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Abstract  
This essay examines the educational potential of three digital simulations. The aim of 
the study was to analyze the simulations, which are designed as experiments. They were 
aimed at enhancing students' learning in genetics in the subject of biology for upper 
secondary school and thereby pinpointing their educational potential. In order to obtain 
this data, a qualitative analysis has been conducted. The analysis model was based on 
four learning aspects that a science simulation should contain. The material collected 
has been problematized based on the known difficulties found in the education of 
genetics and if the simulations can facilitate these for students. What this survey has 
shown is that digital simulations can visualize invisible processes and phenomena that 
normally can not be seen with the naked eye. This can, in turn, help students with 
concepts and processes that are perceived by students as abstract and meaningless. 
However, the simulations need to take into account that several concepts in genetics are 
pronounced in a similar way, like meios and mitos, and in order to avoid confusing 
students, there must be built-in features that can explain them. Digital simulations can 
also help with the movement between organizational levels, a common issue for 
students, in ways that traditional learning tools can not do to the same extent. However, 
teachers need to develop digital literacy to achieve their educational aims. Students also 
need support in developing a visual literacy in order to interpret the visuals in a 
representation as they do not necessarily know what to focus on. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks den pedagogiska potentialen i tre digitala simuleringar. 
Simuleringarna var utformade som laborationer med syftet att öka elevers lärande i 
genetik inom ämnet biologi för gymnasiet. För att undersöka simuleringarnas 
pedagogiska potential genomfördes en kvalitativ analys, utarbetad utifrån fyra 
lärandeaspekter som en naturvetenskaplig simulering bör innehålla. Materialet som 
hämtats in har problematiserats utifrån de kända svårigheterna som finns i 
genetikundervisningen och huruvida de kan underlätta lärandet för eleverna. Resultatet 
visar att digitala simuleringar kan synliggöra osynliga processer och fenomen som inte 
hade varit möjliga att se i en vanlig laboration. Detta kan hjälpa elever att inte uppleva 
begrepp och processer som abstrakta och meningslösa. Dock behöver simuleringarna ta 
hänsyn till att begrepp i genetiken låter lika varandra, som meios och mitos, och för att 
undvika att elever blir förvirrade. För detta behöver det finnas inbyggda funktioner som 
med hjälp av text och bilder förklarar dem. Digitala simuleringar kan även underlätta en 
förflyttning mellan organisationsnivåer, vilket elever ofta misslyckas med, då de 
synliggör nivåerna på ett sätt som traditionella läroverktyg inte kan göra i samma 
utsträckning. Dock behöver lärare utveckla en “digital literacy” för att nå till sina 
pedagogiska mål. Eleverna behöver även få stöd i att utveckla en 
representationskompetens för att kunna tolka bilderna i en representation eftersom de 
nödvändigtvis inte vet vad man ska fokusera på.  

	  
Nyckelord: Biologididaktik, genetik, gymnasieskolan, simulering 

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  



	  

	  

	  

	   	  

Innehållsförteckning	  

Inledning.......................................................................................................................................................... 1	  

Bakgrund......................................................................................................................................................... 2	  
Koppling	  till	  styrdokument.................................................................................................................................................................................... 2	  
De	  digitala	  verktygen	  i	  skolan .............................................................................................................................................................................. 2	  
Digitala	  verktyg	  och	  lärande ................................................................................................................................................................................. 4	  
Digitala	  simuleringar	  och	  ämnet	  biologi ........................................................................................................................................................ 5	  
Genetikundervisningens	  utmaning ................................................................................................................................................................... 7	  
Vad	  behöver	  virtuell	  laboration	  ta	  hänsyn	  till? .......................................................................................................................................... 8	  
Syfte.................................................................................................................................................................................................................................. 11	  
Frågeställningar ........................................................................................................................................................................................................ 11	  

Metod................................................................................................................................................................11	  
Urval................................................................................................................................................................................................................................. 11	  
Datainsamlingsmetod	  -‐	  En	  kvalitativ	  simuleringsanalys................................................................................................................... 14	  

Resultat ............................................................................................................................................................15	  
Pigeon	  Breeding:	  Genetics	  at	  work	  -‐	  How	  inheritance	  works......................................................................................................... 15	  
Click	  and	  Clone:	  Try	  it	  yourself	  in	  the	  mouse	  cloning	  laboratory................................................................................................. 18	  
Gel	  Electrophoresis.................................................................................................................................................................................................. 20	  

Diskussion.......................................................................................................................................................22	  
Kan	  simuleringarna	  underlätta	  elevers	  lärande?................................................................................................................................... 22	  
Pedagogisk	  potential	  enligt	  de	  fyra	  aspekterna ...................................................................................................................................... 24	  

Slutsats ...........................................................................................................................................................25	  
Metoddiskussion....................................................................................................................................................................................................... 26	  

Referenser .....................................................................................................................................................27	  
	  

 
 

	  



	  

	   1	  

Inledning 
Jag utbildar mig till ämneslärare med biologi som huvudämne. Under min sista VFU 
(verksamhetsförlagda utbildning) stötte jag på en stor mängd olika digitala simuleringar 
avsedda att underlätta elevernas lärande inom ämnet biologi. Eleverna uppskattade 
inslaget av digitala simuleringar i form av bland annat virtuella laborationer men jag 
själv upplevde en osäkerhet kring simuleringarnas egentliga pedagogiska värde. Finns 
det kriterier som kan förklara vilka faktorer man ska söka efter i en simulering som kan 
avgöra dess värde? Som lärare kan man bli överväldigad av alla olika simuleringar som 
finns tillgängliga gratis. Under tiden då jag planerade lektioner testade jag några och 
använde mig även av dem under några lektioner men känslan av okunnighet kring 
ämnet fanns kvar. Tänk om jag under lektionsplaneringen hade valt bort en simulering 
som egentligen hade varit bättre? Jag önskade flera gånger att jag hade en större 
kunskap om vad man ska leta efter i en digital simulering för att avgöra på den har 
potential att underlätta elevernas lärande. För mitt framtida yrke som gymnasielärare är 
detta mycket intressant område att undersöka för att försöka reda ut vad det är som 
krävs i design och uppbyggnad av en simulering för att den ska ha ett pedagogiskt 
värde. 
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Bakgrund	  

Koppling till styrdokument 

Den 1 juli 2017 trädde förändringar i läroplanen för gymnasieskolan i kraft, läroplanen 
reviderades med syfte att stärka elevers digitala kompetens. Fram till den 30 juni 2018 
kommer lärare dock kunna genomföra undervisning även enligt den äldre versionen. 
Anledningen till denna revidering är att dagens elever lever i ett allt mer digitaliserat 
samhälle och förändringen ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur 
digitalisering påverkar individ och samhälle (Skolverket, 2017). Det ska även stärka 
elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt förhålla sig 
till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt (Skolverket 2017). 
Förhoppningen är också att det ska öka elevernas förmåga att lösa problem och omsätta 
idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg (Skolverket, 2017). 
Bland annat kommer det ske förändringar i “Gymnasieskolans uppdrag”. I läroplanen 
för gymnasieskolan i det andra kapitlet i “Övergripande mål och riktlinjer”, bl.a. anges 
det att det är skolans ansvar att varje elev bland annat… 

 
...kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande 

          
Gymnasieskolans läroplan, s. 5, 2011  

 
I den reviderade läroplanen under kap 1 i “Gymnasieskolans uppdrag” ingår det nu för 
skolor att…  

 
..skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna orientera sig och agera i en 
komplex verklighet, en verklighet med stort informationsflöde, ökad 
digitalisering och snabb förändringstakt. 

         Gymnasieskolans läroplan, s. 2, 2011 

De digitala verktygen i skolan 

Ito (2009) ger oss en tillbakablick på hur datorn utvecklades till att få den självklara 
platsen i klassrummet som den har idag. Trots en tidig misstänksamhet mot att använda 
sig av datorer i undervisning kunde tillslut inte de mest ihärdiga kritiker värja sig ifrån 
den potentialen datorerna hade för att underlätta lärande (Ito, 2009). Det datoriserade 
samhälle vi lever i är minst sagt ett bevis på detta. Ito (2009) påpekar också att under 
perioden som datorerna började ta mer plats i klassrummen förändrades synen på 
uppfostran och undervisning. Barns upplevelser och tillvägagångssätt för inlärning blev 
intressanta vilket gjorde datorer ännu mer tilldragande då de tillät en större kontroll för 
den som använde dem (Ito, 2009). Fleischer (2013) har i sin doktorsavhandling 
uppmärksammat arbetet med att införa allt fler datorer i skolan.  
 
