosforyleringen. Det kan så
klart bero på att förkunskapen hos studenten inte var relevant. För att i
kommande undersökningar undvika makroskopiska associationer ändrades
stimuliordet till det mer specifika ordet ATP-syntes, som kanske drar tankarna
åt det molekylära hållet. Utfallet blev då att de associerade begreppen
hamnade på en sub-mikroskopisk nivå istället, och energiomvandlingen blev
tydligare för studenterna (Artikel 3). Skillnaden mellan de två begreppen är att
ATP-syntesen är en process medan ATP är ett namn på en molekyl. I studiens
posttester kunde vi se att animationen hade försett studenterna med kritiska
aspekter och meningsskapande om den kemisosmotiska kopplingen kunde
ske. Animationen hjälpte studenterna att skapa en konkret situation av det de
ansåg vara abstrakt och icke perceptibelt.
M%12&1&;1(1>%=#%-"(=$&%'(,<76*+&,7(@(-"1(*21,#'-#,(0K;"$=#%(0K(1*+=%&%'"%(

Visualisering och makrofiering innebär både att viss symbolism och ett
metaforiskt bildspråk måste användas. En av de kritiska aspekterna från artikel
3 är användandet av ribbon-modellen som ett sätt att påverka studenterna att
inse och intuitivt förstå att de studerar något smått, på en (sub)mikroskopisk
nivå. Litteraturen kring visual literacy påpekar betydelsen om att skapa
konventionell symbolism inom biokemi för att förena de olika sätten
visualisering sker på (Schönborn & Anderson, 2006). Alla som läser biokemi
har också läst kemi och har den oorganiska och organiska kemin som grund
och förkunskap. Inom kemin lär sig studenter hur små och medelstora
molekyler representeras i form av bokstäver och streck mellan bokstäverna.
Ett hörn kan representera ett kol om det är organisk kemi och en viss vinkel
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mellan streck kan ge en hint om vinkeln mellan två bindningar. För den
novisa kemisten, eller icke-kemisten, har dessa vinklar ingen större betydelse
utan tolkningarna av kemiska modeller bygger på studenters förkunskaper och
visual literacy (Hoffmann & Laslzo, 1991).
Biokemi handlar om stora makromolekyler som omöjligt skulle kunna
representeras på samma sätt, det skulle bli för mycket information och den
funktion som beror på strukturen skulle därför bli osynlig. Därför nyttjas den
sekundära molekylstrukturen för att representera makromolekyler, tex ribbonmodellen, se figur 9. Ribbon-modellen kan vara en kritisk aspekt som blir en
konvention som intuitivt kan leda tanken till proteiner. Ur resultaten från
artikel 3 kan vi konkludera att ribbon-modellen är en modell som ger en ahaupplevelse om att studenterna tittar på ett protein (sub-mikronivå) – vilket
tyder på att den modellen borde vara ett bra sätt att visualisera ett protein och
på så sätt undvika diskussioner på en makroskopisk nivå. Men utan
förkunskap om proteiners struktur är modellen troligen inte lika intuitiv. Utan
erfarenhet är det omöjligt att ha intuition och magkänsla. Man förlitar sig på
fakta och enstaka termer och begrepp för att på sikt kunna skapa de mentala
mönster som krävs för att nå högre förkunskap. Med högre förkunskap kan
man utnyttja den kunskap som finns i långtidsminnet på ett mer effektivt sätt
för att skapa nya länkar till ny kunskap i arbetsminnet.
Studenterna i artikel 3 och 4 hade låg förkunskap om metabolism, men
hade alla genomgått grundläggande studier inom biologi och kemi och på så
sätt införskaffat sig kunskap om proteiner och dess struktur. Troligen hade de
alla stött på ribbon-modellen och andra typer av visualiseringar från lärare och
läroböcker, eftersom läroböckerna inom livsvetenskapsområdet består av ca
en tredjedel av visualiseringar (Tibell & Rundgren, 2010). En mindre studie
(opublicerad) med högskoleutbildade personer som inte är biokemister som
studerade samma animation från artikel 3 (och 4) stödjer mitt resonemang.
Dessa informanter associerade till DNA istället för protein vid frågan: vad är
det du tittar på? En universitetskurs i biokemi skulle således påverkas positivt
av att innehålla undervisning i visual literacy för att skapa förutsättningar för
att studenter i fortsättningen ska reagera intuitivt på ribbon-modellen och
andra biokemiska modeller. Å andra sidan ställer ett sådant antagande krav på
läromedelsförfattare, skapare av utbildningsvisualiseringar och lärare att vara
entydiga och stringenta i sin användning av symboler och ikoner
Resultaten från artikel 3 visar vidare att makrofieringen av den oxidativa
fosforyleringen även leder till förenklade symboler som kan leda studenterna
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fel i sin tolkning av processen, vilket stämmer väl överens med litteraturen
(Cook et al., 2008; Rundgren, 2006; Schönborn & Anderson, 2002). Bland
annat har vi kunnat se att den blixt som införts i animationen för att leda
studenterna att se att det är något som sker inne i det ogenomskinliga
proteinet kan misstolkas som att bildningen av ATP frisätter energi. Detta kan
också härledas till att det är en blixts intuitiva tolkningsbarhet eller att en blixt
som symbol skapar en affordance att se ATP-bildningen som
energifrisättning.
Men vi har också sett i materialet att studenterna uppmärksammar
problemet med att visualisera energiomvandlingen med en blixt även om de
inte faller i den fallgropen, med deras förförståelse om ATP-syntes klarar de
att se förbi frestelsen att tolka symbolen på det sättet. En annan misstolkning
vi sett i materialet från artikel 3 är att studenterna inte klarar av att förutse
reversibiliteten av ATP-syntesprocessen. En fråga man kan ställa sig här är om
studenterna skulle tolka processen på samma vis om bilden var vänd 90 grader
(Figur 15).

