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Förord 

En gång i tiden undervisade jag mycket i mikrobiologi på universitetet. När 

jag som föreläsare efter ett tag hade blivit ”varm i kläderna” började jag 

undra varför jag sa just det här innehållet och på det här sättet? Frågorna 

drev mig mot vetenskapsfilosofin men de fick väl inte riktigt något svar där. 

Jag kände mig heller inte riktigt hemma bland alla lagar och axiom.  

Så småningom var jag med om att samordnade ett pedagogiskt projekt där 

vi undervisade biologi med PBL (problembaserat lärande) som undervis-

ningsmetod. Jag gick lite till grunden med PBL och fann att inspirations-

källorna var pragmatismen och Dewey, något jag inte alls hade mött under 

mina teoretiska filosofistudier.  Jag funderade över vad det betydde när jag 

föreläste (vilket vi trots allt gjorde till en del), och i princip sa ”så här är det” 

och när studenterna sedan gick till att lösa (mer eller mindre) konkreta, kom-

plexa problem och fann att ”så här kan det vara”. Jag upplevde att det var 

helt olika syn på kunskap i föreläsningssituationen och i studenternas aktivi-

teter som på något sätt inte gick att förena.  

Dessa frågor drev mig vidare mot en forskningsansökan med titeln ”Pre-

liminary study of the didactics in advanced education in biology”. Det här 

var nu rätt många år sedan och didaktiken fanns inte alls som fält på det sät-

tet som det finns idag.  På ett mer formellt plan är således förhoppningen att 

avhandlingens innehåll innebär en inbjudan till att se med en didaktisk lins 

på högre utbildning. På ett personligt plan upplever jag att jag har nått mitt 

mål och kan besvara mig själv och mina frågor i dag, vilket förstås är till-

fredsställande. Detta har naturligtvis inte varit möjligt utan en rad personers 

hjälp, till vilka jag är ett stort tack skyldig! 

 

Per-Olof Wickman, tack för att du tog dig an mig när jag klev in ”från si-

dan”, så att jag kunde slutföra doktorsavhandlingen. Utan din säkra linje för 

didaktiska frågor, hade det här arbetet hamnat någon helt annanstans. Dessu-

tom har du tryggt med stor generositet samt uppmuntrande kommentarer 

vässat min vetenskapliga praktik. 

Anders Nilsson, det var väldigt roligt att du kunde bli min bihandledare i 

slutfasen och biologiska sak-expert, eftersom vi en gång också slet tillsam-

mans med vad PBL var för något. Tack för dina insiktsfulla kommentarer 

om genetikens väsen. 

Ingrid Carlgren, tack för att du stöttade ända fram till en lic-avhandling, 

trots en hel del avvikelser på vägen, och som äntligen har publicerat en bok. 



 

Britt Marie Sjöberg, tack för att du som professor i molekylärbiologi vid-

synt stöttade den första ansökan och som sedan fortsatte med att handleda 

med säker blick under ett antal år. 

Inger Eriksson, som varit en kontinuerlig samtalspartner genom åren. 

Tack för ditt aldrig sinande intresse för hur innehåll tar form. 

Läsarna av mitt 90 % -manus: tack Åke Ingerman för din klarsynta och 

konstruktiva kritik, tack Maria Andrée för din närläsning av texterna och 

positiva utrop, och tack Sören Nylin för dina kloka synpunkter och sakliga 

invändningar. Era kommentarer har varit ett stort stöd under slutfasen. 

Also, a big thanks to the (anonymous) research project and the project 

leader, who generously let me take part of the research group meetings alt-

hough the methods of my study were a bit odd from a biological perspective. 

 

Jag har rört mig över flera miljöer av olika naturvetenskapliga institutioner, 

andra institutioner och olika grupper och sammanhang under så många år. 

Men några särskilt betydelsefulla miljöer och grupper är:   

Font D, Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens di-

daktik, med det allra första entusiastiska gänget: Anna-Karin, Britt, Iann, 

Lars-Erik, Lena, Magnus H, Magnus O, Margareta, Maria A, Maria P, Matt-

tias, Michal, Ola, tack för alla kul och ifrågasättande samtal vi hade de första 

åren! 

MND, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 

didaktik, den institution som jag nu lägger fram avhandlingen vid och som 

utgjort en positiv och diskussionsvillig plats att lyfta funderingar kring di-

daktik och biologi. Ett särskilt tack till mina rumskompisar: Lotta, Amy, 

Mats, Tony och Matti för mysig stämning och all hänsyn till min periodvis 

annorlunda arbetssits. 

NV-seminariet vid MND, tack till Auli, Bengt-Olov, Britt, Camilla, Carl-

Johan, Carolina, Iann, Ilana, Jakob, Jens, Jesús, Jonna, Karim, Lasse, Malin, 

Margareta, Maria, Matti, Per, P-O, Zeynep, alltid beredda att hitta en intres-

sant vinkel men samtidigt med krav på stringens och struktur. 

UPC vid MND, med Tony Burden och Lotta Jons, och diskussioner som 

gett värdefulla insikter i frågor om högre utbildning och lärande. Tack Tony 

också för alla samtal om livet samt metaforen ”the death row”… om dokto-

randens sista sex månader…. 

CHATs, nationellt seminarium för kulturhistoriska studier med Inger Er-

iksson och Viveca Lindberg som sammankallande, och för introduktionen 

till Wartofsky. Äntligen någon som inte utgick främst ifrån barns utveckling 

och lärande! 

HAS at SU, Human-Animal studies seminariet med Karin Dirke i spetsen, 

för att ni motsvarar min sinnebild av akademi; det fria, djupt kunniga samta-

let ur olika perspektiv, allt från biologi och osteologi till juridik och littera-

tur. 
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liga. Dessutom vill jag tacka följande som särskilt har stöttat själva avhand-

lingsarbetet: 

Gabriela Villagran Backman och Ezequiel Pinto, för beredskap att alltid 

ställa upp om jag behövde, till exempel panik-hjälp med transkriptioner, och 

förstås för god och närande mat! 
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Introduktion 

 

Vad innebär det att kunna biologi? Vad är det därför viktigt att undervisa 

om? Denna avhandling är en didaktisk studie av kunskapsinnehållet i biologi 

på universitetet. Det är dock inte självklart vad som menas med vare sig 

”didaktiskt studie”, ”kunskapsinnehåll” eller ”biologi på universitetet”. Av-

sikten är att texten i inledningen ska reda ut dessa uttryck något. Men ett 

exempel på innehåll som är centralt inom hela biologin är genbegreppet. Det 

är också ett viktigt begrepp i undervisningen. Frågan ”vad är en gen?” är en 

fråga som både elever i skolan och studenter på universitetet kan få.  Men 

vad innebär det att kunna något om genen? Svaret på den frågan får vi inte 

genom att slå upp termen i till exempel en lärobok. Om det vore så enkelt 

skulle vi inte ha några problem med begreppet. Svaret får vi däremot genom 

att studera biologiska sammanhang där begreppet används. Vi behöver där-

för studera begreppet i användning i de olika former kunnandet kommer till 

uttryck. 

Ett klassiskt material i undervisningssammanhang är läroboken. I naturve-

tenskap har läroboken en speciell ställning, om något är textbook knowledge 

är det etablerat och sant.  Den första studien handlar därför om läroboken. 

Vilka ledtrådar kan vi få genom att studerat genbegreppet i användning i en 

lärobok med titeln Biology, som avser täcka det centrala i ämnet? Svaret 

innebär att det finns uppenbart olika sätt att uttrycka vad gener är eller gör 

som kan kopplas till den vetenskapliga utvecklingen och förståelsen av gene-

tik och celler. Men blir detta en lärobokskonstruktion av innehållet i biologi?  

Den andra studien handlar om vilka ledtrådar vi kan finna om vi tittar på 

kunskapsproduktionen i forskningstexter. Genom att använda en omformule-

rad version av Paul Hirsts (1974) kunskapsformer, karakteriserar jag hur de 

vetenskapliga sammanhangen för genbegreppsanvändningen skiljer sig åt.  

Även här finner vi olika genanvändningar. Genbegreppet glider omkring i en 

epistemisk drift, behäftad med olika innebörder och olika innehållsliga över-

hopp. Den epistemiska driften och de olika slags överhopp av innehåll som 

sker, kan kopplas till de skilda vetenskapliga kontexterna i termer av olika 

kunskapsprojekt, frågor och metoder. Vad betyder nu detta för undervisning 

i biologi?  

Ytterligare en ledtråd om både vad det innebär att kunna något om genen 

och vad det kan få för konsekvenser för undervisningen, får vi i den tredje 



 16 

studien genom att följa ett integrativt forskningsprojekt i biologi. Olika sub-

discipliner har gått samman om gemensamma problem att lösa. Forskarnas 

möten där de förklarar sina data för varandra blir en didaktisk praktik. Det 

innebär att olika sorts vetenskapliga kontexter möts men också olika genan-

vändningar.  Genen är inte så lätt att bara flytta på till en ny kontext så att det 

blir biologiskt meningsfullt, vare sig som partikel (som att flytta en gen mel-

lan fjäril och fluga) eller kunskapen om den. Även forskarna möter nya 

genanvändningar. Att kunna biologiska fakta som till exempel vad en gen är, 

är därför tätt knutet till ett specifikt sammanhang där genbegreppet får sin 

mening i att lösa vetenskapliga problem. Olika specifika sammanhang inne-

bär olika förgivettaganden och olika innehållsliga överhopp och sammanta-

get kan man även här säga att genbegreppets mening driver omkring i en 

epistemisk drift. Detta har betydelse för hur vi kan uppfatta begrepp i under-

visningen, vad vi kanske ska tänka på att förklara, hur biologiska kunnanden 

kan relatera till varandra och därför hur undervisningens innehåll kan orga-

niseras. 

 

Biologi, som en generell beskrivning, rör sig inte bara från molecules to 

man, utan från molekyler till alla typer av levande organismer, hur dessa 

samverkar med varandra, både inom organismgrupper, mellan organism-

grupper och med den omgivande miljön till hela biom. I ena änden vetter 

biologin mot kemin och fysiken, i den andra mot samhälls- och geoveten-

skaperna, och någonstans bland systemen i mitten finns matematisk modelle-

ring. Man kan fråga sig om det finns något annat ämne som uppvisar sådan 

bredd och komplexitet.  

Biologi är därför centralt för en rad problem som samhället står inför 

idag, till exempel klimatförändringar, hållbarhetsfrågor, biodiversitet och 

hälsofrågor. En förståelse för de processer som utgör förutsättningar för liv 

på jorden, är en stor och diversifierad del av människans utvecklade kun-

skap. Utmärkande för biologin, kan också sägas vara det deskriptiva, be-

nämnande, urskiljandet av olika molekyler, mekanismer och strukturer. Det 

är detaljer som blir allt mer komplexa. Man skulle kunna tala om ett allt 

ökande gap mellan den kunskap som produceras i forskningen och den kun-

skap vi vill att studenterna ska få möjlighet att möta och tillgodogöra sig i 

undervisningen. Kurserna karakteriseras också allt oftare av en curriculum 

overload, de belastas med så mycket begrepp, strukturer och processer att 

studenterna kan få svårt att hänga med (LeBard,Thompson, Micolich & 

Quinnell, 2009) . I USA har man problem med att studenter hoppar av natur-

vetenskapliga utbildningar som till exempel biologiutbildningar och det 

finns en oro kring kvaliteten på kurserna (Singer, Nielsen, & Schweingruber, 

2012). 

Jag inleder med att klargöra ”biologi på universitetet” som samlande be-

grepp, vilket kräver en tillbakablick på hur ämnet och disciplinen har växt 

fram. Avsikten är att skapa en bakgrund till vilka innehållsmässiga problem 
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ämnet rymmer. Därefter övergår jag till att förklara innehållsfrågorna som 

didaktiska problem.  

Biologi som disciplin och ämne 

Med detta avsnitt vill jag illustrera att biologi som ämne och disciplin, i 

Europa och USA, har en rätt brokig bakgrund. Begreppet som sådant mynta-

des i början av 1800-talet för de nya grepp som utvecklades i att studera den 

levande världen, men exakt vad det innebar är lite oklart (Farber,1982). En 

referens nämner det naturhistoriska perspektivet, som då utvecklades kraftigt 

i frågor och tekniker mot morfologi och systematik, en annan det fysiolo-

giska, som hade en helt annan uppsättning experimentella tekniker (Farber, 

1982 beskriver olika referenser). Ytterligare en referens (Bay, 1893) beskri-

ver i tidskriften Science hur han som fysiolog i slutet av 1800-talet knappast 

ville kännas vid att betecknas som ”biolog”, ett rörigt begrepp i en tid då 

fysiologin stod stark bland naturvetenskaperna:  

It would be well, indeed, if we could get a logical definition of biology, and if 
we could succeed in removing from the text-books the old definition that ’bi-
ology is the science of living things’. Doing this, we would avoid much con-
fusion, especially among the students - and there are many of them yet - who 
think that the physiological science is still a well established branch of natural 
science, and not merely a subdivision of a more or less heterogene ‘biology’. 

 

Därefter ger Bay en bild av hur de biologiska subdisciplinerna väl strukture-

ras under fysiologin.  

Utvecklingen ser också lite olika ut om man jämför Europa med USA. I 

Europa karakteriserades biologin av starka institutioner som verkade separe-

rade från varandra; naturhistorikernas intresse och omsorg för levande org-

anismer och naturen, zoologin och botaniken som i hög utsträckning stude-

rade (döda) organismers anatomi samt fysiologins dissekeringar av prover 

(Goodson, 1993). I USA i början av 1900-talet, försökte man samla en 

school of biology, som inrymde nya framväxande grenar som till exempel 

genetiken, inspirerade av den troligtvis första läroboken i biologi: Huxleys 

och Martins bok Elementary instruction in practical biology.  Boken grun-

dade sig på Darwins resultat och var ”…organized as a study of life forms 

from simple to complex: from amoeba to frog for animals and from proto-

coccus to the bean plant” (Hurd, 1987). Boken användes på universitets- och 

collegenivå, som underlag för det nya ämnet biologi i USA (Nichols, 1919 i 

Science). (Nichols redovisar dock i den citerade artikeln en enkätundersök-

ning som visar att biologi inte borde undervisas som ett ämne, utan zoologi 

och botanik för sig. Biologin hade ingen plats i en modern utbildning, me-

nade institutionerna.) 
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Biologi som grundläggande vetenskap eller som nytta för 

samhället  

Hur såg det ut i skolan? DeBoer (1991) beskriver 1800-talets skolbiologi 

som grundad i de dåvarande disciplinerna zoologi och botanik. ”Students 

were expected to make observations of numerous plants and animals, memo-

rize detailed descriptions of their features, and make dissections and careful 

drawings of those specimens” (s. 93). Men detta ansågs inte tillräckligt till-

lämpat för ett skolämne. Undervisning i skolan skulle ske till nytta för ele-

ven, och biologi som skolämne växte först när biologins betydelse för fiske-

riindustrin, jordbruket, livsmedelsindustrin och medicinska frågor växte i 

början av 1900-talet. 

Både DeBoer (1991) samt Goodson (1993) beskriver hur lärare i början 

av 1900-talet famlade rätt mycket kring hur man skulle undervisa det nya 

skolämnet biologi. Det var inte ett ämne lärarna själva hade läst i skolan, och 

hade de läst ämnet på universitetet var det antingen som zoologi eller bota-

nik, institutioner som hade vattentäta skott mellan sig (Goodson, ibid. s. 43) 

och få studenter gick emellan båda. Ämnet i skolan skulle dessutom ha en 

stark nyttoaspekt och lära barnen hygien till exempel, eller toothbrush bio-

logy som någon lärare kallar det (DeBoer, ibid.), eller lära barnen om skade-

insekter som kunde förstöra till exempel virket (Goodson, ibid. s. 41). Biolo-

gin sågs också som medicinens grundvetenskap (fysiologer som veten-

skapsmän och medicinare som kliniker, Pauly, 1984). Det var biologi, i ter-

mer av cellära, genetik och fysiologi, som man studerade för att gå vidare 

som läkare. Det var i biologin i skolan som frågor om människans fysiologi 

och hygienfrågor var centrala. 

En grundskolelärare i USA klagade redan 1930 på att metoderna i under-

visingen var direkt kopierade från universitetet, där man betonade morfolo-

giska studier och rita av (DeBoer, 1991, s. 119): 

The time has passed when a high school course in biology consists simply of a 
somewhat simplified edition of a similar course in the university. Present day 
psychology and education have quite definitely shown that the objectives and 
methods at the secondary school level are quite distinct from those of the uni-
versity level. 

 

I ett annat fall klagade, år 1940, en lärare på (DeBoer, 1991, s. 95):  

Just how important is it for the high school student to go into details concern-
ing the nature and properties of protoplasm …. Why burden the high school 
group with the intricacies of mitosis? …. We must teach our science for the 
sake of the student and not for the sake of the subject. 
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Enligt DeBoer brottades biologilärarna med hur långt de kunde gå mot soci-

ala tillämpningar och fokus på relevans för eleven och fortfarande behålla en 

vetenskaplig integritet, eller hur långt de kunde gå i vetenskapens struktur 

och fortfarande bibehålla en erfarenhet av ämnet som var meningsfull för 

eleven.  Bay (2009) påpekar dock, i en studie av biologiämnets utveckling i 

de nyazeeländska skolorna, att det tog cirka 50 år för kunskapen om cellen 

och celldelning som mitos, att nå skolan.  Det är en rätt rejäl eftersläpning. 

Till den biologilärares försvar som på 1940-talet klagade i exemplet ovan, 

kan det kanske ändå påpekas att de innehållsliga motiven till kunskap om 

mitos på 40- och 50-talet, jämfört med fysikens mer uppenbara kopplingar 

till tekniska framsteg, var svårare. Mitosen och cellcykeln är ju central i att 

förstå till exempel cancer, meiosen är central i att förstå nedärvning. Men 

dessa kunskapsfält var då ännu inte särskilt väl utvecklade. 

I Europa var de zoologiska och botaniska institutionerna etablerade och 

starka medan de fysiologiska hörde till en egen kategori. Ernst Mayer (1997) 

ger en personlig beskrivning av hur han i skolan på 1920-talet i Tyskland 

läste en biologi som var centrerad på hela organismer och deras interaktioner 

med omgivande miljö, men hur det vid universitetet i Berlin inte fanns något 

ämne som hette ”biologi”. Kurser gavs vid zoologiska och botaniska institut-

ioner, med fokus på struktur och morfologi. Det gavs också mer experimen-

tella kurser i fysiologi och genetik men det fanns ingen integration mellan 

dessa kurser, och det begreppsliga ramverket hos experimentalisterna var i 

stort sett inkompatibelt med zoologernas och botanisternas naturhistoriska 

observationer, menar Mayer (ibid.) vidare.  Disciplinerna var dessutom or-

ganiserade vid olika fakulteter, de filosofiska och medicinska (Pauly, 1984).  

Sammanfattningsvis framstår undervisningen under biologins första årt-

ionden i skolan som ett växlande mellan att vara väldigt detaljerad (som att 

kunna namnen på en kräftas alla ben) eller tvärt om väldigt allmän (som att 

kunna sköta sin tandhygien).  På universiteten verkar det råda vattentäta 

skott mellan de olika disciplinerna, med institutionerna i USA som, om än 

inte helt oproblematiskt, undantag. En grundläggande vetenskaplig kärna 

som motiverade studier i ämnet biologi verkar dock saknas, trots försök av 

etablerade biologer som Thomas Huxley, att ena de olika fälten.  

Keep up with development 

Det som framstår vid en historisk tillbakablick är också biologins snabba 

utveckling. I USA bildades år 1947 The American institute of biological 

sciences (obs! sciencies!), med målet att främja biologisk forskning och ut-

bildning för välfärden i samhället (och har numera bland annat en egen peer-

reviewed tidskrift, BioScience).  I USA satsades sedan under 50-talet stora 

resurser på att reformera de naturvetenskapliga utbildningarna, för att de mer 

skulle ligga i linje med den vetenskapliga utvecklingen. För biologins räk-

ning bildades Biological Sciences Curriculum Studies (BSCS), med Joseph 
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Schwab som organisatör. BSCS handlade om att reformera biologin och 

keep up with development, och därför tillsatte Schwab utredningsgrupper 

som bestod både av framstående biologiforskare och framstående biologilä-

rare från skolan (ur inledning till Biology Teachers Handbook, 1963). I den 

vetenskapliga utvecklingen blir gamla klassiska frågor nya med ny teknik 

och nya frågor och svar leder till en reorganisering av gammal kunskap, 

skriver Schwab (s. 9, Biology Teachers Handbook). DeBoer (1991) beskri-

ver hur Schwab menade att bristen hos den biologiska undervisningen att 

hålla takt med vetenskaplig utveckling var både brådskande och tvingande 

skäl för att reformera undervisningen. I synnerhet att lämna undervisningen 

som en ”rethoric of conclusions and truths” till en undervisning där veten-

skapen undervisas som en ”fluid, ongoing activity” (ibid. s. 164). Effekten 

av det utvecklade BSCS-materialet var imponerande. Inget annat naturveten-

skapligt ämne hade sådan framgång, tack vare materialets tidiga förankring i 

skolkontexten. Nästan 50 % av skoldistrikten använde en eller flera av BSCS 

material (DeBoer, s. 167). Effekten spred sig också långt utanför USA och 

länder som Sverige (se nedan) och Nya Zealand (Bay, 2009) använde 

materialet och ”discovery and inquiry based teaching models”. 

Men utvecklingen av biologin gick åt olika håll. Arbetet med BSCS resul-

terade i tre läroböcker som visserligen behandlade samma biologiska teman, 

men med olika tonvikter (det vill säga en mer molekylärt, en mer ekologiskt 

samt en mer cellulärt orienterad). Själva förklarar de det med att biologi som 

ämne fortfarande inte var en enhetlig kunskapsform och det fanns utrymme 

för att ha olika åsikter om vad som var mest centralt.  I andra texter ges som 

förklaring biologernas skilda bakgrunder. Goodson konstaterar att de helt 

enkelt inte kom överens om en central version för biologin och dolde det 

bakom tre neutrala rubriker ”gula, gröna samt blå boken” (1993, s. 51). Det 

fanns en spänning mellan biologer som förespråkade de nya upptäckterna på 

cell- och molekylär nivå, och de traditionella i naturhistoria och strukturell 

biologi, menar Novak (1969).  ”All versions presumably embodied the same 

nine themes comprising a kind of intellectual framework for the BSCS pro-

grams, but there is considerable debate as to the adequacy with which these 

themes were utilized to provide psychological structure to the programs” 

(ibid. s. 379). Även om BSCS inte till fullo uppfyllde Schwabs intentioner 

(Westbury & Wilkof, 1978), fortsatte han att utveckla en teoretisk diskussion 

om vetenskapen, dess innehåll och hur man kan undervisa1.  

I Sverige bildades Biologilärarnas förening 1933, en gruppering av uni-

versitetsrepresentanter och skollärare, för att bevaka biologämnets intressen i 

skolan. Den svenska biologilärarföreningen tog under tidigt 60-tal stort in-

tryck av BSCS reformerna i USA (Hallström, 2010, s. 250) och hur den gav 

lärarna möjlighet att keep up med den snabbt utvecklande biologiska forsk-

ningen, i och med samarbetet med vetenskapssamfundet självt; framför allt i 

                                                      
1 Se tillexempel Schwabs texter i Westbury och Wilkofs (1978)  utvalda essäer. 
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jämförelse med de tyska morfologiskt och systematiskt orienterade kurserna. 