En-till-en innebär att varje elev har tillgång till en personlig dator åtminstone i skolan, 
som är ansluten till internet. I Sverige motiverades de första en-till-en-projekten bland 
annat med en önskan att komma bort från den starka lärarauktoriteten och att öka 
elevernas studiemotivation (Fleischer, 2013). Fleischer tar upp olika en-till-en-projekt 
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som har genomförts i Sverige, ett exempel är en-till-en-projektet i Falkenbergsprojektet 
som genomfördes 2007 och presenterades av Tallvid (2010). Projektets mål var att höja 
elevers och lärares motivation och lust att lära vilket också resultatet visade hade hänt. 
Både den inre och yttre motivationen hade ökat och kom från möjligheten att presentera 
sitt arbete på ett snygg och väldesignat sätt. Upplevelsen av att det var lättare att 
producera text med en egen dator påverkade också den yttre och inre motivationen 
positivt menar Tallvid (2010). Trots elevernas mycket positiva inställning till att ha en 
egen dator kunde den dock inte motverka en fallande trend bland betygen hos eleverna 
(Tallvid, 2010). Detta trots att en majoritet av eleverna upplevde att de hade fått högre 
betyg tack vare datorn. Beak påpekade redan 2009 att elever som kommer till skolan 
har, till skillnad från lärarna själva, växt upp med den digitala tekniken. De är vana vid 
att vara uppkopplade en stor del av dagen samtidigt som de utför andra sysslor. De vill 
inte bara ha, de behöver och förväntar sig en flexibilitet, en bekvämlighet- och 
interaktivitet i undervisningen som vi finns i datorn (Beak, 2009). 

 
Vi har i Sverige ökat vårt datoranvändande och enligt en studie, som genomfördes 2016, 
av svenska folkets internetvanor kunde det konstateras att det finns i genomsnitt 2,07 
datorer och 1.13 surfplattor per hushåll (Davidsson & Findahl, 2016). Ett ökat 
datoranvändande gynnar en användning av digitala hjälpmedel i undervisningen då 
barn, i stor utsträckning, är vana med att arbeta med digitala verktyg när de kommer till 
skolan. Om man tittar på tillgången av datorer för elever i den svenska skolan är den, i 
jämförelse med övriga länder i Europa, förhållandevis god, liksom uppkoppling till 
internet (Hylén, 2013). Trots detta kunde Hylén konstatera i sin kunskapsöversyn av 
digitalisering i skolan att användandet av IT i skolan koncentrerades till vissa ämnen, 
som svenska och samhällskunskap. Denna statistik har publicerats av skolverket 2010 
och bygger på data insamlad 2009. Liknande undersökningar genomförs var tredje år 
och sedan 2009 har man sett en kraftig ökning av elevdatorer (Skolverket, 2013). Men 
som Hylén konstaterade fortsätter IT-användningen i vissa ämnen vara låg och 
detsamma gäller hur man använder sig av det. Skolverket har sedan följt upp 
användningen av IT och IT-kompetens i skolan och kunde 2015 presentera ytterligare 
ett resultat. Resultatet visade att skillnaderna mellan grundskolelärare och 
gymnasielärares tillgång på datorer eller surfplattor var nästintill försvunnen till skillnad 
på den motsvarande undersökningen som genomfördes 2009. Även fler elever har en 
personlig dator vilket beror på att många skolor har satsat på en-till-en vilket var en 
modell för att tillhandahålla datorer eller surfplattor till en elevgrupp, klass, årskurs eller 
hela skolan. Dock upplever många lärare i grundskolan- och gymnasieskolan att de 
fortfarande är i behov av kompetensutveckling inom IT. Trots detta ökar användningen 
av IT på lektionerna i alla ämnen i både grund- och gymnasieskolan. 
 
Liksom 2009 visade Skolverkets undersökning 2016 att det fortfarande är vanligast att 
använda det inom svenskundervisningen och i samhällskunskapen (Skolverket, 2016). I 
de naturvetenskapliga ämnena är det vanligt att använda sig av modeller och 
representationer i undervisningen. Många av dessa, tack vare en ökad användning och 
tillgänglighet av datorer, finns nu i digital form vilket ställer lärarna inför många val. 
Skolverket har med hjälp av Linköpings universitet tagit fram en modul som syftar till 
att utveckla lärarnas kompetens i hur och när man använder olika modeller 
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(https://larportalen.skolverket.se). Tibell (2017) påpekar att det är lätt att glömma att 
reflektera över sitt val av representationer samtidigt som det är centralt för att underlätta 
elevernas tolkning och förståelse för olika naturvetenskapliga fenomen. Modulen består 
av åtta stycken delar där läraren i varje del får ta del av material och reflektera över hur 
man bedriver sin egen undervisning.   

Digitala verktyg och lärande 

Många skolor har på senare tid börjat profilera sig med att kunna erbjuda varje elev en 
egen bärbar dator som en del av utbildningsmaterialet, förutom de traditionella 
kursböckerna (Säljö, 2010). Trots att det inte, som Tallvid (2010) påpekade i bland 
annat Falkenbergsprojektet behöver leda till högre betyg för eleverna. Men trots det har 
teknologins upptag i klassrummen inneburit stora förändringar i fråga om tillgänglighet, 
mobilitet, förvaring av information och möjligheten att få fram information (Säljö, 
2010). Förutom att digitala verktyg har praktiska fördelar har man genom att studera 
resultatet av elevers lärande som fått använda sig av en digital simulering kunnat 
konstatera att eleverna presterar bättre om de fått använda sig av en digital simulering 
(Akpan och Andre, 2000). Akpan och Andre (2000) undersökte just detta då de 
studerade hur elevers lärande påverkades av att använda sig av en simulerad 
groddissektion. I resultatet kunde de konstatera att elever i högre grad lyckades 
identifiera en grodas organ och deras funktion efter att de genomfört dissektionen 
digitalt. Eleverna presterade även bättre när de sedan genomförde en riktig dissektion av 
en groda och hade i uppgift att identifiera organ. I en annan studie som undersökte barns 
förståelse av månen, till exempel när den kan observeras och olika faser den befinner 
sig i, kunde resultatet visa på att digitala simuleringar kan underlätta elevernas kognitiva 
förmåga och deras lärande av komplexa vetenskapliga begrepp (Hobson, Trundle & 
Sackes, 2009). Man kan alltså konstatera att använda sig av digitala verktyg, som 
datorer, i undervisningen är komplicerat. I ett projekt som kallades Unos uno kan man 
se ytterligare exempel på komplexiteten i införandet av digitala verktyg. Unos uno-
projektet uppdrag bestod av flera delar, bland annat att identifiera olika effekter som 
genomförandet av en dator till varje elev bidrog med och hur elevers  
resultat, lärande och utveckling påverkades. Det visade sig att resultatet av datorerna 
ofta var negativt. Detta menar de beror på att datorn i sig inte ger några effekter, det 
som däremot avgör om införandet av datorer har en positiv effekt eller inte är om skolan 
som använder tekniken på ett bra sätt för att uppnå sina pedagogiska mål (Grönlund, 
Andersson & Wiklund, 2014). Detta menar de kan uppnås genom att lärarna utvecklar 
sin digitala literacy, som kan översättas till digital kompetens. Grönlund m.fl (2014) 
definierar detta som en: 

 
förmåga att konstruktivt och effektivt använda information och andra 
digitalt tillgängliga resurser, och skolans förmåga att kvalitetsbedöma och 
tillgodogöra sig metoder där tekniken används på bästa möjliga sätt. 