Figur 15
Hur animationen, del 1, skulle sett ut om
den var vänd 90 grader.

I animationen ser det ut som att protonerna med lätthet ramlar ner i proteinet
och faller ner i lumen på mitokondrien, på samma sätt som erfarenheten från
makroskopiska värden om tex en boll som ramlar tillbaka till marken efter ett
uppkast, den tanken är intuitiv. Men i den molekylära världen påverkas
molekylerna inte av gravitation på samma sätt som i den makroskopiska
världen. Molekylernas förflyttning påverkas istället av så kallade Browniska
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rörelser och den elektriska potentialskillnaden är större, relativt gravitationen
eftersom partiklarnas massa och volym är så liten. Dessa krafter har
människan inte samma erfarenhet av och tanken blir kontraintuitiv. Inom det
teoretiska ramverket för Threshold Concepts karaktäriserar man ett TC att
bland annat innefatta problematisk kunskap som ofta är kontraintuitiv. Den
intuitiva tanken om att något ramlar ner, med erfarenhet från den vanliga
makroskopiska världen, skulle kunna stoppa eller hindra studenter från att
överkomma en sådan svårighet och ta sig an problemen med att skapa mening
om begreppet (Cousin, 2006). Att vrida på visualiseringen kan hindra den
intuitiva tanken om att saker faller och studenterna kanske kan inse att
protonerna kan transporteras tillbaka och reversibiliteten av processen blir
synlig. Resultaten från artikel 4 visar att misstolkningen av begreppet
reversibilitet av kemiska processer även kan komma från det metaforiska
bildspråket som används, vilket diskuteras mer ingående i kommande stycke.
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ATP-syntes och energiomvandling är som sagts tidigare komplexa begrepp
som för många ter sig abstrakt. Ett abstrakt begrepp (oavsett grad av
komplexitet) som kanske tvingar oss att tänka i flera led eller måste få olika
förklaringsmodeller för att vara greppbart blir svårt att skapa en mental bild
av. Användandet av externa representationer eller visualiseringar är ett sätt att
göra begreppen mer konkreta och greppbara. Det som finns framför oss - det
konkreta, som vi kan förnimma med våra sinnen - kan vi tilldela ett värde och
vi kan uppleva begreppet. Men den här konkretiseringsprocessen kan även
skapa en felaktig bild av verkligheten, då man tillskriver molekylära processer
en värdering eller felaktiga egenskaper i form av symboler och metaforer.
Den använda symbolismen och det metaforiska bildspråket i en bra och
informationsgivande undervisningsvisualisering bygger ofta på (medvetna eller
omedvetna) kognitionsvetenskapliga designgrunder. Där är bland andra
begreppen abstraktion, attention och affordance centrala (se utförligare
beskrivningar av begreppen i 4:e artikeln). I fallet med ATPsyntesanimationen används affordancebegreppet två gånger – först den
affordance som bildspråket i animationen ger tolkaren i form av metaforer,
sen den affordance som tolkarens egna metaforiska uppfattning av processen
ger. Vi har sett i materialet att den oxidativa fosforyleringen beskrivs med
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metaforen ”vattenhjul” av såväl läroboksförfattare som designern av
animationen (första affordance) men också av studenterna själva när de
diskuterar begreppet (andra affordance). När vi använt ramverket CharM för
att tydliggöra vilka möjliga tolkningar som dessa affordances ger studenterna,
har vi sett att misstolkningar av den reversibla reaktionen kan vara sprungna
ut metaforen vattenhjul. Vattenhjulet drivs av vatten som strömmar via hjulet
ner mot lägre energinivå och kan inte naturligt ta sig upp till dammen igen.
Därför kan den tolkningsmöjligheten skapa möjliga fallgropar för studenter.
Problemen med att skapa mening om det kausala nätverket skapat av
metabolismens reaktioner kan också härledas till att metaforen maskin
används. En av maskinens egenskaper är att en maskin fungerar temporalt,
dvs att mekaniska enheter väntar in den föregående processen och dessutom
är skapad att endast fungera åt ett håll, vilket späder på tanken om
singelkausalitet och det centraliserade tankesättet (Hmelo-Silver & Pfeffer,
2004). Visserligen är jag medveten om att maskiner kan gå baklänges men
metaforens karaktäristika och mappning till den sub-molekylära processen gör
att metaforen inte fungerar för att förklara reversibilitet. Det är svårt att bryta
den erfarna intuitiva tanken om hur en maskin fungerar. Vattenkvarnars
möjlighet att fungera baklänges är inte trolig, det krävs en annan pump för att
föra tillbaka vattnet till dammen. Än mer absurt blir det att tänka på en