Samtidigt framstår igen en konflikt mellan de nya cellulära och molekylära 

fälten i förhållande till de traditionella studierna av naturen. Biologi som fält 

växer, men biologilärarföreningen fick kämpa med att biologins undervis-

ningstimmar inte skars ner alltför mycket. Hallström (ibid.) menar att biolo-

gin var det naturvetenskapliga ämne som lyckades sämst med att behålla 

undervisningstid i övergången från realskola till gymnasium. För ett lycko-

samt externt arbete med att föra fram argument för ämnet, krävs först en 

intern stabilitet. ”In order for a subject association or any interest group to 

carry out successful boundary-work it must first be done on an internal 

arena…” (ibid. s. 258), samt att den har en tydlig epistemisk auktoritet i vad 

vetenskapen är, menar Hallgren vidare.  

Framväxten av den nya molekylärbiologin på 50-talet, i samband med 

upptäckandet av DNA, sågs av en del som en lösning på den oenighet som 

rådde bland biologerna (Goodson, 1993, s. 51). Många av de grundläggande 

cellulära processerna såg likartade ut hos både växter och djur. Den ur histo-

riskt perspektiv starka uppdelningen mellan zoologi och botanik var bruten. 

Samtidigt växte reaktioner mot molekylärbiologin, att fältet inte kunde svara 

på alla de frågor som var centrala för biologin och en ny spänningshärd 

växte fram (återkommer till det under rubriken ”Teoretiskt ramverk”). Den 

nya molekylärbiologin hade dock svårt att nå fram som ett innehåll i skolan, 

vilket ledde till stora skillnader mellan kursinnehållet i avancerad biologi 

och skolans biologi (Goodson, ibid. s.52), även om Bay (2009) påpekar att 

det gick fortare än de cirka 50 år det tog för mitosen att bli ett undervisnings-

innehåll. 

Biologins form och innehåll vidareutvecklas 

Utbildning och undervisning har allt sedan expansionerna började efter andra 

världskriget, med fler elever, mer heterogena grupper, fortsatt att brottats 

med hur och vad vi ska undervisa i biologi. Utbildningsreformen för högre 

utbildning i Sverige 1969, gav möjlighet att organisera poängkurser och sätta 

samman olika ämnen, särskilt betydelsefullt för en lärarutbildning som be-

hövde bredd i ämnena (Rudvall, 2001). Biologi fanns tidigt som ett ämne i 

lärarutbildningen. I och med högskolereformen 1977 organiserades nästan 

all högskoleutbildning i utbildningslinjer (Tegner, 2006) och biologi gick 

från att studeras som enskilda betyg i genetik, mikrobiologi, zoologi och 

botanik till att organiseras i biologilinjer.  

Den högre utbildningen har numera en situation med, relativt sett, större 

heterogena grupper av studenter, där ämnet behöver motiveras på ett annat 

sätt och där undervisningen behöver organiseras utifrån en tanke om pro-

gression. De små grupperna av studenter som skolas in i ämnet i nära kon-

takt med forskarna själva finns bara på högre nivåer i systemet. Wieman 

(2007), nobelpristagare i fysik och verksam i USA, beskriver hur han und-
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rade över varför doktoranden, som genomgått en lång utbildning, kunde stå 

helt aningslös inför att lösa problem: ”Or worse – often it seemed that they 

didn’t even really understand what physics was” (s. 10). Men efter några år 

på laboratoriet var studenten som en professionell kollega. Wieman argu-

menterar därför för ett mer forskande förhållningssätt till hur undervisning 

egentligen organiseras och bedrivs. (Inom parentes kan man också fråga sig, 

vad Wieman menar med ”what physics was”- är det självklart vad fysik 

”är”?). I USA har också ett stort antal lärare, forskare, studenter och även 

administratörer i biologi, arbetat fram ett material för att utveckla biologiun-

dervisning i högre utbildning. Deras arbete är samlat i rapporten Vision and 

change in undergraduate biology education (Anderson et al,,2011). De före-

slår att omorganisera grundläggande utbildning i centrala teman utifrån cen-

trala begrepp (core concepts)2 samt centrala kompetenser, som alla studenter 

ska utveckla en förståelse för. Utgångspunkten är att:”… to ensure that the 

biology we teach reflects the biology we practice” (s.viii). Exemplen från 

fysik och biologi (i USA) visar på en växande trend att vilja omorganisera de 

naturvetentskapliga utbildningarna. 

Vi står också inför en allt större fragmentering av kunskapen. “A brief ex-

amination of the history of modern science, beginning at the turn of the cen-

tury, reveals that the traditional disciplines of science - biology, chemistry, 

geology, physics - have been fractionated into over 70,000 different fields 

each with its own journal to sustain communication between researchers.” 

skrev Hurd (redan 1987,  s. 585). Jag har inte gjort någon ny beräkning här, 

och jag vet inte heller hur pass exakt Hurd räknade, men antalet tidskrifter 

och subdiscipliner har knappast minskat. Samtidigt spelar läroböcker fortfa-

rande en viktig sammanhållande roll i undervisningen. Kuhn beskrev i bör-

jan av 1960-talet att användandet av sammanfattande textböcker var utmär-

kande för naturvetenskaperna i jämförelse med andra vetenskaper. Där till 

exempel studenter i humaniora ganska snart i sin utbildning läser original-

texter och möter olika perspektiv på ett problem, använder naturvetarstuden-

ten sammanfattande textböcker som presenterar problemen på samma sätt 

(Kuhn, 1963, citerad ur Myers, 1992, s. 4). 

Sammantaget växer en bild fram av en disciplin, biologi, som redan när 

begreppet myntades, omfattade ett oklart antal forskningsgrenar. Zoologerna 

och botanikerna var starka på sina respektive håll, fysiologerna kände sig 

närmare andra experimentella grenar än någon slags naturhistoria. Biologi 

som begrepp, skulle jag vilja säga, har framför allt överlevt i förhållande till 

skolan. Det är och det har varit sedan början av 1900-talet, ett skolämne. 

Den brokiga bakgrunden lever kvar än idag med en rad biologiska subdisci-

pliner, varför det skulle vara motiverat att snarare tala om de biologiska ve-

tenskaperna än biologi som en enhetlig disciplin. Man kan då i sin tur fråga 

                                                      
2 Begreppen eller temana är: “evolution”, “structure and function”, “information flow, ex-

change and storage”, “pathways and transformations of energy and matter”, “systems” 
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sig, vad detta får för betydelse för organisering av undervisningens innehåll 

och andra undervisnings- och lärandeproblem. Detta innebär didaktiska frå-

gor, varför nästa stycke kommer att handla om vad det perspektivet innebär. 

 

Den didaktiska linsen 

Undervisning sker alltid i förhållande till vissa studenter eller elever. Vilka 

transformationer av innehållet behöver vi då göra? Vilka val och urval? 

Vilka förenklade förklaringsmodeller av innehållet innebär en produktiv 

progression av lärande och förståelse? Hur skapar vi ett meningsfullt inne-

håll för studenterna? Hur kan innehållet förstås och uppfattas (både hos lä-

rare och hos studenter)? Vilket innehåll tar form i lärosalen där lärare och 

studenter samverkar? Hur påverkar miljön uppfattningen om det innehåll 
som ska läras? Ja, allt detta är exempel på frågor ur ett didaktiskt perspektiv. 

Didaktiken är inte ett enhetligt teoretiskt ramverk, utan består av en rad olika 

nationella traditioner i Europa som är mer eller mindre påverkade av 
varandra. Det är heller inte speciellt vanligt att lägga ett didaktiskt perspektiv 

på högre utbildning. Det jag vill lyfta fram här är att det som är gemensamt 

för länder som till exempel Sverige, Danmark, Norge, Holland, Tyskland 

och Frankrike, är att det didaktiska perspektivet, eller linsen, innebär att fo-

kusera innehållet i undervisningen.   I texten nedan ger jag några exempel på 

vad det innebär, nämligen att se didaktiken som lärarnas professionsveten-

skap, att se didaktiken som ett sätt att organisera undervisningen utifrån äm-

net samt att se till de didaktiska transformationer som behöver göras.   

Didaktik som kunskapsbas 

Didaktikens grundläggande ”vad-hur-varför”-frågor har i många studier 

huvudfokus på den lärande, ”vem”, som ju är förutsättningen för den didak-

tiska situationen. Denna avhandling vill lyfta och problematisera ”vad”-

frågan, det vill säga kunskapsinnehållet. Ofta syns innehållet vara ett opro-

blematiskt givet, via styrdokument, kursplaner, läroböcker osv. Men didakti-

ken ger möjlighet att lyfta frågor som: ”Vad innebär det att kunna något 

specifikt?”, och ”Vad är det därför som är viktigt att lära ut?” Själva under-

visningssituationen är i sig en kraftfull epistemisk situation, den handlar om 

kunnande och den som lär antas bli mer kunnig (Carlgren 2015; Kelly, 

McDonald & Wickman 2012). Traditionellt är det just i skolan där den di-

daktiska praktiken uppstår, med en lärare och en klass elever. Wickman 

(2014) beskriver också didaktiken som just lärarens professionsvetenskap. 

Wickman menar att didaktiken syftar till att förbättra lärarens systematiska 

kunskapsbas för att fatta beslut om undervisning och hur man målmedvetet 

kan organisera mänskliga och materiella interaktioner i klassrummet.  I den 
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europeiska skoltraditionen behöver läraren operationalisera statligt skrivna 

styrdokument till den lokala skolan och klassen, jämfört med ”curriculum as 

manual” i USA (Westbury, 2000), vilket kanske kan vara en av anledningar-

na till att didaktik som fält inte förekommer i amerikansk och inte heller 

engelsk tradition. Uttrycket didactics på engelska, har ju tvärt om en negativ 

klang av mästrande och ensidigt dikterande. 

 

Ämnesdidaktik 

Något som dock har gjort didaktiken alltmer relevant för högre utbildning är 

utvecklingen mot ämnesdidaktik. Om det för några decennier sedan talades 

om allmändidaktik och ämnesdidaktik, möjligtvis en rest från tyskarnas 

skillnad på allgemeine Didaktik (generell didaktik) och Fachdidaktik (se 
Künzli [2000] för en beskrivning av tysk didaktik), så har den diskursen 

nästan helt försvunnit. Istället är det alltmer självklart att undervisning alltid 

handlar om något, alltid sker utifrån ett särskilt innehåll av något slag. Nat-

ionella centra benämns som olika ämnesdidaktiska centra, forskarutbild-

ningsämnen heter till exempel naturvetenskapsämnenas didaktik eller mate-

matikens didaktik. Klafki (1995) menar också att den didaktiska analysen 

innebär precis just detta: att utifrån ett vetenskapligt innehåll göra det till ett 

undervisningsinnehåll, baserat på de speciella mänskliga, historiska omstän-

digheterna i situationen och med en särskild grupp av elever i åtanke (om-

givning, skoltyp, ålder). Den didaktiska analysen är kärnan i att förbereda 

undervisningen (Klafiki, ibid.). Holländaren Lijnse (2010) lyfter också inter-

relationen, eller den innehållsliga samverkan mellan undervisandet och lä-

randet. Innehållet är aldrig givet utan alltid formulerat i relation till en speci-

ell undervisningssituation som är innehållsligt motiverande för eleverna. Att 

organisera undervisning utifrån ämnet betyder alltså ur detta perspektiv att se 

till vad det är vi vill att eleven eller studenten ska förstå och hur detta inne-

håll kan göras meningsfullt för eleven eller studenten. 

Transformationer 

I den franska diskursen talar man också främst om ämnesdidaktik till exem-

pel om en didactique des mathématiques. Det vill säga, det som är centralt är 

vad det betyder att förstå och kunna ett ämne. Ett belysande exempel kom-

mer från den franska matematikdidaktiken för skolan, som utvecklades av 

Brosseau på 1970-talet. Han beskriver ett exempel när barn lär sig räkna. 
Till att börja med lär sig barnen att om du lägger ihop tre stycken (äpplen) 

med fyra stycken (äpplen) så får du sju stycken (äpplen). Detta, får barnen 

lära sig, beskrivs med symbolerna 3 + 4 = 7. När dessa barn sedan lär sig 

algebra, 7 = 4 + x, så betyder det att ’3 + 4’ är ett känt tal, ’x ’är ett okänt tal 

och ’=’ betyder en identitet. Det vill säga, allt har förändrats när det gäller 



 25 

symbolerna: sättet de används på, meningen som tillskrivs dem och syftet 

med transformationerna som utförs med dem (Brousseau, 1997). Brousseau 

frågar sig vidare om hur mycket det är som vi inte vet i denna process. Vi vet 

till exempel inte tillräckligt om lärande i termer av förändring av elevens 

kunskap. Didaktiken innebär enligt Brousseau (1997), en teori om kommu-

nikation av det specifika ämnet, även om teoribildandet ännu är i sin linda. 

Den innefattar enligt Bosch och Gascón (2006) alla de transpositioner som 

undervisning av ett ämne innebär, nämligen urval av innehåll, omstrukture-

ring och dekontextualisering, för att sedan rekontextualisera innehållet, 

skapa enande begrepp, omgruppera kunskapsinnehåll, problem och situat-

ioner och skapa ny meningsfullhet för studenterna. Vad som särskiljer didak-

tiken från till exempel pedagogiken är alltså ett fokus på ämnet som är före-

mål för undervisningssituationen. Att studera studenters lärande eller lära-

rens undervisande separat, räcker inte. De didaktiska transpositionerna sker 

utöver individen och är situerade i en specifik institutionell kontext (Bosch, 

Chevallard, Gascón, 2005). För den högre utbildningens del innebär det att 

vi kan vidga synen på didaktiken att innefatta även de transformationer som 

sker innan kunskapen blir ett innehåll i en kursplan eller i ett styrdokument, 

det vill säga de transformationer som krävs mellan forskningsdisciplinen och 

undervisningsämnet. 

Transformation/transposition – från disciplin till ämne 

Den latinska roten i ordet disciplina härstammar från en pedagogisk miljö av 

något slag och instruktion av discipler (lärjungar) (Kockelmans 1979, citerad 

i Klein, 2006). I slutet av arton- och under tidigt nittonhundratal institution-

aliserades vetenskaperna som discipliner, uppdelade i separata akademiska 

divisioner (Klein, 2006). Denna segmentering har fortsatt så att: “… the 

current proliferation of disciplines creates potential difficulties, as different 

fields may use language differently, make use of different methods and ways 

of interpreting data, and prefer different kinds of explanations" (Brigandt, 

2010 s. 296). Det vill säga, där disciplin ursprungligen har handlat om kun-

skap i en tillägnande situation, innebär idag disciplin i huvudsak en kun-

skapsproducerande miljö. Dessa miljöer är dessutom öppna system som 

starkt påverkas och förändras av olika krafter i vad de gör (Trowler, 2012). 

Den vetenskapliga kunskapen ska sedan i stället transformeras till ett under-

visningsämne. 

Jan Parker (2002) beskriver den konnotativa skillnaden mellan att prata 

om ”ämnen” och ”ämnesstudier” jämfört med ”disciplin” och ”disciplinära 

studier”. Ämne är konkret, kan definieras, har en kunskapsbas som kan ut-

göra grunden för utbildningsprogram i ämnesstudier och möjlighet till kvan-

titativ utvärdering. Disciplin är däremot något som är mer komplext med 

oklara gränser. ”However, a discipline is a more complex structure: to be 

engaged in a discipline is to shape, and be shaped by, the subject, to be part 
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of a scholarly community, to engage with fellow students – to become ‘dis-

ciplined’...” (ibid. s.374). Parker argumenterar därför för att inkludera forsk-

ningens processer i disciplinens undervisning, det vill säga disciplinens sätt 

att arbeta kritiskt är inte givet på förhand. Det är något som utvecklas och 

borde vara en kontinuerlig angelägenhet för studenter och lärare på alla ni-

våer. Frågor man kan ställa sig är till exempel vilka de centrala problemen är 

i disciplinen, varför de är viktiga, hur man går tillväga för att lösa dem och 

vilka bedömningar man behöver göra i det sammanhanget.   

Didaktisk lins för högre utbildning 

Didaktik utvecklades i relation till begreppet bildning i skolan (Wickman 

2014; Weniger, 2000) och frågor om hur skolan kan utveckla den bildade 

medborgaren.  Hur ser då en didaktisk praktik ut för högre utbildning? I en 

kurs i naturvetenskap, så är det sällan endast en lärare och ”klassen” kan 

vara rätt löst sammansatt för just en specifik kurs om ett visst antal veckor. 

Undervisning i högre utbildning är präglad av föreläsningen som form, en 

aktivitet som oftast inte är obligatorisk utan studenten kan välja att delta eller 

ej. Föreläsningarna kan vara mer eller mindre dialogiskt uppbyggda och 

ambitionen är att de hålls av olika lektorer med specifik kunskap om själva 

innehållet. Kursplaner är gärna rätt vagt skrivna av praktiska skäl. Undervis-

ning som aktivitet har dessutom låg status, något som gäller allmänt vid en 

jämförelse mellan två svenska universitet och två högt rankade universitet i 

USA (Bienenstock, Schwaag-Serger, Benner, & Lidgård, 2014). Det är inte 

undervisning som ger meriter och medel till fortsatt försörjning. Lektorns 

profession som lärare är alltså inte självklar. En meta-analys av publicerade 

studier om relationen mellan forskning och undervisning (Hattie & Marsh, 

1996) har dessutom visat att det inte finns någon relation mellan hög kvalitet 

på forskningen och hög kvalitet på undervisningen. Det vill säga, bara för att 

forskningen är god så är det inte en garant för att undervisningen håller 

samma höga kvalitet.    

Andra fält inom science education research 

Det är inte enbart didaktiken som intresserar sig för innehållsfrågor (eller 

content), och det är inte bara genom en didaktisk lins vi kan tala om att be-

grepp får sin mening i en kontext. Men frågan blir vad vi menar när vi talar 

om ”innehåll” och ”kontext” (se till exempel Fensham, Gunstone & White, 

1994 som beskriver olika emfaser av skolans naturvetenskapliga innehåll 

och motiverande sammanhang för eleverna). Didaktiken finns inom science 

education som är ett stort och livaktigt fält när det gäller skolan och lärande 

av naturvetenskap.  Om vi tittar till ett undervisningsinnehåll i sin helhet, 

innebär det förstås inte enbart biologiska fakta. Här finns också begrepp som 
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nature of science (NOS) och scientific literacy som viktiga aspekter av vad 

undervisning i naturvetenskap kan innebära för innehåll för att skapa rele-

vant lärande. NOS innebär att se till kunskapens processer och medför att 

bland annat lyfta vetenskapshistoriska och vetenskapsfilosofiska perspektiv 

på kunnandet (Duschl, 2000; Lederman 1992). Scientific literacy lyfter 

aspekten att naturvetenskapen är i hög utsträckning språklig, och vi kan även 

räkna in andra modaliteter i literacy, som förmåga att kunna läsa diagram, 

tabeller, grafer eller elektronmikroskopiska bilder (Rundgren & Tibell, 

2010). Men problemen för högre undervisning handlar i stor utsträckning om 

hur relationen mellan den forskning som sker och den undervisning som sker 

kan förbättras.  
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Tidigare forskning 

Relationen mellan forskning och undervisning i högre utbildning har en lång 

tradition, med Humboldtuniversitetet i Berlin från början av 1800-talet som 

en modell (Smeby, 1998). ”In principle, teaching should be based directly 

upon a professor’s own research, and students and teachers should jointly 

search for truth” (ibid. s. 5). Men hur denna relation mellan forskning och 

undervisning egentligen ser ut nuförtiden och dessutom i olika stadier av 

högre utbildning, är en stor fråga (Badley, 2002; Smeby, 1998). Studier sker 

utifrån perspektiv om organisation, undervisningskulturer och policys, 

undervisningsmetoder och lärande (Neumann, Parry & Becher, 2002).  Men 

även mer disciplinbaserade studier om undervisning och lärande finns (dici-

pline-education-based reserach, Singer, Nielsen & Schweingruber, 2012). 

Forskning om biologi i högre utbildning 

En generell beskrivning av tidigare forskning om biologiundervisning för 

högre utbildning är att fältet är ganska ungt och ganska lokalt. En större 

community för forskning om högre biologiutbildning bildades till exempel i 

USA först år 2010 (The Society for the Advancement of Biology Education 

Research, SABER) och i Europa finns en löst sammansatt grupp av individer 

(ERIDOB) som träffas och där fokus till största delen är biologi i skolan.  

Tidskrifterna CBE-Life Sciences Education (startade 2002), Advances in 

Physiology Education (1989), Biochemistry and Molecular Biology Educat-

ion (startade som Biochemical education 1972) och Journal of Biological 

Education  (1967) är exempel på tidskrifter med en disciplinär grund, det vill 

säga det är i första hand biologer som undervisar i biologi som utför studier 

av sin egen undervisning.  I en editorial till första nyutgåvan av Advances in 

Physiology Education, pekar Modell (1989) på svårigheterna med att vara 

lektor; man ska hålla takten med sin egen forskning, man ska kanske under-

visa i områden som ligger perifert i förhållande till sin egen forskning och 

man ska dessutom följa med i utvecklingen kring hur undervisning ska bed-

rivas. De centrala frågorna är gemensamma för alla:  

The broad questions of what should be taught at various levels (e.g. second-
ary, college, professional), who should do the teaching, and how can we max-
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imize learning by students at various levels encompass a variety of issues that 
are impacted by both scientific and social factors (Modell, 1989).  

 

Att samla erfarenheter i disciplinärt baserade tidskrifter är ett sätt att hjälpa 

de forskande lärarna att möta utmaningarna, menar Modell (ibid.). 

Dirks (2011) har gjort en översikt över disciplinbaserad utbildnings-

forskning i ämnet biologi mellan åren 1990-2010 utifrån:”An extensive 

search to identify BER [biology-education-based research, min anm.] studies 

about student learning of biology concepts, student attitudes or beliefs to-

ward learning biology, and the development or use of validated assessment 

instruments to measure student performance in biology…”.  Dirks menar att 

väldigt få studier inramas av ett teoretiskt ramverk och om det finns så är det 

kognitivt baserat.  

I en studie om sambandet mellan forskning i högre utbildning och Scho-

larship of teaching (SoTL) lyfter Brew (2011) frågor om kvalitet. Hon be-

skriver fältet med den högre utbildningens disciplinära experter inom SoTL 

som tidigare en ganska smal grupp forskare, som nu har expanderat till ett 

stort tvärvetenskaplig fält. Hon menar att SoTL har växt under de senaste 

decennierna, men utan att ta hänsyn till pågående forskning i högre utbild-

ning. Studier görs utan att bygga på tidigare forskning inom området och 

utan en förståelse för hur idéer i den högre utbildningen har utvecklats. Sär-

skilt naturvetarna, utan utbildning eller träning i samhällsteori eller pedago-

gik, har svårt att tillgodogöra sig teoretisk förståelse. Brew menar dock att 

det finns exempel på när SoTL-studier har gjort utmärkta insatser, men hon 

uttrycker också en oro över kvaliteten på arbeten som publiceras. Området 

SoTL riskerar att bli ett isolerat delområde för sig.  
Ett exempel är en relevant studie (ur tidskriften CBE ovan, som får be-

traktas som en SoTL tidskrift) om att utveckla studenters förståelse av relat-

ioner mellan gener och människans komplexa egenskaper, där studenterna 

både får diskutera uppfattningar, genomföra moderna laborativa moment och 

sätta resultaten i relation till aktuell biologisk forskning samt diskussioner i 

media (Silveira, 20083). Men inte en enda referens i studien härrör från nå-

gon teoretisk diskussion om undervisning och lärande. Spelar det någon roll? 