Grönlund m.fl, s. 38, 2014 
 

Brevik och Davies (2016) föreslår att digitala verktyg även skulle kunna ge fördelar för 
lärare och elever utöver det pedagogiska målet eller det syfte läroplanen avser att 
uppfylla. I deras studie visade det sig att digitala verktyg kan göra det lättare för lärarna 
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att uppfatta vilka strategier eleverna använder sig av för att förstå till exempel en 
process eller ett system. Detta berodde på att det engagerande och visuellt tilldragande 
utseendet kunde synlig- och tillgängliggöra elevernas interaktion med innehållet för 
lärarna. Dock påpekar de att på grund av det lilla antalet elever som deltog i studien kan 
resultatet inte generaliseras i en särskilt stor utsträckning. Men oavsett få deltagare i 
studien är resultatet intressant då det skulle kunna innebära att användandet av digitala 
verktyg kan underlätta för lärare att avgöra ifall en elev har fått förståelse för det som 
lärs ut då elevens resonemang blir mer synligt. Idag finns en stor mängd av digitala 
verktyg tillgängliga för klassrummet och lärare kan välja mellan animationer, 
simuleringar eller spel för att underlätta elevers lärande. Speciellt naturvetenskapslärare 
använder sig av modeller eller representationer i sin undervisning då många fenomen 
inte kan iakttas med blotta ögat. I och med den digitala tidsålder vi lever i används 
bland annat animationer och simuleringar för att stödja kompetensen i att tolka 
representationen (Schöborn, 2017). Dock kan en lärare som vet vad man ska leta efter i 
en representation inte alls vara det som eleven uppfattar. För att kunna tolka det visuella 
språket i representationer behöver eleven utveckla “visual literacy”, 
representationskompetens (Schöborn, 2017). Dock påpekar Schöborn (2017) att lärare 
ofta misslyckas med att inkorporera detta i undervisningen. Det antas att eleverna 
automatiskt utvecklar dessa färdigheter. Schöborn (2017) har formulerat 
undervisningsstrategier för lärare för att stötta elevernas lärande med modeller och 
representationer i de naturvetenskapliga ämnena. Dessa har lärare tillgång till via 
skolverkets kompetensutvecklingssatsning Lärportalen 
(https://larportalen.skolverket.se). Det digitala klassrummet ställer krav på att lärarna 
utvecklar digital kompetens hävdar Schöborn (2017). Digital kompetens eller digital 
literacy som Grönlund m.fl (2017) påpekar möjliggör att eleverna utvecklar sitt lärande. 

Digitala simuleringar och ämnet biologi 

Redan 1974 hävdade Morris och Dean att lärare bör använda sig av interaktiva 
simuleringar i undervisningen av ämnet biologi. För eleverna kan det vara svårt att få en 
överblick av ett biologiskt system där flera faktorer eller organismer påverkar och 
interagerar med varandra.  
 
Deras förhållande kan tyckas vara enkelt när man ser på dem enskilt men snabbt övergå 
till otydligt när det sätts in i ett system (Mooris & Dean, 1974). Praktiska övningar i 
biologiundervisningen behöver vara lättförståeliga för att snabbt kunna producera ett 
resultat vilket ställer höga krav på övningen. I värsta fall kan en övning visa sig vara 
olämplig, då förhållandena i det som presenteras har en alldeles för komplex karaktär 
för att kunna producera ett lättförståeligt resultat på kort tid (Morris & Dean, 1974). 
Morris och Dean (1974) hävdar att man istället kan använda sig av en simulering för att 
komplettera den praktiska övningen eller helt ersätta den.  
 
På grund av ett växande utbud i de naturvetenskapliga ämnena och en ökad 
tillgänglighet är det mer vanligt än ovanligt att eleverna får arbeta med digitala 
simuleringar. En ökning av datorer och andra tekniska verktyg som till exempel 
smartboards har också banat väg för denna undervisningsutveckling (Rutten, Joolingen 



	  

	   6	  

och van der Veena, 2011). I Rutten m.fl (2011) finns en referens till van Berkum och de 
Jong (1991) som menar att: 

 
In comparison with textbooks and lectures, a learning environment with a 
computer simulation has the advantages that students can systematically 
explore hypothetical situations, interact with a simplified version of a 
process or system, change the time-scale of events, and practice tasks and 
solve problems in a realistic environment without stress.  

          Rutten m.fl, s. 136, 2011. 
 

I en verklig laboration hade eleven behövt anpassa sig efter lektionens längd, om man 
misslyckas kanske det inte finns tillräckligt med material eller tid att göra laborationen 
från början eller så har eleven inte förstått vad som hände för att reaktionen var för 
snabbt eller var osynlig. Genom att eleverna har möjlighet att starta, stoppa, undersöka 
och starta om under nya förhållanden i en digital laboration har de chansen att öka sitt 
lärande och utforska mekanismer som ligger till grund för naturvetenskapliga fenomen 
som de upplever i vardagen (Clark m.fl., 2009).  
 
Rutten m.fl. (2011) hävdar att digitala simuleringar skapar möjlighet för eleverna att 
uppleva autentiska undersökningsrutiner då eleverna kan få chansen att formulera 
frågor, utveckla hypoteser, samla in data och forma teorier. Detta innebär att eleverna 
blir aktivt involverade i att förvärva sig nya kunskaper. Rutten m.fl. (2011) bekräftar det 
Kiboss, Ndirangu och Wekesa (2004) hävdar då de kunde redovisa flera positiva 
resultat i sin studie där lärare hade använt sig av digitala simuleringar i undervisningen 
av biologiämnet. De utformade en programvara som kallades datormedierade 
simuleringar (CMS) som syftade till att förbättra elevernas resultat i skolbiologi. 
Studien genomfördes i klassrum där verkliga biologilektioner ägde rum och den 
involverade en jämförelse mellan grupper som använde sig av programmet och 
kontrollgrupper. De kunde konstatera att användningen av väl utformade digitala 
simuleringar i skolmiljö kan vara effektiva för att förbättra elevers kunskaper och 
prestationer inom ämnet biologi (Kiboss mfl., 2004). Utöver det kunde de bekräfta att 
användningen av datorer främjar elevernas positiva attityder och uppfattning om 
undervisning. Detta ansåg Kiboss m.fl. (2004) bero på att programvaran var designad på 
ett sådant sätt att eleverna fick chansen att känna på hur spännande det är att forma 
kunskap tillsammans. I lektioner där eleverna inte var involverade i undervisningen 
kunde inte i samma grad uppnå till samma engagemang då eleverna satt och lyssnade på 
läraren (Kiboss m.fl., 2004).  
 
Väldesignade digitala spel och simuleringar kan vara väldigt framgångsrika för att 
hjälpa elever att få en korrekt intuitiv förståelse av begrepp och processer på grund av 
den naturliga och uppenbara uppbyggnaden av hur en bra digital design ser ut (Clark 
m.fl (2009). Intuition och meningsskapande beskriver det intuitiva systemet vilket 
byggs upp av tidigare erfarenheter, inlärda beteenden och kunskap. Dessa faktorer 
sammanslås med de uppfattningar personen har av hur världen och saker fungerar 
(Tibell och Hagman, 2017). Det intuitiva systemet utgör en del av lärandeprocessen och 
fungerar automatiskt, det kognitiva systemet däremot kräver en medveten ansträngning, 
uppmärksamhet och logiskt tänkande. Tillsammans kan de förklara många problem som 
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kännetecknar de naturvetenskapliga ämnena, som meningsskapande och 
begreppsförståelse. Spel och simuleringar utvecklade för ett undervisande syfte har en 
potential för att stödja människor i att kombinera deras intuitiva kunskaper med det 
kognitiva systemet. Därigenom kan människor förberedas för ett framtida lärande 
genom en flexibel och kraftfull konceptuell grund för begreppsmässig förståelse och 
färdighet (Clark m.fl (2009). När man undervisar kan man snabbt inse hur problematiskt 
det kan vara att förändra en felaktig förförståelse som en elev har format. Men både 
fysiska och digitala interaktiva representationer och simuleringar kan vara användbara 
att göra just detta och används ofta för att konkretisera de ofta abstrakta begreppen och 
relationerna som utmärker de naturvetenskapliga ämnena (Tibell och Haglund, 2017). 
Posner (refererad till i Tibell och Haglund, 2017) menar att Conceptual change, eller 
begreppslig förändring kan ske om: “individen är missnöjd med sin tidigare förståelse, 
till exempel genom att hen blir uppmärksam på anomalier inom tidigare 
förklaringsmodeller; de nya begreppen och förklaringarna är förståeliga; de nya 
förklaringarna är rimliga och löser problem med den tidigare förståelsen (Tibell och 
Haglund, s. 2, 2017).   

