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Lära från makro till mikro 

Att använda animationer inom undervisning av biologi 

Emelie Svahn 

Sammanfattning 

Animationer är ett allt vanligare inslag i biologiundervisningen, inte minst för att visa molekylära 

processer som är svåra att förstå utifrån 2-dimensionella stillbilder. I denna studie undersöks hur en 

animation kan användas av elever för att studera fotosyntes från ekosystem till molekyl. Tre elever 

som läser Biologi 2 på gymnasiet har fått ta del av en animation och sedan diskuterat denna utifrån en 

elevuppgift. Uppgiften var utformad för att belysa olika biologiska organisationsnivåer. Elevernas 

diskussion spelades in, transkriberades och sammanställdes med fältanteckningar från diskussionen. 

Materialet har sedan analyserats, dels utifrån elevernas samtalsform med det teoretiska ramverket 

exploratory talks och dels utifrån elevernas förmåga att se hur strukturer och funktioner är 

sammanlänkade över olika nivåer med ramverket systems thinking. Resultaten visar att en stor del av 

elevernas samtal uppvisade kännetecken på exploratory talk, vilket ger goda förutsättningar för 

lärande i grupp. Eleverna diskuterade också strukturer och funktioner som är involverade i 

fotosyntesen på ett sätt som tyder på systems thinking. Resultaten indikerar att en animation med 

påföljande diskussion utifrån en elevuppgift gav goda förutsättningar för elever att utforska 

fotosyntesen som system och att diskutera fotosyntesen som energiprocess på olika biologiska 

organisationsnivåer.  
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Inledning 

Hur påverkas elevernas lärande av att vi visar animationer under biologiundervisningen? Den frågan 

väcktes hos mig när jag arbetade som lärarvikarie på gymnasiet och insåg att jag ofta visade elever 

animationer, främst av molekylära skeenden, för att eleverna skulle få en chans att se dynamiken 

istället för att endast ta del av bilder i läroboken. Jag började fundera på om eleverna med sin mer 

begränsade erfarenhet av avbildningar av biologiska strukturer verkligen upplevde animationerna på 

samma sätt som jag. Ofta upplevde jag också att eleverna hade problem med att koppla ihop det de 

hade lärt sig på en viss nivå med något som gällde på en annan nivå, och tveklöst gjorde både jag och 

läroboken många nivåhopp mellan exempelvis organismnivå och molekylnivå. Hur påverkar det 

egentligen elevernas förmåga att koppla ihop all biologiundervisning till en enhet? Elevaktiviteten i 

klassrummet vid animationer var också något jag funderade över. Att hög elevaktivitet är centralt för 

ett effektivt lärande har framhållits av många (se exempelvis Black, Harrison, Lee, Marshall, 

& William, 2003; Hackling, Smith & Murcia, 2010). Att titta på en animation innebär inte mycket 

egen aktivitet för eleverna, varför jag velat undersöka hur andra elevaktiva aktiviteter kan kombineras 

med animationsvisning, för att eleverna ska få förutsättningar att lära utifrån animationen. 

Biologiska nivåer 

Att kunna se och beskriva biologiska samband av framför allt strukturer, funktion, utvecklingsstadier 

och evolution på molekylnivå och koppla samman detta med exempelvis cellnivå, organnivå och 

organismnivå har blivit allt viktigare (McClean, Johnson, Rogers, Daniels, Reber, Slator, … & White, 

2004; Schneeweiß & Gropengießer, 2019). Nivåerna har traditionellt använts på ett mer isolerat sätt i 

undervisningen. De olika ämnesområdena inom biologin undervisas ofta på olika och enskilda nivåer, 

och både lärare och läroböcker hoppar snabbt över flera nivåer utan att tydliggöra för eleverna vilka 

nivåer de behandlar och hur de hänger ihop (Knippels, 2018; Schneeweiß & Gropengießer, 2019). 

Detta är förvirrande för eleverna, som därför ofta tenderar att beskriva ett fenomen utifrån en enda 

biologisk nivå, och även blandar ihop nivåer då dessa inte gjorts tydliga för eleven (Jördens, Asshoff, 

Kullmann, & Hammann, 2016; Knippels, 2018; Schneeweiß & Gropengießer, 2019; Wilensky & 

Resnick, 1999). 

En sammanställning av de nivåer som nämns och behandlas i den vetenskapliga litteraturen inom 

biologi och utbildningsvetenskaperna visar att vilka nivåer som författarna tar upp är starkt korrelerat 

med vilket ämnesområde inom biologin/biologiundervisning som litteraturen behandlar (Schneeweiß 

& Gropengießer, 2019). Författarna beskriver fem ämnesområden inom biologin: genetik, cellbiologi, 

fysiologi, ekologi och evolution, vilket överensstämmer väl med de områden som tas upp inom den 

svenska biologiundervisningen (Skolverket, 2011). Inom exempelvis evolution återfanns endast tre 

nivåer i artiklarna som studerades: molekyler, organismer och populationer, vilka alla tre nämnts i nära 

nog alla artiklar. I kontrast till detta behandlas i ekologi-artiklar en större andel av nivåerna, från 

atomer till Jorden, men endast nivån organismer finns nämnd i nästan alla artiklar, och flera av 

nivåerna saknas helt. Schneeweiß och Gropengießer (2019) menar att det uppstår problem för lärare att 
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undervisa om olika nivåer när kopplingar mellan nivåerna och ämnesområden inte konsekvent tas upp 

i den akademiska litteraturen.  

En annan problematik är att nivåbegreppet inte definierats, varför Schneeweiß och Gropengießer 

(2019) valt att föreslå en definition av organisationsnivåer inom biologin som bygger på att man ska 

kunna zooma mellan nivåerna. Att zooma in på någonting ger fler detaljer och att zooma ut ger en 

bättre helhetsbild, och detta är ett sätt att tänka som eleverna redan har med sig, menar författarna. 

Indelningen av biologins organisationsnivåer har utformats som ett diagram (figur 1) där en linje som 

visar Physiological relationship kan följas nedifrån och upp genom att zooma ut från Molecules. Den 

delar sig efter nivån Organisms i tre linjer som leder till nivåerna Communities (linjen Coevolutionary 

relationship), Kingdoms (linjen Phylogenetic relationship) och Earth (linjen Matter-energy 

relationship). Från toppen kan alltså tre separata linjer följas genom att zooma in. Dessa behandlar all 

var sitt förhållandeområde där zoomandet kan göras kontinuerligt ned till molekylnivå. 

 

Figur 1. Indelning av biologins organisationsnivåer 

som kan användas i biologiundervisningen. Linjerna 

visar förhållande och zoombarhet mellan nivåerna 

uppifrån: Coevolutionary relationship, Phylogenetic 

relationship och Matter-energy relationship samt 

nedifrån: Physiological relationship. De olika 

linjerna kan väljas för olika biologiska 

ämnesområden när modeller eller system som ingår i 

undervisning ska förklaras. Från Organising Levels 

of Organisation for Biology Education: A Systematic 

Review of Literature (s. 14) av Schneeweiß, N. & 

Gropengießer, H., 2019, Education Sciences, 9(3), 

207. Publicerad Open access med Creative Commons 

Attribution License. 
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I ämnesplanen för biologi (Skolverket, 2011) nämns ordet nivåer i det inledande stycket före ämnets 

syfte, där det beskrivs att biologi studeras på nivåer mellan molekylnivå och ekosystemnivå, och att 

sammanhangen är komplexa. Ordet nivåer förekommer sedan igen i kunskapskraven för både Biologi 

1 och Biologi 2 (Skolverket, 2011). I resterande delar av ämnesplanen för biologi nämns inte nivåer 

och inte heller hur fenomen inom biologin kan ses som en helhet, ett system. Detta skiljer sig alltså 

något från den internationella bilden beskriven ovan där ämneskunskaper och undervisning i biologi 

och biologiska begrepp och teorier på olika organisationsnivåer blivit central på många håll (se 

exempelvis Schneeweiß & Gropengießer, 2019). 

Yo-yo learning är ett undervisningskoncept utvecklat av Knippels (2002) för att ge eleverna en ingång 

i en för dem bekant nivå och sedan förflytta sig till lägre eller högre nivåer samtidigt som terminologi 

och mekanismer från de olika nivåerna kopplas ihop. Detta är ett tidigt exempel på en 

undervisningsmetod där undervisning kretsar kring olika system inom biologin, ett slags tänkande som 

kallas systems thinking. Termen systems thinking saknar enhetlig definition och används på många sätt 

inom vetenskaplig litteratur om biologiundervisning, vilket gjort det svårt att utvärdera presenterade 

data om effekter av systems thinking inom biologiundervisningen (Verhoeff, Knippels, Gilissen, & 

Boersma, 2018). Översiktligt kan det beskrivas som ett förhållningssätt till ett kunskapsområde där 

systemet och dess sammanhängande funktioner över organisationsnivåerna står i fokus.  Detta står i 

kontrast till det mer klassiska förhållningssättet att delarna av biologiska system beskrivs separat och i 

detalj, men att systemet som sådant inte framhävs. Det finns många vidare definitioner och 

klassifikationer av olika typer av systems thinking (se exempelvis Raved & Yarden, 2014; Verhoeff et 

al., 2018). Två av dessa är Structure-behavior-functionmodel och Systems thinking competence for cell 

biology education (beskrivna i Raved & Yarden, 2014). Med Structure-behavior-functionmodel 

används tre aspekter: 1) structure, vilket innebär systemets komponenter och hur dessa är relaterade, 

2) behavior, vilket är mekanismer och interaktioner mellan systemet komponenter samt 3) function, 

som beskrivs som systemets essens. Modellen Systems thinking competence for cell biology education 

utgår från fyra förmågor hos eleven som tillsammans ger systems thinking med utgångspunkt i 

cellbiologin: 1) att kunna känna igen olika organisationsnivåer inom biologin och göra en relation 

mellan begrepp eller fenomen och dess plats i nivåhierarkin, 2) att relatera olika cellulära begrepp och 

fenomen med varandra (horisontella samband), 3) att göra kopplingar till begrepp och fenomen på 

högre organisationsnivåer för begrepp och fenomen från cellbiologin (vertikala samband) och 4) att 

klara av att förstå sammanhangen mellan celler som de kan ses i mikroskop och olika representationer 

och modeller av celler. Gemensamt för de modeller och kategoriseringar av systems thinking som 

beskrivs av både Raved och Yarden (2014) och Verhoeff et al. (2018) är att de utgår ifrån att eleven 

organiserar sin kunskap om ett ämnesfält utifrån systemet och dess funktion, och att kopplingar mellan 

de olika komponenterna ligger i fokus istället för att komponenter bara beskrivs var för sig. Att elever 

uppvisar en fragmenterad kunskap där kopplingar saknas både inom och mellan organisationsnivåerna 

har observerats på alla nivåer inom skolväsendet inklusive för lärarstudenter (Raved & Yarden, 2014; 

Schwartz & Brown, 2009). Vid forskning kring systems thinking används typiskt data i form av 

modeller eller konceptkartor elever själva skapat, skriftliga källor såsom provresultat och uppgifter 

samt ibland elevens användande av datasimuleringar och för att visa på elevens förmåga att se 

systemets nivåer och kopplingar (Verhoeff et al., 2018). Både kvantitativ och kvalitativ forskning 

förekommer och studierna behandlar vanligen stora mängder data och innefattat statistiska analyser. 