Både ja och nej, skulle jag vilja säga. Nej, för att författaren till studien har 

haft en erfarenhetsbaserad kunskap om var problemen i undervisandet av 

detta ämne finns. Det räcker för att utveckla den aktuella undervisningssitu-

ationen och för att kanske inspirera andra att prova nya grepp.  Ja, för att 

studien skulle vinna på att kunna referera till den utbildningsforskning som 

redan finns om elevers problem med att förstå till exempel genbegreppet. En 

del problem författaren hade med studenternas lärande, skulle kunnat ha 

undvikits eller blivit mer förståerliga i efterhand. Det går att jämföra med en 

                                                      
3 Ett problem är dock att studenterna utför studien på sitt eget DNA, vilket författaren också 

diskuterar. 
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annan artikel ur samma ”scholarly” tidskrift där referenslistan ser ut på ett 

helt annat sätt (Hiatt et al, 2013). Studien handlar om att utveckla studenters 

förståelse av evolution kombinerat med evo-devo (evolutionary develop-

ment) innehåll. Författargruppen som helhet (som består av sju personer) är 

väl förankrad i en science education diskussion och refererar till tidigare 

arbeten som har demonstrerat vilka begreppsliga svårigheter studenter käm-

par med när de ska lära sig om biologi och evolution och placerar sin studie 

som ett tillskott till de tidigare studierna.   
Fastän flera av studierna Dirks (2011) har hittat och refererar till berör 

begreppsinlärning, till exempel om biology concepts inventory (D’Avanzo, 

2008; Smith, Wood & Knight, 2008), concept mapping (Khodor, Halme & 

Walker 2004; Preszler, 2004; Yarden, Marbach-Ad & Gershoni, 2004) eller 

misconceptions/conceptual change (Chi, Slotta & De Leeuw, 1994; Michael, 

1998; Pelaez, Boyd, Rojas, & Hoover, 2005), så handlar majoriteten av stu-

dierna om effekter av olika undervisningsstrategier. Det kan handla om: 

active learning, student centered pedagogy, cooperative learning, clickers, 

case study method, innovation in large lectures, collaborative learning, in-

teractive lecture demonstrations, web-enhanced instruction, use of short 

podcast och så vidare. Sammanfattningsvis kan man säga att ur ett disci-

pline-based-education-research perspektiv så innebär forskning för att för-

bättra undervisning och lärande i första hand att utveckla bättre undervis-

ningsmetoder och lärande uppfattas i första hand som förändrade kognition-

er.  

Didaktiska studier i biologi på universitetet 

Forskning om biologiundervisning i högre utbildning med en didaktisk lins 

är få. Några tidiga exempel är studier om begreppsbildning hos lärarstuden-

ter (Pedersen, 1985; Bergqvist, 1985) samt universitetsstudenters förståelse 

av evolutionsteorin (Halldén, Hansson & Skoog, 1994).  Ett annat exempel 

är Wickman och Östman (2002). Även om författarna själva ställer frågan 

om hur studenter skapar mening, tycker jag man i den studien kan utläsa vad 

det innebär att kunna ett biologiskt faktum i en klassisk biologisk situation, 

nämligen när studenter lär sig om insekters morfologi. Studenterna ska lära 

sig urskilja olika egenskaper hos insekter genom att studera uppnålade ex-

emplar och ta hjälp av lärobok och lärarens skriftliga instruktioner om vad 

de ska titta på. Studien illustrerar vad det innebär att kunna något om olika 

insekters morfologi, till exempel vad en vinge är hos en insekt. Men det visar 

sig att kunna hitta vingar hos till exempel en humla, inte var så lätt enbart 

med hjälp av skriftligt material och sköra, uppnålade insekter.  

Students also need to meet people that are members of a zoological communi-
ty of practice, who would help them to make meanings about where insects 
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and insect organs are used for specific purposes. These meanings and purpos-
es are not self-evident to students by simply encountering insects in isolation. 
In any practice or language-game a number of rules need to be learnt about 
what counts and what does not count as appropriate or relevant (2002, s. 482).  

 

Men vad är det då som räknas “appropriate and relevant” i detta fall? Vad 

går att utläsa ur studenternas brottande med insekterna och materialet? Att 

kunna vad en insektsvinge är, innebär att kunna hur en vinge ser ut i olika 

utvecklingsstadier hos insekten, hur den ser ut hos olika individer samt hos 

insekter som tillhör olika ordningar. Det innebär också att kunna se levande 

jämfört med torkade exemplar och ha erfarenhet av vad som kan hända med 

torkade exemplar. En sådan förmodat simpel sak som ”vinge”, visar sig ur 

ett biologiskt perspektiv vara behäftad med en rad kunskaper om insekters 

utveckling och variation. 

The authorized meanings necessary to make sense of observations are an inte-
grated part of the zoological practice that is the result of centuries of encoun-
ters between zoologists and insects. The opportunity for students to interact 
directly with an authority on zoology to discuss the relations they construe 
thus seems a necessary ingredient for the making of a zoologically communi-
cable meaning out of this chaos of possible impressions (ibid. s.483).   

 

En slutsats är alltså att morfologi är svårt att lära sig enbart ur en lärobok, 

men det går också att se implikationer för andra områden i biologi. Man 

skulle till exempel kunna jämföra med att urskilja levande bakterier i olika 

mikroskopiska preparat och kunna uppfatta olika former. Där mikrobiologen 

ser bakterier, så ser lekmannen bara ett grått ”gytter”. ”Bakterier” är därför 

ett teoretiskt begrepp (Steedman, 1982) som är behäftat med en rad andra 

begrepp om bakteriecellens form och funktion.  Det går bara att lära sig ge-

nom att andra biologer pekar ut vad som är bakterier, hur man ska tolka de 

olika skuggningarna och eventuella rörelser i den mikroskopiska bilden. Vad 

är bara partiklar som flyter med och vad är organismer som rör sig? Eller, för 

att gå vidare med ett annat exempel, man kan också fråga sig vad det innebär 

att urskilja vad en gen är?  

Studier om genen och genbegreppet 

Ur biologiskt perspektiv har kunskapen om ”genen” genomgått en enorm 

utveckling under 1900-talet, som är utförligt skildrad på olika håll (Portin, 

2002; Keller, 2000). Men från en diffus uppfattning om ”partiklar” i cellen 

till dagens kunskaper om splittrade gener, överlappande gener, splitsade 

gener, alternativt translaterade gener samt en komplicerad relation mellan 

DNA, RNA och proteiner i cellen, är steget rätt stort. Figur 1 är en illustrat-

ion om en nuvarande uppfattning om dessa relationer. 
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Figur 1. Bild över relationer mellan DNA, RNA och protein. Genomet är 

en sammanpassad apparat där interaktioner är mer regel än undantag. Till exempel: 

DNA transkriberas till mRNA (1) som translateras till protein (2) non-coding RNA 

(ncRNA) i olika former kan kontrollera transkriptionen från DNA (3) men också 

translationen av mRNA (4). Protein, och protein-ncRNA komplex, kan processa 

mRNA (olika exoner hos eukaryoter) till att koda för olika sammansättning av prote-

iner och olika protein (polymeraser) kan binda till olika ställen på mRNA och ge 

upphov till olika protein (5). Modifieringar av protein (histoner) kan leda till ändrad 

transkription av DNA. Även andra proteiner (metylaser) kan modifiera DNA och 

reglera transkriptonen (6). Proteiner modifierar andra proteiner till att verka på annat 

sätt vid kontakt med DNA (7). En del protein (till exempel rekombinaser) bildar 

komplex med DNA och har förmågan att förändra DNA (8). (Bild och text enligt 

lektor Anders S. Nilsson, med tillåtelse). 

 

Vetenskapsfilosofer har under många år pekat på otydligheter och oklarheter 

med genbegreppet. Ruse (1973) är en tidig referens, som hävdar att i en 

Mendelsk tradition kan genen beskrivas som "a unit of function” (den yt-

tersta orsaken till egenskaperna hos en organism), "a unit of inheritance" 

(egenskaps-länken mellan förälder och avkomma) och "that which mutates". 

Fogel’s (1990) uppfattning är att vi bör lämna dessa betydelser och se mer 

till strukturen på molekylär nivå. Waters (1994, s.178) definierar genen som: 

"…a linear sequence in a product at some stage of genetic expression". Grif-

fiths och Neuman-Held (1999) argumenterar för en differentiering mellan 
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två genbegrepp som kallas den molekylära genen och den evolutionära ge-

nen. Falk (2000) kom fram till att termen "gen" är ett samlingsnamn för en 

genetisk enhet, utan överenskomna universella egenskaper. Moss (2001) 

skiljer på en ”gene-P” som determinant för fenotypiska skillnader och ”gene-

D” som ansvarig för utveckling. El-Hani (2007) föreslår att vi använder 

olika genbegrepp (till en del baserade på ovanstående filosofer).  Sammanta-

get visar de filosofiska analyserna att genbegreppet är komplext. 

Genbegreppet i undervisning 

Albuquerque, Rocha de Almeida och El-Hani (2008) har studerat genbe-

greppets användning i cell- och molekylärbiologiska läroböcker. De konsta-

terar att genbegreppet används med olika innebörder, samtidigt som läro-

böckerna redovisar de olika experimentella resultat som har lett fram till det 

så kallade sammanbrottet av genbegreppet. De lyfter fram aspekten att: 

”…these textbooks do not use them [the results, min anm.] as a basis for 

challenging those ideas, or, generally speaking, for proposing any explicit 

discussion about the difficulties currently faced to understand what is a 

gene” (ibid., s. 232). Det vill säga, fastän de cell- och molekylärbiologiska 

böckerna själva redovisar komplexiteten i genbegreppet ur biologisk förstå-

else, så tar de så att säga inte ett steg bakåt och reflekterar över vad det får 

för betydelse för förståelsen av innehållet, eller vad det får för konsekvenser 

när det gäller att kunna vad en gen är. 

Gericke och Smith (2014) sammanfattar fältet genetics education rese-

arch ur skolans perspektiv och menar att lärandeproblemen är så pass 

välstuderade och kända numera, att problemet snarar handlar om hur kun-

skapen ska nå den praktiska undervisning som sedan sker i skolan. Ämnet 

genetik är centralt samtidigt som studier visar att innehållet är svårt att lära 

sig (Johnstone & Mahmoud, 1980; Bahar, Johnstone & Hansell, 1999). Pro-

blem kan handla om misconceptions (Pashely, 1994; Venville & Treagust, 

1998; Bahar, Johnstone & Sutcliff, 1999; Marbach-Ad, 2001; Lewis & 

Kattman, 2004). Exempel på studier är Lewis och Wood-Robinson (2000) 

som studerade skolungdomars skrivna svar kring grundläggande genetik och 

begreppen ”gen”, ”kromosom” och ”cell” och fann inte ens identifierbara 

alternative conceptions, utan det rådde en väldigt spridd förvirring och osä-

kerhet, till exempel om var man kan finna gener någonstans eller hur cell-

delning och överföring av genetisk information hänger ihop. Chattopadhyay 

(2005) använde samma skriftliga formulär som Lewis och Wood-Robinson 

(2000) och fann liknande problem hos skolbarn i Indien.  

Det är också vanligt att elever har problem med att relatera begrepp från 

olika biologiska förklaringsnivåer, till exempel att förklara nedärvning i mo-

lekylära termer (Marbach-Ad & Stavy 2000; Wood-Robinson, Lewis, & 

Leach, 2000). Genetik betraktas som komplext och innebär en hel del be-
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grepp med komplicerade relationer (Pashely, 1994; Gericke & Wahlberg, 

2013). Studier har också rört hur genetiska modeller och begrepp hanteras i 

skolböcker (Gericke & Hagberg, 2010; dos Santos, Joaquim, & El-Hani, 

2012). Flera författare föreslår olika undervisningsstrategier för att förbättra 

studenters förståelse (Baker & Lawson, 2001; Johnson & Stewart, 2002).  

Misconceptions och conceptual change 

I naturvetenskap har begrepp en centralt organiserande roll och de utgör 

egentligen det mesta av innehållet (DeBoer, s. 201, 1991). En grundläggande 

föreställning om vad det innebär att lära sig biologi, är också att det innebär 

att lära sig nyckelbegrepp och principer (Anderson & Hounsell, 2007). En 

rad studier visar på begreppskartors fördelar för studentens lärande i högre 

utbildning (Novak, 1990; Kinchin, 2000; Yin, Vanides, Ruiz-Primo, Ayala, 

& Shavelson, 2005). De hjälper till exempel studenten att få ett ”skelett” 

(Bramwell-Lalor & Rainford, 2014), ett sätt att visuellt visa hur begrepp 

hänger ihop eller ett sätt att själv få syn på var oklarheter finns. Det finns 

olika metoder att hitta och utveckla begreppsförståelse. Smith och Knight 

(2012) refererar till multiple-choice som kan användas på de större grupper 

av studenter som förekommer på högre nivå. Det är begreppsförståelser och 

misconceptions/alternative conceptions man vill mäta (D’Avanzo, 2008). 

Jag ägnar nu ett separat avsnitt åt just misconceptions/conceptual change-

tanken, eftersom den är en så stor del av biology education research på olika 

nivåer. 

 

 Conceptual change och concept 

Tätt kopplat till misconceptions-tanken är idén om conceptual change. Stu-

dier inom conceptual change menar att studenter först måste adressera sina 

misconceptions för att kunna genomgå en conceptual change och korrekt 

konstruera nya begrepp (Dirks, 2011). Misconceptions-studier grundar sig i 

en kognitiv bild av studentens lärande, menar Matthews (1994, s. 138) samt 

att begrepp har en konstant mening. Men då kan man fråga sig, vad betyder 

olika sätt att se på ”begrepp”? Mayr (1997, s. 63) menar till exempel att ”be-

grepp” innebär olika saker inom naturvetenskapen, särskilt mellan biologi 

jämfört med fysik.  Begreppet i sig, “concept”, kan till exempel definieras 

som: “A concept is a mental representation of a class of objects or events 

that share one or more common properties.” (Ormrod, 2012). Conceptual 

change förklaras i ett sådant sammanhang som att ändra kunskapsstrukturer 

(se till exempel Kinchin, De‐Leij & Hay, 2005) och en naturlig följd blir då 

att använda sig av till exempel begreppskartor. 
Man skulle här kunna jämföra med Jay Lemkes (1998) syn på begrepp. 

Han menar att :”’Concepts’ as they are used in scientific communication, 

and in scientific work generally, are not defined by the common denomina-
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tor of their representations, but by the sum, the union of meanings implied 

by all these representations” (Lemke, 1998 s. 110). Det vill säga, begreppen 

motsvarar inte en enskild entitet utan ett abstrakt begrepp motsvarar snarare 

en rad multimodala konstruktioner (grafer, modeller, bilder, ord). Studenters 

lärande av begrepp skulle med en sådan syn innebära att förstå alla olika 

multimodala representationer ett begrepp motsvaras av. Denna studie avser 

att vidareutveckla synen på begrepp. Man kan till exempel fråga sig var de 

olika multimodala representationerna kommer ifrån och vilken verksamhet 

de är användbara i. 
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Syfte och frågor 

 

Genom att titta på biologiämnets historia, ser vi att ämnet i sig är rätt spretigt 

och drar åt lite olika håll. Studier om genbegreppet ur lärandeperspektiv 

visar att det är ett innehåll som är problematiskt att lära sig. Vid vetenskaps-

filosofiska begreppsanalyser, så är det svårt för filosoferna att komma över-

ens om en gemensam betydelse.  Den vetenskapshistoriska utvecklingen 

visar på en begreppssituation som har utvecklats kraftigt innehållsmässigt. 

Med en didaktisk lins, kan vi då ställa oss frågor om innehållet och på vilket 

sätt det egentligen kan bidra till lärandeproblem. Vad innebär det egentligen 

att kunna biologi? Vad är därför viktigt att undervisa om? Vilka innehållsliga 

transformationer behöver vi göra? Som exempel på biologiskt innehåll an-

vänds genbegreppet. Det används som en referens för olika innehållsliga 

förutsättningar för kunnandet.  

Avhandlingen har därför som övergripande fråga hur kunnande om genen 

kommer till uttryck i olika former av kunskapsinnehåll på universitet. Det 

innebär inledningsvis att vända fokus från studenters lärande och istället 

problematisera det innehåll som studenterna erbjuds ta del av, i form av in-

nehåll som rör genbegreppet i en lärobok. Därefter karakteriseras exempel på 

vetenskapliga kontexter, dels forskningstexter, dels ett integrativt forsk-

ningsprojekt och hur genbegreppsanvändningen varierar med samman-

hanget. 

 

Syftet med studie I är att vända perspektivet mot innehållet i ett 

ämnesområde som innefattar dokumenterade lärandeproblem. 

Frågan är hur genbegreppet används och uppfattas i en övergri-

pande lärobok i biologi.  

 

Syftet med studie II är att studera olika vetenskapliga forskningstex-

ter där genbegreppet används. Frågorna rör hur de vetenskapliga 

kontexterna där genbegreppet används varierar innehållsligt samt 

vilka skilda typer av genbegreppsanvändning som kan urskiljas i 

dessa sammanhang.   
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Syftet med studie III är att studera innehållsliga särdrag när olika 

vetenskapliga kontexter möts, som i detta fall är ett integrativt 

forskningsprojekt i biologi. Vilka skillnader i kunskapsformer, i ter-

mer av kunskapsprojekt, metoder och begreppskontexter kan ka-

rakteriseras? Vilka olika sätt att använda genbegreppet kan urskil-

jas? 

 

Sammantaget kan man säga syftet med avhandlingen, vad det innebär att 

kunna biologi och vad det betyder för undervisning, bygger på en rad olika 

forskningsfält. Ett högskoledidaktiskt fokus på ”vad-frågan”, med biologi 

som innehåll, innebär inte ett självklart vetenskapligt sammanhang att var-

ken referera till eller placeras i. Man kan också ställa sig frågan att studera 

forskningstexter eller vad forskare vet, är det något som har med biologisk 

utbildning att göra? Ja, det är centralt att studera, inte bara vetenskapens 

processer och karaktär, som till exempel i NOS-traditionen, utan också ve-

tenskapens kunnande. Biologiinnehållet som används som exempel i denna 

avhandling blir till en del avancerat, eftersom det är just forskningstexter och 

forskningspraktik som studeras. Det gör att det kan bli svårt att närma sig 

studierna när exemplen oundvikligen innehåller en rad tekniskt avancerade 

begrepp.  Men fokus i dessa studier är på skillnader, mellan kontexter och 

mellan genanvändningar, inte det direkta faktiska innehållet.  

Forskning om högre utbildning domineras av kognitiva eller konstruktiv-

istiska perspektiv på lärande, där naturvetenskapen har fokus på begrepps-

förståelse och på att kunna mäta att lärande har skett. Didaktiska innehålls-

studier är ganska få och de flesta studier med biologi som disciplinärt ämne i 

högre utbildning rör sig inom BER eller SoTL genren. Denna avhandling 

placerar sig därför som ett didaktiskt bidrag, där frågor om undervisningens 

”vad” eller biologiska innehåll står i fokus. 
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Teoretiskt ramverk 

 

Vad innebär det att kunna biologi? Vad är därför viktigt att undervisa om? 

Jag tar så att säga Paul Hirst (1974) i handen och frågar: 

What is involved in knowing facts, solving problems, applying knowledge 
and so on? … What is an intellectual skill, for example adding up in arithme-
tic, being able to count? What is the ability to deduce that we wish children to 
acquire? Unless we know what we mean by deduction, or by counting, it 
seems to me that we may be using methods in our education which are not se-
riously, in a considered way, directed to the objectives” (p. 18-19). 

 

Denna avhandling har som fokus innehåll i högre naturvetenskaplig utbild-

ning. Traditionella uppfattningar är att innehållet handlar om att fördjupa 

detaljkunskaper om processer, begrepp, fakta och metoder. Innehållet är ett 

rationellt innehåll, ett kunskapsbygge, en kunskapsstruktur. Man kan säga att 

kunskapssynen bottnar i en positivistisk vetenskapsfilosofisk syn. Detta av-

snitt tar därför sitt avstamp i positivismens rationella syn på kunskap och 

dess uppdelning mellan context of justification och context of discovery. 

(Positivismen står här som en kortfattad beteckning över de logiska empiris-

terna i Wien och Berlin).  Anledningen är att denna uppdelning har fått kon-

sekvenser för synen på vad som ska räknas som kunskap och därmed utgöra 

undervisningsinnehåll i högre utbildning (även för mig).  

Ett exempel, menar jag, är Blooms taxonomi (1956) som utgjorde en ka-

tegorisering av en grupp collegelärares erfarenheter och bilden av kunnande 

som generella kognitioner skiljt från det affektiva. Ett annat exempel är 

Hirsts kunskapsformer (Hirst, 1965). De formulerades i samband med att 

rörelsen för liberal education försökte precisera skolans mål. Jag vänder åter 

till dem i denna avhandling och omtolkar dem med hjälp av Marx Wartof-

skys (1979) förståelse av relationen mellan våra uppfattningar och praktikens 

språk, verktyg och handlingar. Utvecklingen av synen på vetenskaplig kun-

skap under 1900-talet, stod också i nära samverkan med naturvetarna själva. 

Flera av de namnkunniga företrädarna för olika filosofiska riktningarna var 

etablerade naturvetare (i synnerhet i fysik) och sammantaget bildar utveckl-

ingen en dynamisk bakgrund till hur vi uppfattar kunskap idag och därmed 

vad som är viktigt att undervisa om.  
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Positivismen, genen och kunskapssyner 

Det är det logiskt sammanhängande, det vetenskapligt konfirmerade, det 

sanna, som utgör en slags kunskapskropp inom naturvetenskaperna generellt, 

menade positivisterna. Positivismens strävan var tankar om the unity of sci-

ence som tillslut kom till uttryck i en Encyclopedia of the unity of science 

(som dock aldrig hann bli helt komplett (Morris, 1962)). Den ger en bild av 

kunskapen som sanna uttalanden om världen, konceptuella sammansättning-

ar som förklarar och förutsäger fenomen av olika slag. Naturvetenskapen 

sågs som evig och autonom från kontextuella och historiska aspekter.  En av 

hörnstenarna var att se kunskapens rationella sida, det rättfärdigade, i form 

av context of justification. Fakta blir i detta perspektiv en fastslagen sanning, 

något odisputabelt sant sakförhållande. I en context of discovery placerade de 

omständigheter som intuition, passion, personlighet, den lokala miljön osv. 

Det var för osäker grund för att kunna ingå i en rationell kunskapssyn.    