Genetikundervisningens utmaning 

Redan 1999 kunde Bahar, Johnstone och Hansell i sin studie konstatera att genetik 
upplevdes som det svåraste området inom biologiämnet av studenter. I deras studie 
deltog universitetsstudenter som var inne på sitt första studieår och studerade biologi. 
Det bekräftade vad Johnstone & Mahmoud (1980) kommit fram till i en tidigare studie, 
som genomförts i samma syfte, att ta reda på vad för områden i biologiämnet som 
upplevs som de mest utmanande att lära sig. Orsaken, hävdar författarna, ligger i att 
eleverna måste röra sig mellan tre nivåer av organisationsnivåer, makro, sub-mikro och 
den symboliska nivån (Bahar m.fl., 1999). Makro representeras av vad som är 
tillgängligt för våra sinnen, till exempel observationen av blommor och insekter. Gener 
och alleler utgör sub-mikro, och är inte tillgängligt utan hjälpmedel att uppleva. Dessa 
är istället representerade och kan manipuleras med hjälp av matematiska verktyg som 
symboliserar av vad som händer i sub-mikro och ger upphov till makro (Bahar m.fl, 
1999). Bahar m.fl (1999) hävdar att en lärare kan röra sig fritt inom och mellan de olika 
nivåerna, under tiden som en elev endast kan hantera en nivå, för att sedan kombinera 
två, men det tar lång tid innan de kan röra sig inom dessa (Bahar m.fl., 1999). Duncan 
och Reiser (2006) påpekar att speciellt den molekylära genetiken utgör en utmaning för 
elever. Den genetiska koden, genernas uttryck, mekanismer och lagar som styr vårt arv, 
och genetiska sjukdomar befinner sig på flera olika organisationsnivåer. Flera studier 
har kunnat visa att elever ofta misslyckas i att få en förståelse för hur dessa olika nivåer 
interagerar (Duncan & Reiser, 2006). Enligt Duncan och Reiser (2006) rör det sig om 
två huvudsakliga orsaker till elevers svårigheter inom den molekylära genetiken. Den 
första är att genetikens fenomen tenderar att vara både abstrakta och osynliga, den andra 
orsaken är de många organisationsnivåerna eleverna måste röra sig mellan. Bohlin och 
Höst (2017) tar också upp att våra sinnen sällan kan hjälpa oss få en uppfattning om 
fenomen och processer i naturvetenskapen. Dessa fenomen eller processer kan vara för 
små, för stora, för långsamma, för snabba eller abstrakta.   
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Liksom Duncan, Reiser (2006) och Bahar (1999) påpekar även Marbach och Stavy 
(2000) att svårigheten i att både undervisa och lära sig olika genetiska fenomen grundar 
sig i att eleverna måste ha en förståelse för flera organisationsnivåer. Utan dessa 
kunskaper kommer eleverna att misslyckas med att få en förståelse för genetik och arv. 
De kunde konstatera att elever har svårigheter att lära sig ämnet när begrepp och 
processer som introduceras samtidigt hör till olika organisationsnivåer. Detta hävdar 
också Knipples (2005) är ett av de fem problemområden som finns i undervisningen av 
genetik. Ett av områdena område berör begreppsförvirring. Många begrepp låter lika 
varandra och språket som används i genetik kan variera mellan lärare och textbok och 
används inkonsekvent. Just språket som används i genetikundervisningen är ett 
återkommande problemområde.  
 
Gericke och Hagberg (2010) påpekar, precis som Knipples (2005), att språket i 
genetiken är förvirrande för elever. De hävdar att det beror på att olika vetenskapliga 
modeller och representationer kan användas parallellt beroende på deras syfte utan att 
detta tydliggörs för eleverna. Till exempel kan en gen te sig abstrakt i samband med 
ekologi eller när man diskuterar evolution men i molekylärbiologin definieras den som 
ett DNA-fragment. De andra problemområdena Knipples (2005) nämner handlar om att 
eleverna har svårt att tillämpa matematiska koncept, de har problem med att skilja 
mellan meios och mitos och det fanns en även en problematik med hur ämnesplaner 
separera relaterbara områden.  

              
Det nedslående resultatet som Lewis och Robinson (2000) redovisade då de undersökte 
ungdomars kunskaper och förståelser inom området genetik föreslår de beror på 
ämnesplanens utformning i biologi. De hävdar att ämnet är omfattande och tiden för 
lära ut kunskapen är begränsad. Dessutom menar Lewis och Robinson (2000), att vissa 
områden som egentligen relaterar till varandra presenteras flera månader ifrån varandra. 
Detta på grund av ämnesplanens struktur och de strategier lärare tillämpar för att hinna 
med allt inom en viss tidsram. Precis detta påpekade Knipples (2005) var ett 
problemområde med att undervisa i genetik. Denna fragmentering, bidrar till att 
genetiken uppfattas som abstrakt på grund av att eleverna har svårt att själva koppla 
ihop olika genetiska koncept. Denna problematik berör även Lewis, Leach och 
Robinson (2000), de påpekar att det är tydligt att elever har svårt att själva se hur 
områden interagerar med varandra och att det är nödvändigt att undervisa om relationen 
mellan olika områden.  Knipples (2005) hävdar dock att lärare sällan synliggör dess 
relationer.       

Vad behöver virtuell laboration ta hänsyn till? 

Lindgren och Schwartz (2009) har i en översikt baserat på flera studier identifierat fyra 
aspekter som bör beaktas vid bedömning av en digital simulering och refererar till ett 
flertal av dessa som visar att det är lättare att minnas en bild än text. Det har visat sig att 
genom att använda bilder kan man vid ett senare tillfälle dra sig till minnes information 
och rekonstruera den kunskapen man har lärt sig. Detta fenomen menar de är en slags 
effekt och kallar den “picture superiority” eller bildöverlägsenhet. Detta bekräftar 
också Bohlin och Höst (2017). Det har tidigare konstaterats att mycket av 
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naturvetenskapens innehåll är osynligt för sinnena. Därför behöver man visuella 
hjälpmedel för att skaffa sig en uppfattning av till exempel en process. Idag, med 
teknikens hjälp, behöver inte ett visuellt hjälpmedel begränsas till bilder i böcker utan 
finns även i digital form. För elever kan det vara viktigt att få associera bilder med 
verbal information då det kan underlätta lärandet och hjälpa dem att komma ihåg 
naturvetenskapliga fenomen man har gått igenom under tidigare lektioner och vill bygga 
vidare på. Men att bara komma ihåg en uppseendeväckande bild ger inte en djupare 
förståelse för vad den försöker visa, men om man däremot kombinerar verbala och 
visuella verktyg kan verbal information hjälpa eleverna att bättre förstå de bilder som 
presenteras då de förstärker varandra (Lindgren m.fl., 2009).  
Att använda sig av digitala simuleringar i form av laborationer kan alltså vara positivt 
för elevernas lärande, men som Lindgren och Schwartz (2009) påpekar behöver 
bilderna vara “rätt” designade för att eleverna ska dra sig till minnes det som de har lärt 
sig. Bohlin och Höst (2017) konstaterar också det viktiga i att läraren använder sig av 
varierat och genomtänkt material av representationer för att få en bild som, Lindgren 
m.fl (2009) menar, är “rätt” designad. Om en bild i en digital laboration möter det 
kravet ökar elevernas chanser att dra sig till minnes de processer som de genomför och 
kan börja reflektera och analysera de processer som de möter i digital form.  
           
Bilder kommer dock aldrig helt kunna ersätta ordet när man resonerar om 
naturvetenskapliga fenomen, men ett samspel mellan dessa anser Bohlin och Höst 
(2017) är en viktig förutsättning om eleven ska kunna få en förståelse för ämnet.  
 