backande bil. Maskinen går baklänges men energin den utnyttjar kommer inte
från dess avgaser utan kräver samma energikälla som en framåt-körande bil.
Energi från drivmedlet kan inte bevaras på samma sätt utan försvinner i form
av värme och friktion. Det är intressant här att diskutera huruvida studenterna
verkligen faller för frestelsen att tolka metaforen så bokstavligt och det kan
vara ett ämne för framtida forskningsfrågor.
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Det finns många spår att följa upp den här avhandlingen med. Jag väljer här
att diskutera två spår som jag finner intressanta och som jag tror skulle ha
betydelse för didaktikforskningens framtid.
En fortsättning är att fortsätta synliggöra och tydliggöra problematiken med
den stora kunskapsmängden som finns inom biokemi i allmänhet och
metabolism i synnerhet. Det kan vara till fördel att använda avhandlingen som
en motivering till varför en urvalsprocess ska ske och som grund för lärare att
våga ta klivet att utesluta vissa detaljer för att skapa möjligheter till att
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studenterna får lära sig om det intrikata samspelet, samt få den överblick över
metabolismen de behöver för att förstå hur det komplexa nätverket av
reaktioner hänger samman. En intressant fortsättning skulle vara en fördjupad
intervjustudie med aktivt undervisande lärare för att ta reda på vad det är som
undervisas och se vilket visuellt material som används och på vilket sätt det
används. Här skulle en teoretisk ram kring Threshold Concept vara en bra bas
att stå på och jag skulle vilja föreslå att aktivt gå in i diskussioner som förs
inom vetenskapslitteraturen om vilka lärandemål som bör finnas med i en
grundläggande kurs i biokemi för att på så sätt ge undervisande lärare en röst i
forskningsfältet.
Den andra implikationen för framtida forskning är att fortsätta på den
lingvistiska banan och studera studenters tolkningar av ett visualiserat
fenomen och vilka olika tolkningsmöjligheter visualiseringen bjuder på. Som
metod här skulle en djuplodande gruppintervjusituation komma väl till pass
och uppgiften skulle vara styrd mot att diskutera olika fallgropar en metafor
ger. Men även skapa en arena för att diskutera vilka andra möjliga metaforer
som istället kan användas och på vilket sätt de ska användas. CharMs
teoretiska ram och associationsverktygets användbarhet i en gruppsituation
som diskussionsunderlag skulle kunna ligga till grund för en sådan studie. Jag
vill här också framföra betydelsen av att tydliggöra vad visualiseringen klarar
av att berätta och vad den utesluter. Den makrofiering som visualisering av en
sub-mikroskopisk process innebär har sina för- och nackdelar och speciellt
viktigt är det att förklara närmare för studenter vilka fallgropar som finns
genom olika affordances påverkan på tolkningen av visualiseringen.
Sammantaget påverkas hela denna diskussion av vikten av att införa visual
literacy i undervisningen för att studenter ska få en ärlig chans till
meningsskapande. Men också vikten av att sträva efter konsensus om vilken
symbolism som ska användas i utbildningsvisualiseringar av cellens dynamiska
förlopp.
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Jag har i tidskrifterna: Biochemistry and Molecular Biology Education
(BAMBEd), Cell Biology Education (CBE), Journal of Biology Education
(JBE), Chemistry Education Research and Practice (CERP) samt Journal of
Microbiology and Biology Education (JMBEd), utfört en sökning med tre
kategorier av sökord:
Visualisering: Simulation, animation, external representation, visualization
och visualisations.
Kursdesign: concept inventory, curriculum design, multipe choice.
Studenters föreställningar: "conceptual difficulties", "student difficulties",
misconceptions, "prior knowledge" och "incorrect ideas"
För att vidga sökningen till att beskriva även de artiklar som är skrivna mot
universitetslärare och skollärare har jag valt att inte bara fokusera på
forskningsartiklar. Jag har även breddat min sökning till att hitta dessa sökord
i hela artiklarna och inte bara i titel och nyckelord, för att på så sätt få med alla
artiklar som berör avhandlingens område.
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Fyll i enkäten enskilt och utan påverkan från andra, om det är några begrepp du inte vet vad de
betyder lämnar du den raden tom. Svara på fråga 1 och 2 innan du tittar på de övriga frågorna
och gå inte tillbaka när du lämnat de frågorna.
Man ! kvinna !
Födelseår:
Universitet/högskola:
Utbildning:
Termin:
Tidigare kurser:
Allmän Kemi 1 (el motsvarande)