Ett konkret exempel på det rationella synsättet, som är oberoende av nå-

gon särskild historisk, social eller kulturell omständigheter är ur Johannsens 

text från 1911 (i en text där han också motiverade genbegreppet):  

The genotype-conception is thus an ”ahistoric” view of the reactions of living 
beings-of course only as far as true heredity is concerned. This view is an ana-
log to the chemical view, as already pointed out; chemical compounds have 
no compromising ante-act, H2O is always H2O, and reacts always in the same 
manner, whatsoever may be the “history” of its formation or the earlier states 
of its elements. (s. 139, citationstecken i originalet) 

 

Det vill säga, det framträdande draget hos naturvetenskapliga fenomen är 

just historielösheten, det allmängiltiga, stabila och grundläggande; vätet och 

syret i H2O reagerar alltid på samma sätt, oavsett vad vätet och syret varit 

med om tidigare.  

Det historielösa perspektivet är dock svårare att relatera till biologiska fe-

nomen, där just en evolutionär historia är kanske det mest grundläggande 

draget. Cellen härrör alltid från en annan cell, individen överlever och förö-

kar sig i en viss miljö.  Detta, och andra fenomen (som till exempel proble-

met med reduktionism, som jag återkommer till nedan), är mer ämnesspeci-

fika frågor för biologi.  

Biologins särdrag 

Vetenskapsfilosofer med biologi som ämne menade också att deras fokus på 

biologi kunde börja först när positivismens dominerande roll börjat avklinga 

på 60 och 70-talet (Byron, 2007). Till och med vetenskapsfilosofer som Co-

hen och Wartofsky uttryckte (1976) som redaktörer för en känd publikations 
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serie, Boston Studies in the Philosophy of Science, i ett förord till en av pub-

likationerna (Topics in the philosophy of biology): 

Physics was the paradigm of science, and its shadow falls across contempo-
rary philosophy of biology as well, in a variety of contexts: reduction, organi-
zation and system, biochemical mechanism, and the models of law and expla-
nation which derive from the Duhem-Popper-Hempel tradition. 

 

Biologins filosofi från 70-talet och framåt, har däremot alltid präglats av ett 

nära samarbete mellan forskare med tyngdpunkt i filosofi och forskare med 

biologisk hemvist, båda kategorierna publicerar till exempel artiklar i tidskif-

ter som Biology & Philosophy. Viktiga ämnen som anses specifika för just 

biologin som ämne rör hur biologiska förklaringar ser ut, evolutionsteorin, 

biologiska mekanismer, förhållandet mellan nature and nurture, biomedi-

cinsk etik, biologiska system, fördjupning i olika begrepp med mera 

(Kampourakis, 2013). Men genom att gå igenom alla publikationer i filosofi 

med biologi som ämne under första hälften av 1900-talet, menar Byron 

(2007) att bilden om biologins frånvaro är felaktig. Byron (ibid.) menar istäl-

let att vetenskapsfilosofin som helhet fjärmade sig från vetenskaperna under 

50 och 60-talet, när vetenskapsfilosofin professionaliserades. Det var inte 

längre vetenskapsmän och filosofer som tillsammans satte agendan för pro-

blemen (och som positivismen var ett svar på). Hofer (2013) menar också 

dels, att synen på biologins frånvaro som grund för vetenskapsfilosofiska 

diskussioner mer handlar om vilka biologer det var som blev tongivande 

inom positivismens ramar
4
, dels att vi behöver se till vad positivismen var en 

reaktion mot. ”In German-speaking countries in the first half of the 20th 

century biology was loaded with political and moral agendas both in its aca-

demic version as well as in its popular version” (ibid. s. 362). Den logiska 

positivismen kan sägas vara en reaktion mot till exempel en vitalistisk syn på 

liv, det var viktigt att särskilja mellan det som gick att empiriskt studera (och 

som kunde sägas vara justified), och det som tillhörde känslor, intuition och 

det specifika.   

För att återgå till exemplet med Johannsen så vände han sig emot en syn 

på nedärvning som innebar att personliga egenskaper hos föräldrar avgjorde 

hur avkomman skulle se ut: 

The personal qualities of any individual organism do not at all cause the 
qualities of its offspring … (1911, s. 130, kursiverat i originalet)  
 … that “elements” in the zygote correspond to special organs, and that dis-
crete particles of the chromosomes are “bearers” of special parts of the whole 
inheritance in question… (s. 132, citationstecken och kursiverat i originalet).  

                                                      
4 Vilket går att med den historiska bakgrunden till biologi, beskriven i inledningen, här ha en 

förståelse för 
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Detta är mer enbart spekulativa uttryck för någon slags uppfattning av 

nedärvning som transmission, menar Johannsen.  Det är också i detta sam-

manhang Johannsen vill introducera genbegreppet, som ett neutralt begrepp 

som så att säga inväntar en experimentell innebörd, men som är kompatibelt 

med den experimentella grund som då fanns i Mendels lagar. 

 

Context of justification– och a Hirst revival 

Den dominerande bilden av den naturvetenskapliga kunskapen var alltså att 

den var ett logiskt och rationellt kunskapsbygge av sanna uttalanden om 

världen. I denna anda formulerar till exempel Paul Hirst
5
 idén om kunskaps-

former (Hirst, 1965).  De utmärkande drag som Hirst (1974) karakteriserar 

sina kunskapsformer enligt, är nedan refererade i något förkortad form: 

1) They each involve certain central concepts that are peculiar in char-
acter to the form. For example, those of gravity, hydrogen, photosyn-
thesis, number, God, good and wrong. 

2) In a given form of knowledge these and other concepts that denote, if 
perhaps in a very complex way, certain aspects of experience, form a 
network of possible relationships in which experience can be under-
stood. As a result the form has a distinctive logical structure. 

3) The form, by virtue of its particular terms and logic, has expressions 
or statements (possibly answering a distinctive type of question) that 
in some way or other, however indirect it may be, are testable against 
experience, in accordance with particular criteria that are peculiar to 
the form. 

4) The forms have developed particular techniques and skills for explor-
ing experience and testing their distinctive expressions, for instance 
the techniques of the sciences and those of the various literary arts.  

 

Denna bild av att verkligenheten är strukturerad utifrån bestämda enheter 

kan sägas vara ett strukturalistiskt sätt att uppfatta kunskapen. Det som är 

nummer ett i Hirst’s kunskapsformer, är begreppen, något som också tradit-

ionellt går att finna som naturvetares fokus när det gäller innehåll (deBoer, 

1991; Säljö, 1995). Centralt för Hirst är att utbildningens grundläggande 

syfte är att utveckla det rationella sinnet (the rational mind) hos individen, 

där kunskapsformerna motsvarar de olika sätt att rationellt uppfatta världen 

som hittills utvecklats av mänskligheten.  Dessa kunskapsformer kan liknas 

vid en karta, a map of knowledge, även om den inte bildar en total enhetligt 

sammanhängande kunskapskropp.  Men vad innebär dessa kriterier? Om 

                                                      
5 Jag kommer i denna text enbart fokusera den tidige Hirst. Hirst genomgick en intellektuell 

utveckling och reviderade delvis sina uppfattningar i senare texter (till exempel Hirst, 1993). 

Han fick också en hel del kritik för sina kunskapsformer (till exempel, Steedman, 1982.) 
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man med Wartofskys syn på relationen mellan våra uppfattningar och prak-

tikens verktyg och handlingar, tittar närmare på karakteristikan för kun-

skapsformer, så är de rätt praktikgrundade. Konceptuella nätverk utvecklas 

inte av sig själva, experience är något någon erfar, metoder och tester är 

något man gör. Wartofsky menar att hur vi uppfattar världen är format av de 

handlingar och verktyg genom vilka praktiken utförs, metoder och begrepps-

liga nätverk är en del av en målinriktad praktik. Hirst menar att kunskaps-

formerna6 är de sätt på vilka våra erfarenheter blir strukturerade runt an-

vändningen av publika symboler (1974 s. 44). Kunskapsformerna innebär 

sätt att se, menar Hirst (ibid., s.40), att bli medveten om våra erfarenheter 

som strukturerade, organiserade och gjorda meningsfulla på ett särskilt sätt. 

Men man skulle redan här kunna tolka honom som att kunskapsformerna 

innebär sätt att veta, de sätt som metoder och begreppsliga nätverk formar 

våra uppfattningar. Som teoretisk ram för mina studier innebär ovanstående 

beskrivningar, att jag i studie ett startar i ett fokus på begrepp (med en glid-

ning mot begrepp som kontextuella), för att i studie två och tre använda Hirst 

kriterier som underlag för att karakterisera kunskapskontexter.  

 

Det specifika kunnandet och de generella kognitionerna  

Vad är då involverat i förvärvandet av kunskap, frågar sig Hirst? ”Certainly 

it involves leaning many different concepts, using these in a growing aware-

ness of facts, truths and forms of many kinds, mastering many logical opera-

tions and principles, applying the criteria of different types of judgements, 

and so on” (1969, s. 148). Detta kopplar Hirst till att utveckla, som tidigare 

nämnts, the rational mind, men samtidigt menar Hirst att vi inte ska tänka 

oss the mind som en låda som vi möblerar med fakta. Det vi ser och förstår 

är beroende av begrepp och kategorier, det är genom att använda begrepp vi 

kan urskilja olika saker. ”What the development of understanding involves 

is, in fact, a progressive differentiation of our experience through the acqui-

sition of new concepts under which it is intelligible.” (s. 149). Det är genom 

att använda begrepp och kategorier vi når en allt mer differentierad förstå-

else. Men dessa begrepp formar inte några slags mentala mönster, som om 

logiska principer egentligen var någon form av psykologiska funktioner. ”It 

is rather a question of developing a recognition that one’s beliefs and one’s 

arguments, the outcomes of thought, must satisfy important public tests” (s. 

150). Det är vad vi formulerar som uttalanden eller som resultat som mot-

svara någon form av publika kriterier som testas, inte tankeprocesserna i sig 

                                                      
6 De kunskapsformer mänskligheten utvecklat menade Hirst var: ”mathematics, physical 

sciences, human sciences, history, religion, literature and the fine arts, philosophy” (1974. s. 

46) 
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själva. Kunskapsformerna, som en karta över kunskap, ger inte bara en bild 

över människans förståelser utan också ett perspektiv på människans aktivi-

terer och strävanden (ibid., s. 157). 

Som en jämförelse kan man här ställa Blooms taxonomiska kategorier, 

som utvecklades ungefär samtidigt. Bloom rör sig också i en context of justi-

fication och gör en tydlig uppdelning av kognitioner och affektioner, en se-

parering av kunskap från det som motiverar kunskapen. Pring (1971) kritise-

rade dels denna uppdelning i Blooms taxonomi, dels den ytterligare uppdel-

ningen mellan kunskap och intellektuella förmågor (det vill säga att förstå, 

tillämpa, analysera, syntetisera och utvärdera).  Att kunna innebär att förstå, 

att kunna fakta innebär att de får sin mening relativt ett sammanhang av nå-

got slag, ett metodiskt och konceptuellt sammanhang. Situationen, att något 

får en mening, är en affektiv innebörd, menar Pring
7.
  Det som blir ur detta 

perspektiv viktigt att kategorisera, är i stället de frågor, metoder och be-

greppsliga sammanhang samt affektiva aspekter (känslor, motivation, attity-

der, värderingar av vad som är angeläget) som ger kunskapen sin mening.  

Ett exempel är Wickmans (2006) studie om interaktioner mellan universi-

tetsstudenter och deras lärare i naturvetenskap, där han visar hur estetiska 

upplevelser är tätt relaterade till studenternas lärande om till exempel insek-

ter och ekologiska sammanhang och vad det innebär att observera något i 

biologi. Här ser vi alltså en skillnad mellan att studera det specifika kunnan-

det och att fokusera generella förmågor. Det är en skillnad mellan Hirsts syn 

på den specifika kunskapen (kunskap innebär användning och urskiljning) 

och Blooms uppdelning av generella förmågor (kunskap är skiljt från till-

lämpning och analys).  

Återinförande av Context of discovery 

Wartofsky (1980) beskriver samma rationella period som:”The task of phi-

losophy of science was specified as logical reconstruction, after the fact. The 

process of discovery, being before the fact, was therefore systematically 

excluded from consideration.” (s. 3, kursiveringar i originalet). Wartofsky 

(1976) ger en beskrivning av utvecklingen av synen på science eller veten-

skapen, som från en body of knowledge till uppfattning om vetenskap som 

socialt konstituerade paradigmer (Kuhn) eller som rationella forskningspro-

gram (Lakatos) till Wartofsky själv som vill argumentera för en historisk 

epistemologi. Det vill säga, det är inte tillräckligt med det självklara att in-

nehållet i kunskapen förändras, sakförhållandena, vad vi antar för sant, för-

ändras historiskt. Det är själva kunnandet, ett komplex av frågor, metoder, 

begreppsrelationer som utvecklas. Det handlar alltså inte enbart om en his-

                                                      
7 Blooms kategorier har sedan reviderats, men skillnaden mellan kognition och affektion, 

samt kunskap och tillämpning är kvar (Krathwohl, 2002). 
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tory of science, utan också om en historisk epistemologi, en utveckling av ett 

historiskt kunnande om vad man kan veta och hur man kan nå kunskap.  Det 

som utmärker naturvetenskap som praktik är att den involverar teori, menar 

Wartofsky, och den kunskap naturvetenskapen utvecklar är teoretisk kun-

skap. ”Theory is the mode of knowledge whose object or content is truth 

(and not convenience, utility, pleasure, or rightness, etc.). The very for-

mation of the concept of truth is the genesis of theoretical knowledge” 

(1976, s. 732). Det vill säga, det rationella, det logiska och det sanna är ett 

val (1980, s. 11), kriterierna för rationalitet är historiskt utvecklade (ibid., s. 

12). 

Wartofsky (1979)  menar vidare att sammanhangen, praxis, är framvuxna 

historiskt som svar på någon form av behov, de har ett syfte eller en teleo-

logi. Det är särskilt tydligt inom naturvetenskapen, att tidigare kunskap inne-

fattar och bygger på tidigare gjorda upptäckter. Men på vilket sätt? Wartof-

sky ger en bild av människans utveckling som inte bara biologisk, (det vill 

säga att vi har vissa sinnen, ögonen fungerar på ett visst sätt osv). Det sätt vi 

uppfattar verkligheten är också format av våra handlingar och representat-

ioner, vilket Wartofsky (ibid.) sammafattande kallar för artefakter. (Artefakt 

används här i en bredare samhällsvetenskaplig betydelse än att enbart syfta 

till ting tillverkade av människor8).  Det är genom hanterandet av artefakter 

vi uppfattar verkligheten. Dessa artefakter blir mer och mer komplexa. Där 

det från början var spjutet, som representerar inte bara vapnet, utan också 

handlingen att jaga ett djur, är det numera avancerade tekniska lösningar 

som löser mer diversifierade behov. Där örnens klor är adaptationens svar på 

behovet att jaga, har människans adaptation övergått till utveckling av arte-

fakterna. 

One may then say that the artifact, insofar as it is understood representational-
ly, is to cultural evolution as what the gene is to biological evolution, except 
that this cultural evolution is Lamarckian while the biological evolution is 
Darwinian (1979, s. 371).  

 

Praktikens verktyg, teorier, historier, bilder, formas i en given kontext och 

kommunicerar kulturella och sociala normer. Även en organisms gener för-

ändras med tiden i en given miljö. Förändringar i sätt att utöva praktiken kan 

överföras från en generation till en annan med hjälp av artefakterna, som 

fungerar som ett slags minne. På motsvarande sätt skulle man kunna säga att 

generna för vidare adaptationens ”minne”, eller är en slags förvaltare av 

evolution. 

Wartofsky’s syn på hur kunskapskontexter utvecklas historiskt, använder 

jag som stöd för att i studie två föra in begreppet epistemisk drift. Även be-

                                                      
8 Artefakt inom naturvetenskap innebär dessutom en tekniskt skapad effekt som man kan 

bortse ifrån, till exempel luftbubblor i en mikroskopisk bild 
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greppen i sig kan sägas vara behäftade med historiska innebörder som lever 

kvar, sida vid sida med de senare utvecklade.  

 

Praktikcentrerad epistemologi 

Waters (2014) argumenterar för att vetenskapsfilosofin tidigare sökt efter 

”den enda förklaringen”, men studier av vetenskapens praktik visar att den 

knappast står att finna. Där filosoferna tycker att naturvetenskapliga forskare 

är otydliga fungerar vetenskapens praktik och kunskapsutveckling väl. Tvär-

tom finns det en produktivitet i otydligheten och vetenskapen växlar i att 

vara specifik och vag beroende på problemet. Ibland är det viktigt att vara 

precis, ibland är det användbart att vara vag och ibland är det omöjligt att 

vara precis, menar Waters (ibid. s. 126) ” ... and this enables biologists to 

slip and slide through the causal complexities of the biological world”. Med 

Waters kan vi argumentera för att till exempel tillämpa något därför innebär 

olika saker i olika sammanhang. 

Waters (2014) menar att genom att använda en kunskapssyn som är grun-

dad i en praktik försvinner en del filosofiska problem som till exempel pro-

blemet med reduktion inom biologi.  Reduktion är ett mångfacetterat be-

grepp som har varit mest omskrivet i samband med framväxten av de mole-

kylära vetenskaperna. Waters beskriver (ibid.) hur diskussionerna i första 

hand handlade om genetikens reduktion till molekylärbiologi, men utsträck-

tes också till att handla om huruvida alla biologiska förklaringar i slutänden 

är molekylära. Ett flertal filosofer (Kitcher, 1984; Rosenberg, 1985) har visat 

på att det inte går att teoretiskt förklara genetiska fenomen med enbart mole-

kylärbiologiska begrepp. Waters (ibid.) argumenterar för att det snarare 

handlar om en retooling, det vill säga genetikens metoder eller verktyg för 

att svara på frågor har molekyläriserats, men inte alla svaren.  Denna toolbox 

view på biologin innebär att det inte finns ett bästa sätt att beskriva och för-

klara världen, utan en mångfald teoretiska begrepp och kausala principer 

samt olika syften. Filosofin, menar Waters (ibid.), behöver därför analysera 

den vetenskapliga praktiken. Gör man det ser man till exempel att den DNA-

centrerade biologin handlar om metodologiska strategier och procedurer, inte 

förklaringar som utgår ifrån DNA.  Detta kallar Waters (ibid.) för en praktik-

centrerad epistemologi. För att återvända till genetiken som exempel, så 

menar Waters att: ”With this practice-centered understanding of classical 

genetics in place, we can answer questions about what the molecularization 

of genetics consisted of, how it turned genetics into such a powerful science, 

and how genetics subsequently transformed much of biology” (ibid. s.134). 

Med Wartofsky kan vi också tillägga att i denna praktikorienterade episte-

mologi, är kontexten inte bara det sammanhang som finns här och nu, utan 

således även innefattar att sammanhanget är framvuxet historiskt.  
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Didaktikens epistemologi  

Didaktikens frågor om bland annat vad det innebär att kunna och förstå nå-

got, till exempel att förstå och lära sig fotosyntensen, kan inte besvaras en-

bart inom biologin. Sakförhållanden, vad fotosyntesen faktiskt består av 

samt metoder att studera den, är förstås inomvetenskapligt biologiska, men 

vad det innebär att undervisa om det för olika elev/eller studentgrupper, vil-

ken detaljnivå, vilka förklaringsmodeller, hur innehållet görs meningsfullt, är 

andra typer frågor. Att utforma ett undervisningsinnehåll som är undervis-

ningsbart och lärbart (efter Lijnses (2010) ”teachablity and learnability”), 

motiverande och meningsfullt för studenter, kräver alltså ett kunnande om 

innehållet som inte enbart är traditionellt vetenskapligt. Lijnse (ibid.) menar 

att didaktiken därför står i paritet med history of science och philosphy of 

science.  

Didaktiken handlar alltså bland annat om vad det innebär att kunna (nå-

got) och hur detta kunnande kan utvecklas genom undervisning. Det innebär 

ett sätt att se på kunnandet som situerat och positionerat. Sedan finns det 

olika sätt att se på den specifika kontexten beroende på vad är i fokus (till 

exempel verksamhetsteoretiskt, pragmatiskt, antropologiskt, strukturellt). 

Det vill säga, att motivera kunskapsanspråken, det man hävdar, har förstås 

olika grund om man studerar en individs begreppsliggöranden jämfört med 

till exempel en disciplins sätt att producera kunskap (Kelly, McDonald & 

Wickman, 2012).  Den traditionella filosofiska synen på mänsklig kunskap 

handlar om dess betingelser, möjligheter, natur och gränser (Filosofilexiko-

net, 1988). Vetenskapsfilosofin har dock på sina håll gått igenom både en 

linguistic turn9 och en practice turn till en pluralistisk (se till exempel Lon-

gino, 2002) och en pragmatisk syn (Calvert-Minor, 2012). Men att "kunna 

ett specifikt innehåll", som didaktiken studerar, innebär ett komplicerat sam-

spel av handlingar och sakförhållanden, som relaterar till vem som ska lära 

sig vad, varför och hur. Didaktik som epistemologiskt fält är här unikt i att 

fokusera innehållet och vad kunnande innebär i relation till en specifik situ-

ation, som ett empiriskt grundat studium av vad det kan innebära att kunna 

något.  

Det skulle därför vara möjligt att se didaktiken som ”ett kunnande om det 

specifika kunnandet”.  Man kan här jämföra med Carlgren (2015) och kun-

nandets villkor, Eriksson (2009) och kunnandets formning samt Wickman 

(2012) och kunnandets mening. 

Med ett sådant perspektiv blir inledningen till ett specialnummer om 

epistemologi i tidskriften Science education, skrivet av filosofen Siegel 

                                                      
9 Linguistic turn som en allmän beskrivning av filosofiska traditioner som fokuserar språket 

och diskursen i sig och till exempel dess relation till verkligheten (Surkis, 2012 ). Practice 

turn som en allmän beskrivning av fokus på handling och interaktioner i praktiker som ett 

konstituerande av till exempel kunskap. (Schatzki, Knorr-Cetina & von Savigny, 2001). 
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(2014), något apart
10

. Siegel beskriver frågor som science educators är 

intresserade av:  

What is the best way to teach particular science content? How do students 
achieve an understanding of that content?, How do they best master scientific 
practices?, etc.—are clearly social-scientific rather than philosophical in na-
ture. Answering them requires a grasp of both psychological processes of 
learning and social processes of communication. ( s.373).  

 

Det vill säga, att besvara sådana frågor kräver, enligt Siegel, kunskap om 

psykologiska och sociala processer, det är inte epistemologiska frågor. Psy-

kologisk och sociologisk kunskap är självklart en stor del i att förstå lärande, 

men Siegel har helt missat de innehållsliga aspekterna av undervisningssitu-

ationen.  Att studera till exempel meaning making, menar Siegel, är att stu-

dera en psykologisk process och förbiser att det är meaning making om 

någonting i ett kunskapssammanhang. Linjse (2010) skriver om syften med 

didaktiken:  

The hard core of this activity, therefore, is not the understanding of (science) 
learning as a psychological process (though appropriate knowledge about this 
may, of course, be useful), but the improvement of science teaching and learn-
ing. And for this purpose it cannot but focus on the teaching and learning of 
the contents and other particularities of science as a (school) subject (s. 128).  