Internationellt har Enligt Verhoeff et al. (2018) förekommer också systems thinking allt oftare som ett 

uttalat mål inom biologiundervisningen, och författarna exemplifierar med Nederländernas införande 

av systems thinking som domän-specifik förmåga inom biologiexaminationsprogrammet. Ett annat 
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exempel kommer från Israel där en undervisning med betoning på homeostas har ersatt undervisning 

som behandlar den mänskliga kroppen sedan 2006 (Assaraf, Dodick & Tripto, 2013). 

Fotosyntesen som del av ett system  

Essensen med fotosyntesen kan sägas vara fotosyntetiska organismers förmåga att omvandla solens 

energi till kemisk energi i form av kolhydrater som används som bränsle till cellandning hos de flesta 

organismer på jorden, inklusive plantorna själva. Fotosyntesen är ett ämnesområde inom biologin som 

kan betraktas på flera organisationsnivåer exempelvis på ekosystemnivå där fotosyntes sker i gröna 

blad som träffas av solens ljus och gasutbyte sker med omgivande miljö. Fotosyntesen kan också ses 

på molekylnivå där vatten och koldioxid används för att skapa byggstenar till socker genom 

interaktioner mellan makromolekyler i tylakoid-membranen, och där syre är en restprodukt. Om vi ska 

se fotosyntesen ur ett systemperspektiv behövs dock fler nivåers strukturer och funktioner inkluderas 

(vertikala samband), samt kopplingar till fler system på samma organisationsnivå som till exempel 

cellandning (horisontella samband) för att bilden ska göras fullständig (Raved & Yarden, 2014; 

Schwartz & Brown, 2009). Med systems thinking som utgångsläge får vi alltså tillfälle att diskutera 

begrepp, teorier och modeller i en mängd områden inom biologin för att på ett större plan förklara 

fotosyntetiserande organismers betydelse för biosfären. 

Fotosyntesen kan användas för att skapa förståelse om fotosyntetiserande organismers uppbyggnad 

och funktioner på organisationsnivåer som ingår i linjen Matter-energy relationship (Schneeweiß & 

Gropengießer, 2019; Schwartz & Brown, 2009). Bland de vertikala samband som är relevanta för 

systems thinking kring fotosyntesen finns exempelvis celldelars funktioner, metabolism och 

membrantransport, vilka alla finns uttryckta i Biologi 2 vid sidan av fotosyntesen (Skolverket, 2011). I 

samma ämnesplan återfinner vi växtfysiologi som istället har ett horisontellt samband med 

fotosyntesen. Några ytterligare ämnesområden som eleven kan behöva göra kopplingar till för att med 

systems thinking förstå fotosyntesen inbegriper ekosystemens struktur, dynamik och energiflöden, 

eukaryota och prokaryota cellers egenskaper samt kolets och syrets kretslopp, vilka alla är 

ämnesinnehåll från Biologi 1 (Skolverket, 2011). Genom att betrakta fotosyntesen med systems 

thinking skapas därför en större helhet där förståelse om samverkan mellan många av biologins 

områden i både Biologi 1 och Biologi 2 krävs för att systemet ska kunna förklaras (Schwartz & 

Brown, 2009; Skolverket, 2011). 

Animationsanvändning 

Animerade filmer där biologiska förlopp visas högupplöst har under 2000-talet blivit ett vanligt 

förekommande inslag i biologiundervisningen (McClean et al., 2004; Stith, 2004; Rundgren & Tibell, 

2009) där allt mer realistiska representationer av makromolekyler ger liv åt annars abstrakta och 

svårgreppade biologiska förlopp (Dahmani, Schneeberger & Kramer, 2009). Med realistiska 

representationer menas här att animerade biologiska molekyler som avbildats med samma rumsform 

som experimentell forskning visat. 

Tidigare forskning visar att förståelsen för biologiska företeelser på makromolekylnivå blir mer 

fullständig där animationer använts i undervisningen jämfört med endast stillbilder (Stith, 2004). 

Enligt O’Day (2007) är lärande som inkluderar animationer också mer långsiktigt hållbart. Komplexa 

avbildningar av makromolekyler i figurer och animationer har också visats kunna underlätta för 

elevers djupare förståelse för cellens molekylära beskaffenhet, och vara mer effektiva i lärandet av 

densamma (Jenkinson & McGill, 2012; Rundgren & Tibell, 2009; Dahmani et al., 2009). 
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Det har också argumenterats för att animationer som undervisningsmaterial inom biologi och biokemi 

bidrar till ökat lärande och minnesinlagring, speciellt när denna kombineras med narrativ och eget 

arbete kring animationen (McClean et al., 2004). Rundgren och Tibell (2009) nämner också att 

animationer inte är självförklarande och inte heller kan vara helt realistiska, varför ett behov 

uppkommer att inkludera någon annan källa till meningsskapande för eleven vid sidan av animationen. 

I Rundgren och Tibells studie (2009) framhölls figurer som komplement till animationer. 

 

Lärande i grupp  

Det finns många perspektiv på lärande och hur lärande sker, från instrumentell process till socialt 

fenomen (Säljö, 2015). På den sociala delen av skalan finner vi Vygotsky, som beskrev lärande som 

ett kulturellt fenomen där lärandet uppkommer mellan två personer, vanligen en elev och en lärare 

(Vygotsky, 1978). Den lärande eleven har ett område av befintlig kunskap men har också möjlighet att 

med hjälp av läraren ta till sig ny kunskap utanför sin nuvarande förmågas gräns. Det område som 

ligger inom det möjliga för eleven att upptäcka med lärarens hjälp kallade Vygothsky den proximala 

utvecklingszonen (Zone of Proximal Development; ZPD). Scaffolding, beskrivet av Bruner (1978), är 

ett begrepp som beskriver hur eleven genom lärarens kompetens får ett kognitivt stöd som får eleven 

att kunna lösa uppgifter denne inte kunnat lösa på egen hand, och bygger alltså på Vygothskys idé om 

ZPD. Scaffolding i sin ursprungliga form, förutsätter dock att den lärande (eleven) har någon med mer 

omfattande kunskap som stöd. För att bättre beskriva vad som sker i en grupp av individer med 

liknande kunskapsnivå myntade Mercer (2000) begreppet Intermental Development Zone (IDZ) där 

gemensamt agerande och tal leder till en gemensam kunskapsutveckling. Här ligger alltså fokus på 

kommunikationen mellan gruppens medlemmar. I en studie (Fernández-Cárdenas, Wegerif, Mercer, & 

Rojas-Drummond, 2001) utforskades hur begreppen ZDP, IDZ och scaffolding kan användas i 

lärandesituationer mellan likar. Resultatet visade att scaffolding mellan likar, nedan kallad peer-

scaffolding, var möjlig och att det framför allt förekom vid exploratory talk (se Elevers samtal s. 6). 

Författarna drog även slutsatsen att exploratory talk leder till en utökad ZPD för eleverna (Fernández-

Cárdenas et al., 2001). Detta skulle innebära att elevers gruppdiskussioner har potential att driva en 

lärandeprogression även utan inblandning av läraren, och att exploratory talk kan ge eleverna 

förutsättningar att komma längre i sitt lärande än de skulle ha gjort utan samtalet. 

Lärarens roll kan istället bli att ställa de frågor till eleverna som ger dem förutsättningar att på egen 

hand lära genom diskussionerna (Hackling et al., 2010; Hammar Chiriac, 2003). Öppna frågor som 

förutsätter att eleverna diskuterar och resonerar med varandra är klart att föredra av flera skäl. 

Hammar Chiriac (2003) har studerat elevers förutsättningar vid grupparbeten, och förordar öppna 

frågor eftersom det då blir en fördel för eleverna att bidra med sina olika erfarenheter och tolkningar 

och därigenom gemensamt finna en lösning. Frågor med självklara svar bidrar tvärtom till att 

medlemmarna i gruppen interagerar mindre, och att alla elever inte tar del av arbetet i samma 

utsträckning. Också Elstgeest (2001) förordar öppna frågor som leder elevens uppmärksamhet mot 

något nytt att upptäcka och som stimulerar eleverna att med egna ord beskriva vad de tror kan vara ett 

svar eller något de har upptäckt i en undersökning. Detta kan ställas i kontrast till en fråga som 

besvaras med ett korrekt svar ur en bok, och där eleven alltså egentligen inte förväntas tänka utan 

istället komma ihåg svaret utifrån vad de hört av någon annan (Black et al., 2003; Elstgeest, 2001). 

När eleverna diskuterar öppna frågor arbetar de alltså med problemlösning och analys samtidigt som 

de utvecklar sitt naturvetenskapliga språk, förmågor som också framhålls i ämnesplanen för biologi 
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(Skolverket, 2011). Genom att lyfta öppna vetenskapliga frågeställningar på ett sätt som engagerar 

eleverna och ger dem incitament att diskutera med varandra kan läraren alltså ge förutsättningar för att 

eleverna lär tillsammans på ett aktivt sätt under ett samtal (Fernández-Cárdenas et al., 2001; Hackling 

et al., 2010; Hammar Chiriac, 2003).  