!

Allmän Kemi 2 (el motsvarande)

!

Biokemi 1 (el motsvarande)

!

Biokemi 2 (el motsvarande)

!

Cellbiologi (el motsvarande)

!

Immunologi (el motsvarande)
!
1. Metabolismen består bland annat av ett antal mer och mindre viktiga reaktionsvägar.
Vilka kommer du ihåg från tidigare kurser? Nämn fem av dem.
2. Utifrån tidigare kurser, vilka metabola vägar anser du vara viktiga? Förklara varför du
tycker att de är viktiga
3. I en tidigare undersökning kom det fram att det finns 18 olika begrepp/processer som är
viktiga att ha med i en kurs om cellens metabolism, din uppgift är att ranka dem efter
hur viktiga du anser de vara, Låt 1 vara viktigast och 18 minst viktig:
____

Att få en överblick över metabolismen och kunna se principer, likheter och skillnader i
liknande reaktionsvägar.

____

Att kunna koppla samman olika systemnivåer (molekyl/cell/organism) samt se
samspelet mellan celler.

____

Varifrån organismer får sin energi/Vad som krävs för att hålla igång metabolismen.

____

Att se komplexiteten, den stora mängden reaktioner och reaktionssteg samt deltagande
enzymer m.m.

____

Sambanden mellan molekylers struktur, egenskaper och funktion.

____

Energiomvandlingen inom celler och hur protongradienter utnyttjas.

____

Förstå grundläggande termodynamiska begrepp som tex deltaG.

____

Principen för elektron-donatorer och acceptorer samt redoxreaktioner.

____

Studenter ska kunna koppla samman olika bilder som visar olika aspekter av ett
skeende.

____

Mitokondriers uppbyggnad och funktion.

____

Att förstå principen kring kopplade reaktioner.

____

Oxidativa fosforyleringen.
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____

Att kunna använda och själv framställa bilder, grafer och diagram.

____

Att förstå skillnaden på oxidativ fosforylering och fosforylering på substratnivå.

____

Att kunna använda ett vetenskapligt språk i skrift.

____

Var i cellen citronsyracykeln äger rum.

____

Att kunna använda ett vetenskapligt språk i tal.

____

Nukleotidsyntes.