Den andra aspekten att ta hänsyn till som de beskriver förutom “picture superiority” är 
förmågan att urskilja något (The noticing effect). Kunskap och tidigare erfarenheter 
påverkar vad någon urskiljer. Vad en som är erfaren inom ett område urskiljer är mer än 
vad en nybörjare gör. Till exempel, skriver Lindgren och Schwartz (2009), när personer 
skulle hitta vilken figur som var likadan som en annan blev resultatet bättre ju fler 
gånger de fick försöka. I en verklig laboration får eleven ofta bara en chans att iaktta 
vad som händer, till skillnad från en virtuell laboration som skapar en möjlighet att till 
exempel jämföra två reaktioner eller resultat som även går att replikera och kontrollera 
(Lindgren & Schwartz, 2009). Att kunna urskilja likheter och olikheter är en viktig 
aspekt i designen av digitala simuleringar, till exempel så att elever kan ställa resultatet 
mot sin hypotes samtidigt som de kan undersöka vad som skilde två “körningar” av 
simuleringen åt. Detta, hävdar författarna, kan också utveckla det perceptuella lärandet 
om eleven presenteras för situationer som är mycket lika men skiljer sig åt på några 
områden. Gericke (2017) påpekar också att lärare som presenterar flera olika modeller 
underlättar för eleverna att medvetandegöra sina tidigare uppfattningar och ta till sig 
nyare vetenskapliga förklaringar. Om ett fenomen kan belysas med flera olika 
perspektiv kan eleven få en bättre förståelse och skapa insikter som karaktäriserar 
naturvetenskapen menar Gericke (2017). Eleverna får med detta hjälp att anpassa sin 
inre bild med den perceptuella inlärningsförmågan (Lindgren & Schwartz, 2009). Detta 
skulle kunna underlätta för “conceptual change” som Tibell och Haglund (2017) 
menade bland annat att genom att uppmärksamma avvikelser i tidigare 
förklaringsmodeller och därmed bli missnöjd med sin tidigare förståelse. 
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Genom att använda bilder underlättar man elevernas lärande då de kan få en överblick 
av de strukturer som vanligtvis inte kan ses utan hjälpmedel. På grund av genetikens 
abstrakta karaktär är det mycket komplicerat att endast med hjälp av verbala verktyg få 
förståelse, men med hjälp av en bild kan ett mönster som tidigare inte 
uppmärksammades synliggöras. Bildens möjlighet att synliggöra strukturer (structuring 
effect) är den tredje aspekten Lindgren och Schwartz (2009) tar upp.  
               
Lindgren och Schwartz (2009) påpekar att det finns tre olika typer av strukturer en 
simulering kan synliggöra; osynlig, temporär och vetenskapligt resonemang (invisible, 
temporal and thought). De osynliga strukturerna finns i en vanlig laboration men är 
kanske inte något som man kan iaktta med blotta ögat då laborationssalen inte är 
utrustad med lämplig utrustning eller för att det är fysiskt omöjligt. Simuleringar av ett 
naturvetenskapligt fenomen kan synliggöra en förändring som sker under en längre 
period.  

 
Till exempel kunde studenter lära sig mer om hur egenskaper går i arv hos fruktflugor 
och kunde förklara missbildningar genom att få möjlighet att observera mönster i en 
digital simulering som sker under flera generationer (Lindgren & Schwartz, 2009). 
Författarna hävdar även att de temporala strukturerna i representationer och 
simuleringar involverar den rumsliga förmågan genom att användaren får visualisera det 
som är konstant när det runt om förändras som i exemplet med fruktflugorna. Ibland kan 
en simulering använda sig av en undervisande objekt/agent som visar hur man skulle 
kunna resonera kring en vetenskaplig struktur genom att göra resonemanget synligt. 
Med hjälp av enkla tekniker för artificiell intelligens kan agenten animera sitt 
resonemang när en elev har ställt en fråga. Detta kan hjälpa elever att utveckla förmågan 
att bättre resonera vetenskapligt påpekar Lindgren och Schwartz (2009) och 
representeras av strukturen “thought”.    
 
Lindgren och Schwartz (2009) hävdar att kraften i det perceptuella systemet kommer 
ifrån vår förmåga att förvänta och överväga hur olika situationer kommer att utspela sig 
(tuning effect) som refererar till “kroppsminne”. Kroppen blir bättre på att minnas ju fler 
gånger man genomför en rörelse, till exempel kommer man kunna prestera bättre om vi 
först får se hur en boll flyger genom luften innan vi försöker fånga den, eller kan lättare 
fånga något som släpps om våra händer är placerade rätt för att fånga objektet. Denna 
effekts utgörs av perception, menar Lindgren och Schwartz (2009), vilket guidar vårt 
handlande och hjälper oss forma våra förväntningar. Samspelet mellan varseblivande 
och agerande är viktiga, inte bara för prestation, utan också för förståelse anser 
Lindgren och Schwartz (2009). Förutom att genomförandet blir bättre så minns man det 
teoretiska innehållet bättre. Spel som liknar verkligheten har visat sig vara mycket 
populära och verklighetsliknande simuleringar bör även användas i ett undervisande 
syfte (Lindgren och Schwartz, 2009). Till exempel gav den virtuella dissektionen av en 
groda förbättrade resultatet när eleverna senare genomförde en riktig groddissektion 
(Akpan m.fl., 2000). Användandet av en verklighetstrogen digital simulering som en 
virtuell dissektion kan alltså underlätta och förbättra lärandet då eleverna får en 
erfarenhet av aktiviteten som de kan ta med sig när de sedan praktiskt genomför den. 
Simuleringar kan därmed både forma och styra hur vi uppfattar och handlar vilket, 
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menar Lindgren och Schwartz (2009), ger möjligheterna för lärande med hjälp av 
simuleringar mycket stor.  
 
Sammanfattningsvis har svårigheterna som finns i genetik presenterats i bakgrunden. 
Dessa svårigheter berör både att lära ut och att lära sig genetiska processer och 
fenomen. Litteraturen påpekar dock att det finns fördelar i att använda sig av 
simuleringar i undervisningen, av både praktiska skäl men också för att det finns 
kunskapsmässiga fördelar att presentera, till exempel en process, i form av en 
interagerande simuleringen. Problematiken som omger digitala simuleringarna handlar 
om att eleverna måste få chansen att utveckla en representationskompetens och lärare 
måste utveckla en digital kompetens för att möjliggöra för eleverna att utveckla sitt 
lärande. Till sist har det även presenterats vad en simulering bör innehålla för att den 
ska ha en pedagogisk potential och därmed med fördel kunna använda sig av 
simuleringen i ett undervisande syfte. 

Syfte 

Syftet med studien är att analysera vilken pedagogisk potential tre stycken virtuella 
simuleringar, utformade som laborationer, har som syftar till att öka elevers lärande i 
genetik inom ämnet biologi för gymnasiet. 

Frågeställningar 

- På vilket sätt bör virtuella simuleringar som tar upp genetiska fenomen och processer 
vara utformade för att kunna användas i ett undervisande syfte? 

 
- Hur kan några kända svårigheter (rörelse mellan organisationsnivåer, 

begreppsförvirring, osynliga processer- och mekanismer) i genetik underlättas för 
eleverna i dessa tre virtuella simuleringar? 

Metod 

Urval 

I studien har tre olika digitala simuleringar valts ut för att analyseras. Antalet som 
analyseras beror på den satta tidsramen arbetet har. Kriterier som påverkat 
urvalsprocessen är de faktorer som, enligt Clark m.fl. (2009) och Rutten m.fl. (2011), 
bör finnas med i en simulering. De menar att en simulering bland annat bör innehålla en 
modell av ett system eller process. Clark m.fl. (2009) hävdar också att användaren ska 
kunna göra en utvärdering av modellen med hjälp av kriterier som noggrannhet och 
replikerbarhet, och möjlighet att revidera modellen för att rymma nya teoretiska idéer 
eller empiriska fynd. Simuleringarna i studien har ställts emot dessa kriterier vilket de i 
olika utsträckning når upp till. Till exempel skiljer sig simuleringarna åt i hur mycket 
man kan påverka utfallet av vad som händer i processen men alla innehåller en 
möjlighet att gå fram och tillbaka mellan olika steg. Kriterierna har främst används för 
att i urvalet undvika att få med en simulering som skulle kunna kategoriseras som ett 
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spel snarare än en simulering. Vad som även har påverkat urvalet är en önskan om att få 
en så stor bredd på arbetet som möjligt. Därför är simuleringarna olika i vad de ämnar 
lära ut och har olika tillverkare. Språket i de virtuella laborationerna är engelska och 
finns tillgängliga på “Learn Genetics: Genetic Science Learning Center´s”- hemsida 
(http://learn.genetics.utah.edu/). Genetic Science Learning Center är ett nationellt och 
internationellt utbildningsprogram de skriver på sin hemsida att de jobbar med att göra 
naturvetenskaplig kunskap och kunskap inom hälsa tillgängliga för “icke-experter”. 
Hemsidan erbjuder simuleringar från olika tillverkare, med olika design och de ser olika 
ut i vad de ämnar lära ut. 
 