Elevers samtal 

Som beskrivet ovan är samtal där eleverna aktivt interagerar och undersöker i en gemensam diskussion 

en väg till gemensamt lärande. Det sätt eleverna låter diskussionen fortlöpa har betydelse för hur och 

när detta kan ske (Fernández-Cárdenas et al., 2001). För att kunna visa på kvalitéer i elevers 

diskussioner har tre typer av elevsamtal definierats: exploratory talk, disputational talk och cumulative 

talk (se exempelvis Wegerif & Mercer, 1997).  Ett exploratory talk karaktäriseras av att deltagarna 

diskuterar, resonerar samt tillför idéer och ställningstaganden. Kunskap och förslag kan ifrågasättas på 

ett konstruktivt sätt. Detta leder till att en utveckling blir möjlig och samtalet kan leda framåt i 

kunskapsutveckling. Just den granskande och utforskande karaktären i exploratory talk gör också att 

denna typ av elevsamtal utvecklar just de förmågor som Skolverket (2011) nämner i punkt 5 av 

Ämnets syfte. Som kontrast till detta använder elever i disputational talk sällan varandra som resurser, 

kunskapen är inte delad och det finns ofta ett element av konflikt och individualism. Detta leder inte 

till någon egentlig möjlighet för kunskapsprogression, utan diskussionen står still genom elevernas 

vidhållande vid sina egna argument medan motstridiga åsikter förkastas utan att tänkas över. 

Cumulative talk karakteriseras tvärtom av att de diskuterande vill få till en positiv anda gentemot 

varandra. Gemensam kunskap ackumuleras men det blir viktigare att gruppen är överens än att 

utforska ämnet. Detta leder till en låg nivå av ifrågasättande under diskussionen, misstag får stå 

oemotsagda och det handlar ofta bara om repetitioner och bekräftelser av varandras uttalanden. 

 

Syfte 

Avsikten med arbetet är att undersöka hur en animation kan användas för att öka elevernas förståelse 

för organisationsnivåer och samband mellan dessa inom ämnet fotosyntes.  

Frågeställning 

Vilka kvalitativa egenskaper i ett elevsamtal blir synliga då elever diskuterar en animation utifrån en 

tydligt avgränsad elevuppgift kring fotosyntesen som system från ekosystem till molekyl? 

Metod 

Data samlades in under hösten 2019 på en stor gymnasieskola i en större svensk stad i en klass med 

elever som läser Biologi 2 på Naturvetenskaplig linje, där eleverna dittills i kursen arbetat med cellens 

organeller/strukturer som används i cellens proteinsyntes/lipidsyntes och transporter inom och utom 

cellen.  
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Undersökningen är kvalitativ och består i korthet i att eleverna tagit del av en animation som 

inkluderar nivåförflyttningar, varefter eleverna medverkade i en gruppdiskussion med frågeställningar 

som innefattar organisationsnivåer inom biologin. Under diskussionerna har observationer gjorts samt 

ljudupptagning genomförts, följt av transkribering och analys. 

Undervisningssekvensen som pågick under studiens datainsamling hade till avsikt att eleverna skulle 

få en djupare förståelse för växters funktioner och uppbyggnad på olika organisationsnivåer med fikus 

på fotosyntes. Detta innefattar att eleverna uppmärksammar samband mellan växtens 

struktur/uppbyggnad och funktionen både inom och mellan de olika organisationsnivåerna som visas i 

animationen (Raved & Yarden, 2014; Schwartz & Brown, 2009; Verhoeff et al., 2018). 

Etiska överväganden 

Studien är utförd i enighet med de etiska riktlinjer som sammanställts av Vetenskapsrådet (2017). Då 

ljudinspelningar gjorts under studien tillfrågades eleverna om tillstånd för ljudupptagning i 

forskningssyfte via en blankett för medgivande före genomförandet. Eleverna informerades om att 

deltagande är frivilligt och att det när som helst kan dras tillbaka, att ljudfilerna inte kommer att delges 

någon annan än de som är involverade i dataanalys och att de inte används för summativ bedömning. 

Eleverna informerades också om att den undervisande och betygssättande läraren inte tillåts ta del av 

inspelat material eller transskript. Under gruppdiskussionen användes beteckningarna elev 1, elev 2 

och elev 3 så att alla namn och andra eventuellt känsliga uppgifter anonymiserats för att upprätthålla 

kraven på god forskningssed. Vidare har ljudfilerna förvarats på ett säkert sätt och allt insamlat 

material skall vid studiens slut förstöras.  

Val av animation 

Animationer finns tillgängliggjorda fritt på olika hemsidor och videotjänster på internet (O’Day, 2007; 

McClean et al., 2004). Animationer som var möjliga alternativ till att använda i denna studie 

identifierades med sökord som biochemistry, molecular biology, cell, organism, samt avsändarnamn 

som Harvard, VCell och Nature. Förslag har också blivit presenterade för mig som specifik användare 

på Youtube och Google i och med den sökhistorik jag haft och de filmer jag tidigare tittat på. Slutligen 

har animationer även föreslagits genom prenumeration av avsändares nya videoinnehåll på Youtube, 

såsom från Nature videos. Valet av animation har jag sedan gjort genom att väga samman 

animationernas lämplighet enligt olika kriterier som jag ställt upp:  

1) Animationen ska ha stark förankring i det centrala innehållet i ämnesplanen för 

biologi (Skolverket 2011). 

2) Jag vill att animationen ska inkludera många organisationsnivåer inom biologin, 

gärna från molekyl till ekosystem, för att systemet som ett resultat av interaktioner 

mellan strukturer inom många organisationsnivåer ska ha möjlighet att framgå och 

diskuteras (Schneeweiß & Gropengießer, 2019). 

3) Animationen ska tydligt visa upp dessa organisationsnivåer med en koppling som 

gör det uppenbart hur de olika organisationsnivåerna hänger ihop, vilket innebär att jag 

föredragit en kontinuerligt zoomad animation över en animation som klipper mellan 
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organisationsnivåerna. Zoomningen av nivåer måste också vara kontinuerlig längs den 

nedåtgående linjen ”materia-energiförhållanden” och helst börja i en för eleverna 

begriplig nivå (Knippels, 2018; Schneeweiß & Gropengießer, 2019).  

4) Animationen ska vara en så realistisk representation av verkligheten som möjligt, då 

många källor anger att just komplexa avbildningar av makromolekyler fungerar bättre 

för att ge eleven en djup förståelse på ett effektivt sätt (Jenkinson & McGill 2012; 

Rundgren & Tibell 2009; Dahmani et al., 2009). Därför föredras animationer med 3-

dimensionella former av makromolekyler som representerar experimentellt fastställda 

strukturer och dynamik framför stiliserade strukturer. 

5) För att undvika missuppfattningar som eventuellt kan uppstå som en följd av 

förenklingar som gjorts under animationsprocessen bedömde jag det fördelaktigt att 

även andra organisationsnivåer än den molekylära var så realistiskt och komplext 

representerade som möjligt, både till färg, formgivning och dynamik (Rundgren & 

Tibell 2009). 

Elevuppgiften 

Studiens syfte var att undersöka hur elevers utforskande av fotosyntesen i olika organisationsnivåer 

kan genomföras med hjälp av en animation. Ett villkor jag satte upp för studien var att eleverna inte 

uteslutande skulle förlita sig på animationen för att skapa mening kring innehållet i animationen då 

detta visats inte vara tillräckligt (se exempelvis Rundgren & Tibell, 2009). Ett elevaktivt arbetssätt där 

eleverna med hjälp av öppna frågor diskuterar ämnet har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att 

lärande (Fernández-Cárdenas et al., 2001; Hackling et al., 2010; Hammar Chiriac, 2003). För att 

eleverna skulle få stöd i form av peer-scaffolding i sitt utforskande kring animationens innehåll valde 

jag därför att låta eleverna delta i gruppdiskussioner. För att diskussionen skulle kunna utveckla 

elevernas förståelse fotosyntesen skapades en elevuppgift i form av flera öppna frågor. Frågornas 

utformades så att de skulle hjälpa eleverna att specifikt synliggöra biologins organisationsnivåer och 

kopplingarna däremellan för att öka elevernas chans till systems thinking. Elevuppgiften kan relateras 

till två modeller av systems thinking, Structure-behavior-functionmodel och Systems thinking 

competence for cell biology education (se Biologiska nivåer s. 3; Raved & Yarden, 2014). Structure-

behavior-functionmodel beskriver systems thinking utifrån förmågan att finna och relatera strukturer i 

nivåer, samt att förstå strukturernas behavior och systemets function. Dessa två sista har jag valt att 

sammanfatta till endast begreppet funktion, då ordet ”beteende” i svenska språket ofta används i 

bemärkelsen av något som en organism uppvisar, men är mindre använt för exempelvis ekosystem 

eller molekyler. Modellen Systems thinking competence for cell biology education kan relateras till 

frågornas utformning vad gällande fokus på vertikala- och horisontella samband. 