4. Bedöm hur centrala följande metabola vägar är att kunna:
Pentosfosfatshunten

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Glykoneogenesen

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Fotosyntesens ljusreaktion

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Ureacykeln

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Citronsyracykeln

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Oxidativa fosforyleringen/ATP-syntes

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Glykolysen

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Fotosyntesens mörkerreaktion

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Elektrontransportkedjan

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Fettsyranedbrytning

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Transdeaminering

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Glykogennedbrytning

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Glykogensyntes

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

Fettsyrasyntes

Inte alls

!!!!!!

Väldigt viktigt

5. I samma undersökning kom det fram till att nedanstående begrepp/processer är svåra att
lära sig, din uppgift blir att återigen ranka påståendena efter hur svåra du anser de är.
Låt 1 vara svårast och 18 minst svår:
____

Sambanden mellan molekylers struktur, egenskaper och funktion.

___

Förstå grundläggande termodynamiska begrepp som tex deltaG.

___

Att kunna koppla samman olika systemnivåer (molekyl/cell/organism) samt se
samspelet mellan celler.

___

Att förstå principen kring kopplade reaktioner.

___

Att få en överblick över metabolismen och kunna se principer, likheter och skillnader i
liknande reaktionsvägar.

___

Nukleotidsyntes.

___

Att se komplexiteten, den stora mängden reaktioner och reaktionssteg samt deltagande
enzymer m.m.

___

Principen för elektron-donatorer och acceptorer samt redoxreaktioner.

___

Oxidativa fosforyleringen.
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Att kunna använda ett vetenskapligt språk i skrift.

___

Energiomvandlingen inom celler och hur protongradienter utnyttjas.

___

Att kunna använda och själv framställa bilder, grafer och diagram.

___

Studenter ska kunna koppla samman olika bilder som visar olika aspekter av ett
skeende.

___

Att förstå skillnaden på oxidativ fosforylering och fosforylering på substratnivå.

___

Att kunna använda ett vetenskapligt språk i tal.

___

Varifrån organismer får sin energi/Vad som krävs för att hålla igång metabolismen.

___

Mitokondriers uppbyggnad och funktion.

___

Var i cellen citronsyracykeln äger rum.
6. Om du tänker tillbaka på de olika metabola reaktionsvägarna, hur svåra tycker du de
var/är att lära sig?

Pentosfosfatshunten

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Glykoneogenesen

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Fotosyntesens ljusreaktion

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Ureacykeln

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Citronsyracykeln

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Oxidativa fosforyleringen/ ATP-syntes

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Glykolysen

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Fotosyntesens mörkerreaktion

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Elektrontransportkedjan

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Fettsyranedbrytning

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Transdeaminering

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Glykogennedbrytning

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Glykogensyntes

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Fettsyrasyntes

Inte alls

!!!!!!

Väldigt svårt

Cellmetabolismen, såsom den framställs i läroböcker, är en mängd reaktioner i integrerade
nätverk och full av detaljerade besrivningar av reaktions-mekanismer, proteinstrukturer och
reglering av metaboliska vägar mm. Den kopplar också ofta till olika metaboliska tillstånd eller
sjukdomar.
Försöker du lära dig allt detta?