Varje simulering berör området genetik för kursen biologi 1 i gymnasiet. simuleringarna 
är medvetet utvalda med en koppling till genetik då ett flertal studier (Bahar, 1999; 
Johnstone & Mahmoud, 1980; Duncan & Reiser, 2006; Marbach & Stavy, 2000; 
Knipples, 2005) har visat att genetiken utgör ett problemområde för elever att lära sig. 
Duncan (2006) påpekar också att ett problemområde, förutom svårigheten att röra sig 
mellan organisationsnivåer, är att biologiska fenomen ofta är osynliga och 
svåråtkomliga och att använda sig av simuleringar möjliggör för eleverna att studera 
dessa osynliga fenomen. Marbach (2000) hävdar att eleverna måste ha kunskap om de 
olika organisationsnivåerna för att få en förståelse för genetik och arv. Varje simulering 
i studien berör minst två organisationsnivåer och synliggör fenomen som annars hade 
varit osynliga. Två av laborationerna hade heller inte varit genomförbara i ett 
traditionellt klassrum på grund av att det hade krävts för avancerat material och stora 
laborationskunskaper men också på grund av att de undersöker flera generationer av 
organismer som är dräktiga längre perioder vilket organisatoriska ramar i skolan inte är 
anpassat efter.  

De digitala simuleringarna som valts ut är följande: 

- Pigeon Breeding: Genetics at work - How inheritance works  
- Click and Clone: Try it yourself in the mouse cloning laboratory 
- Gel Electrophoresis: Sort and measure DNA strands by running your own gel 

electrophoresis experiment.  
 

Pigeon Breeding: Genetics at work - How inheritance works 

I simuleringen får användaren undersöka hur vissa egenskaper går i arv, det vill säga 
ärftlighetens lagar och mekanismer. Användaren behöver korsa duvor för att 
tillfredsställa de önskemål som presenteras, till exempel fjädrar på fötterna eller en 
fjäderkrage runt halsen. Man får testa vilka duvor som ska korsas för att ge en avkomma 
med det önskade utseendet. Eleverna får sedan välja genom att klicka på en hona och 
respektive hane, för att se om deras avkommor har de egenskaper som uppfödaren 
önskar. Ovanför duvornas huvuden ser man beteckningen för könskromosomerna och 
allel för egenskapsvariant i form av bild på exempel en fjäderbeklädd- eller bar fot. 
Korsningsuppdragen blir svårare och svårare då man måste få fram duvor med specifik 
kombination av flera olika attraktiva egenskaper som ärvs oberoende av varandra. 
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I biologi 1 ska undervisningen behandla bland annat “Arvsmassans uppbyggnad samt 
ärftlighetens lagar och mekanismer” (Skolverket, 2011). Detta innehåll möter eleverna 
i simuleringen men kan utgöra problem för eleverna då de måste orientera sig mellan 
organisationsnivåer. Detta har flera författare kunnat konstatera (se bakgrund) är svårt 
för elever att göra.  
               
Genom att följa hur egenskaper går i arv och uttrycks försöker simuleringen underlätta 
för användaren att röra sig mellan den molekylära nivån, som enligt Bahar (2009) ingår 
i sub-mikro, och makronivån. Rutorna med text förklarar varför resultatet blev som det 
blev, till exempel en duva med fjäderkrage, och genom det återkopplar den molekylära 
nivån för att uppmärksamma det som inte “syns”. Det “osynliga” påpekar också Duncan 
m.fl., (2006) är en av svårigheterna i att undervisa och att lära sig.  

 
Click and Clone: Try it yourself in the mouse cloning laboratory 

Simuleringen inleds med att i tecknade bilder visa det material som behövs för 
laborationen. I pratbubblor sammanfattas sedan stegen som användaren kommer att 
genomföra. Pratbubblorna är kvar under hela simuleringen och blinkar till när de ska 
uppmärksammas. När ett steg genomförs tillkommer ytterligare textruta som förklarar 
vad som ska göras. Användaren får välja mellan att dra, klicka och släppa. 
 
I simuleringen behandlas det centrala innehållet i biologi 1, då eleverna får en inblick i 
genetikens användningsområden, då de får klona en organism samt, celldelning. Denna 
simulering kan vara utmanande för elever som inte har kunskaper om 
laborationsmaterial som används i naturvetenskapliga undersökningar och experiment. 
Det behövs grundläggande begreppskunskaper och en förståelse för cellens uppbyggnad 
samt genernas uttryck. Även i denna simulering rör sig användaren mellan 
organisationsnivåer då gener, celler och organism (mus) presenteras som material för 
laborationen och målet är avkomman ska ha exakt samma genetiska uppsättning som 
sin förälder.  
 
Gel Electrophoresis 

Simuleringen börjar med att sammanfatta vad som kommer hända i laborationen genom 
att användaren får klicka sig fram och samtidigt läsa i en ruta längst ner vad som händer 
i animationerna. Användaren får sedan dra, klicka och släppa för att genomföra en 
gelelektrofores och börja med att göra en gel, i varje steg förklaras vad som ska göras 
och varför i en ruta längst ner i animationen. Laborationen avslutas med att användaren 
får gissa längden på DNA-sekvenserna som vandrat i gelen efter att en elektrisk ström 
har slagits på. I inledningen får användaren fragment av DNA som är av olika storlekar 
för att använda till gelelektroforesen.  
 
Simuleringen kan användas i syftet med att ge eleverna kunskap om genetikens 
användningsområden som i detta fallet handlar om DNA-analys och genetikens 
möjligheter vilket man hittar i det centrala innehållet i biologi 1 (Skolverket, 2011). 
Simuleringen tar upp DNA, hur det är uppbyggnad och begrepp- och metoder som man 
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möter när man studerar genetiskt material. Som bland annat Gericke och Hagberg 
(2010) påpekade är språket som används i genetiken förvirrande och menar att 
vetenskapliga modeller och representationer användas parallellt, till exempel nämner 
det att en gen kan upplevas som abstrakt i samband med ekologi eller när man 
diskuterar evolution men i den molekylära biologin definieras den som ett DNA-
fragment. Simuleringen skulle kunna underlätta förståelsen för DNA och minska risken 
att det blir något abstrakt.  

Datainsamlingsmetod - En kvalitativ simuleringsanalys 

För att få fram ett analytiskt ramverk som var utformat för att analysera digitala 
simuleringar gjordes flera litteratursökningar med nyckelord som “digital simulations” 
“science education” och structural design”. Det finns en mängd studier som 
undersöker elevers och lärares uppfattningar om digitala verktyg eller hur dessa 
påverkar elevernas förståelse av vad som undervisas. Dock fanns det färre studier som 
kunde erbjuda information om vilka ramverk man kan använda sig av för att analysera 
en naturvetenskaplig simulerings pedagogiska värde. Clark m.fl (2009) refererade till 
Lindgren och Schwartz (2009) som föreslår hur simuleringar kan analyseras. De hade 
tagit hänsyn till digitala simuleringar för de naturvetenskapliga ämnena, vilket spelade 
en stor roll i varför deras studie användes för analys av simuleringarna i denna studie. I 
deras studie diskuterade aspekterna i förhållande till naturvetenskapliga simuleringar de 
själva hade sökt upp. Dessa effekter användes sedan för att formulera frågor som har 
använts för att analysera simuleringarna i studien. 
 
Lindgren och Schwartz (2009) har identifierat fyra aspekter utifrån en översikt som 
baserats på många studier som skulle kunna användas för att bedöma digitala 
simuleringar för de naturvetenskapliga ämnena. Genom att basera designen efter dessa 
förmågor kunde de arbeta fram fyra stycken aspekter en simulering bör innehålla. Dessa 
effekter, menar Lindgren och Schwartz (2009), bör användas vid design och i 
strukturella frågor som omger en simulerings uppbyggnad. De fyra aspekterna som 
beskrevs var (1) Att bild och text tillsammans förstärker lärandet, (2) att ge förutsättning 
för att kunna urskilja vad som är avsett, (3) att ge möjlighet för att synliggöra strukturer 
och (4) att genom repetitiv kroppsrörelse skapa möjlighet att öka den teoretiska 
kunskapen. Genom dessa aspekter skulle man kunna avgöra om en simulering har en 
positiv eller negativ inverkan på inlärningen (Lindgren m.fl., 2009). Författarna har 
beskrivit dessa aspekter men påpekar att en simulering vanligtvis innehåller flera. Dock, 
hävdar Lindgren och Schwartz (2009), att det är svårt att få med alla fyra effekterna i en 
enda simulering. Trots det bör man ändå i designstadiet försöka ta hänsyn till alla dessa 
effekter.  
 