 

Genom att uppfatta didaktikens (som fält) breda syn på kunskap, går det att 

vidga synen på undervisningens innehåll även för högre utbildning. Det är 

inte enbart sakkunskaper som uttaladen om fakta som är viktiga, utan även 

hur kunskapen blir meningsfull, tar form och hur vi i viss mån även kan ex-

plicitgöra eller begreppsliggöra den. 

 

 

 

 

                                                      
10 Misawa (2011, s. 695) karakteriserar honom dessutom som: “One might place, for example, 

Harvey Siegel at the other end of the spectrum in virtue of his insistence that social and prac-

tical concerns do not pose a threat to ‘Western, Modernist, Enlightenment epistemology”.  
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Metoder 

Avhandlingen har som övergripande fråga hur kunnande om genen kommer 

till uttryck i olika former av kunskapsinnehåll på universitet. Den här av-

handlingen grundar sig på tre olika studier med tre olika typer av underlag 

för att exemplifiera kunskapsinnehåll i biologi som handlar om genen: läro-

boken, forskningstexten och möten i ett integrativt forskningsprojekt. Studi-

erna använder kvalitativa metoder vilket innebär ett tolkande och karakteri-

serande av innehållet. Fokus är på att beskriva kvalitativa skillnader i 

materialen, istället för det generella och gemensamma (Larsson, 1986; Co-

hen & Manion, 1989).  

Studie I 

Studie I ställer frågan hur genbegreppet används och uppfattas i en övergri-

pande lärobok i biologi. Rent metodiskt är den första studien inspirerad av 

den fenomenografiska metoden. Fenomenografi erbjuder en sätt att kvalita-

tivt beskriva olika uppfattningar eller föreställningar om olika fenomen i 

världen omkring oss (Marton, 1994). Denna metod gör det möjligt att sär-

skilja innebörder av olika begrepp genom att studera de föreställningar som 

implicit uttrycks när de används. Metoden används i studie I utifrån den 

innebörden, det vill säga att analysera variationer i hur genbegreppet är an-

vänt i läroboken och att kvalitativt beskriva olika uppfattningar som uttrycks 

i de olika kapitlen i boken.  

Normalt sett används fenomenografin för att analysera talad text från in-

tervjuer och samtal (Larsson, 1986).  Larsson (ibid. s. 13) beskriver det fe-

nomenografiska forskningsobjektet på följande sätt: ”Vi vill beskriva hur 

fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute 

efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta 

innebar också att vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa männi-

skor och inte hur något egentligen är” (kursiveringar i originalet). Här an-

vänds metoden för att studera påståenden och förklaringar i en lärobok som 

handlar om fakta, företeelser i biologi som rör genen. Förväntningarna på en 

lärobok när det gäller tydlighet och konsekvens är därför högre. Det är två 

personer som har författat de olika kapitlen, men vi vet inte vilka kapitel och 

kan därmed inte tala om uppfattningar som olika individer uttrycker. Däre-

mot motsvarar de olika kapitlen i mångt och mycket olika subdiscipliner, vid 
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en jämförelse med den vetenskapliga utvecklingen och bokens innehåll. I 

och med att det är en bok som används eftergymnasialt skulle de olika ka-

pitlen därför kunna sägas innebära olika subdisciplinära uppfattningar om 

genen.  

Den empiriska grunden som studeras är språkliga uttryck där genbegrep-

pet används.  Kategorier som då utvecklas blir ett försök att lämna den ex-

plicita eller exakta definitionen av begrepp och titta på de implicita antagan-

den som avslöjas när begreppen används. 

 

Studie II och III 

I studie II och III handlar frågorna om att kategorisera kunskapskontexter ur 

ett innehållsperspektiv.  Jag använder Hirst (1974) kategorier om kunskaps-

former som underlag för att arbeta fram mina kategorier på förhand. Det 

handlar därför om kategorier som till exempel vilka metoder och begrepps-

liga nätverk som används. Jag lyfter fram även en annan aspekt, något jag 

kallar för kunskapsprojektet som beskrivs nedan. Dessutom ändrar jag ord-

ningen på kategorierna. Hirst har som nummer ett de centrala begreppen. 

Men i ett praktikcentrerat sätt att se på kunskapen, organiseras verksamheten 

inte i första hand utifrån begreppen, utan från verksamhetens syfte och frå-

gor. De grundläggande kategorierna är: 

 

1) Kunskapsprojekt. Frågor och metoder är inbäddade i ett samman-

hang av något slag eller särskilt sätt att organisera en problemsitu-

ation. Det är i ett specifikt syfte man ställer sina frågor, det är i en 

viss kunskapskontext, det är något särskilt man är ute efter att stu-

dera, till exempel hur rekombination går till eller hur insekter för-

svarar sig mot infektion 

2) Metoder. I detta kunskapsprojekt finns utvecklade metoder (eller 

metoder som utvecklas) som har sina speciella förutsättningar uti-

från till exempel vald modellorganism. Metoderna ser olika ut om 

man arbetar med en fågelart, en insektsart eller jästceller. Det skil-

jer sig också om man arbetar med välstuderade organismer; det är 

skillnad på att studera höns eller en vild fågelart, eller att studera 

en fjäril jämfört med den väl använda modellorganismen banan-

fluga. 

3) Diskurs. Diskurs används här i en lös betydelse, som systematiska 

former för samtal som förekommer i ett visst kunskapsprojekt och 

med en viss metodanvändning. Diskursen följer här på kunskaps-
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projekt och metod. Det som fokuseras i diskursen är själva genbe-

greppsanvändningen och de begreppsliga sammahang som genbe-

greppet befinns i. 

Studie II 

Frågorna i studie II rör hur de vetenskapliga kontexterna där genbegreppet 

används varierar innehållsligt samt vilka skilda typer av genbegreppsan-

vändning som kan urskiljas i dessa sammanahang.  Materialet är återigen 

text och består av fem vetenskapliga artiklar ur tidskriften Genetics (2006). 

Syftet med att vända sig mot forskningstexter istället för lärobokstext är för 

att studera grundläggande vetenskapliga sammanhang. En lärobok är en 

transformerad konstruktion för undervisning, även om det gäller högre ut-

bildning. Hur ser användningen ut om vi vänder oss mot det vetenskapliga 

sammanhanget? Hur ser den vetenskapliga kontexten ut? Genom att använda 

Hirsts reviderade kunskapsformer karakteriseras kontexterna och genbe-

greppsanvändningen. 

 

Studie III 

Frågorna i studie III är vilka skillnader i kunskapsformer, i termer av kun-

skapsprojekt, metoder och genbegreppsanvändning och begreppskontexter, 

som kan karakteriseras i ett integrativt forskningsprojekt, samt vilka olika 

sätt att använda genbegreppet som kan urskiljas. Underlaget består av inter-

vjuer med särskilda forskare, forskarnas gruppmötesdiskussioner och allmän 

dokumentation kring projektet (till exempel projektplan). Studien återanvän-

der den metod som utarbetades i studie II för att studera innehållsliga särdrag 

när de olika vetenskapliga kontexterna möts. Fokus är alltså inte vetenskap-

liga processer eller mer kunskapssociologiska perspektiv, utan fokus är på 

kunskapsinnehållet som sådant. 

 

Urval 

Studierna består av tre stycken case-studies (Cohen & Manion, 1989): en väl 

använd lärobok i biologi på grundnivå Campbell and Reece Biology (2005), 

forskningsartiklar ur en klassisk forskningstidskrift Genetics (2006) samt 

forskare som arbetare i ett integrativt forskningsprojekt i biologi (projektet 

följdes från början av 2014 till början av 2015). 

Studie I innebär en studie av en lärobok i biologi. Läroboken är vald uti-

från att den var en väl använd lärobok i biologi på grundnivå, för att den 
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täcker huvudparten av subdisciplinerna i biologi, samt att författarna själva 

menar att de fokuserar begreppsförståelse (s. iv, 2005).  Motivet till en läro-

bok är också att det är mer troligt att en student möter större delen av inne-

hållet. Det skulle kunna ha gått att välja olika subdiscipliners läroböcker. 

Problemet med vad det innebär att förstå vad en gen är, blir dock mer accen-

tuerat om olika geninnebörder står att finna i en och samma lärobok, skriven 

av två författare.  

Studie II innebär en analys av fem forskningstexter ur ett och samma 

nummer av tidskriften Genetics. Tidskriften är en etablerad, klassisk tidskrift 

med ett brett fokus på studier av genetik. Såväl studier på organismnivå, 

cellnivå och mer molekylär nivå ingår. I det valda numret har tidskriften 

organiserat studierna under särskilda rubriker (som i viss mån motsvarar de 

subdisciplinära inriktningar som användes i studie I). Det innebär en slags 

kategorisering av innehållet som är gjord av en andra part, eftersom redaktö-

ren valt att placera artiklarna under olika rubriker.   

Studie III omfattar ett integrativt forskningsprojekt i biologi. Underlaget 

är valt för att kunna få syn på innehållsliga skillnader när olika biologiskt 

vetenskapliga kontexter möts och när forskarna behöver förhandla med 

varandra om innebörder. Projektet är unikt i sitt angreppssätt med såväl olika 

molekylära perspektiv som fysiologiska och ekologiska. Det innebär inne-

hållsliga möten på flera plan. Projektet som sådant arbetar också aktivt med 

integrering och möten för att kunna utveckla en integration kring resultaten. 

 

Metodologiska överväganden 

Dessa studier är exempel på kvalitativa arbeten där frågor om reliabilitet och 

mätmetoder har lägre relevans (Kvale, 1989). Syftet med studierna är inte att 

utläsa kausala samband, utan syftet är att diversifiera beskrivningen av en 

problemsituation. Det vill säga, att lärandeproblem av begrepp i biologi 

också kan innebära innehållsproblem, att innehållet i sig inte är logiskt eller 

koherent. Däremot är viktiga frågor hur pass transparant studierna är genom-

förda och hur pass väl förutsättningarna för studierna stämmer överens med 

genomförande och resultat. Är det relevanta kontexter för frågorna?  Får vi 

svar genom att studera texterna och forskarna i det som studierna avser att 

undersöka? Ja, det får vi, texterna och forskarna använder genbegreppet, 

men att hitta sätt att studera och karakterisera kunskapsinnehållet var inled-

ningsvis inte självklart. Textbaserade studier fokuserar vanligtvis andra 

aspekter av texten än själva sakinnehållet (Johnsen, Lorentzen, Selander & 

Skym-Nielsen, 1997) som till exempel förmedling av attityder eller värde-

ringar.  Läromedel som fokus för mer innehållsliga studier var aktuellt i Sve-

rige för ett flertal år sedan (se till exempel konferensrapporten Lundgren, 

Svingby & Wallin, 1982).  Lösningen blev att hämta stöd för innehållsstu-
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dier från en period, då de var mer i fokus (Hirst, 1974), samtidigt som en 

anpassning utifrån dagens kunnande om kunskap och innehåll behövdes.  

Spelar min person någon roll? Ja, i och med att jag har en biologisk bak-

grund själv, har jag möjlighet att förstå innehållet och relatera till det, samti-

digt som jag kan vara blind för självklarheter eller det underförstådda. Men i 

och med framväxten av didaktik som fält, fick mina frågor och även jag 

själv, en tydligare hemvist. Har jag verkligen studerat genbegreppsanvänd-

ning, det vill säga, är det sant? I princip innebär denna typ av studier också 

en fråga om epistemologisk grund och en syn på sanning, men jag ska inte 

fördjupa mig mer i filosofisk grund, utan göra några mer allmänna metodo-

logiska överväganden. 

I studie I rör frågan genbegreppsanvändning i en lärobok. Såsom frågan är 

ställd, så följer naturligtvis att studien utförs i en lärobok. Men vilken? Hade 

det spelat någon roll om en annan lärobok hade studerats? Det går inte att 

svara på, förstås, men det skulle kunna ha varit ett alternativ att åtminstone 

ha utfört studien på två olika väl använda läroböcker för att jämföra resulta-

ten. Hade det gått att finna de genbegreppskategorier jag fann, i båda böck-

erna? Hade det uppstått någon skillnad? Det hade stärkt kategoriernas giltig-

het att kunna återfinna kategorierna i olika texter, samtidigt som att finna 

variansen av innebörder i en lärobok ändå pekar på ett problem som andra 

studier sedan har bekräftat.  

I studie II rör frågan genbegreppsanvändningens relation till den veten-

skapliga kontexten. Återigen är det ett litet urval, fem artiklar ur en tidskrift. 

Ett större antal artiklar (ur olika eller samma tidskrift) hade förvisso skapat 

fler skilda kontexter och frågan är vad det hade tillfört studien. Det skulle 

kunna ha gett ett större underlag till att säga något mer generellt om genbe-

greppets variation med kontexten. Här är dock vinningen med att studera fler 

artiklar lägre än i studie I. Syftet är dels att karakterisera vetenskaplig kon-

text ur ett innehållsligt perspektiv, dels att studera hur genbegreppsanvänd-

ningen varierar med den vetenskapliga kontexten, inte att karakterisera alla 

möjliga variationer. Anledningen till att just fem artiklar valdes, beror på att 

studie I och studie II till en börja hängde ihop. De fem artiklarnas rubrice-

ringar motsvarade de fem subdiscipliner urskiljda i studie I.  

I studie III rör frågan vilka skillnader i kunskapsformer, i termer av kun-

skapsprojekt, metoder och begreppskontexter, som kan urskiljas i ett integra-

tivt forskningsprojekt. Studien har utförts och tolkats av en person (författa-

ren). Det skulle kunna ha varit en fördel om fler personer hade läst materi-

alet, tolkat de olika innehållsliga delarna och tolkningar hade kunnat jämfö-

ras (en forskande triangulering, Cohen & Manion, 1989, s. 274).  Dock har 

de medverkande forskarna själva till en del läst manuskriptet och givit re-

spons på resultatet, vilket blir en form av granskning av att tolkningarna är 

relevanta. 
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Detta är ett avhandlingsarbete som inte eftersträvar en generaliserbarhet 

eller att karakterisera den totala mängden genbegreppsanvändningar eller 

finna den allmängiltiga definitionen av begreppet gen. Dessa studier är ex-

plorativa och rör exempel på problem som studenten kan möta i sitt lärande 

av biologi och exempel på vad som kan hända när biologisk kunskap möter 

nya sammanhang. Här kan man dock säga att arbetet innebär en viss metodo-

logisk triangulering (Cohen & Manion, 1989, s. 269), det vill säga att an-

vändningar av genbegreppet studeras i olika material (lärobok, forsknings-

texter, forskningspraktik).  

 

 

Etiska avväganden 

Etiska avväganden rör främst studie III (eftersom studie I och II utfördes på 

publika texter). Forskarna informerades om syftet med att följa deras arbeten 

och att deltagandet var frivilligt. Deltagarna i projektet informerades om att 

datamaterialet skulle användas för anonymiserade vetenskapliga studier 

inom ramen för min forskarutbildning, men att det på grund av studiens 

unika upplägg, i princip skulle kunna gå att ta reda på vilka deltagarna var. 

Materialet bedömdes dock inte vara av den art att den personliga integriteten 

stod på spel, utan det var innehåll om metoder, frågor, forskningsproblem, 

sätt att prata naturvetenskap, som var i fokus. Det innebar i sig att studien 

rörde forskning i vardande, det vill säga, forskning som kommer att bli pub-

licerade resultat. Detta innebar ett annat krav på konfidentialitet i och med 

att datamaterialet till viss del innehöll opublicerade resultat. Dock är publice-

ringstakten inom det naturvetenskapliga fältet i regel hög, varför själva pub-

liceringsfrågan aldrig blev något problem. De forskningsetiska principernas 

fyra huvudkrav (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005) om informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ses 

därmed som uppfyllda.  
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Sammanfattningar av studierna 

Studie I: The necessity of making visible concepts with 
multiple meanings in science education: the use of the 
gene concept in a biology textbook 

 

Syftet med denna studie är att undersöka det biologiinnehåll som presenteras 

för studenterna i form av en lärobok. Bakgrunden är flera väldokumenterade 

studier kring lärandeproblem i genetik och i angränsande ämnen, samt även 

problem med filosofiska klargöranden av begreppet gen. Intresset för studien 

rör på vilket sätt som innehållets struktur i läromedlet skulle kunna vara en 

delorsak till problem för studenternas lärande. Studien rör sig alltså från ett 

lärandeproblem till ett innehållsproblem. En lärobok för högre utbildning i 

naturvetenskap kan anses representera de disciplinära vetenskapernas grun-

der. Genbegreppet fungerar därför både som en vetenskaplig representation 

och samtidigt som ett föremål för undervisning i läroboken. Frågan är hur 

genbegreppet används och uppfattas i de olika subdiscipliner i biologi som 

kommer till uttryck i läroboken. 

Läroboken, Biology av Campbell och Reece (2005), är ett exempel på en 

mycket använd kursbok, i synnerhet i USA men den är spridd även i Europa. 

En av målsättningarna för författarna är också att lägga fokus på att förklara 

nyckelbegrepp, varför det är extra intressant att se hur ett så centralt begrepp 

som genen behandlas. Boken täcker också de subdiscipliner som utgör ämnet 

biologi. Bokens spridning, omfattning, två författare och bokens fokus på 

begrepp (s. iv, ibid.) gör den till ett användbart objekt för att studera om det 

finns en variation i hur genbegreppet används. 

I läroboken är kapitlen till vissa delar organiserade i enlighet med den hi-

storiska utvecklingen av olika discipliner i biologi.  Genen har förvisso en 

lång och rik historia, och läroboken bär i den bemärkelsen en historisk prä-

gel. Eftersom utvecklingen av kunskap ofta inte är linjär utan kan växa i 

förhållande till olika frågor om forskning, kan detta ha en inverkan på hur 

genbegreppet används på olika sätt.  Därför inleds denna artikel med den 

historiska utvecklingen av genbegreppet. Nästa steg är att studera använd-

ningen av genbegreppet i olika delar av läroboken, för att få reda på eventu-

ella motsägelser och variationer i användningen. Genom en jämförande ana-

lys av typiska uttalanden inom de olika lärobokskapitlen har kvalitativt 
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skilda genbegrepp som i princip betecknar olika innebörder, kunnat skönjas.  

I kategoriseringen av variationen är den historiska utvecklingen använd som 

referensram. 

Metod 

Metoden är inspirerad av fenomenografisk metod (Larsson, 1986), enligt 

beskrivning i metoddelen (tidigare avsnitt). I de kapitel i boken där genbe-

greppet används har skillnader i uttalanden sökts, uttryck som speglar olika 

betydelser eller sätt att förstå ett fenomen. Till exempel, uttryck att ”gener är 

alleler” skiljer sig från uttryck att ”gener är nukleinsyrasekvenser”, och ut-

tryck att ”gener regleras” skiljer sig från uttryck att ”gener styr”. Det som 

söks är uttalanden som avviker i innebörd, även om det inte är frekvent. Pro-

positioner eller uttalanden om geners funktion eller struktur behandlas såle-

des som acceptabla i deras sätt att uttrycka funktioner om gener. Skillnader-

na beskrivs och jämförs med varandra och kategoriseras i relation till den 

vetenskapliga utvecklingen. Finns det då en skillnad i innebörder, om vi 

tittar på användningen av begreppet i de faktapåståenden som uttrycks i 

boken? Vilka meningar är implicit uttryckta när genbegreppet används? Ge-

nom att studera hur genbegreppet används i textboken och karakterisera 

dem, kan vi se om användningarna ger uttryck för kvalitativt skilda uppfatt-

ningar. 

Resultat 

Utgångspunkten är att olika forskningsdiscipliner har utvecklats historiskt i 

biologi samt att de olika praktikerna har producerat olika diskurser, olika sätt 

att tala, att använda begrepp, förklara fenomen, olika sätt att hålla saker för 

att vara sant. Forskningsdisciplinen karakteriseras därför här med sin dis-

kurs. 

 

Följande fem innebörder av genbegreppet (tabell 1) karakteriserades (se 

nästa sida):  
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Tabell 1. Summering av kategoriseringen av olika innebörder av ‘gen’ funnet i 

textboken Biology, av Campbell & Reece, 7:e upplagan, 2005. 

 

Genbegrepps-

kategori 

Genen som: 
Kategoribeskrivning 

Inom 

forsknings-

diskurs 

En egenskap 

Genen, som allel, är för en egenskap och 

denna egenskap har en plats, ett locus, på en 

kromosom i en individ 

Transmis-

sonsgenetik 

En infor-

mationsstruktur 

Genen, som nukleotidsekvens, tillhandahåller 

instruktioner, har ett budskap, är transkribe-

rat, uttryckt, reglerat, är kontrollerat 

Molekylärbi-

ologi 

En aktör 

Genen är flexibelt DNA, det agerar eller 

interagerar, förflyttar sig, försvinner eller 

dupliceras 

Genomik 

En regulator 

Genen är stipulerande DNA som kontrollerar, 

bestämmer, styr och definierar ett modulärt 

mönster 

Utvecklings-

biologi 

En markör 

Genen, som en allel, finns i frekvenser och är 

obunden till en individ, samt som DNA se-

kvens markerar tid och evolutionär föränd-

ring 

Popula-

tionsgenetik 

 

Det är dock viktigt att notera att kategorierna dessutom används blandat i de 

olika kapitlen. 

Sammandrag 

De olika subdisciplinära sammanhangen utgörs av historiska, sociologiska 

och vetenskapliga processer - som praktiker. Olika praktiker skapar olika 

diskurser, olika sätt att tala om och hänvisa till gener. De begrepp vi använ-

der idag bär ofta spår av en historia som har inverkan på innebörden av dem.  

Användandet av en sammanfattande textbok som täcker hela biologin, kan 

leda till en förståelse av biologisk kunskap som om den vore en samman-

hängande kropp av kunskap, även där det är signifikanta begreppsliga variat-

ioner mellan fälten, som är fallet när det gäller genbegreppet. Genbegreppet 

är långt ifrån presenterat på ett överensstämmande sätt. Den konceptuella 

variationen görs heller inte explicit i textboken, vilket ger utrymme för för-

virring när studenter ska lära sig om gener och genetik. 
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Studie II: Epistemic drift of the gene concept in genetics 

research articles: Possible consequences for teaching 
concepts with multiple meanings 

 

I studie I visas att vi kan hitta en variation i en och samma lärobokstext, i 

innebörder vi tillskriver ett nyckelbegrepp som genen. Innebörden är inte 

entydigt bestämd, utan varierar med det vetenskapliga sammanhang där ge-

nen förklaras samt ingår i förklaringar om biologiska fenomen av olika slag. 

Detta resultat komplicerar den självklara bilden av att kunna lära sig centrala 

fakta och begrepp. Men hur kan vi karakterisera de vetenskapliga kontexter 

där genbegreppet används? Det är ju inte enbart en historisk fråga, utan be-

greppet används aktivt även i mer moderna sammanhang.  Dessutom kan 

man fråga sig om variationen i genbegreppet enbart är en lärobokskonstrukt-

ion eller hur användningen ser ut i de vetenskapliga sammanhangen. Denna 

studie riktar sig därför mot användningen av genbegreppet i vetenskapliga 

kontexter i form av primärtexter, eller forskningsartiklar. Hur ser genbe-

greppsanvändningen ut där? Varierar genbegreppsanvändningen med det 

vetenskapliga sammanhanget? 