Datainsamling och bearbetning 

Animationen visades i helklass varpå diskussioner följde i grupper om tre elever. Vid tillfället för 

datainsamling var eleverna slumpmässigt placerade i salen och delades in grupper utifrån elevernas 

placering. En elevgrupp valdes ut att delta i studien genom att ett bord i ett hörn av klassrummet utsett 

som plats för datainsamling före eleverna kommit in i klassrummet. Upptagning av ljudfiler valdes 

som datainsamlingsmetod då det är att föredra som mindre störande än videoupptagningar, men mer 
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tillförlitligt än endast fältanteckningar (Bryman, 2018; Denscombe, 2018). Datainsamling genom-

fördes genom att en mobiltelefon placerades på bordet mellan eleverna under diskussionen. För 

minimera risken för att eleverna skulle påverkas av datainsamlingen höll sig jag som observatör passiv 

under hela diskussionen, och datainsamlingen var därför av icke-deltagande karaktär. Under grupp-

diskussionen togs också fältanteckningar parallellt med ljudupptagningen. Detta hade till avsikt att få 

med mer information om den icke-verbala kommunikation som sker, exempelvis uppgifter om vad 

eleverna såg på dataskärmen vid tidpunkten eller vad en elev pekat på, vilket annars missas vid 

ljudupptagningar (Bryman, 2018, Denscombe, 2018). Alla fältanteckningar fick också en tidsangivelse 

för att kunna koppla den till ett specifikt tillfälle i diskussionen. Ljudupptagningen transkriberades och 

sammanställdes med fältanteckningarna. I förekommande fall har elevers agerande, eller andra 

relevanta förklaringar av situationen under gruppdiskussionen, tillförts transkriptet inom 

hakparenteser. Otydligheter som uppkommit under inspelning i då eleverna talat tyst, suttit för långt 

från den mobiltelefon som användes för ljudupptagning, att eleverna talat i mun på varandra eller att 

bakgrundsljudet av övriga klassens elever överröstat eleverna i den analyserade gruppen har markerats 

som [otydligt] i det färdiga transkriptet. Efter att transkriptet färdigställts gjordes en första 

genomläsning av det transkriberade materialet, vilka fick ligga till grund för analys. 

Analys 

Transkriptet analyserades med tematisk analys (Bryman, 2018). Först gjordes upprepade 

genomläsningar av transkriptet utan tolkningar, men vid genomläsningarna markerades kommentarer 

och passager som väckte mitt intresse. Efterhand under genomläsningarna identifierades 

underliggande strukturer där olika delar av transkriptet kunde landa under samma teman. Dessa teman 

uppkom under arbetet och var ett resultat vad som kommit till mig under genomläsningarna av 

transkriptet. Två av dessa teman formulerades sedan som kategorier med grund i olika teoretiska 

ramverk. Dessa kategorier valdes då de efter genomläsningarna framstod som de mest frekvent 

förekommande i transkriptet och de ligger till grund för analysen: 1) Exploratory talks och 2) Systems 

thinking. 

Transkriptet färgkodases sedan utifrån de olika kategorierna genom att de markera de rader som 

bedömts visa tecken att tillhöra någon eller båda av de två kategorierna. De kodade transkripten har 

sedan gåtts igenom på nytt för att ta ut representativa delar vilka inkluderats i arbetet. När elever 

diskuterat sådant som inte berörde ämnet jag avsåg analysera har rader tagits bort ut transkriptutdraget 

vilket visas med beteckningen ”(…)”.  

Exploratory talk 

Sättet på vilket eleverna interagerade med varandra i diskussionen analyserades utifrån det teoretiska 

ramverket exploratory talks genom att stycken av transkriptet tillskrevs begreppen exploratory talk, 

cumulative talk, disputational talk eller lämnades blanka om de inte kunde tillskrivas någon av dessa. 

Dessa stycken var delar av transkriptet där diskussionen hanterade något sammanhängande tema och 

utgjordes typiskt av 10–20 rader. Alla rader i dessa stycken har tillskrivits samma samtalsform, då det 

inte är meningsfullt att tillskriva enskilda meningar eller ord en viss samtalsstruktur. Analysen av 

samtalets karaktär syftade till att synliggöra om eleverna i diskussionen där de utforskade animationen 

har använt en samtalsform som möjliggör för peer-scaffolding. Enligt Fernández-Cárdenas et al. 

(2001) har just exploratory talks kvalitéer som ger denna samtalsform en särställning som den 

samtalsform som oftare leder till peer-scaffolding inom elevernas ZPD. Andelen av raderna i 
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transkriptet som tillskrevs just exploratory talk beräknades också för att belysa hur stor del av 

diskussionen som var mer fruktsam ur ett lärandeperspektiv.  

Exempel på hur samtalsbegreppen används i analyserna av samtalet mellan eleverna visas nedan. För 

att förstå elevernas samtal har en stillbild ur animationen kopplats till transkriptutdraget. Figur 2 är 

tagen ur animeringen (California Academy of Sciences, 2017) och representerar den del av 

animationen som eleverna diskuterar. 

 
  

Elev 1 Nu ser man ju klart… 

Elev 2 Ovanför 

Elev 1 ...liksom, organellerna 

Elev 2 Cell-nivå, eller? 

Elev 3 Aa, typ, vi ser alla organeller i… såhär i 

cellen och 

Elev 1 Jag antar att det här e mitokondrien? 

Elev 3 Men då tänker jag, vad är det där? 

Elev 1 E inte det båda mitokondrier? Jag kan ha fel 

Elev 3 Det kanske e, det kanske e innan 

Elev 1 Exakt, det finns ju fler mitokondrier, eller? 

Elev 3 Jaaaa ok, jaaaa. Och där har vi… 

Elev 1 E det smooth ER eller? 

   

Här kan vi se hur eleverna diskuterar utifrån elevuppgiften och att de använder för eleverna bekanta 

begrepp i samtalet. Diskussionen om cellen på de första fem raderna handlar om att beskriva det de 

ser. Eleverna bekräftar varandras uttalanden utan att egentligen diskutera, ifrågasätta eller säga emot. 

Dock är det är inte uppenbart att eleverna har för avsikt att hålla med varandra för gruppdynamikens 

skull, som skulle sett i cumulative talk, utan mer för att de faktiskt är överens och bara med hjälp av 

språket lokaliserar sig i animationen. När eleverna introducerar mitokondrier får diskussionen karaktär 

av ett exploratory talk, då elev 1 först kommer med påståendet att de ser mitokondrier. En annan elev 

ifrågasätter detta, med frågan om det verkligen kan vara en mitokondrie då det finns en likadan 

struktur längre in i cellen. Elev 1 argumenterar för sin sak, det kan kanske finnas fler än en 

mitokondrie? Elev 3 blir övertygad och pekar ut en ny struktur. Elev 1 öppnar för att det kan vara glatt 

endoplasmatiskt retikulum (smooth ER), men på ett frågande sätt. Avsnittet ovan har därför markerats 

som exploratory talks i transkriptet. 

Systems thinking 

Jag har analyserats hur eleverna utforskar fotosyntes i olika biologiska organisationsnivåer utifrån 

teorier kring systems thinking. Inom fältet som arbetar med systems thinking utförs många studier 

Figur 2. Vy av pallisadcell med 

organeller från animeringen ”Travel 

Deep Inside the Leaf” (California 

Academy of Sciences, 2017) vilken 

eleverna diskuterar i utdraget från 

transskript här bredvid. 
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genom att elever ingår i test- och kontroll-grupper där kvantitativa data samlas in (Verhoeff et al., 

2018). Kvalitativa undersökningar i området är ofta mycket omfattande med statistiska analyser. Då 

detta inte är tillämpligt i denna studie har jag valt att utföra analysen genom att markera de rader i 

transkriptet där jag ser tecken på att eleverna diskuterar hur olika biologiska begrepp och processer är 

sammankopplade. Jag har valt att kombinera och modifiera två modeller av systems thinking för att 

använda i analysen av transkriptet, Structure-behavior-functionmodel och Systems thinking 

competence for cell biology education (se Biologiska nivåer s. 3; Raved & Yarden, 2014). Jag har 

använt Structure-behavior-functionmodel då jag beskrivit hur jag tolkat elevernas samtal utifrån 

strukturer, alltså hur olika komponenter och deras relationer beskrivs av eleverna. Vad gällande det 

som Raved och Yarden (2014) beskriver som behavior och functions har jag valt att endast använda 

funktion som övergripande begrepp för dessa båda betydelser, alltså komponenternas mekanismer och 

interaktioner (behavior) samt systemets essens, eller övergripande funktion (function). Jag har också 

använt modellen Systems thinking competence for cell biology education för att beskriva hur eleverna 

diskuterar systemets kopplingar över olika nivåer (vertikala samband) eller hur olika strukturer och 

fenomen hänger ihop med varandra i ett eller flera system inom en organisationsnivå (horisontella 

samband). Jag har dock utvidgat begreppet horisontella samband att gälla inte bara cellbiologi på cell- 

eller organellnivå som i den ursprungliga modellen, istället har jag använt begreppet horisontella 

samband inom var och en av organisationsnivåerna som finns beskrivna inom linjen Matter-energy 

relationship (Schneeweiß & Gropengießer, 2019). Exemplet nedan förklarar hur en analys gått till. 

Precis som i exemplet av analys med exploratory talks får en stillbild från animationen komplettera 

transkriptet för att läsaren ska kunna förstå elevernas samtal (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elev 1 Ok, va e  

Elev 2 dom här 

Figur 3. ATP-syntas (gul-grön), fotosystem I respektive II och elektrontransportkedjans proteiner (grön och blå) i 

tylakoidmembranet (mörkgrönprickigt) samt ATP/ADP (ljus/mörkblå, exempelvis i närbild i högra övre hörnet; 

fladdrar som ”fjärilar” eller ”fåglar”) ur animeringen ”Travel Deep Inside the Leaf” (California Academy of 

Sciences, 2017). 
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Eleverna börjar med att beskriva vad de ser inom organisationsnivån. De försöker att definiera 

strukturerna ”fjärilar”.  Eleverna använder ordet ”fjärilar” när de försöker påkalla uppmärksamhet mot 

en mängd små ”fladdrande” molekyler (ATP) i animationen. Uttrycket ”Ok, va e…dom här... fjärilar 

typ” indikerar att ordet ”fjärilar” används som en metafor när de inte kan identifiera strukturen. 

Eleverna diskuterar sedan om det kan vara solenergin eller solen, alternativt ATP. Eleverna visar då på 

en medvetenhet om vertikala samband mellan organisationsnivåerna och någon form av 

funktion/essens av fotosyntesen som system; varken solljus eller solen visas på molekylnivå i 

animationen, utan bara i den del av animationen som visar ekosystem/biosfärnivå. Eleverna visar alltså 

att de är medvetna att solen och solens energi är involverad i processen fotosyntes på molekylnivå och 

att den kemiska processen ska hända ”här”. De fortsätter att tillsammans fundera på vad som behövs 

för processen fotosyntes och nämner strukturer vatten, solljus och syre, ingen av vilka syns i 

animationen men som eleverna är medvetna om måste finnas här. Detta kan vara vertikala samband då 

eleverna nämner begrepp som är på molekylnivå, men eftersom eleverna inte studerat fotosyntes på 

molekylnivå ännu (detta deras första lektionstillfälle i Biologi 2 som behandlar fotosyntes) skulle detta 

också kunna vara horisontella samband till en typisk skolboksbild av fotosyntes på 

ekosystem/biosfärnivå där formeln för fotosyntes involverats i ett landskap och pilar leder ut och in ut 

en växt som står i solljuset. Eleverna gör därefter en horisontell funktionskoppling på molekylnivå när 

de nämner ”ska ju komma till… klorofyllet”. 