Utifrån aspekterna har fyra frågor konstruerats som representerar ett analytiskt ramverk. 
Dessa frågor kommer analysen att utgå ifrån: 

               
1. Har simuleringarna kombinerat bilder, tal och text? Om bilder använts, har de varit 

relevanta med avseende på simuleringens syfte? Denna frågar kopplar till Lindgrens 
och Schwartz (2009) första aspekt; bilder tillsammans med text förstärker lärandet. 
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2. Har eleverna i simuleringen möjlighet att återkoppla eller jämföra processer som 

genomförts i simuleringen? Denna frågar kopplar till Lindgrens och Schwartz (2009) 
andra aspekt; ge förutsättning för att kunna urskilja vad som är avsett. 

               
3. Vad har simuleringen för struktur (osynlig, temporal eller vetenskapligt resonemang) 

och hur manifesteras detta? Denna fråga kopplar till Lindgrens och Schwartz (2009) 
tredje aspekt, ge möjlighet att synliggöra strukturer. 

 
4. Är simuleringen uppbyggd så användaren måste ta aktiva beslut för att föra 

simuleringen framåt? Denna frågar kopplar till Lindgrens och Schwartz (2009) fjärde 
aspekt, möjligheten att genom repetitiv kroppsrörelse öka den teoretiska kunskapen. 

 
I resultatet analyseras simuleringarna utifrån de frågorna som har formulerats och hur 
några av de kända svårigheterna som finns inom genetikområdet skulle kunna 
underlättas genom att använda sig av simuleringen. Det kända svårigheterna som finns 
inom genetiken har relaterats till det genetiska innehållet i simuleringen och hur den är 
uppbyggd. Därmed hur en specifik svårighet, till exempel rörelse mellan 
organisationsnivåer skulle kunna underlättas. En fråga och en simulering i taget 
bearbetades vilket innebar att alla simuleringar har genomförts flera gånger samtidigt 
som anteckningar fördes över det som iakttogs. 	  

Resultat 
I resultatet redovisas varje simulering utifrån de fyra analytiska frågorna som 
presenterades i metodavsnittet ovan. Den första frågan ger en uppfattning av hur 
simuleringens använder sig av bild, text och tal. Den andra frågan redovisar hur 
simuleringen möjliggör för användaren att återkoppla eller jämföra processer. I den 
tredje frågan diskuteras simuleringens struktur. Den fjärde frågan redogör för huruvida 
användaren behöver ta aktiva beslut för att föra simuleringen framåt eller inte. 	  	  

Pigeon Breeding: Genetics at work - How inheritance works 

I denna simulering undersöker eleverna hur olika egenskaper går i arv. Detta görs 
genom att korsa duvor för att få ett önskat utseende på avkomman, till exempel 
fjäderbeklädda ben och fötter eller en viss färgkombination. I simuleringen har 
användaren möjlighet att välja om de vill att de textrutor som förklarar olika steg, 
begrepp eller “beställningar” ska läsas upp för dem. Varje gång användaren 
introduceras till ett nytt genetiskt begrepp, t ex allel eller recessiv, kommer en ruta upp 
med en kort förklaring. Användaren kan i detta steg välja att få en mer utförlig 
förklaring av begreppet genom att klicka på “Explain”. I denna mer ingående förklaring 
används framför allt bilder för att redogöra för de mekanismer och lagar som är 
kopplade till vårt genetiska arv.  

Bland annat visas en kromosom för att illustrera hur vissa egenskaper ärvs oberoende av 
varandra. Dessa textrutor möjliggör för användaren att få en djupare förståelse för de 
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mekanismer som påverkar huruvida olika genvarianter uttrycks eller inte. Ett exempel 
på detta kan vara att en elev som har i uppgift att fylla i ett korsningsschema på papper 
lyckas med uppgiften men misslyckas med att förstå varför vissa egenskaper uttrycks 
och andra inte. I simuleringens textrutor ges däremot förklaringar som gör att eleven 
blir medveten om vad som händer och varför.      

I simuleringen används text och tal för att beskriva en process som illustreras med hjälp 
av bilder. Simuleringen uppfyller därmed det som efterfrågades i den första analytiska 
frågan. Eftersom simuleringen kombinerar två eller tre av de verktyg som efterfrågas 
(bild, tal, text) bör begrepp som kan upplevas abstrakta och osynliga, vilket är ett 
problem inom genetiken, bli tydligare. Dessutom kan simuleringen konkretisera hur den 
sub-mikro/molekylära nivå är kopplad till organism- och populationsnivån genom att 
vid varje korsning referera till de bakomliggande mekanismerna som sker på sub-
mikro/molekylär nivå. 

Tabell 1. Hur uppfyller simuleringen avelsarbete med duvor (Pigeon breeding) olika kriterier.	  

Faktorer/uppfyllelse Ja	   Delvis	   Nej	  

Har simuleringarna kombinerat bilder tal och text 
och om bilder har använts är de relevanta i 
förhållande till vad som simuleringen ämnar lära ut? 

X	   	   	  

Har eleverna i simuleringen chansen återkoppla eller 
jämföra processer som genomförts? 

X	   	   	  

Har simuleringen en struktur (osynlig, temporal och 
vetenskapligt resonemang) och hur manifesteras 
detta? 

	   X 

	  

	  

Är simuleringen uppbyggd så användaren måste ta 
aktiva beslut för att föra simuleringen framåt? 

X	   	   	  

 

Korsningssimuleringen innehåller även fotografier av duvor och deras olika egenskaper. 
För elever som har svårt att visualisera hur gener påverkar och hur vi kan påverka med 
hjälp av den kunskap som finns i området kan det bli enklare att förstå 
orsakssambanden. Fotografierna lägger man mer märke till i simuleringen då det 
utmärker sig från de animerade duvorna. Möjligtvis kan dessa bilder underlätta för 
eleverna att komma ihåg den verbala och den skrivna informationen vid senare 
tillfällen.  
 
Efter varje korsning som görs i simuleringen presenteras användarna för en ny 
mekanism som påverkar resultatet och efter en lyckad korsning presenteras en 
förklaring till varför resultatet blev som det blev. Vid varje längre förklaring kan 
användaren ta sig vidare till en tillhörande text där mekanismerna förklaras ännu mer 
detaljerat. Användaren får därmed möjlighet att reflektera över vad som hände i 
simuleringen och varför. Om användaren är osäker på vad som skett i ett steg av 
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simuleringen kan dessa mer detaljerade förklaringar underlätta förståelsen genom att ge 
en korrekt vetenskaplig förklaring med tillhörande begrepp.  

     
 
I simuleringen går det att gå tillbaka till tidigare genomförda steg. Detta gör det möjligt 
att jämföra en korsning med tidigare försök och på så sätt undersöka vad som potentiellt 
gått fel men kan även användas för att upprepa information. Simuleringen underlättar 
därför användarens möjligheter till återkoppling och reflektion. Denna funktion gör 
också att det går att jämföra resultatet av en korsning med det resultat som fås om en 
annan kombination av duvor i föräldragenerationen används. På så sätt möjliggörs det 
för diskussion om de genetiska begreppen för att utröna vilka av dem som kan kopplas 
till eventuella skillnader i resultat.     

 
I simuleringen får användaren följa hur egenskaper går i arv under flera generationer, 
den har därmed en tydlig temporal struktur. Genom att välja vilka fåglar som ska 
korsas, och därmed vilka varianter av gener som avkomman ärver, får användaren 
genast se ett resultat av korsningsförsöket. Huruvida avkomman får det efterfrågade 
utseendet eller inte beror på vilka föräldraindivider eleverna väljer. Detta kan i sin tur 
styras av elevernas förståelse för bland annat könsbunden nedärvning samt dominanta 
och recessiva genvarianter. För att erhålla vissa egenskaper kan det även krävas att 
användaren gör flera korsningar innan den önskvärda fenotypen framträder hos en duva. 
Detta skulle kunna underlätta för användaren att skapa mening i de begreppen som man 
möter då användaren till exempel kan iaktta hur en dominant allel påverkar fenotypen. I 
simuleringen finns också en osynlig struktur, då användaren får röra sig mellan 
organisationsnivåer, varav den ena är sub-mikro/molekylär vilket innebär att det som 
undersöks inte kan iakttas med det blotta ögat. När simuleringen innehåller detta kan 
underlätta för eleverna att rekonstruera sina inre bilder och sin förståelse för den 
vetenskapliga processen som visas därmed förändra förståelsen de hade för en process 
eller ett begrepp utefter det korrekta.  