Arbetet är inspirerat av Paul Hirsts (1974) sätt att tänka om kunskaps-

sammanhang i termer av begrepp och begreppsanvändning. Hans sätt att 

strukturera används här till att kvalitativt skilja vetenskapliga kontexter på 

subdisciplinär nivå, där genbegreppet används. Kriterierna omformuleras 

och utvecklas något, dels för att understyrka att studien inte rör stora kun-

skapsformer (som naturvetenskap i motsats till exempelvis historia) utan 

smalare vetenskapliga kontexter, dels för att kriterierna tillförs en fråga.  

Olika subdisciplinära fält, eller praktiker, fokuserar på speciella problem av 

intresse. Olika metoder och begreppsliga sammanhang sätts i relation till en 

specifik fråga. Detta kallar jag för forskningens kunskapsprojekt. 

Syftet med denna studie är att analysera vetenskapliga sammanhang i vil-

ket genbegreppet används och beskriva relationen mellan genbegreppets 

användning och sammanhang. Frågor som ställs är: Genom att använda 

Hirsts (omformulerade) kriterier för kunskapsformer, hur skiljer sig de ve-

tenskapliga sammanhang där genbegreppet används? Hur skiljer sig genbe-

greppsanvändningen i dessa kontexter? Och vidare att diskutera: Vad kan 

sägas om genbegreppets funktioner inom vetenskapen och vad kan det inne-

bära när begreppet blir ett föremål för undervisning i biologi? 

Metod 

I detta arbete används forskningstexter ur en och samma tidskrift, Genetics, 

från år 2006, som fallstudie. Texterna studeras med avseende på använd-

ningen av genbegreppet och de vetenskapliga sammanhang de används i. 
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Genom att använda och utveckla Paul Hirsts (1974) kategorisering av be-

greppslig kunskap och förankra det i ett praktikorienterat synsätt, kommer de 

primärvetenskapliga sammanhangen karaktäriseras på basen av: 

 

1) Kunskapsprojektet, det vill säga sätt att organisera problemet inne-

hållsligt 

2) Metoder, det vill säga sätt att lösa problemet praktiskt 

3) Central begreppsanvändning, det vill säga sätt att kommunicera 

problemet, här specifikt relaterat till genbegreppsanvändning 

 

Artiklar är valda från olika sektioner i tidskriften Genetics. Från och med 

septembernumret 2006 är artiklarna sorterade under olika rubriker.  Syftet 

med att ta exempel från olika rubriker är att de i viss mån motsvarar de sub-

discipliner som genbegreppets olika innebörder redan har knutits till (i studie 

I). 

 

Resultat 

 

Varje artikel karakteriseras utifrån kunskapsprojekt, metodologiskt samman-

hang och genbegreppsanvändning. Resultaten från de olika artiklarna jäm-

förs sedan med utgångspunkt i genbegreppsanvändningen.  

Genbegreppets funktion i kunskapsprojektet 

Genbegreppets innebörder kan kopplas till olika kunskapsprojekt och syftet 

med att använda genen i forskningsstudien. Genen används till att studera 

mekanismer i kromosomrekombination, reglering av kodande information, 

reglering av total genexpression samt evolutionära processer (se tabell 2). 
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Tabell 2. Genens olika funktioner i artiklarnas kunskapsprojekt 

 

Genens funktion 

 

Karakterisering av genfunktion 

Plats för rekombi-

nation 

 

Genen är en plats för rekombination, gener finns på ett 

visst avstånd ifrån varandra 

Mål för reglerande 

proteiner 

 

Genen kodar för enzymer, genen “sätts på” och “stängs 

av” av olika proteiner 

Bärare av reglerande 

sekvenser 

Gener är passive bärare av introner, och har olika nivåer 

av RNA och proteinproduktion  

 

Utförare av organ-

utveckling 

 

Genen reglerar bildandet av morfologiska strukturer, 

den uttrycks i speciella celler under insektslarvens ut-

veckling 

Underlag för 

genkarta 

 

Genen är en variant, en ett ”spår” av evolutionära pro-

cesser, vad den egentligen kodar för kan vara ointres-

sant 

 

 

Genen blir alltså bärare av olika problem eller frågeställningar som i första 

hand inte har genen självt i fokus. Det vill säga, det är inte hur genen ser ut 

som är viktigt, utan dess roll i till exempel rekombinationen eller organut-

vecklingen. 

 

Genbegreppet i metoder att studera det genetiska materialet 

Vissa typer av frågor leder till vissa typer av metodik, vilket i sin tur leder 

till vissa typer av genanvändning. Begreppet är kopplat till skilda experimen-

tella förutsättningar. Modellorganismen varierar från majs, jästceller, mjöl-

bagge till fågel. Det är inte en slags metod man använder, utan ett helt kom-

plex av olika metoder. Bilden av vad som krävs för att lösa en vetenskaplig 

fråga blir mer komplex vid en närstudie av vad som faktiskt sker.  Studierna 

rör väldigt olika modellorganismer och problemen med att få fram det gene-

tiska materialet skiljer sig. Det är därför delvis olika processuella kunskaper 

som är kopplade till den laborativa praktiken och användningen av genbe-

greppet. 

 



 60 

Genbegreppsanvändning 

Kunskapsprojektet leder till ett visst begreppsligt sammanhang. Det be-

greppsliga sammanhanget består inte bara av vilka egenskaper som är kopp-

lade till genen, vad man uttrycker om genen eller hur man använder genbe-

greppet. Det begreppsliga sammanhanget innebär också vilka begrepp utöver 

de som har med genen att göra som genbegreppet är omgivet av, vilket leder 

till olika innehållsliga överhopp (se tabell 3). 

 

 

Tabell 3. Genbegreppet i konceptuell kontext  

 

Genfunktion I kunskapsprojekt Exempel på konceptuell 

kontext  

Sektion i tid-

skriften 

Plats för 

rekombinat-

ion 

 

Hur genetisk variation 

uppstår via rekombinat-

ion 

Meiotisk, kromosom, 

kromatin, allel, lokus, cis, 

trans 

Transmissions 

genetik 

Mål för regu-

latoriska 

proteiner 

Hur biosyntesen av 

molekyler regleras 

DNA, promotor, regle-

ring, induktion, repressor, 

biosyntes 

Molekylär 

biologi 

Bärare av 

regulatoriska 

sekvenser 

Vilken effekt introner 

har för cellens totala 

genexpression 

Genom, cell, tillväxt, 

fitness, mRNA metabol-

ism, transkriptionsnivåer 

Genomik 

Utförare av 

organutveckl-

ing 

Hur bildningen av 

ryggåsen regleras 

Utveckling, embryo, 

kroppsmönster, kroppsde-

lar, fenotyp 

Utvecklingsbio-

logi  

Bas för gene-

tisk karta 

Hur genordning konser-

verats hos en fågelarts 

könskromosom 

 

Genordning, kromosom, 

population, selektion, 

adaptation, evolution 

Populations- 

genetik 

 

 

Sammandrag 

Alla artiklarna har använt gener i sina studier, men genen har stått för olika 

saker. Den största skillnaden mellan artiklarna är vad genen använts till att 

studera. Begreppen, och i synnerhet genbegreppet, placeras i olika diskur-

siva, metodologiska och strukturella sammanhang. Det leder till att nya ka-

tegorier av innebörder av genanvändning kan skönjas. 
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Genen  

 används till att besvara olika typer av frågor  

 hämtas från olika organismer/olika experimentella förutsättningar  

 används i olika begreppsliga sammanhang  

 

De olika innebörder av genen som kommer till uttryck, visar sig i olika 

sammanhang beroende på vad man vet om genen i fråga eller vad som är i 

fokus. De olika sätt att se på gener som utvecklats från 1900-talets början 

och framåt, lever sida vid sida fortfarande idag. Olika metoder ger olika möj-

ligheter att uttala sig på skilda sätt. Och många metoder lever fortfarande 

kvar, inte som ändpunkt som när de utvecklades, men som en del av metodi-

ken. Sammantaget leder detta till att vi får ett genbegrepp som glider om-

kring och gör innehållsliga överhopp i betydelser. Innebörden förflyttas mel-

lan att vara en konkret, passiv del av en stor molekyl, till att vara en aktör 

och regulator av cellens processer samt ett spår av evolutionära händelser.  

Detta vill jag kalla epistemisk drift. 

 

 

Studie III: Didaktisk analys av ett integrativt 
forskningsprojekt i biologi: möten mellan olika 
kunskapsformer 

 

Studier av biologi som disciplin ger anledning att förvänta sig skillnader 

mellan olika subdiscipliner (se till exempel Brigandt, 2010), samtidigt som 

intresset för integrativa utbildningar förväntas öka (Chandramohan & Fal-

lows, 2008). Detta innebär didaktiska skäl att studera vad skillnaderna kan få 

för konsekvenser för undervisning.  Vid ett universitet i Sverige pågår för 

närvarande ett omfattande integrativt biologiskt forskningsprojekt runt fe-

nomenet evolutionär anpassning eller adaptation. Olika subdiscipliner har 

gått samman i gemensamma frågor att lösa, från genreglering till uttrycket 

av olika anpassningar. Projektet innebär ett alternativt sätt att studera biologi 

och förstå biologisk kunskap som inte bara subdisciplinärt eller hänvisat till 

en förståelse av biologiska fenomen i en viss hierarkisk nivå. 

Syftet med studie III är att undersöka vad det innebär att förstå och kunna 

biologi, vilket belyses här med ett integrativt forskningsprojekt där olika 

subdisciplinära fält möts.  Hur ter sig de innehållsliga förutsättningarna för 

kunskapsutveckling?  Vilka innehållsliga särdrag framträder i integrationen? 
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Syftet undersöks med frågan: Vilka skillnader i kunskapsformerna, i termer 

av kunskapsprojekt, metoder och begreppskontexter kan karakteriseras? 

Vilka olika sätt att använda genbegreppet kan urskiljas? 

Metod 

Genom att använda de beskrivningsverktyg som utvecklats i studie II och 

som har sin grund i Hirsts (1974) kategorisering av olika kunskapsformer, 

karakteriseras integreringen strukturellt, experimentellt och diskursivt. In-

samlat material om det integrativa forskningsprojektet bestod av projektplan 

och annan projektdokumentation, inspelade intervjuer med representanter för 

projektet samt inspelade gruppmöten, där deltagarna i projektet presenterade 

data från sina respektive delprojekt för varandra. Analysen kan sammanfat-

tas med punkterna: 

 

 Vilket är kunskapsprojekt?  Hur organiseras problemet? Vad är syf-

tet med forskningsprojektet? 

 Vilket är delprojektet? Hur organiseras problemet? Vad är syftet 

med delprojektet? 

 Hur löses problemen metodiskt? Vad karakteriserar metoderna? 

 Hur kommuniceras problemen (kallat gene-talk)?  Hur ser använ-

dingen av centrala begrepp och begreppsrelationer ut? Ett särskilt 

fokus läggs på användningen av genbegreppet och de relationer och 

innehållsliga överhopp som kan skönjas. 

Resultat 

Initialt i resultaten etableras fyra forskningsinriktningar under två huvudfå-

ror. Utifrån uttalanden när forskarna talade i generella termer om projektet, 

kunde det skönjas två grova uppdelningar av forskningstraditioner: den mer 

molekylärt orienterade samt den mer ekologiskt orienterade. Dessa uppdel-

ningar följer de två forskningssystem som är involverade i projektet, nämli-

gen Drosophila-systemet (bananfluga) och Pieris-systemet (rapsfjäril). 

Studien visar att deltagarna i forskningsprojektet är involverade i delvis 

olika saker (se tabell 4).  Det är i och för sig ingen nyhet, sett ur forsknings-

projektets perspektiv, så var också forskningsansökan formulerad. Men ur ett 

didaktiskt perspektiv blir dessa klargöranden intressanta. Vilka innehållsliga 

dimensioner är det som träder fram?  Att förstå och kunna biologi blir i det 

här integrativa projektet inte bara en fråga om att belysa med hjälp av olika 

modellsystem och metoder, utan också en fråga om att integrera olika kun-

skapsformer; sätt att veta och sätt att se. 
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Tabell 4. Samlad jämförelse av delprojekten 

 
 Delprojektets kun-

skapsprojekt/ 

frågor 

Typiska metoder Gene-talk 

Drosophila-

system A 

modell för adult re-

produktiv diapaus för 

att förstå gener och 

endokrin signalering 

qPCR, gen- och protein 

expression i särskilda 

celler/organ studeras 

med Gal4-expression, 

in situ hybridisering 

och immunocytokemi 

gen, reglering, 

peptider, effekt i 

celler, uttryck i 

speciella celler, 

organ 

 

Drosophila-

system B 

studera nedströms 

effektorgener för 

diapaus 

Microarray-analys, 

RNAi, nya sätt att 

mutera  Drosophila-

stammar 

gen, genfunktion, 

transkription, 

regleras av, DNA 

sekvens, genom, 

epigenetisk, mar-

kör, histoner 

 

Pieris-

system C 

hitta de genetiska 

grunderna för diapaus 

utvecklar en metod för 

att snabbt jämföra 

genetiska skillnader 

mellan fjärilarna 

gen, genom, 

genbitar, organ-

ism, fenotyp, 

aminosyra-

sekvens, evolut-

ion 

 

Pieris-

system D 

genetiska skillnader i 

diapaus mellan popu-

lationer 

 

hantering av fjärilar, 

kontrollerade kors-

ningsexperiment 

gen, kandidatge-

ner, korsningar, 

population, gene-

tisk skillnad, 

fenotyp, genetisk 

variation 
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Sammandrag 

Det som blir uppenbart är att forskningsfrågorna formuleras i en specifik 

kontext som består av särskilda forskningssystem som omfattar organismer 

med sina förutsättningar, metoder, verktyg, traditioner och begrepp.  För att 

kunna besvara en specifik fråga, behöver man särskilda verktyg och meto-

der. Ett visst sätt att analysera/fråga och vissa metoder leder till ett visst sätt 

att använda begrepp. Olika metoder ger olika möjligheter att tala om verk-

ligheten. Genen är i vissa kontexter något som uttrycks och regleras, i andra 

kontexter något som ansvarar för en viss fenotyp, beroende på vad som stu-

deras och hur. Vårt genbegrepp får alltså sin mening tätt knutet till den 

forskningspraktik som utförs.   

Men inte enbart forskningspraktiken har betydelse utan också praktikens 

kunskapshistorik. De olika forskningssystemen som används i projektet 

(Drosophila och Pieris) och problemen kring integrering, gör det påtagligt 

att metodiken är beroende av en historisk utvecklad kontext.  Det vill säga: 

vad behöver man veta för att kunna göra det man gör? Det är en fråga som 

kan försvinna i undervisningens fokus på metoder och fakta, där i den av-

kontextualiserade kunskapshierarkin allt verkar möjligt i alla sammanhang.  

Denna studie indikerar snarare att det kunskapshierarkiska bygget är 

ganska diskontinuerligt. Forskarna vet inte hur den molekylära nivån och 

den fenotypiska nivån hänger ihop, det är tvärtom ett av forskningsprojektets 

syften att försöka skapa en modell över det. Det är dessutom en modell över 

ett väldigt specifikt sammanhang. Det får i sin tur en betydelse för hur vi 

uppfattar undervisningen och vi kanske återigen har ett exempel på ett läran-

deproblem som också är ett innehållsproblem, nämligen problem studenter 

och elever har med att få ihop förklaringar av genetisk karaktär från olika 

hierarkiska nivåer.  
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Diskussion 

Den didaktiska linsen ger möjlighet att fokusera innehållsfrågor i undervis-

ningen och på vilket sätt det egentligen kan bidra till lärandeproblem. Denna 

avhandlings fokus är det biologiska innehållet i undervisning på universite-

tet. Vad innebär det att kunna biologi? Vad innebär det att kunna vad en gen 

är? Vad är därför viktigt att undervisa om? Följdfrågan är vidare, vad svaren 

på dessa frågor betyder för hur vi undervisar innehållet och vilka innehålls-

liga transformationer vi behöver göra.  Diskussionen inleds med en samma-

fattning av resultaten för att därefter diskutera kunnande i biologi, om genen 

samt konsekvenser för undervisning. Diskussionen avslutas med förslag på 

vidare studier.    

 

Sammanfattning 

Avhandlingen har som övergripande fråga hur kunnande om genen kommer 

till uttryck i olika former av kunskapsinnehåll på universitet. 

 

Resultaten från studierna: 

Studie I: Genom att vända fokus från lärandeproblem till innehållsproblem 

och studera en väl använd lärobok i biologi, är resultatet att genbegreppet 

inte används entydigt utan varierar med det vetenskapliga sammanhang som 

begreppet används i.  

Studie II: Den vetenskapliga kontexten kan karakteriseras utifrån dess 

kunskapsprojekt, metoder och konceptuella nätverk. Genbegreppet ses här 

variera med forskningsfrågor och de metodologiska förutsättningarna, vilket 

leder till att genbegreppets innebörd ”glider omkring” i en epistemisk drift 

med olika innehållsliga överhopp. 

Studie III: Genom att studera möten av kunskapsformer (dvs. kunskaps-

projekt, metoder och konceptuella närverk) i ett integrativt projekt i biologi, 

blir det tydligt att kunskapsprojekten i sin tur är beroende av en ytterligare 

kontext, nämligen den historiska. Forskningsfrågorna är beroende av en spe-

cifik kontext som består av särskilda forskningssystem; organismer med sina 

förutsättningar, metoder, verktyg, traditioner och begrepp.  Olika metoder 

ger olika möjligheter att tala om verkligheten, olika modellorganismer ger 

skilda möjligheter att kunna lösa problem. Genbegreppet motsvarar här i 
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vissa sammanhang en polymorfi och i andra ett underlag för transkription. 

En styrande fråga blir därför vad man behöver veta för att kunna göra det 

man vill göra. Det går inte att lösa samma problem på samma sätt i olika 

modellorganismer, därför att det historiskt utvecklade kunnandet ser ut på 

olika sätt.  

Att kunna biologi 

Med en omtolkning av Hirst vill jag argumentera för att den biologiska kun-

skapen är mer än de påståendesatser som finns i till exempel en lärobok.  Det 

som är förenat med att kunna biologiska fakta, som till exempel att veta vad 

en vinge på en insekt är eller vad en gen är, visar sig vid närmare studier 

vara beroende av en lång rad fler sammanhang än vad man kanske vid en 

första anblick förmodar. Den så att säga rätta förståelsen kompliceras av 

kontextuella bedömningar. Istället för att fokusera begreppen, skulle man 

kunna fråga sig vilka kunskapsprojekt, problem, frågor, metoder och tillhö-

rande begreppsliga sammahang som är centrala.  Hur växlar innehållet i fo-

kus, vilka bedömningar och urskiljningar är viktiga? När är det viktigt att 

vara specifik och när är det inte? Hur relaterar kunskapsformerna till 

varandra?  Om kunskapskartan består av kunskapsformer, betyder det en 

komplex bild av begreppsliga sammanhang, frågor och metoder och sätt att 

bedöma.  

 

Kunnande om genen 

Vad ska man då svara på frågan om vad en gen är? De flesta filosofer har 

kommit fram till att den frågan är hopplös att besvara (Waters, 2014, s. 124). 

Ur biologisk synvinkel är innebörden beroende av kontexten.  Denna studie 

om genbegreppets variationer, gör att bilden av de vetenskapliga begreppens 

konstanta innebörder försvåras. I varje fall genbegreppet har inte en konstant 

mening. Innebörderna utvecklas i takt med att metoder utvecklas och kun-

skap blir mer komplex, samtidigt som uttryck som ”genen för en viss egen-

skap” också används. Resultaten ligger i linje med en rad studier som rör 

skolböcker (Gericke & Hagberg, 2010; dos Santos, Joaquim & El-Hani, 

2012). Studie II och III visar också på att variationen finns även i den veten-

skapliga kontexten. Vad betyder det för organisering av undervisningen? Det 

finns en underliggande fråga om progression som jag dock inte går in på här, 

för att den innebär en diskussion också om relation mellan skolans innehåll 

och högre utbildning. Det jag vill lyfta i detta sammanhang är en annan fråga 

som rör just synen på begreppsförståelse. Dels skulle man, istället för 

misconceptions, kunna tala om kontextuella begrepp, dels skulle man kunna 

rikta blicken mer mot hur man kan förstå misconceptions utifrån en varierad 
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begreppslig kontext. Colucci-Gray, Perazzone, Dodman, och Camino (2013) 

använder begreppskartor ur precis den aspekten. I en tvärvetenskaplig kurs 

om hållbar utveckling visar begreppskartorna på hur begrepp används på 

olika sätt inom olika discipliner. Via konstruktioner av begreppskartor som 

rör till exempel centrala begrepp i biologi som ”gen”, används de som ”… 

tools designed to aid conceptual restructuring as an ongoing process of 

establishing links between ideas and creating new meanings and ideas” (p. 

161). Hamza och Wickman (2013) visar också i en studie i skolan på att 

arbete med begreppskartor knappast underlättar för läraren i arbetet med att 

öka förståelsen hos eleven. Eleverna visar samma slags problem med att 

”genomföra” en begreppskarta som med att ”genomföra” en laboration över 

motsvarande artefakter. Samma resultat kan skymta i Bramwell-Lalor och 

Rainfords (2014) studie över begreppskartors användning i högre utbildning, 

där läraren i studien uttryckte en erfarenhet av att behöva vara mycket invol-

verad när studenterna producerar sina begreppskartor.  

Bilden av genbegreppet såsom den framträder i denna avhandling, kan 

man därför ställa i kontrast mot undervisningens fokus på att studenter ska 

lära sig definitioner av begrepp. I undervisningen hanteras genbegreppet som 

något som kan förstås i sig, i forskningen fyller genen en funktion i ett kun-

skapsprojekt. Redan biologen Haldane argumenterade 1936 (s. 355-356) för 

att förstå skillnaden mellan genetikens användande av begrepp i forskningen 

och användandet av begreppen i andra sammanhang:  

A geneticist, like a chemist, can do a lifetime of good work without examining 
his fundamental assumptions. … The geneticist must and will continue to use 
such expressions as “a gene for extra wing veins” even though the substitution 
of this gene for its normal allelomorph only produces extra veins in presence 
of certain other genes and a certain environment.  

Nevertheless such expressions, appropriate as they are to laboratory exper-
iments, are less so to agriculture and grossly inappropriate to eugenics. 

 

Man kan här jämföra med Pramling och Säljös (2007) studie om metaforer i 

populärvetenskap och hur antropomorfa metaforer (som att gener beslutar, 

gör osv) kan leda till att gener misstas för att faktiskt besluta saker: “Anthro-

pomorphic metaphors are used for making sense and communicating, but 

when the qualifications regarding the modelling tool are left out, the claims 

are made on a level of description to which this knowledge does not re-

spond” (s. 291). I transformation av innehåll mellan olika kontexter är risken 

att något tappas bort. Frågan är vad och vad det får för betydelse. 