Elev 1 fjärilarna typ 

Elev 3 Ah, eee 

Elev 1 Asså, ä re inte såhär, asså ä re solenergin som kommer? 

(…) 

 

Elev 1 Eller är det ATP eller solen liksom? De är ju garanterat här liksom, det är det här som 

fotosyntesen händer 

Elev 3 Mmm,….  I den, aa…. Men, eeee…. 

Elev 2 Men den här skulle asså, finnas vatten, eh, va är det mer för saker som ska finnas? 

Elev 3 Solljus 

Elev 2 Aaaa  

Elev 3 Eeeh, och… ah där e [skrattar nästan till]... och eh  

Elev 2 Ah, just det, syre! 

Elev 3 Ah, exakt! 

Elev 2 A, xakt, skulle komma till eh.. Eh ska ju komma till… klorofyllet liksom. 
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Resultat 

Animationen 

Ett antal kriterier ställdes upp för att välja ut en lämplig animation med många organisationsnivåer 

vars koppling till varandra är uppenbar och där strukturer och dess funktioner framgår med stor 

detaljrikedom (se Val av animation s. 7). Den animerade film som slutligen valts ut att ligga till grund 

för arbetet, Travel deep inside a leaf (California Academy of Sciences, 2017), innefattar animerad 

nivåförflyttning i cellen från ekosystemnivå (träd med myror) via organismnivå (trädet), organnivå 

(bladet), vävnadsnivå (mesofyll), cellnivå (pallisadceller), organellnivå (kloroplasten) och molekylnivå 

(fotosystem I/II samt ATP-syntas), i enighet med organisationssystem av nivåer i biologi och dess 

inbördes förhållanden beskrivet av Schneeweiß och Gropengießer (2019). Den är kontinuerligt 

zoomad så att verkliga storleksförhållanden mellan makromolekyl och cell blir illustrerad, och ett 

blinkande förstoringsglas meddelar när zoomning sker. Då animatörerna använt PDB-strukturer av 

fotosyntesens membranbundna proteiner i tylakoidmembranet i denna animation kan animationen 

sägas visa realistiska representationer av de makromolekyler som ingår i fotosyntesen (Dahmani, 

Schneeberger & Kramer, 2009). Övriga organisationsnivåer är även de realistiskt representerade där 

exempelvis avtryck av bladytan studerats under mikroskop för att få rätt antal stomata per area 

bladyta. En komplett förteckning över de val som animatörerna gjort för att representera alla nivåer på 

ett korrekt sätt och vilka förenklingar de ansett sig behövt göra går att finna via en länk i 

beskrivningsfältet till videon på youtube (California Academy of Sciences, 2017). Animationen 

innefattar också en representation av fotosyntesen på molekylnivå där själva förloppet av roterande 

ATP-syntas och ATP som kommer ut visas. Längden på animeringen är knappt tre minuter.  

Då animeringen innefattar både fotosyntes och växtfysiologi är innehållet i animationen väl relaterat 

till centrala innehållet i Biologi 2 (Skolverket, 2011). Det finns dessutom goda möjligheter till 

kopplingar till Biologi 1 där relaterat innehåll innefattar ekosystem, prokaryota cellers egenskaper och 

energiflöden.  

Elevuppgiften 

Elevuppgiften bestod av fem uppgifter/frågor och utformades för att synliggöra och ge möjlighet att 

utöka förståelsen för strukturer och funktioner inom och mellan de biologiska organisationsnivåer som 

visats i animationen samt de nivåskiften som sker under animationens gång (Raved & Yarden, 2014; 

Schwartz & Brown, 2009). Uppgiften utformades för att ha en öppen frågekaraktär för att eleverna 

skulle uppmuntras att aktivt och tillsammans utforska animationens innehåll och kopplingar till 

elevernas tidigare kunskaper om fotosyntes som system, växters anatomi och fysiologi (Elstgeest, 

2001; Fernández-Cárdenas et al., 2001; Hackling et al., 2010; Hammar Chiriac, 2003; Schwartz & 

Brown, 2009).  
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Elevuppgift: 

1) Beskriv de olika nivåer ni ser i filmen och namnge de strukturer som tillhör varje 

nivå. 

2) a. Hur är de olika nivåerna uppbyggda? b. Vilka strukturer från en mindre nivå kan 

ni se som bygger upp strukturer hos en större nivå? 

3) a. Vilken funktionalitet finns hos strukturerna på varje nivå? b. Hur hänger 

strukturernas funktionalitet ihop över nivåerna? 

 

Dessa fem uppgifter/frågor kan indelas i tre kategorier, som också kan ses som tre delar av det syftet 

med lektionsmomentet: 

 

1) Biologins begrepp och identifikation av organisationsnivåer inom biologin 

2) Struktur/anatomi samt horisontella och vertikala strukturella samband inom och 

mellan organisationsnivåer i biologin 

3) Funktion/fysiologi samt horisontella och vertikala funktionella samband inom och 

mellan organiseringsnivåer i biologin 

 

Animationsvisning och gruppdiskussion  

Den utvalda animationen ”Travel Deep Inside a Leaf” (California Academy of Sciences, 2017) visades 

för klassen som ingår i studien vid ett undersökningstillfälle. En grupp om tre elever valdes ut för 

observation och inspelning av ljudfiler i en gruppdiskussion direkt efter att animationen visats. De 

efterföljande diskussionerna tilläts fortgå till dess att eleverna i den studerade gruppen tyckte sig ha 

uttömt ämnets möjligheter för vidare diskussion, vilket resulterade i knappt 23 minuters inspelat 

material och ca 3800 transkriberade ord. Transkriberingen har genomförts med ambitionen att 

transkriptet fullkomligt ska motsvara det inspelade materialet, varför talspråk bibehållits och ljud som 

”eh” och ”mmm” är inkluderade. 

Under diskussionen hade eleverna möjlighet att på dator ta fram animationen och se den igen, samt att 

hoppa fram och tillbaka i animationen. Eleverna valde att göra detta genomgående, vilket medför att 

eleverna gör många uttalanden som inte kan förstås utan insikt i vad som visades i animationen. De 

transkriptutdrag som presenteras i arbetet presenteras därför i samband med en figur som visar den del 

av animationen som eleverna tittar på under den del av diskussionen som återges. 

Eleverna inleder samtalet med diskussioner kring vad de ser och benämner begrepp.  Den första frågan 

i elevuppgiften, att beskriva de olika nivåer de ser i animationen samt att namnge de strukturer som 

tillhör varje nivå, används aktivt av eleverna. Eleverna utnyttjar animationen som ett redskap i 

diskussionen och utgår från denna när de namnger olika nivåer och strukturer. När eleverna diskuterat 

fram och tillbaka i animationen och upplever att de benämnt alla strukturer de kan övergår de till fråga 

2) som behandlar struktur och strukturella samband. Eleverna går då tillbaka i animationen och börjar 

leta efter horisontella och vertikala samband mellan strukturer. Eleverna går alltså igenom delar av 

animationen de redan diskuterat och ser delarna utifrån den nya frågan, varvid diskussionen fördjupas. 
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När de är nöjda med diskussionen av fråga 2) går de över till fråga 3) a. och b. och diskuterar funktion 

och funktionella samband i animationen. De har då under tidigare diskussion dock redan kommit in på 

funktionella samband trots att detta inte uttryckligen vart en del av fråga 1) och 2).  

Nedan följer analys av utvalda delar av transkriptet utifrån de teoretiska ramverken exploratory talks 

och systems thinking. 

 

Exploratory talks 

Eleverna uppvisar närmast genomgående, på 431 rader av 589, en diskussion med många 

ifrågasättanden, frågor och argumentation, vilket tyder på att exploratory talk dominerat diskussionen, 

medan endast ett 18 rader kunnat härledas till cumulative talk och inget disputational talk observeras 

(Fernández-Cárdenas et al., 2001; Wegerif & Mercer, 1997). Eleverna inleder exploratory talk tidigt i 

samtalet, mestadels kring vilka strukturer som kan ses, vilket reflekterar den första frågan i 

elevuppgiften. Eleverna är inte alltid säkra på hur de ska förstå animationens återgivning av de olika 

strukturerna på de olika organisationsnivåerna, och de behöver därför tolka animationen för att ställa 

dem i relation till tidigare kunskap. Vid följande utdrag studerade eleverna animationen vid cell och 

organellnivå (figur 2, s. 10). 

Rad 

  

1 Elev 3 Rough… Och sen e de golg... Den har inte ens golgi eller? 

2 Elev 2 Jo, det tror jag 

3 Elev 3 Har den det? Prokaryoter? 

4 Elev 1  Jo… 

5 Elev 3 Dom har det? 

6 Elev 1 De där inte,  

7 Elev 2 De är inte prokaryoter, de är eukaryoter 

8 Elev 1 ...de e eukaryoter. 

9 Elev 3 De är eukaryoter, jaha, ok 

10 Elev 1 De ju bara en plantcell 

11 Elev 3 Jaha 

12 Elev 1 De har ju golgi och e  

13 Elev 3 Ja 

14 Elev 2 Jag tänker den här prick..., de här prickarna här... 

15 Elev 1 Där är väl golgi! Ja.. Jag… 

16 Elev 2 Deeee 

17 Elev 1 Nästan säker på det e golgi 
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Här ser vi hur eleverna ser en struktur de tror kan vara golgi och det uppstår en fråga om prokaryoter 

verkligen har golgi. Eleverna diskuterar vidare, ifrågasätter varandra och når småningom koncensus i 

att dessa celler, då de är växtceller, inte är prokaryoter utan eukaryoter. Eleverna verkar nu bli mer 

säkra på att det verkligen är golgi de ser. 