Ja

Nej

Om inte, hur väljer du ut vad du försöker lära dig?
7. Bedömer du att du skaffat dig en överblick över hur cellmetabolismen fungerar?
Ja
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Nej
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1. Introduction
In short, what is your educational and professional background? (relevant
background for the purpose of the interview)
Is our understanding correct that the animation is dated 2002 and was
produced for “The Molecular Biology of the Cell” by Alberts et al.?
Please describe how did you obtained the commission to produce the ATPanimation? Please explain to what extend the editors of “The molecular
biology of the Cell” were involved, why you were chosen, and when it
occurred.
Is our interpretation of the subtitles that you produced the animation and
Yoshida produced the video component (i.e. part 4)correct?
Where there any other workers involved in the production of the
animation?
2. Background
How was the commission formulated/described?
How specified and detailed was the job/task? What were the specifications?
e.g. scientific content requirement, colour scale, consideration of learning
aims, timeframe, etc.
What were examples of the overall aims and limits that you received in your
instructions for producing the animation?
To what extent were you required to have the design of the animation, such
as its symbolic composition and graphical features aligned with ER
“conventions” in the molecular biology and biochemistry field? If so, was
there any such guidance for doing so? If so, was this difficult to do? What
were the obstacles in succeeding with this?
Did you collaborate with Paul Boyer (or John Walker or Jens Skou) during
design, and/or how did you connect your design to the scientific knowledge
of the mechanism of ATP-syntase?
How did you work during composing the animation – e.g. was it iteratively
with feedback from someone – or in a more sequential manner?
Concerning the narration – did you get it before starting to do the
animation, or did you work with it in parallel, or was it written after the
animation was finished?
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Was this way to work dependent on some constraints or is this the way you
wanted to work?
 Is this way still the way you work?
3. Designers intentions
What were your intentions behind the design of the animation?
Please could you describe the specific scientific knowledge that you wanted
to convey in the different parts of the animation?
How close did you intend to follow the current scientific knowledge of the
time?
Please elucidate your general [step-wise] reasoning process[es] that
culminated in the final animation that you produced.
Which were your intentions?
What scientific knowledge did you want to convey in the different parts of
the animation?
4. Semiotics in the animation
Could you comment on the relationship between the representation of time
and scale in the animation? e. g. Real time? Proton flow, ATP-synthesis and
rotor speed etc.e. g. Scale? Proteins, membrane, protons, ATP/ADP/P
molecules
Could you please comment on;
• your choice of colours?
• your choice of symbolism?(Part I: Protein subunits based on structure,
while membrane symbolism, Protons as boxed and ATP/ADP/P as
tickets/dollar bills.
• your choice to show no protons on the inside of the membrane in A1?
• your choice to show no phospholipids constituting the membrane in
A2?
In A2: Protein structure symbolism, no membrane, still Protons as boxes
and ATP/ADP/P as tickets/dollar bills.)
Please comment on what you intended to show with the “flash”?
5. The illustrator’s reflections on students’ interpretation
Provide your reflections on the intention of your animation design with
respect to the following examples of students interpretations and comments
obtained during the study described above - (Please be totally free in your
thinking and expose absolutely any reflection that you wish to and that comes
to mind)
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6. Reflections and lesson learned
Given your responses to the above, are there any specific changes to the
design of the animation that you would incorporate, assuming that you could
design it from scratch? Please take your time and feel free to express
absolutely anything that comes to mind.
Based on your professional design experience, please could you expand
upon how you think these specific changes in design would improve students’
interpretation of the animation?
To what extent do you think that you integrated your own metaphorical
and analogical ideas into the design of the animation?

103

Studies in Science and Technology Education
ISSN 1652-5051

1. Margareta Enghag (2004): MINIPROJECTS AND CONTEXT RICH PROBLEMS –
Case studies with qualitative analysis of motivation, learner ownership and
competence in small group work in physics. (licentiate thesis) Linköping University
2. Carl-Johan Rundgren (2006): Meaning-Making in Molecular Life Science Education –
upper secondary school students’ interpretation of visualizations of proteins. (licentiate
thesis) Linköping University
3. Michal Drechsler (2005): Textbooks’, teachers’, and students´ understanding of
models used to explain acid-base reactions. ISSN: 1403-8099, ISBN: 91-85335-40-1.
(licentiate thesis) Karlstad University
4. Margareta Enghag (2007): Two dimensions of Student Ownership of Learning during
Small-Group Work with Miniprojects and context rich Problems in Physics. ISSN:
1651-4238, ISBN: 91-85485-31-4. (Doctoral Dissertation) Mälardalen University
5. Maria Åström (2007): Integrated and Subject-specific. An empirical exploration of
Science education in Swedish compulsory schools. (Licentiate thesis) Linköping
university
6. Ola Magntorn (2007): Reading Nature: developing ecological literacy through
teaching. (Doctoral Dissertation) Linköping University
7. Maria Andreé (2007): Den levda läroplanen. En studie av naturorienterande
undervisningspraktiker i grundskolan. ISSN: 1400-478X, HLS Förlag: ISBN 978-917656-632-9 (Doctoral Dissertation, LHS)
8. Mattias Lundin (2007): Students' participation in the realization of school science
activities.(Doctoral Dissertation) Linköping University
9. Michal Drechsler (2007): Models in chemistry education. A study of teaching and
learning acids and bases in Swedish upper secondary schools ISBN 978-91-7063-1122 (Doctoral Dissertation) Karlstad University
10. Proceedings from FontD Vadstena-meeting, April 2006.
11. Eva Blomdahl (2007): Teknik i skolan. En studie av teknikundervisning för yngre
skolbarn. ISSN: 1400-478X, HLS Förlag: ISBN 978-91-7656-635-0 (Doctoral
Dissertation, LHS)
12. Iann Lundegård (2007): På väg mot pluralism. Elever i situerade samtal kring hållbar
utveckling. ISSN:1400-478X, HLS Förlag: ISBN 978-91-7656-642-8 (Doctoral
Dissertation, LHS)
13. Lena Hansson (2007): ”Enligt fysiken eller enligt mig själv?” – Gymnasieelever,
fysiken och grundantaganden om världen. (Doctoral Dissertation) Linköping
University.