Läroboken som norm 

Simon (2013) studerar läroböcker ur fysikens perspektiv och hur de redan 

från 1800-talet var betydelsefulla för utbildningen. ”For Kuhn, a special 
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characteristic of science from the early nineteenth century onwards was that 

education was conducted through textbooks to an extent unknown in other 

fields of knowledge” (s. 656). Läroboken var på ett förvånande uniformt sätt, 

den drivande kraften i överföringen av vetenskaplig kunskap genom syste-

matisk utbildning, skriver Simon. De var centrala därför att de 

“…contributed to fix knowledge and to communicate it in a precise and ac-

curate way” (s. 657). Simon (ibid.) beskriver också hur utvecklingen av äm-

net i skolan och läroboken påverkade varandra i att etablera, forma och stan-

dardisera både pedagogiken och fysiken. Parallellt fanns det också en trend 

av ogillande när det gällde läroboken. Ett skäl kan ha varit att de aldrig var 

tillräckligt uppdaterade med den senaste kunskapen, ett annat är Schwabs 

uttryck om de tidiga läroböckerna som rhetoric of conclusions (Schwab, 

1962, citerad ur Siegel, 1978).  Läroboken som en berättelse om till exempel 

biologi, står kanske i kontrast till att se biologin som dynamisk, kreativ och 

kritisk kunskapsbildning med hjälp av experiment och observation, eller som 

Schwab beskriver vetenskapen: ”... a fluid enquiry, utilizing changing con-

cepts, producing continuous reorganization and revision of its knowledge...” 

(ibid.) 

Flera studier har visat på innehållsliga problem när det gäller läroboken 

som konstruktion. Gericke, Hagberg, dos Santos, Joaquim & El-Hani (2014) 

jämförde begreppslig variation i genetik i skolböcker från sex olika länder. 

Deras resultat visar att innehållet om gener och geners funktion presenteras 

på ett uniformt sätt i läromedlen. Dessutom fann de även att både den be-

greppsliga variationen av innebörder och förklaringsmodeller fanns med 

samt det faktum att den begreppsliga variationen inte adresserades explicit. I 

den didaktiska transpositionen försvinner den epistemologiska grunden för 

begreppen och modellerna, menar författarna. Resultaten är i linje med stu-

die I av läroboken Biology. När innehållet transformeras till läroboken, finns 

variationerna av till exempel genbegreppet kvar, medan det vetenskapliga 

sammanhanget i form av frågor och metoder är otydligt. I studie I kopplar 

jag variationen till framväxten av de olika subdisciplinerna i biologi, men 

något att notera är att boken är skriven av endast två författare. På ett troligt-

vis omedvetet sätt förmedlar de ändå de olika subdisciplinernas traditioner. 

Listan över fack-specifika recensenter av innehållet i boken är dock omfat-

tande (s. xii, 2005). 

Med bilden av lärobokens standardiserande roll, är studien av Bierema 

(2014) intressant. Bierema studerar hur det begreppsliga nätverk som an-

vänds i primärlitteratur av djurbeteendeforskare är i linje med vad studenter 

möter i läromedel i grundutbildningen. Hon menar att det finns ett samband 

mellan primärlitteratur och utbildning, men det som saknas i både läromedel 

och tidskrifter är den etablerade begreppsramen för disciplinen etologi, till 

exempel Niko Tinbergens fyra frågor när det gäller att studera beteenden: 

causation, ontogeny, survival value, och evolution. Endast två av frågorna 

hanterades av både läromedlen och primärlitteraturen. Bierema (ibid.) undrar 
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därför, tvärtemot bilden av läroboken som ett konserverande av disciplinen, 

om denna fortsatta anpassning av läromedel till primärlitteraturen kan med-

föra att ett etablerat ramverk försvinner, eftersom utbildning utbildar nästa 

generations forskare. 

 

Från disciplin till ämne och undervisningsinnehåll 

Studie III väcker frågor om vad studenterna behöver få syn på i en integrativ 

utbildning, vilket biologi ofta innebär. Vad betyder den höga graden av spe-

cialisering för transformation av kunskapen till en undervisningskontext? 

Det är svårt att se att den specifika, disciplinära kunskapen på ett enkelt sätt 

skulle kunna transformeras till att utgöra fakta och metodiker i ett ämne.  

 

I studierna II och III betyder det att forskarna, som arbetar med att lösa ve-

tenskapliga problem, bär på olika uppfattningar om sitt studieobjekt utifrån 

de artefakter de arbetar med det vill säga den metodik, de tekniker och den 

begreppsapparat som hör till. Dessa uppfattningar utvecklas men bär också 

sin historia med sig i en epistemisk drift. Genen, som i början av 1900-talet 

var en teoretisk term för förståelser om ärftlighet, är i början av 2000-talet 

olika saker beroende på olika experimentella situationer. I en populations-

biologisk kontext har genen som polymorfi en kausal relation till en bestämd 

fenotyp. I en molekylärbiologisk kontext, har genen som molekyl en kausal 

relation till andra molekyler. Men det är inte forskarnas hantering av artefak-

terna jag vill problematisera, utan undervisningens. Det är lätt att hamna i 

forskarnas fokus på resultaten. Det som presenteras och diskuteras av fors-

karna själva är i första hand resultat från olika experiment. Men ur en under-

visande utgångspunkt måste hela sammanhanget, som för forskare är relativt 

givet, tas med. Frågor att ställa sig är till exempel: Vad behöver vi veta för 

att göra det vi gör? Vad är det som undersöks, varför, varför är det viktigt, 

hur går man tillväga? Vilka är felstegen, svagheterna och möjligheterna? Hur 

hänger olika delar ihop? Vad är det egentligen vi tar för givet? Här kan War-

tofsky (1979) också vara en tolkningshjälp, det vill säga hur vi uppfattar 

ligger förborgat i det vi gör. Uppfattningarna kommer till uttryck i artefak-

ternas komplexitet i form av sätt att kommunicera (språket, bilder) och sätt 

att producera (metoder, verktyg) samt i praktikens teleologi eller målin-

riktadhet. Praktiken har alltid ett innehållsligt syfte.  

Att rekonstruera betydelser i undervisningen innebär ur detta perspektiv, 

att rekonstruera det centrala i situationen eller verksamheten. Med andra ord, 

att organisera utbildning innebär ett lapptäcke av olika sammanhang, som 

kan eller inte kan haka i varandra som bitar i ett pussel. Bitarna, eller kun-

skapsformerna, drivs av olika frågor, snarare än att utgöra olika bestämda 

hierarkier. De är dessutom sammanhang som kan ha rätt olika förutsättningar 
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metodologiskt. Det är till exempel skillnad på att arbeta mer datadrivet jäm-

fört med mer hypotesdrivet. Får det några konsekvenser för sättet att under-

visa disciplinen? Ja, det får det förstås. I ena fallet är det till exempel viktigt 

att kunna bedöma när det finns resultat, hur mycket data som krävs samt att 

kunna avancerad metodik. Det innebär också detaljerade processer och be-

greppstyngd. I det andra fallet är det till exempel viktigt att tänka igenom 

olika modeller för hur saker och ting kan fungera, planera studier noggrant, 

fundera igenom komplexa sammanhang och hur olika parametrar kan på-

verka. Det finns förstås mängder med olika pedagogiska sätt att sedan han-

tera undervisningen på (vilket illustrerades med de korta beskrivningarna av 

studier på sid 29), men även inför en traditionell föreläsningssituation går det 

att fundera över vilken typ av problem som är intressanta och vilka sorters 

tillvägagångssätt att lösa dem det finns.  

Undervisande forskare kan också tillsammans reflektera över och ställa 

frågor om vad det är som innehållsligt motiverar forskningen, på vilka sätt 

förbättras kunnandet i disciplinen, vilka är svagheterna och styrkorna och via 

det se till undervisningens innehåll som en del av en professionell praktik, 

som utökar kunnandet om vetenskapligt relevanta problem.  

 

Vidare didaktiska studier 

Denna avhandlings syfte, att utveckla förståelse för vad det innebär att kunna 

biologi, är förstås på intet sätt uttömt. Denna avhandling innebär tre olika 

case studies: en lärobok, några forskningstexter och ett forskningsprojekt. 

Det är naturligtvis intressant att studera vidare i andra läroböcker, utveckla 

studierna i förhållande till andra begrepp, andra områden och på det sättet 

kunna hitta mer diversifierade och djupgående utsagor om kunnande i bio-

logi. Det finns en rad andra frågor också att fortsätta ställa, till exempel om 

gapet mellan forskningens innehåll och undervisningens innehåll samt vida-

reutveckla kunskapen om de didaktiska transpositioner som sker mellan 

forskning och undervisning.  

Explicitgöra specifika kunnanden i biologi 

En fråga som känns särskilt angelägen att fortsätta med i förhållande till 

resultaten i avhandlingen, är att detaljstudera hur förklaringar ser ut i under-

visningen. Genbegreppet används i de flesta discipliners undervisning och 

används i olika konceptuella sammanhang. Hur ser överhoppen ut i de olika 

sammanhangen? Det som inte tas med, det som man bortser ifrån och så att 

säga läggs i en ”black box” i den aktuella förklaringen av fenomen som in-

volverar genen.  Erfarna universitetslärare och professorer har ju med tiden 

anpassat sina förklaringar och vet av erfarenhet var problem kan finnas och 
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presenterar innehållet mer lärbart. Så vilka förklaringsmodeller använder till 

exempel erfarna lektorer i sina föreläsningar?   

En annan fråga är också om man skulle kunna göra kunnandet mer expli-

cit i förhållande till kursplaner. I en typisk kursplan kan det stå till exempel 

att studenten ska ”kunna förklara hur gener fungerar, samverkar och 

nedärvs”. Men vad innebär det egentligen? Vilken nivå av förklaring accept-

eras? Ytterligare en fråga är hur kunnandet bedöms. Vad är det för skillnad 

på ett E på en grundkurs med en sjugradig betygsskala (dvs. betygen F-A) 

och ett A? Går det att formulera på något annat sätt, än att det är skillnad i 

antal poäng på ett prov? Vad är viktigast att kunna för en basförståelse (som 

betyget E), är det mer detaljer i kunskapen som innebär A? Eller är det en 

annan slags förståelse? Eller för att vända sig mot ett annat kursplanemål, 

”att kunna tillämpa denna kunskap", vad innebär det? Vilken typ av problem 

är det man kan behöva lösa och på vilken nivå? Den kunskap som läraren 

besitter när han eller hon utformar och bedömer, är till stora delar implicit, 

erfarenhetsbaserad och icke-verbaliserad. Man kan bedöma vad som är ”bra” 

och ”rätt”, men går det att explicitgöra den kunskapen på något annat sätt än 

att till exempel räkna upp vilka begrepp som ska ingå i svaret? 

 

Progression i utbildningen 

Man kan också fråga sig om rimliga progressioner för innehållet i lärandet. 

Bör till exempel lärandet följa vetenskapens utveckling, en ämnestradition 

eller någon annan modell? Justi och Gilbert (1999) diskuterar om det finns 

en parallell mellan utveckling av ämnet (subject matter) som sådant och 

utveckling av en förståelse av detta ämne (subject matter) hos eleven. De 

menar att uppfattningar hos olika didaktiska forskare går från att se det som 

en väldigt stark koppling mot att inte se någon koppling alls. Hirst menar 

(1974, s. 126) att en analogi är att se lärandet som ett pussel. Det spelar ing-

en roll i vilken ordning man lägger bitarna, men det finns ändå än ordning i 

hur de sitter ihop.  

Ett annat exempel är Wright, Fisk och Newman (2014) som har studerat 

förståelsen av den centrala dogmen och hur pilen i DNA          RNA förstås 

av förstaårsstudenter. Resultaten visar att pilen är kontinuerlig källa till för-

virring även i högre årskurser. Där forskaren menar att pilen innebär att 

DNA transkriberas till RNA, föreställer sig många studenter att pilen innebär 

att DNA omvandlas till RNA, till exempel, som i en kemisk reaktion.  Ef-

tersom många studier har visat att elever i skolan har svag uppfattning eller 

helt saknar modeller för vad gener är eller hur genexpression fungerar, är det 

inte konstigt, menar de, att det då blir problematiskt att undervisa om mer 

komplexa processer. Men hur och var tar man fasta på detta och bygger en 

undervisning som kvalitativt utvecklar studenternas förståelse? 

 



 72 

Formulera centrala kunskapsformer 

Paul Hirsts frågor ledde honom fram till att formulera de, på sin tid, diskute-

rade kunskapsformerna som en grund för att organisera en liberal education. 

Vad behövs för att bli en god medborgare? Vilka historiskt utvecklade sätt 

att förstå verkligheten är centrala för utbildning? Frågorna är förstås lika 

aktuella idag, men kanske inte i termer av liberal education och kunskaps-

former. Carlgren (2010) har utvecklat tanken om en epistemological practice 

turn, och på så sätt mer renodlat om hur vi uppfattar kunskap och kunskaps-

bildning idag. Den bildande visionen har utvidgats till att inte bara gälla 

kunskapsformens begrepp, metoder och regler, utan även dess värderingar, 

verktyg och traditioner, som innebär en mer komplex bild av verksamheten.  

Denna avhandling handlar om högre utbildning i biologi, men det skulle 

ändå gå att kunna spekulera om en liberal education i biologi. Vilka kun-

skapsformer är centrala inom biologi och som en blivande god biolog bör 

förstå? Begrepp och fakta är förstås centrala men är beroende av ett sam-

manhang där de används. Genom att vända intresset från en fråga om cen-

trala begrepp till en fråga om kunskapsformer - eller kunskapsprojekt 

/metoder /diskurser - kan fokus läggas mer på centrala biologiska problem 

och vad kunnande i biologi kan innebära. Det skulle i sin tur kunna leda till 

ett annat sätt att organisera utbildningsinnehållet och det är ur det perspekti-

vet denna avhandling hoppas kunna ge ett bidrag.  
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Summary 

What does it mean to know biology? What, therefore, is it important to teach 

about? This thesis is a study in didaktik of knowledge content in biology at 

the university and it specifically focus on content concerned with the gene 

concept, a content which is central to biology generally. It is also an im-

portant concept in teaching. The question "what is a gene?" is a question that 

both pupils at school and students at the university can get.  But what does it 

mean to know about the gene? The answer to that question is not found by 

looking up the term in, for example, a glossary in a textbook, if it were that 

easy, students would have little problem with the concept. The answer, I will 

argue, is found by studying the biological context in which the term is used. 

We therefore need to study the gene concept in use and in the various forms 

of knowing where it is expressed. 

A classic material in an educational context is the textbook. In the natural 

sciences the textbook has a special position; if something is “textbook 

knowledge” it is established and true.  The first study therefore is about the 

textbook. What clues can we get about what it means to know about the gene 

through studying the gene concept in use in a textbook entitled Biology? The 

answer concerns ways to express what genes are or do that can be attached 

to the development of science and the understandings of genetics and cells. 

But is this a textbook construction of contents in biology? 

The second study is about what clues we can find if we look at the pro-

duction of knowledge in research texts. By using a rephrased version of Paul 

Hirst’s (1974) forms of knowledge, I characterize how the scientific contexts 

for gene concept use differ. Even here we find different gene uses and the 

gene concept slides around in an epistemic drift, associated with different 

meanings and different content leaps. This epistemic drift and the different 

kinds of leaps of content that take place can be attached to the various scien-

tific contexts in terms of different knowledge projects, questions, and meth-

ods. What does this mean for teaching in biology?  

Another clue about what it means to know something about the gene and 

the impact it may have on teaching is the third study, in which I follow an 

integrative research project in biology. Different sub-disciplines have come 

together to solve common problems. The researchers' meetings where they 

explain their data to each other becomes a practice of didaktik. This means 

that different kinds of scientific contexts, but also different gene uses meet.  

The gene is not easily moved to a new context in a biologically meaningful 
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way, regardless of whether it concerns the physical gene (such as moving a 

gene between the butterfly and a fly) or knowledge about it. Even the scien-

tists encountered new gene applications. To know biological facts such as 

what a gene is, therefore is closely tied to a specific context in which the 

term gene derives its meaning in solving scientific problems. Different con-

texts take different contents for granted and make different content leaps. 

This has implications for how the concepts could be made meaningful in 

education, what may be needed to be explained, how biological knowings 

relate to each other, and how the content can be organized.  

 

Biology at the university and in schools 

Biology as a subject and discipline, in Europe and the United States, has a 

rather diverse background. The term itself was coined in the early 19th cen-

tury for the study of the living world, but exactly what that meant is a bit 

unclear (Farber, 1982). One reference mentions the natural history perspec-

tive, which at that time was developed methodologically particularly in mor-

phology and systematics, another the physiological science, which had a 

completely different set of experimental techniques (Farber, 1982 describes 

various references). 

The teaching of biology in the first decades of the 20th century at school 

alternated between being very detailed (naming all the bones of a crayfish) 

or, on the contrary, very general (how to manage dental hygiene).  At uni-

versities there seemed to be watertight walls between the various disciplines 

of zoology, botany, and physiology, with departments in the United States 

as, although not entirely unproblematic, exceptions. A fundamental scientific 

core that motivated studies on the subject biology seems to be missing, de-

spite attempts by established biologists as Thomas Huxley, to unite the dif-

ferent fields. 

Already when the term was coined, the discipline biology included an un-

clear number of sub-disciplines. The zoologists and the botanists were strong 

in their respective quarters and physiologists felt closer to other experimental 

branches than any kind of natural history. Biology as a concept, I would say, 

has mainly survived in relation to the school. It is and it has been since the 

beginning of the 20th century, a school subject. The variegated background 

survives to this day, with a series of biological sub-disciplines, why it would 

be justified to talk about the biological sciences rather than biology as a co-

herent discipline. It can then, in turn, be asked what this implies regarding 

the organization of contents of teaching and for other teaching and learning 

problems. This means questions of a didaktik nature. 
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The lens of didaktik 

Teaching always involves certain students or pupils. Examples of questions 

that might be asked are: What transformations of the content do we need to 

do? What choices and selections? Will the simplified explanatory models of 

content mean a productive progression of learning and understanding? How 

do we create meaningful contents for our students to learn? How can the 

content be understood and perceived, both among teachers and learners? 

What kind of content develops in the educational room where teachers and 

students interact? How does the environment influence the content to be 

learned? These are all examples of questions from a didaktik point of view. 

Didaktik is not a consistent theoretical framework but consists of a series of 

different national traditions in Europe, which are more or less influenced by 

each other. It is not so common to add a didaktik perspective on higher edu-

cation as it is for school. What I would like to highlight here is that what is 

common for many European countries, as for example Sweden, Denmark, 

Norway, Holland, Germany, and France, is that when they are studying edu-

cation through the lens of didaktik, it means to focus the content of the teach-

ing and learning practice.  

 

Practice of didaktik for higher education 

Didaktik is developed in relation to the concept of bildung in school (Wick-

man 2015; Weniger, 2000) and questions about how school can improve in 

developing informed citizen.  But what does a practice of didaktik look like 

in higher education? In a course in science, it is rarely only one teacher. In 

addition, "the class" can be quite loosely composed for a specific course for 

a certain number of weeks. Teaching in higher education is distinguished by 

the lecture as a form, where the student can choose to participate or not. The 

lectures can be more or less built on dialogue and they are typically held by 

different lecturers with specific knowledge of the actual content taught. Cur-

ricula are often vaguely written for practical reasons. Teaching as an activity 

also has low status, something that applies generally in a comparison of two 

Swedish universities and two high-ranked universities in the United States 

(Bienenstock, Schwaag-Serger, Benner, & Lidgård, 2014). It is not teaching 

that provides merit and continued funding. The assistant professors profes-

sion as teachers is therefore not obvious. A meta-analysis of published stud-

ies on the relationship between research and teaching (Hattie & Marsh, 

1996) has also shown that there is no relation between high quality of re-

search at an institution and high quality of education. In other words, just 

because the research is good, it is not a guarantee that the teaching is of the 

same high quality. 
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The Latin root of the word disciplina is derived from a word meaning an 

educational environment of some sort and instruction of disciples 

(Kockelmans 1979, cited in Klein, 2006). At the end of the 19
th
 and in the 

early 20
th
 century the sciences were institutionalized as disciplines, divided 

into separate academic divisions (Klein, 2006). This segmentation has con-

tinued so that "... the current proliferation of disciplines creates potential 

difficulties, as different fields may use language differently, make use of 

different methods and ways of interpreting data, and prefer different kinds of 

explanations" (Brigandt, 2010, p. 296). Today a discipline is essentially a 

knowledge producing environment. These environments are also open sys-

tems that are strongly influenced and changed by various forces in what they 

are doing (Trowler, 2012). Disciplinary knowledge is eventually transformed 

into a teaching subject. 

Some issues on previous research 

The relationship between research and teaching in higher education has a 

long tradition, with the Humboldt University in Berlin from the beginning of 

the 19th century as a model (Smeby, 1998). "In principle, teaching should be 

based directly upon a professor's own research, and students and teachers 

should jointly search for truth" (ibid. p. 5). But what this relationship be-

tween research and teaching really looks like nowadays, and also at various 

levels of higher education, is a major issue (Badley, 2002; Smeby, 1998). 

Studies concern organization, teaching cultures and policies, teaching meth-

ods and learning (Neumann, Parry & Becher, 2002).  On the other hand, 

more discipline-based studies on teaching and learning are being carried out 

(discipline-education-based research, Singer, Nielsen & Schweingruber, 

2012). 

A general description of previous research into biology teaching for high-

er education is that the field is quite young and rather local. A larger com-

munity for research into higher biology education was formed, for example, 

in the United States in the year 2010 (The Society for the Advancement of 

Biology Education Research, SABER) and in Europe there is a loosely com-

posed group of individuals (ERIDOB) who meets and focuses on, for the 

most part, biology at school. 

Also, there are several scholarly or disciplinary-based journals concerning 

biological sub-disciplines. In an editorial to the first re-release of Advances 

in Physiology Education, Modell (1989) points out the difficulties on being a 

lecturer; to keep pace with their own research, to perhaps teach in areas pe-

ripheral in relation to their own research, and to also keep up with the devel-

opments of how teaching should be conducted. To gain experience in disci-

plinary-based journals are a way to help those teachers to meet the challeng-

es, according to Modell (ibid.). 
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Dirks (2011) has made an overview of discipline-based educational re-

search on the subject biology between the years 1990-2010, and states that 

most studies are about student learning of biology concepts, student attitudes 

or beliefs toward learning biology, and the development or use of validated 

assessment instruments to measure student performance in biology.  Dirks 

argues that very few studies are framed by a theoretical framework and if 

there is a framework then it is cognitively based. 

Research studies on biology in higher education through the lens of did-

aktik are few. Some early examples are studies on conceptualizations of 

student teachers (Pedersen, 1985; Bergqvist, 1985) and the university stu-

dents' understanding of the theory of evolution (Halldén, Hansson & Skoog, 

1994).  Another example is Wickman and Östman (2002). Although the 

authors themselves pose the question of how students create meaning, the 

study illustrates what it means to know a biological fact when students learn 

about insect morphology. Students are supposed to learn to distinguish dif-

ferent characteristics of insects by studying pinned specimens and help 

themselves by using the textbook and the teacher's written instructions on 

what to look for. But it turns out that to be able to find the wings of for ex-

ample a bumblebee was not so easy using only the written material and frag-

ile pinned insects as support.  