Eleverna för denna typ av ifrågasättande och argumenterande diskussioner även på molekylnivå (figur 

4), där varken begrepp eller teorier är lika väl förankrade hos eleverna som vid högre 

organisationsnivåer. 

 

Rad 

  

18 Elev 1 Asså, vad är de där vita som flyger 

omkring? Ska det betyda nånting? 

19 Elev 2 A, ja vende 

20 Elev 1 E de  

21 Elev 2 De vita som flyger omkring här nere 

22 Elev 3 De e där också 

23 Elev 2 På planet är det nere i, ser typ ut som 

fåglar, så de blir 

24 Elev 1 A exakt 

25 Elev 3 Kan det då va att de här små blir till dom 

stora och sen blir dom större? Eller, aaa.  

26 Elev 3 De re att de typ, de dom blir, sen kan 

dom gå ner i, vid de vi anser är klorofyll 

27 Elev 1 E de här ATP, e' r' en APT, eller helt… 

28 Elev 2 Energi 

29 Elev 1 A exakt 

30 Elev 2 ATP! Det kan det ju va. Det kan det ju 

också va. 

31 Elev 3 Som lämnar, eller 

32 Elev 1 A, exakt 

 

Eleverna observerar här vid ett första tillfälle de ”vita som flyger omkring” och funderar i termer om 

vad det kan vara. Frågan väcks om detta ens är meningsfull information ” Ska det betyda nånting?”. 

Att animationen som modell kan ha begränsningar är något som eleverna i diskussionen lyfter vid 

flera tillfällen i diskussionen. Eleverna försöker sedan identifiera var de vita sakerna fladdrar omkring, 

och återfinner strukturerna på många platser i bilden. Eleverna gör inlägg som de andra prövar och 

utvecklar, och diskussionen leder så småningom fram till att de små vita flygande strukturerna går ner 

Figur 4. ATP-syntas (gul-grön), 

fotosystem I respektive II och 

elektrontransportkedjans proteiner 

(gröna och blå) i tylakoidmembranet 

(mörkgrönprickigt) samt ATP/ADP 

(små vitaktiga ”fåglar”) ur 

animeringen ”Travel Deep Inside the 

Leaf” (California Academy of 

Sciences, 2017). 

 



17 

 

till membranet där eleverna tycker att fotosyntesen ska ske då det är där klorofyllet är. Detta verkar 

väcka en idé, kan det vara ATP som fladdrar omkring? Från att ha vart en ganska avvaktande 

diskussion tar den helt plötsligt fart igen och eleverna argumenterar för denna nya idé om vad de små 

vita strukturerna är. Trots att idén om ATP kommit upp nu fortsätter eleverna att diskutera de vita 

”fåglarna” eller ”fjärilarna” många gånger under samtalet, så det blir tydligt att eleverna ännu inte 

kommit i hamn med fåglarnas identitet som ATP. 

 

Exploratory talks och systems thinking 

När eleverna diskuterar på molekylnivå är det uppenbart att de inte är helt hemmastadda i begrepp och 

att de har problem med att tolka de strukturer som visas, vilket påverkar deras möjligheter att samtala 

kring dem. De återkommer till strukturernas färger och funktion vid flera tillfällen, som i detta 

transkriptutdrag medan där färgerna på makromolekylerna i figur 4 diskuteras. De tar igen upp 

funktionstermen ”växa” som nämndes i ett annat sammanhang i transkriptutdraget ovan. 

 

Rad 

  

33 Elev 2 De e olika färger på dom där [enzymkomplexen i tylakoidmembranen]  

34 Elev 3 M, hmm, om det betyder att som har olika funktioner, eller att dom är olika stadier av 

fotosyntesen… 

35 Elev 2 Mmm 

36 Elev 3  ...tänker jag 

37 Elev 2 A, tänker jag också 

38 Elev 3 För att, ja, som e, dom ser ju ut som samma av typ av… 

39 Elev 1 Mmm 

40 Elev 3 ...molekyl eller vad vi nu konstaterat att det va. Att, att det är i olika storlekar då kanske 

det e såhär, att det är olika stadier… 

41 Elev 1 Mhmm  

42 Elev 3 … i fotosyntesen. Men jaaa…. 

 (…)  

43 Elev 1 Vi e lite osäkra. Men man ser ju att de typ växer [APT-syntaserna rör sig när de utför 

sin enzymatiska reaktion] 

44 Elev 3 Mmm 

45 Elev 1 Alltså det är blå, det är grön det är mörkgrön 

46 Elev 2 Vad är det som växer då? 

47 Elev 1 Exakt, de är de, är det ATP… Jag vende. 

48 Elev 2 Va tror du på då? 
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49 Elev 1 Vi e lite osäkra. Men man ser ju att de typ växer  

 

Sett utifrån analys av elevernas samtal har diskussionen fortfarande en utforskande karaktär där 

eleverna lägger fram olika förslag, men det förekommer betydligt mindre av ifrågasättande och 

argumenterande än i de tidigare två transkriptutdragen. De resonerar kring att strukturerna i olika 

färger (enzymkomplexen i tylakoidmembranet) kanske har olika funktion eller ska utgöra samma 

struktur i olika stadier. Ingen motsäger sig detta, eleverna verkar fundera över frågan, och sedan väcks 

idén om att strukturerna växer. Eleverna ger uttryck för sin osäkerhet och söker stöd hos varandra i 

sina tolkningar, men det förekommer också frågor till varandra ”Vad är det som växer då?” och ” Va 

tror du på då?”.  

Låt oss nu undersöka detta transkriptutdrag med analysmetod för systems thinking. Eleverna för ett 

resonemang om att molekylerna kan vara olika stadier i fotosyntesen och anmärker att strukturerna 

”ser ju ut att vara av samma typ”. De försöker alltså att hitta horisontella sammanhang på molekylnivå 

mellan både struktur och funktion, men kunskaperna de har verkar inte räcka till. Den största 

strukturen är APT-syntas vars subenheter rör sig under reaktionen där en ADP och en fosfatjon bildar 

ATP. Eleverna försöker att göra relationer mellan strukturens rörelse och dess tänkbara funktion, då de 

funderar på om den växer.    

 

Systems thinking 

Eleverna använder uppgiften som givits dem för att diskutera de olika organisationsnivåer som finns 

avbildade i animationen. Om eleverna tänker i banor om systems thinking, och om uppgiften tillåter 

detta, måste detta visas i hur eleverna diskuterar kring de biologiska organisationsnivåerna. 

Diskussioner kring ATP och de makromolekyler som ses på molekylnivå tar upp nästan en tredjedel 

av transkriptet, 172 rader av 589. Eleverna uppehåller sig kring de funktioner av fotosyntesen som 

beskrivs på en molekylär nivå, och speciellt vid ATP.  

Vid den första anblicken av kloroplastens inre och i färden mot grana (figur 5) får eleverna först pröva 

på att finna vertikala samband över flera organisationsnivåer ända ned till molekylnivå. 

 

Rad 

  

50 Elev 1 Är det här där fotosyntesen händer då? 

Antar jag 

51 Elev 2 M, här e ju, asså, kloroplasten innehåller 

ju klorofyllet 

52 Elev 1 Exakt, och där e.. 

53 Elev 2 Jag vet inte riktigt om det e då domhära 

platta pannkakorna som innehåller.. [alla 

skrattar] … innehåller klorofyllet eller 
 

(…) 

 Figur 5. Grana och tylakoidmembranens 

yta i animeringen ”Travel Deep Inside 

the Leaf” (California Academy of 

Sciences, 2017). 
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54 Elev 2 Här e vi på ändå mindre nivå, jag vet inte, 

än cellnivå 

55 Elev 1 Men vi e i en organell nu, liksom 

56 Elev 3 Mmm, 

57 Elev 2 De vi ans.., det vi tror e kloroplast 

58 Elev 1 Exakt 

59 Elev 3 Men vi, eh,  

60 Elev 1 Men vi är inte helt säkra 

61 Elev 2 Men, jo de e klart! 

62 Elev 1 Jaaa… 

63 Elev 3 Ak, jo,  

64 Elev 2 Ja, kloroplast, jag tror de e.. det vi är mest 

säkra över 

 

Eleverna visar här att de är medvetna om många av de organisationsnivåer inom biologin som är 

relevanta för animationen likväl som för fotosyntesen, och i någon mån kopplar de ihop funktionerna 

över flera organisationsnivåer. De ger uttryck för att de förstår att detta är platsen för fotosyntes, och 

kopplar ihop kloroplasten (organellnivå) med klorofyllet (molekylnivå). Exakt var i strukturen 

klorofyllet är kan de inte identifiera, men ett förslag är att det finns i ”pannkakorna” som är elevernas 

metafor för tylakoiderna. De kommer fram till att detta är en mindre nivå än cellnivå, att de är i en 

organell och den gemensamma diskussionen leder fram till att de kan kalla denna organell för 

kloroplasten. Transkriptutdraget innehåller alltså många vertikala samband, och eleverna uppvisar en 

medvetenhet om att strukturer på alla dessa nivåer kan kopplas till fotosyntesen. 

En bit längre in i diskussionen är de på väg mot en kloroplast igen, och kryssar nu mellan organeller 

(figur 6), och hoppar sedan bakåt i animationen och når till slut animationens början (figur 7). 

 

Rad 

  

65 Elev 3 För det här e ju innan, inne i 

66 Elev 1 Asså, de bygger ju upp organellen, liksom 

67 Elev 2 … mhmmm 

68 Elev 1 Där bygger dom upp en organell, där e en 

organell, och så går vi till en annan cell, där 

e celler, 

69 Elev 3 O sen innanför 

70 Elev 1 Cellen bygger upp 

Figur 6. Kloroplaster (gröna) och 

mitokondrier (lila-grå) ur animationen 

”Travel Deep Inside the Leaf” 

(California Academy of Sciences, 2017). 
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71 Elev 3 Innanför, aa... 

72 Elev 1 Membranen igenom 

73 Elev 3 Ja 

74 Elev 1 Ja, se ne allting kommer, de ligger på de .. 

Som bygger upp, som bygger upp en 

organism här, som blir ett ekosystem  

75 Elev 3 Ja, och som skulle, har vi konstaterat då att 

dom minsta, så långt in vi var, va molekyler? 