Studies in Science and Technology Education
ISSN 1652-5051

14. Christel Persson (2008): Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar
utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i
grundskolans tidigare årskurser. (Doctoral Dissertation) Linköping University
15. Eva Davidsson (2008): Different Images of Science – a study of how science is
constituted in exhibitions. ISBN: 978-91-977100-1-5 (Doctoral Dissertation) Malmö
University
16. Magnus Hultén (2008): Naturens kanon. Formering och förändring av innehållet i
folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842-2007. ISBN: 978-91-7155-612-7
(Doctoral Dissertation) Stockholm University
17. Lars-Erik Björklund (2008): Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunskap i kognitiv
och didaktisk belysning. (Doctoral Dissertation) Linköping University.
18. Anders Jönsson (2008): Educative assessment for/of teacher competency. A study of
assessment and learning in the “Interactive examination” for student teachers. ISBN:
978-91-977100-3-9 (Doctoral Dissertation) Malmö University
19. Pernilla Nilsson (2008): Learning to teach and teaching to learn - primary science
student teachers' complex journey from learners to teachers. (Doctoral Dissertation)
Linköping University
20. Carl-Johan Rundgren (2008): VISUAL THINKING, VISUAL SPEECH - a Semiotic
Perspective on Meaning-Making in Molecular Life Science. (Doctoral Dissertation)
Linköping University
21. Per Sund (2008): Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens
socialisationsinnehåll – implikationer för undervisning för hållbar utveckling. ISBN:
978-91-85485-88-8 (Doctoral Dissertation) Mälardalen University
22. Susanne Engström (2008): Fysiken spelar roll! I undervisning om hållbara
energisystem - fokus på gymnasiekursen Fysik A. ISBN: 978-91-85485-96-3
(Licentiate thesis) Mälardalen University
23. Britt Jakobsson (2008): Learning science through aesthetic experience in elementary
school science. Aesthetic judgement, metaphor and art. ISBN: 978-91-7155-654-7.
(Doctoral Dissertation) Stockholm university
24. Gunilla Gunnarsson (2008): Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner En studie om vilket meningsskapande år 7-elever kan erbjudas i möten med den
laborativa verksamhetens instruktioner, artefakter och språk inom elementär ellära,
samt om lärares didaktiska handlingsmönster i dessa möten. (Doctoral Dissertation)
Linköping University
25. Pernilla Granklint Enochson (2008): Elevernas föreställningar om kroppens organ och
kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang. (Licentiate thesis) Linköping University
26. Maria Åström (2008): Defining Integrated Science Education and putting it to test
(Doctoral Dissertation) Linköping University
27. Niklas Gericke (2009): Science versus School-science. Multiple models in genetics –
The depiction of gene function in upper secondary textbooks and its influence on
students’ understanding. ISBN 978-91-7063-205-1 (Doctoral Dissertation) Karlstad
University