What can be concluded from the students' struggling with the insects and 

the material? To know what an insect wing is means to know how a wing 

looks in different developmental stages of the insect, how it looks in differ-

ent individuals as well as in insects that belong to different orders. It also 

means to be able to see live compared to dried specimens and have experi-

ence of what can happen with dried specimens. To know such a supposedly 

simple thing like a "wing” turns out, from a biological perspective, to in-

volve a range of knowing about insect development and variation. 

The gene concept 

From a biological perspective, the knowledge of "gene" has undergone a 

huge development in the 20th century, as is depicted in detail by for example 

Portin, 2002 or Keller, 2000. But from a diffuse notion of "particles" in the 

cell up to today’s knowledge of fragmented genes, overlapping genes, gene-

splices, untranslated genes, and a complex relationship between DNA, RNA 

and proteins in the cell, there is a big step. 

Albuquerque, Rocha de Almeida and El-Hani (2008) have studied the 

gene concept use in cell and molecular biology textbooks. They note that the 

gene concept is used with different meanings, while textbooks present the 

different experimental results which led to the so-called collapse of the con-

cept of the gene. They highlight that "... these text books do not use them 

[the results, my note] as a basis for challenging those ideas, or, generally 

speaking, for proposing any explicit discussion about the difficulties current-
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ly faced to understand what is a gene"(ibid., p. 232). In other words, alt-

hough the cell and molecular biology books show the complexity of gene 

concept from a biological understanding, they do not take a step back, so to 

speak, and consider what it means for the understanding of the content, or 

what the consequences are when it comes to understanding what a gene is. 

Other examples of studies are Lewis and Wood-Robinson (2000) who 

studied school students’ written answers on questions about basic genetics 

and the concepts of "gene", "chromosome" and "cell". In their study they 

found not even identifiable alternative conceptions, but widespread confu-

sion and uncertainty, such as where to find the genes, or how cell division 

and transfer of genetic information are linked. Chattopadhyay (2005) used 

the same written forms as Lewis and Wood-Robinson (2000) and found sim-

ilar problems in school children in India. 

In science, concepts have a central organizing role and they constitute, in 

fact, most of the content (DeBoer, p. 201, 1991). A basic idea of what it 

means to learn biology is also that it means to learn key concepts and princi-

ples (Anderson & Hounsell, 2007). A series of studies are showing the bene-

fits of conceptual maps for student learning in higher education (Novak, 

1990; Kinchin, 2000; Yin, Vanides, Ruiz-Primo, Ayala, & Shavelson, 2005). 

They help the student, for example, to get a "skeleton" (Bramwell-Lalor & 

Rainford, 2014), a way to visually show how concepts are related or a way 

to get perspective on where uncertainties exist. There are various methods to 

find and develop conceptual understanding. Smith and Knight (2012) refer to 

multiple-choice tests that can be used on larger groups of students in higher 

education. It is conceptual understandings and misconceptions/alternative 

conceptions that is typically measured (D’Avanzo, 2008).  

The term in itself, "concept", for example, can be defined as "[…] a men-

tal representation of a class of objects or events that share one or more com-

mon properties." (Ormrod, 2012). Conceptual change is explained in such a 

context as to change the knowledge structures (see, for example  Kinchin, 

De Leij & Hay, 2005) and a natural consequence would be to make use of, 

for example, the conceptual maps. Lemkes (1998) view of concepts is that "' 

Concepts' as they are used in scientific communication, and in scientific 

work generally, are not defined by the common denominator of their repre-

sentative, but by the sum, the union of meanings implied by all these repre-

sentatives” (Lemke, 1998, p. 110). That is to say, the concept is not a single 

entity but an abstract concept that represents rather a range of multi-modal 

designs (graphs, models, pictures, words). Students' learning of concepts 

would, with such a view, be to understand all the different multimodal repre-

sentations a concept is matched by. This thesis intends to further develop the 

perception of concepts. One can for example ask where the different multi-

modal representations originate and what kind of activities they are useful in. 
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Aims and questions 

By looking at the biology subject's history, we see that the discipline itself is 

a bit fragmented. Studies on the gene concept from the learning point of 

view show that it is a concept which is problematic to learn. It is also diffi-

cult for philosophers to agree on a common meaning.  The historical devel-

opment of science shows a concept-situation that has developed significantly 

in terms of content. From a didactic point of view, we can ask questions 

about the content and the manner in which it can actually contribute to learn-

ing problems. What does it really mean to know biology? What is important, 

therefore, to teach about? What transformations of didaktik do we need to 

do? The overall question is how knowings about the gene is expressed in 

different kinds of knowledge content at university.  

This means, initially, to turn the focus from students’ learning and instead 

discuss the content that the students are offered to take part in. Then follows 

examples of scientific contexts and how the gene concept usage is varying 

with the context. 

Summaries of studies 

This thesis overarching question is how knowing about the gene is expressed 

in different kinds of knowledge content at university. Therefore, it is based 

on three different studies with three different types of contexts to exemplify 

the knowledge content in biology that deals with the gene: the textbook, the 

research article, and the meetings in an integrative research project. The 

studies apply qualitative methods which interpret and characterize the con-

tent. The focus is on describing qualitative differences in the materials, in-

stead of the general and common (Larsson, 1986; Cohen & Manion, 1989). 

Study I: The necessity of making visible concepts with multiple 

meanings in science education: the use of the gene concept in a 

biology textbook 

The purpose of this study is to investigate the biology content presented to 

students in the form of a textbook. The background is well-documented stud-

ies of learning problems in genetics and in neighbouring topics, as well as 

problems with the philosophical clarifications of the gene concept. The pur-

pose of the study is to investigate the manner in which the structure of teach-

ing material could cause problems for student learning. The study therefore 

turns from focusing on learning to focusing on the content as a contributing 

problem. A textbook for higher education in science may be considered to 

represent the disciplinary science fundamentals. The gene concept therefore 

acts both as a scientific representation and at the same time as a subject of 
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instruction in the textbook. The question is how the gene concept is used and 

understood in the different sub-disciplines in biology that is expressed in the 

textbook. 

Biology by Campbell and Reece (2005) is an example of a much used 

textbook in the United States in particular but was also widespread in Eu-

rope. One of the objectives of the authors is to focus on explaining key con-

cepts, which is why it is particularly interesting to see how such a central 

concept as the gene is discussed. The book also covers the sub-disciplines 

that make up the subject biology. The book's distribution, extent, two au-

thors, and the book's focus on concepts (p. iv, ibid.) makes it a useful object 

to study to see if there is a variation in the gene concept that is used. 

The textbook's chapters are in part organized in accordance with the his-

torical development of the various disciplines in biology.  The gene certainly 

has a long and rich history, and in that sense the textbook presentation has a 

historical character. Since the development of knowledge is often not linear 

but can grow in relation to different issues of research, this may have an 

impact on how the gene concept is used in a variety of ways.  Therefore, this 

article begins with the historical development of the concept of the gene. The 

next step is to study the use of the gene concept in various parts of the text-

book in order to find out any inconsistencies and variations in use. The 

method is inspired by the phenomenographic method (Larsson, 1986). 

Results 

Through a comparative analysis of typical statements within each textbook 

chapter, qualitatively different genetic concepts which, in principle, denote 

different meanings could be discerned.  In the categorisation of variation the 

historical development is used as a reference framework. 

In the book, the gene was characterized as: a trait, an information struc-

ture, an actor in the cell, a regulator in embryonic development, or as a 

marker for evolutionary change. 

The various sub-disciplinary contexts consist of historical, sociological, 

and scientific processes - as practices. Different practices create different 

discourses, different ways of talking about and referring to genes. The con-

cepts we use today often bear traces of a history which have an effect on the 

meaning of them.  The use of a comprehensive textbook covering the whole 

of biology, could give the impression that biological knowledge is a coherent 

body of knowledge. However, the analysis shows that there are significant 

differences between fields with regard to the concept of the gene. The gene 

concept is far from being presented in a consistent way. The conceptual vari-

ation is not explicitly treated in the textbook, which gives room for confu-

sion when students learn about genes and genetics. 
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Study II: Epistemic drift of the gene concept in genetics research 

articles: Possible consequences for teaching concepts with 

multiple meanings 

Is the variation in the gene concept merely a textbook construction? To fur-

ther explore what it means to know the gene this study is directed towards 

the use of the gene concept in scientific contexts in terms of primary texts or 

research articles. How can we characterize the scientific contexts where the 

gene concept is used as seen through scientific primary texts?  

The work is inspired by Paul Hirst’s (1974) way of thinking about 

knowledge context in terms of concepts and conceptual use. His way to 

structure forms of knowledge is used here to qualitatively distinguish scien-

tific contexts on sub-disciplinary level, where the gene concept is used. The 

criteria are somewhat redrafted and developed, to emphasise that the study 

does not involve major forms of knowledge (science as opposed to, for ex-

ample, history) but narrower scientific contexts.   

The purpose of this study is to analyse the scientific context in which the 

concept of the gene is used and describe the relationship between use and 

context of the gene concept. Questions asked include using Hirst’s (reformu-

lated) criteria for forms of knowledge to examine what the difference is be-

tween the scientific contexts in which the gene is used. How is the gene con-

cept used in these contexts? It is further discussed what can be said about the 

gene concept functions within science and what they might mean when the 

gene becomes a subject of instruction in biology?  

Method 

This work used five research articles from the journal Genetics year 2006 as 

a case study. The texts are studied with respect to the use of the genetic con-

cept and the scientific context it is used in by using and developing Paul 

Hirst’s (1974) categorization of conceptual knowledge. The context and use 

of the gene concept in the five articles are thus characterized and compared 

on the basis of: 

• Knowledge project, i.e. ways to organize the problem 

• Methods, i.e. ways to practically solve the problem 

• Central concept use, i.e. ways of communicating the problem, here 

specifically in terms related to the gene concept 

Results 

Each article is characterized based on knowledge projects, methodological 

context and gene concept use. The results from the various articles are then 

compared on the basis of gene concept use. 
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The gene function in knowledge project: answer different types of questions  

The gene meanings can be attached to various knowledge projects and the 

purpose of using the gene in that specific research. The gene is used to study 

the mechanisms of chromosome recombination, regulation of coding infor-

mation, regulation of total gene expression, and evolutionary processes. 

The gene is a carrier of various problems or issues which do not have the 

gene itself in focus. That is to say, that it is not what the gene is that is im-

portant, but its role in, for example, recombination or body development. 

The gene concept in methods to study genetic material: genes are retrieved 

from different organisms/different experimental conditions  

Specific questions lead to certain types of methodology, which in turn leads 

to certain types of gene concept use. The concept is associated with the dif-

ferent experimental conditions. Model organisms range from maize and 

yeast cells to red flour beetles to birds. It is not one kind of method used, but 

a whole compound of different methods. The image of what it takes to solve 

a scientific question becomes more complex during a close up study of what 

is actually happening.  Studies are related to very different model organisms 

and the problems with getting the genetic data are different. It is therefore 

partly different procedural knowledge associated with the laboratory practice 

and the use of the gene concept. 

The gene concept use: used in different conceptual contexts 

The knowledge project leads to a particular context, conceptually. The con-

ceptual context consists not only of the properties that are associated with 

the gene. The conceptual context also means the concepts used in addition to 

the gene concept in a specific knowledge project, which is leading to differ-

ent kinds of content leaps. 

Different meanings of the gene are expressed, depending on what re-

searchers know about the gene in question or what is in focus. The different 

ways of looking at genes that have evolved from the beginning of the 20th 

century and onwards still exist. Different methods provide different opportu-

nities to express things about genes. And many methods are still used, not as 

the end point as when they were developed, but as a part of methodology. 

Overall, this leads to a genetic concept that slides around and makes content 

leaps in meanings. Meaning is for example shifted between the gene being a 

concrete, passive part of a large molecule, to being an actor and regulator of 

cell processes, and a trace of evolutionary events.  This I would like to call 

an epistemic drift. 
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Study III: A Didaktik analysis of an integrative research project 

in biology: meetings between the different forms of knowledge 

The study of biology as a discipline gives reasons to expect differences be-

tween different sub-disciplines (see for example Brigandt, 2010), while in-

terest in integrative courses is expected to increase (Chandramohan & Fal-

lows, 2008). This means didactic reasons to study what impact the differ-

ences can have on teaching.  At a university in Sweden, a comprehensive 

integrative biological research project around the phenomenon of evolution-

ary adaptation is currently on the way. Different sub-disciplines have joined 

together in shared issues to resolve, from gene regulation to the expression 

of different adaptations. The project presents an alternative way to study 

biology and an understanding of biological knowledge as not only sub-

disciplinary or referred to a certain hierarchical level. 

The purpose of this study is therefore to explore what it means to under-

stand and know biology, which is illustrated here with the integrative re-

search project in which various sub-disciplinary fields meet. What are the 

content conditions for the development of knowledge?  What are the charac-

teristics of content that emerges from this integration? The aims are exam-

ined with the questions: what are the differences in forms of knowledge, in 

terms of knowledge project, methods and conceptual contexts? What are the 

different ways of using the gene concept that can be distinguished? 

By using the approach developed in study II, which has its basis in the 

Hirst’s (1974) classification of different forms of knowledge, the integration 

is characterized structurally, experimentally, and discursively (especially 

gene-concept talk). Material collected on the integrative research project 

consisted of project plans and other project documentation, recorded inter-

views with representatives of the project and recorded group meetings, 

where the participants of the project presented the data from their respective 

subprojects to each other.  

Results 

Initially, the results established four research areas under two main divisions. 

On the basis of statements where the researchers spoke in general terms 

about the project, the two main rough divisions of research traditions could 

be noted: the more molecularly oriented and the more ecologically oriented. 

These divisions are also coupled to the two research systems that are in-

volved in the project, namely the Drosophila system (fruit fly) and the Pier-

is-system (butterfly). These are two very different model organisms, one has 

been studied genetically for over 100 years (Drosophila), and the other has 

been studied ecologically for over 100 years (Pieris). These conditions mean 

very different methodological tools that are historically developed. In gen-

eral terms, one research tradition is more data-driven; the other is more hy-

pothesis-driven. 



 84 

What is noticeable during the group meetings and interviews are different 

ways to talk about genes. For the more ecologically oriented participants, the 

genes are more about differences in various polymorphisms (different func-

tional or morphological characteristics of organisms in nature). For the mo-

lecular oriented participants, genes are more about cellular mechanisms, 

genes are mutated and the effect investigated in a cell or organism in the 

laboratory. To the question "What is adaptation" the different sub-disciplines 

would perhaps give different answers; on the one hand one about fitness and 

on the other a response concerning design. Differences in questions and 

practices also lead to a gene concept that is embedded in different conceptual 

contexts where different features of the gene are central and various content 

leaps are made. 

The study shows that participants in the research project are involved in 

different professional practices, which are directed to answer different kinds 

of questions. That in itself is nothing new and is consistent with the research 

application form. But from a didaktik point of view, these clarifications stand 

out. What are the dimensions of the content that is emerging? The gene is 

not so easy to just move on to a new context so that it is biologically mean-

ingful, whether that means the physical gene (such as moving a gene be-

tween the butterfly and fly) or the knowing about genes. To understand and 

to know biology becomes in this integrative project not just a matter of using 

various model systems and methods, but also a question of integrating dif-

ferent forms of knowledge; possible ways of knowing and ways of seeing. 

Discussion 

This thesis has as its main focus how knowledge about the gene concept is 

expressed in different kinds of knowledge content at university. The results 

from the studies are the following:  

Study I: By turning the focus from learning problems to problems of content 

and analysing a common textbook in biology, the result is that the genetic 

concept is not used in only a single manner but that it depends on the scien-

tific context in which the term is used. 

Study II: The scientific context can be characterized on the basis of its 

knowledge projects, methods, and conceptual network. The gene concept 

varies with research questions and methodological conditions, leading to 

meanings of the gene concept that are "sliding around" in different content 

leaps in an epistemic drift. 

Study III: By studying the meetings of forms of knowledge (i.e. 

knowledge projects, methods, and conceptual networks) in an integrative 

project in biology, it becomes clear that knowledge projects, in turn, depend 

on an additional context, namely the historical. Research issues depend on a 

specific context that is made up of special research systems; organisms with 
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their conditions, methods, tools, and concepts.  Different methods provide 

different opportunities to talk about reality, different model organisms pro-

vide different possibilities to solve problems. A guiding question is therefore 

what you need to know to be able to do what you want to do.  

To know biology 

With a reinterpretation of Hirst (1974), I would argue that the biological 

knowledge is more than the statements contained in, for example, a text-

book.  What is associated to knowing biological facts, such as, for example, 

to know what a wing of an insect is or what a gene is, turns out by closer 

examination to depend on a wide range of more contextual aspects. A “cor-

rect understanding” is complicated by contextual assessments. Instead of 

focusing on the concepts, one might instead ask what knowledge projects, 

problems, questions, methods, and associated conceptual contexts that are 

central.  How does the content switch focus and what valuations and dis-

cernments are important? When is it important to be specific, and when is it 

not, and when is it not possible to be specific? If the so called map of 

knowledge consists of different forms of knowledge, it means a complex 

picture of knowledge projects, methods, and conceptual contexts. 

Knowledge of the gene 

How will we reply to the question of what a gene is? Most philosophers have 

concluded that that question is hopeless to answer (Waters, 2014, p. 124). 

From a biological point of view, the meaning depends on the context.  This 

study on the variations of the gene concept implies that the image of the 

scientific concepts’ constant meanings becomes more problematic. In any 

case, the concept of the gene does not have a constant meaning. Meanings 

evolve as practices evolve and knowledge becomes more complex. The re-

sults are in line with a series of studies relating to school books (Gericke & 

Hagberg, 2010; dos Santos, Joaquim & El-Hani, 2012).  

Studies II and III likewise show that the variation also exists in the scien-

tific context. What does this mean for the organisation of teaching? There is 

an underlying issue of progression that I, however, do not examine here be-

cause it also involves a discussion about the relationship between the 

school's content and higher education. What I would like to raise in this con-

text is another issue relating to a particular view of conceptual understand-

ing. First, one may, instead of misconceptions, talk about contextual con-

cepts, second, one could focus more on how to understand the misconcep-

tions based on a variety of conceptual context. Colucci-Gray, Perazzone, 

Dodman, and Camino (2013) are using concept maps based on that aspect. 

In an interdisciplinary course on sustainable development, the concept maps 

indicate how concepts are used in different ways in different disciplines. 

Through the designs of conceptual maps concerning key concepts in biology 
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such as "gene", they are used as "... tools designed to aid conceptual restruc-

turing as an ongoing process ... of establishing links between ideas and creat-

ing new meanings and ideas "(p. 161). Hamza and Wickman (2013) also 

show in a study in school that to work with conceptual maps hardly makes it 

easier for the teacher to increase understanding by the learner. The students 

show the same kind of problem with "implementing" a conceptual map as to 

"implementing" a laboratory over the corresponding objects. The same result 

is hinted in Bramwell-Lalor and Rainford’s (2014) study of the concept 

maps used in higher education, where the teacher in the study expressed 

having to be very involved when students produce their concept maps. 

The image of the gene concept as it appears in this thesis is therefore a 

contrast to the focus on teaching students to learn the definitions of concepts. 

In teaching the gene concept is handled as something in itself, in research the 

gene concept has a function in a knowledge project. Biologist Haldane ar-

gued already in 1936 (pp. 355-356) about understanding the difference be-

tween the use of genetics concepts in research and the use of the concepts in 

other contexts: 

A geneticist, like a chemist, can do a lifetime of good work without examining 
his fundamental assumptions. … The geneticist must and will continue to use 
such expressions as “a gene for extra wing veins” even though the substitution 
of this gene for its normal allelomorph only produces extra veins in presence 
of certain other genes and a certain environment. Nevertheless such expres-
sions, appropriate as they are to laboratory experiments, are less so to agricul-
ture and grossly inappropriate to eugenics. 

 

This can be compared with Pramling and Säljö’s (2007) study on metaphors 

in popular science and how anthropomorphic metaphors (such as “genes 

decide, do, etc.”) can lead to the mistaken conception that genes are actually 

deciding actions: "Anthropomorphic metaphors are used for making sense 

and communicating, but when the qualifications regarding the modelling 

tool are left out, the claims are made on a level of description to which this 

knowledge does not respond" (p. 291). In the transformation of content be-

tween different contexts, the risk is that something is lost. The question is 

what and what the consequences are. 

From discipline to subject matter and content of teaching 

Study III raises questions about what students need to discern in the kind of 

integrative education that biology often is. What does the high degree of 

specialization mean for the transformation of knowledge into an educational 

context? It is difficult to see that specific disciplinary knowledge easily 

could be transformed to provide facts and methodologies on a subject. 

In studies II and III, this means that the researchers, who are working to 

solve scientific problems, carry different perceptions of its object of study 
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based on the artefacts they are working with and the methodology, the tech-

niques and the conceptual apparatus that follow. These perceptions are de-

veloped but also carry their history with them in an epistemic drift. The 

gene, which in the early 20th century was a theoretical term for understand-

ings of heredity, is at the beginning of the twenty-first century different 

things depending on the different experimental situations. In a population 

biological context the gene as polymorph has a causal relationship with a 

specific phenotype. In a molecular biology context, the gene as a molecule 

has causal relationships to other molecules.  

It is easy be blinded by the scientists' focus on results. That which is pre-

sented and discussed by the researchers themselves is primarily results from 

different experiments. But from a teaching standpoint, the entire context, 

which for the researchers is relatively obvious, is important. Questions to be 

asked are for example:  What do we need to know in order to do what we 

do? What is being examined, why, why is it important, how you go about it? 

What are the wrong steps, weaknesses, and opportunities? How do different 

parts fit together? What do we take for granted? Wartofsky’s (1979) clarifi-

cation that how we perceive is concealed in what we do offer some theoreti-

cal assistance. Perception is expressed in the artefacts’ complexity in terms 

of means of communication (language, images) and ways to produce (meth-

ods, tools) as well as in the practice of teleology or goal directedness. Prac-

tice is always directed to a purpose.  

Reconstructing meanings means therefore in this context to reconstruct 

the central point of the situation or activity. In other words, to organize edu-

cation means a patchwork of different contexts, which may or may not hook 

into each other like pieces of a jigsaw puzzle. These pieces or forms of 

knowledge are driven by different questions, rather than forming various 

fixed hierarchies. They are also contexts that may have very different meth-

odological conditions. For example, there is a difference between working 

more data-driven compared to more hypothesis-driven. Will this affect the 

way we teach the sub-discipline? In the first case, for example, it is im-

portant to be able to assess if there are results, the amount of data required, 

and to know advanced concepts and methodology. In the second case, for 

example, it is important to consider various models of how things might 

work, planning studies carefully, thinking through complex contexts, and 

how different parameters have effects.  

There are, of course, a variety of educational ways to then manage teach-

ing, but even in the face of a traditional lecture situation, it is possible to 

think about the type of problems that are interesting and what types of ap-

proaches to solve them there are. Researchers that teach might also reflect on 

what it is that motivates the subject research and the ways in which 

knowledge is improved in the discipline. Questions to ask are for example 

what the main problems are in the discipline, why they are important, how to 

go about solving them and what valuations and  content leaps you need to do 
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in that context. That is, to see the content of teaching as part of a profession-

al practice that extends the knowledge of scientifically relevant problems. 
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