E re de vi tror? Eller tror vi, jag tror de e för 

litet 

76 Elev 2 Mm 

77 Elev 3 Jag tror att de kanske e  

78 Elev 2 Asså de nog inte e molekyler 

79 Elev 3 Ja, det är liksom en kedja av… 

80 Elev 2 Aaa 

81 Elev 3 …olika strukturer 

 

Här uppvisar eleverna tydligare tecken på att inte bara identifiera organisationsnivåerna och deras 

inbördes förutsättningar, utan att de blivit medvetna om att det finns en helhet som är består av de 

olika nivåerna. I detta fall backar de i filmen som ett sätt att se hur organellnivån ligger till grund för 

celler, som i sin tur bygger upp organismen och slutligen ekosystemet. Ifall molekylnivån visats eller 

ej i animationen diskuteras sedan och här är eleverna osäkra på vilka strukturer de faktiskt sett och vad 

som ska kallas molekylnivå. 

I slutet av diskussionen kommer eleverna tillbaka till hur cellens funktioner hänger ihop med 

organismens funktion. I detta läge är eleverna nästan klara med sin diskussion av fråga 3) i 

elevuppgiften, som behandlar just samband i funktion inom och över organisationsnivåerna, och 

hoppar inte längre animationen för att visa på vad de diskuterar, varför detta transskriptutdrag inte har 

någon figur kopplad till sig. Eleverna tittar under transkriptet på cellen och dess organeller (figurer 2 

och 6). 

 

Rad 

  

82 Elev 3 Vi fånte, Vi får inte se liksom hur protein görs, eller nånting sånt, i den här, eller vi 

får inte se nån funktion, eller nånting som dom gör...? 

83 Elev 2 Vi får kanske inte se så mycket 

84 Elev 3 …utan vi får bara se funktionaliteten längre in, här ser vi inte… så jättemycket 

kanske... eller ja 

Figur 7. Redwoodträd i solljus med myror 

klättrandes bland bladen ur animeringen 

”Travel Deep Inside the Leaf” (California 

Academy of Sciences, 2017). 
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85 Elev 2 Men hur hänger e dens funktion dåra, kloroplastens funktion ihop med… med 

cellen? 

86 Elev 3 Men kloroplasten ligger alltså i.. Cellen. A 

87 Elev 1 De e kloroplasten som tar emot solljus, och gör ATP, eller glukos… 

88 Elev 3 Mmm 

89 Elev 1 ...eller energin för cellen att, liksom, funka. Den här kloroplasten här som skulle… 

eller, va heter 'e, a, va e re, plantor, planter… 

90 Elev 3 Plant… a 

91 Elev 1 Dom e ju liksom  

92 Elev 3 Växter 

93 Elev 1 A, växter, exakt, dom e ju autotrofer, dom kan ju inte konsumera nånting annat, 

dom måste göra, liksom, energi själv. 

94 Elev 3 Egen energi 

 

Eleverna uttrycker först att de inte kommer tillräckligt nära, alltså tillräckligt inzoomat, för att studera 

proteinsyntes. De jämför vilken funktionalitet de får se kring ER med den detaljnivå de får följa när de 

kommit in i kloroplasten, och uttrycker då indirekt att de är medvetna att det finns funktionalitet som 

sker på en mindre organisationsnivå i ER än den de får se i animationen. Eleverna använder fråga 3) 

angående funktionalitet som utgångspunkt när de frågar sig hur kloroplastens funktionalitet hänger 

ihop med cellen. De kopplar kloroplasten som en del i cellen vilket är ett vertikalt struktursamband. 

De följer upp med att konstatera att det är i kloroplasten solljus används till ATP-syntes, eller glukos-

tillverkning, vilket både är ett vertikalt och horisontellt funktionssamband. Trots att de nu tittar på 

cellen med dess organeller så gör de rejäla hopp mellan organisationsnivåerna och kopplar cellens 

energi från kloroplasten på organellnivå med plantor på organismnivå och kopplar sedan detta till att 

växter är autotrofer och därför gör sin egen energi. 

Sammanfattning av resultat 

Resultaten av denna studie visade att eleverna använde animationen aktivt för att visa varandra 

strukturer och dessas funktioner när de diskuterade utifrån den elevuppgift de fått till stöd för att 

utforska animationen. Eleverna använde till övervägande del, 431 rader av 589, en samtalsform med 

många ifrågasättanden, resonemang och en öppenhet för varandras erfarenheter och åsikter. Detta 

kännetecknar exploratory talk och är ett samtalssätt som kopplats ihop med peer-scaffolding och som 

har visats ger möjlighet till lärande i grupp (Fernández-Cárdenas et al., 2001). Elevsamtalet hölls vid 

olika aspekter av fotosyntesen av elevuppgiften. Eleverna kopplade ihop både strukturer och 

funktioner vertikalt och horisontellt vilket indikerar systems thinking såsom jag definierat detta utifrån 

Raved och Yarden (2014). I elevdiskussionens slutskede finns flera tecken på att eleverna tänker på 

fotosyntesen och en plantas funktionalitet som ett system som är dynamiskt och sammanhängande 

över alla organisationsnivåer mellan ekosystem och molekyl, och att de alltså börjat använda systems 

thinking. 
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Diskussion 

I detta arbete har jag analyserat elevers diskussion utifrån en animation och elevuppgift. Eftersom 

endast en elevgrupp studerats vid ett tillfälle kan resultaten inte göra anspråk på generaliserbarhet. 

Dock kan jag utifrån mitt arbete belysa andra studiers resultat och ge ett exempel på hur lärare kan 

prova att använda animationer för att undervisa biologi på olika organisationsnivåer. 

Den animation som ingick i studien var en kontinuerligt zoomad animation från ekosystemnivå till 

molekylnivå. Den hade realistiska representationer av strukturer och funktioner, vilket visat sig vara en 

fördel för elevers förståelse (Jenkinson & McGill, 2012; Dahmani et al., 2009). Eleverna lyfter dock 

vid flera tillfällen att de inte vet om animatörerna av tekniska skäl kan ha valt att representera 

strukturer och funktioner på ett inkorrekt sätt. Detta visar att eleverna är medvetna om att detta är en 

modell och inte en perfekt avbildning av verkligheten, men elevernas okunskap kring de eventuella 

förenklingar som finns verkar ändå ge upphov till osäkerhet. För att underlätta för eleverna att se vad 

som är förenklingar i animationen kan läraren exempelvis visa figurer med större komplexitet 

(Rundgren & Tibell, 2009). Ett annat tänkbart sätt att hjälpa eleverna är att läraren går igenom 

animationens förutsättningar för att undvika att eleverna utvecklar missuppfattningar eller lägger tid på 

att analysera sådant som inte är meningsfullt.  

Flera undersökningar visar att animationens möjlighet att leda till lärande kan förstärkas av andra 

kringaktiviteter eller komplimenterande media (McClean et al., 2004; Rundgren & Tibell, 2009). 

Elevuppgiften hade utformats för att få eleverna att vara aktivt deltagande med öppna och stora 

frågeställningar, som förordad av flera källor (Black et al., 2003; Elstgeest, 2001; Hackling et al., 

2010). Utformningen av elevuppgiften syftade också till att de skulle behöva använda varandras 

erfarenheter och kunskaper som resurser i ett gemensamt arbete, såsom Hammar Chiriac (2003) 

framhåller som mest effektivt vid ett grupparbete. Då eleverna diskuterat med stor del argumentation, 

och hela tiden arbetat tillsammans med att skapa mening av animationen genom elevuppgiften verkar 

utformningen av uppgiften ha givit just det resultat som avsågs vid utformandet. 

Analysen visade att den klart största delen av elevsamtalet, 431 rader av 589 i transkriptet, uppvisar 

den typ av diskussionsflöde som karaktäriserar exploratory talks. Eleverna samtalar under dessa delar 

på ett sätt som prövar varandras kunskaper och kräver argument. Detta syns genom att eleverna 

ifrågasätter varandras tolkningar av vilken struktur de ser, eller att de hjälper varandra reda ut begrepp, 

alltså en gemensam läroprocess som beskrivet av Fernández-Cárdenas et al. (2001). Detta kan vi 

exempelvis se när eleverna stöter på en struktur som de tror är golgi och en elev påstår att växter är 

prokaryoter som inte har golgi. En annan elev invänder då att växter är eukaryoter och eftersom 

eukaryoter har golgi är det rimligt att den strukturen återfinns i växtcellen. Exemplet visar hur samtalet 

utgör peer-scaffolding för eleverna där de skapar mening tillsammans och med hjälp av varandra 

bekräftar kunskaper som ligger inom deras ZPD/IDZ. På molekylär nivå kan vi se att detta är svårare 

för eleverna. Vid ett tillfälle diskuterar de ifall strukturer de ser på molekylnivå har olika färg och 

storlek för att de är i olika stadier i utvecklingen eller att de växer, och tycker sig se att speciellt den 

största strukturen (ATP-syntas) ”typ växer”. Det förefaller här som om de stöttar varandra så gott det 

går men att de kanske är för långt ut i sin ZPD/IDZ och skulle behöva en annan resurs, som en lärare, 

för att ta sig längre i sin kunskapsprogression i just molekylnivå. Samtalet eleverna emellan när de 

diskuterar molekylerna uppvisar också färre kännetecken av ett exploratory talk än de diskussioner 

som eleverna har om högre organisationsnivåer. Detta kan vara för att eleverna har mindre 
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förkunskaper på molekylnivå jämfört med högre nivåer, vilket gör det svårt att spekulera eller följa 

upp varandras förslag med följdfrågor. Förutsättningarna för ett exploratory talk blir då mindre. Ändå 

finns ingenting i transkriptet som tyder på att cumulative talk eller disputational talk används i någon 

större uträckning. Snarare är det en blekare form av exploratory talk som ses. Mitt begränsade arbete 

kan inte avgöra om dessa diskussioner leder till någon kunskapsutveckling, men analysen visar ändå 

att eleverna diskuterar med korrekta begrepp på molekylnivå mot slutet av samtalet, exempelvis 

gällande ATP (fåglarna eller fjärilarna). Jag vågar därför påstå att även diskussionerna på molekylnivå 

visar på viss peer-scaffolding som kan ha varit del av en läroprocess för eleverna. 