Studies in Science and Technology Education
ISSN 1652-5051
28. Per Högström (2009): Laborativt arbete i grundskolans senare år - lärares mål och hur
de implementeras. ISBN 978-91-7264-755-8 (Doctoral Dissertation) Umeå University
29. Annette Johnsson (2009): Dialogues on the Net. Power structures in asynchronous
discussions in the context of a web based teacher training course. ISBN 978-91977100-9-1 (Doctoral Dissertation) Malmö University
30. Elisabet M. Nilsson (2010): Simulated ”real” worlds: Actions mediated through
computer game play in science education. ISBN 978-91-86295-02-8 (Doctoral
Dissertation) Malmö University
31. Lise-Lotte Österlund (2010): Redox models in chemistry: A depiction of the
conceptions held by upper secondary school students of redox reactions. ISBN 97891-7459-053-1 (Doctoral Dissertation) Umeå University
32. Claes Klasander (2010): Talet om tekniska system – förväntningar, traditioner och
skolverkligheter. ISBN 978-91-7393-332-2 (Doctoral Dissertation) Linköping
University
33. Maria Svensson (2011): Att urskilja tekniska system – didaktiska dimensioner i
grundskolan. ISBN 978-91-7393-250-9 (Doctoral Dissertation) Linköping University
34. Nina Christenson (2011): Knowledge, Value and Personal experience – Upper
secondary students’ use of supporting reasons when arguing socioscientific issues.
ISBN 978-91-7063-340-9 (Licentiate thesis) Karlstad University
35. Tor Nilsson (2011): Kemistudenters föreställningar om entalpi och relaterade begrepp.
ISBN 978-91-7485-002-4 (Doctoral Dissertation) Mälardalen University
36. Kristina Andersson (2011): Lärare för förändring – att synliggöra och utmana
föreställningar om naturvetenskap och genus. ISBN 978-91-7393-222-6 (Doctoral
Dissertation) Linköping University
37. Peter Frejd (2011): Mathematical modelling in upper secondary school in Sweden An
exploratory study. ISBN: 978-91-7393-223-3 (Licentiate thesis) Linköping University
38. Daniel Dufåker (2011): Spectroscopy studies of few particle effects in pyramidal
quantum dots. ISBN 978-91-7393-179-3 (Licentiate thesis) Linköping University
39. Auli Arvola Orlander (2011): Med kroppen som insats: Diskursiva spänningsfält i
biologiundervisningen på högstadiet. ISBN 978-91-7447-258-5 (Doctoral
Dissertation) Stockholm University
40. Karin Stolpe (2011): Att uppmärksamma det väsentliga. Lärares ämnesdidaktiska
förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv. ISBN 978-91-7393-169-4 (Doctoral
Dissertation) Linköping University
41. Anna-Karin Westman (2011) Samtal om begreppskartor – en väg till ökad förståelse.
ISBN 978-91-86694-43-2 (Licentiate thesis) Mid Sweden University
42. Susanne Engström (2011) Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa.
Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för
energiundervisning. ISBN 978-91-7485-011-6 (Doctoral Dissertation) Mälardalen
University
43. Lena Adolfsson (2011) Attityder till naturvetenskap. Förändringar av flickors och
pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007. ISBN 978-91-7459-233-7
(Licentiate thesis) Umeå University

Studies in Science and Technology Education
ISSN 1652-5051
44. Anna Lundberg (2011) Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken – en studie om läromedel och nationella prov. ISBN 978-91-7393-132-8
(Licentiate thesis) Linköping University
45. Sanela Mehanovic (2011) The potential and challenges of the use of dynamic software
in upper secondary Mathematics. Students’ and teachers’ work with integrals in
GeoGebra based environments. ISBN 978-91-7393-127-4 (Licentiate thesis)
Linköping University
46. Semir Becevic (2011) Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå.
ISBN 978-91-7393-091-8 (Licentiate thesis) Linköping University
47. Veronica Flodin (2011) Epistemisk drift - genbegreppets variationer i några av
forskningens och undervisningens texter i biologi. ISBN 978-91-9795-161-6
(Licentiate thesis) Stockholm University
48. Carola Borg (2011) Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv –
Ämnesbundna skillnader i gymnasieskolan. ISBN 978-91-7063-377-5 (Licentiate
thesis) Karlstad University
49. Mats Lundström (2011) Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science
and other discourses. ISBN 978-91-86295-15-8 (Doctoral Dissertation) Malmö
University
50. Magnus Oscarsson (2012) Viktigt, men inget för mig. Ungdomars identitetsbygge och
attityd till naturvetenskap. ISBN: 978-91-7519-988-7 (Doctoral Dissertation)
Linköping University
51. Pernilla Granklint Enochson (2012) Om organisation och funktion av människokroppens organsystem – analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika.
ISBN 978-91-7519-960-3 (Doctoral Dissertation) Linköping University
52. Mari Stadig Degerman (2012) Att hantera cellmetabolismens komplexitet –
Meningsskapande genom visualisering och metaforer. ISBN 978-01-7519-954-2
(Doctoral Dissertation) Linköping University