Analysen med systems thinking visar att i början av samtalet beskriver eleverna de strukturer de ser på 

vardera nivån. Huruvida eleverna egentligen förstår hur strukturerna är delar av en helhet kan inte 

avgöras, exempelvis då eleverna diskuterar kloroplastens klorofyll som eventuellt finns i strukturen 

som liknar pannkakor. Eleverna tänker att fotosyntesen sker i pannkakorna, men nämner inte 

strukturer på högre organisationsnivåer, och visar alltså inga tecken på vertikala samband som 

beskrivs i Systems thinking competence for cell biology education (Raved och Yarden, 2014). Inte 

heller nämns något som tyder på horisontella samband. Att endast identifiera strukturerna är också vad 

elevuppgiftens utformning leder eleverna att börja med, då den första frågan utformats från struktur-

begreppet i Structure-behavior-functionmodel (Raved & Yarden, 2014). Om elevuppgiften istället 

inletts med att eleverna fått fundera över essensen eller huvudfunktionen av fotosyntes för att sedan 

låtit eleverna definiera på vilka funktioner och strukturer som behövs på varje nivå för att fotosyntes 

ska fungera hade diskussionen kanske sett annorlunda ut. Om detta sätt att utforma uppgiften hade 

fungerat bättre som komplement till animationen skulle vara intressant att undersöka. Det är på intet 

sätt säkert, då animationen trots allt ”visar upp” alla strukturer under animationens gång och en 

naturlig start kan vara att benämna det man ser. Eventuellt skulle en elevuppgift med så stort inledande 

fokus på systems thinking fungera bättre på egen hand, som inledning för ett moment med 

problembaserat lärande vilket skulle vara intressant att följa upp i en ny studie. 

När eleverna diskuterar utifrån fråga 3) i elevuppgiften märks mycket tydligare tecken på systems 

thinking i elevernas samtal. Detta är också att vänta utifrån frågans utformning. Eleverna bygger nu på 

fråga 1) och 2) genom att använda de strukturer och strukturella samband som de diskuterat både 

vertikalt och horisontellt enligt Systems thinking competence for cell biology education och Structure-

behavior-functionmodel (Raved & Yarden, 2014). Eleverna hoppar exempelvis bakåt i filmen från 

organell till ekosystem och ser att strukturerna på en lägre nivå bygger upp strukturerna på en högre 

nivå och att de alltså är sammankopplade vertikalt, vilket innebär att eleverna följer den zoombara 

linjen Matter-energy relationship nedifrån och använder den linjens nivåer för att definiera strukturers 

och funktioners samband (Raved & Yarden, 2014; Schneeweiß & Gropengießer, 2019). Att definiera 

molekylnivå verkar fortfarande svårt, dels för att de inte är säkra på vad de ser och att de inte heller 

lärt sig vad som finns i en kloroplast på molekylnivå ännu. Dock förefaller det som att de är medvetna 

om att en molekylnivå krävs för att förklara fotosyntesen. När eleverna sedan i sista transkriptutdraget 

diskuterar hur funktionaliteten hänger ihop vertikalt över organisationsnivåerna används begreppen 

”energi” i kontexten av två olika organisationsnivåer; energi som förutsättning för att cellen ska 

fungera och att växten gör egen energi för växtens behov. Tidigare har de också pratat om solens 

energi som ska nå klorofyllet. Här verkar alltså finnas en medvetenhet om att fotosyntesen som 

energiprocess är synlig och verksam över många organisationsnivåer. De kopplar dessutom växtens 

egenskap som autotrof till dess cellmetabolism och fotosyntesen på ett molekylärt plan där de nämner 

ATP-syntes och glukostillverkning. Detta anser jag vara en tydlig början till systems thinking så som 

definierat utifrån både Raved och Yarden (2014) och Verhoeff et al. (2018). 
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I transkriptet nämner eleverna flera gånger ”växer” om olika molekyler i tylakoidmembranets närhet. 

Vid ett par tillfällen säger eleverna att ATP-syntas ”typ växer” som om de inte är helt säkra på att den 

rörelse de ser faktiskt innebär tillväxt, vilket ATP-syntas mycket riktigt inte har förmåga till. Detta kan 

möjligen visa på missuppfattningar som uppkommit då eleverna inte helt förstår förutsättningarna för 

strukturer på molekylnivå, och hur denna organisationsnivås förutsättningar markant skiljer sig från 

andra organisationsnivåers förutsättningar. I nivåerna ovanför molekylnivå kan befintliga strukturer 

utvidgas, förändras eller minska genom att mindre byggstenar läggs till eller tas bort till den befintliga 

strukturen; både ett träd och en pallisadcell kan växa och förändras utan att deras identitet går förlorad. 

På molekylnivå är förutsättningarna annorlunda. Molekyler färdigställs vid skapandet och är sedan 

intakta till dess de bryts ned; de kan möjligen modifieras och kombineras på olika sätt, men inte växa 

eller utvecklas. Eleverna försöker alltså göra en vertikal koppling som beskrivet av Raved and Yarden 

(2014) och tar med sig ett fenomen, växande, som de känner från högre organisationsnivåer och 

applicerar det på molekylnivå, fast på ett inkorrekt sätt. Att elever ofta har bristfällig förståelse för 

organisationsnivåer och förvirras av att lärare och böcker på ett otydligt sätt hoppar mellan olika 

organisationsnivåer är känt (Jördens et al., 2016; Knippels, 2018; Schneeweiß & Gropengießer, 2019; 

Wilensky & Resnick, 1999). Wilensky och Resnick (1999) argumenterar också för att elevers 

förvirring kring nivåer orsakar djupgående missuppfattningar, vilket kan vara det vi ser här. Detta 

handlar dock inte om avsaknad av varken nivåtänkande eller systems thinking utan om elevernas 

begränsade erfarenhet av molekylnivåns förutsättningar. Denna typ av missuppfattning skulle kunna 

tänkas förstärkas om lärare och böcker använder ett missledande språkbruk som exempelvis att en 

polymer ”växer” fram, men detta behöver undersökas ytterligare för att fastställas. För mig är en viktig 

lärdom från denna studie att jag behöver vara uppmärksam på vilket språk jag använder när jag talar 

om molekylnivån både i samband med animationer och i övrig undervisning. Jag har också 

uppmärksammats på hur missuppfattningar kring organisationsnivåerna kan finnas hos elever, och i 

värsta fall också uppkomma under läroprocessen. Dessa problem kan jag nu arbeta för att minimera i 

min kommande lärargärning. 

Systems thinking i den svenska skolan 

I och med att så många organisationsnivåer fanns representerade i den valda animationen fick eleverna 

möjlighet att utforska, diskutera och lära om såväl växtfysiologi, prokaryota celler och deras 

organeller, metabolism med fotosyntes i centrum, transport över membran samt ekosystem vid samma 

lektionstillfälle. Att eleverna fått se fotosyntes på olika organisationsnivåer ansågs givande av 

elevernas ordinarie lärare, då eleverna fick tillfälle att använda mycket kunskap från sin tidigare 

biologiundervisning under diskussionen. Förhoppningen blev att eleverna skulle se hur biologiämnets 

alla delar är sammanlänkade på ett större plan, ett stort system, som pusselbitar av ett helt pussel. 

Förståelse för biologin som ämne innebär då sammankopplad kunskap, inte bara på olika 

organisationsnivåer, men också inom olika ämnesområden inom biologiämnet.  

Biologiundervisning har traditionellt bedrivits utan att relatera de olika organisationsnivåerna eller 

ämnesområdena till varandra (Knippels, 2018; Schneeweiß & Gropengießer, 2019; Verhoeff et al., 

2018). Detta återspeglas också i ämnesplanen för biologi från 2011 (Skolverket). Vikten av 

undervisning inom olika organisationsnivåer och en strävan efter elevens förmåga att göra kopplingar 

inom och mellan dessa organisationsnivåer finns inte explicit uttryckt. Biologi beskrivs inledande som 

ett ämne som studeras med skiftande nivåer i fokus från molekyl till ekosystem (Skolverket, 2011). 

Utöver detta förekommer inte fler benämningar av de organisationsnivåer som hanteras inom 
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biologiämnet utöver att begrepp som ”celler” och ”ekosystem” förekommer i det centrala innehållet. 

Inte heller förekommer begreppet systems thinking eller motsvarande formulering som framhåller 

vikten av att kunna koppla samman olika nivåer eller ämnesområden inom biologin till fungerande 

system. I Skolverkets fortsatta beskrivning av ämnet lämnas det alltså öppet för den undervisande 

läraren att avgöra på vilka organisationsnivåer ett visst område av biologin ska undervisas. Forskning 

gjord på systems thinking och organisationsnivåer visar att elevernas djupare förståelse för biologiska 

fenomen och dess koppling till olika biologiska organisationsnivåer kan förbättras där systems thinking 

används (Verhoeff et al., 2018). Att eleven får kunskaper inom och mellan flera organisationsnivåer 

skulle alltså kunna bidra till en bättre måluppfyllelse av syften som Skolverket (2011) uttryckt, 

exempelvis elevers djupare förståelse för livskvalitet, hälsa och jordens ekosystem. Det vore intressant 

att vidare undersöka hur biologins organisationsnivåer som Schneeweiß & Gropengießer (2019) 

ordnat i zoombara linjer (figur 1) likväl som animationer kan användas i detta arbete.  

I ett livslångt perspektiv kan systems thinking tänkas ge elever bättre förutsättningar att ta ansvar för 

sin egen och andras hälsa, hitta lösningar på miljöproblem och förstå samt ta ställning till politiska 

beslut angående exempelvis hälsa, medicin, miljö och klimat. Men hänvisning till internationell 

forsning som visar att systems thinking som utgångspunkt i undervisningen kan leda till större 

förståelse för biologin som ämne (Verhoeff et al., 2018) skulle jag välkomna en betoning av systems 

thinking även i svensk biologiundervisning och i svenska styrdokument. 
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