Om användaren av korsningssimuleringen redan har en grundlig förståelse för 
begreppen inom genetikområdet kan simuleringen genomföras utan ytterligare 
information. Men bland annat på grund av att språket är engelska och att vissa 
funktioner finns i simuleringen inte uppmärksammas om man inte fysiskt klickar på 
dem som “Explain”-rutan, kan det underlätta för en ny användare om en genomgång 
sker av simuleringens olika funktioner. För en användare med svenska som modersmål 
eller en användare som har svenska som andraspråk kan det försvåra förståelsen för 
vissa mekanismer som förklaras i “Explain”- rutan.  
 
Användaren får fatta beslut om vilka duvor som ska korsas de genvarianter som 
kromosomparet ska bära på för att gå vidare i simuleringen och få ny information. Rätt 
val av duvor i föräldragenerationen tar användaren vidare och därmed måste göra en 
medveten ansträngning, vara uppmärksam och tänka logiskt. Detta sätt att röra sig inom 
simuleringen kan möjliggöra för användaren att dra sig till minnes det som han eller hon 
lärt sig vid andra situationer då man kan dra sig till minnes en fungerande korsning och 
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genom de varför den var lyckad, det vill säga det bakomliggande mekanismerna.    
            

Click and Clone: Try it yourself in the mouse cloning laboratory 

Simuleringen där eleverna får klona en mus genom en cellkärnöverföring, får 
användaren följa med i sex stycken steg som börjar med att isolera en somatisk cell från 
musen som ska klonas. En elev kommer att få möta alla nivåer av organisation, 
molekylär (gener), micro (celler) och macro (organism) vilket skulle kunna underlätta 
för en senare rörelse mellan dessa.  

Tabell 2. Visar i vilken grad simuleringen klona en mus (Click and clone) uppfyllde faktorerna. 	  

Faktorer/uppfyllelse Ja	   Delvis	   Nej	  

Har simuleringarna kombinerat bilder tal och text 
och om bilder har använts är de relevanta i 
förhållande till vad som simuleringen ämnar lära ut? 

	   X	   	  

Har eleverna i simuleringen chansen återkoppla eller 
jämföra processer som genomförts? 

X	   	   	  

Har simuleringen en struktur (osynlig, temporal och 
vetenskapligt resonemang) och hur manifesteras 
detta? 

	   X 

	  

	  

Är simuleringen uppbyggd så användaren måste ta 
aktiva beslut för att föra simuleringen framåt? 

	   	   X	  

 

Under simuleringen får man använda sig av olika material som man finner i ett 
naturvetenskapligt laboratorium. Bilderna i simuleringen är tecknade för att enkelt 
förstå vad de representerar och när de presenteras står de även under dem vad de heter i 
en textruta. Till skillnad från korsningsimuleringen beskriver inte klonsimuleringen 
detaljerat de olika stegen, eller begreppen som presenteras. Det tillkommer lite längre 
instruktioner som framförs i en ruta där olika begrepp som nukleus, mitos, celldelning, 
morula eller äggcell tas upp. Till detta visas ingen bild och begreppen som presenteras i 
instruktionerna förklaras inte ytterligare, med bild eller text.  
 

Detta kan bero på att simuleringen uttrycker att man ska få pröva på sina kunskaper 
vilket implicerar att den kan fungera som ett test för att se ifall en elev har förstått 
kloningsprocessen som redan har redovisats under, till exempel, en tidigare lektion. 
Simuleringen kan fungera som ett redskap att befästa kunskaper som redovisats verbalt 
men bristen på text i själva simuleringen kan riskera att förvirra användaren då många 
begrepp används. Även fast begreppen inte nödvändigtvis behöver vara helt nya för en 
elev kan bristfälliga kunskaper göra att man inte förstår varför man använder sig av, till 
exempel, en stamcell.  
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Simuleringens utformning kan ge upphov till två problem; genom att inte redovisa 
begrepp ytterligare kan en elev ha svårt att förflytta sig mellan organisationsnivåerna 
och se hur de interagerar med varandra och en begreppsförvirring. Till exempel 
refererar simuleringen till, men inte redovisar ytterligare, meios och en potentiell 
begreppsförvirring skulle kunna förhindras mellan mitos och meios om begreppen 
redovisas. Användaren får i slutet av simuleringen se ett fotografi från kloningsförsöket 
med de tre mössen och den klonade avkomman. Innan bilden visas får man gissa vilken 
färg avkomman har och oavsett om man gissar rätt eller fel förklaras det i en textruta 
varför avkomman fick den färgen den fick. Det innebär att en elev skulle få möjlighet 
att fundera på stegen i simuleringen för att kunna dra rätt slutsats som färgen. Men den 
potentiella återkopplingen till de tidigare stegen behöver inte nödvändigtvis äga rum då 
det inte blir någon konsekvens för misslyckandet, till exempel att man får gissa igen. 
Om man gissar fel vid försöket rättar simuleringen svaret vilket gör att oavsett vad 
användaren svarar avslutas simulationen.     

Precis som i simuleringen där man fick avla duvor har även simuleringen där 
användaren klonar en mus en temporal struktur. Utöver det redovisas även en osynlig 
struktur i simuleringen. Eleverna får delta i en cellkärnöverföring och kan i slutet av den 
se resultatet. Simuleringen visar en process som annars bara går att återfinnas i 
laboratorium och som genomförs av personer med forskningsbakgrund, den hade inte 
kunnat förenklas och användas i skolsammanhang bland annat på grund av att ett 
skollaboratorium inte är utrustad med det materialet som behövs. Den synliggör även de 
processer som gör en viss form av kloning möjlig, vad som sker och vad som är 
nödvändigt för att genomföra det.  

Simuleringen där användaren får klona en mus förutsätter att användaren har kunskaper 
om cellkärnöverföring då flera begrepp som presenteras inte förklaras och det blir också 
tydligt då användaren i början kan läsa att man nu ska få testa på sina kunskaper om 
“Somatic Cell Nuclear Transfer”. Den förutsätter även att användaren har kunskap om 
det begrepp som nämns i textrutorna. Det uppstår även en viss problematik kopplat till 
att simuleringen är på engelska då “Nucleus” används för att beskriva cellkärnan.  

Beroende på vad läraren har valt att använda sig av för begrepp, cellkärna eller nukleus, 
kan detta bli problematiskt om inte eleven känner igen begreppen och kan därmed 
misslyckas med att förstå att nukleus är ett annat ord för cellkärna och att den används 
för att i cellkärnan hittas generna. I övrig är simuleringen uppbyggd på ett sådant sätt att 
ingen ytterligare information om olika funktioner i simuleringen behövs. Användaren 
behöver klicka på nästa steg för att ta sig vidare, detta kan man dock testa sig fram till 
då det inte finns några alternativ eller risk att misslyckas. Även fast den har en lärande 
potential, det vill säga att den kan bidra till att en elev drar sig till minnes kunskap på 
grund av rörelsemönstret i simuleringen riskerar det att bli en ytlig kunskap då inte 
handlingarnas syfte och begrepp inte förklaras ytterligare. Detta motiverar till att 
simuleringen endast delvis (Se tabell 2) aktiverar användaren att aktivt fatta beslut för 
att föra simuleringen framåt.       
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Gel Electrophoresis 

I simuleringen, till att börja med, får användaren information i flera textrutor om hur 
forskare sorterar DNA-fragment med hjälp av gelelektrofores. De jämför också 
processen, med att sortera DNA-fragment, med att sortera skosnören i olika storlekar. 
Dock presenteras det inte hur man får fram DNA-fragment av olika längd. Till varje 
textruta visas en bild. Innan användaren får sätta igång får man klicka sig fram i en 
genomgång över vad som kommer att ske i en gelelektrofores, vilket material som 
används och varför. Materialet visas i bilder samtidigt som en textruta beskriver dess 
funktion och vad som kommer att hända. Trots att simuleringen utförligt beskriver vad 
som kommer hända saknas det en förklaring av provet med DNA-fragment. Utan en 
kort förklaring kan en elev som genomför laborationen få en missvisande bild över en 
DNA-analys. Till exempel kan en elev bli förvirrad över begreppet DNA-fragment, 
varför det inte står DNA och varför DNA:t behöver delas upp i fragment.  

När det sedan är användarens tur att genomföra en gelelektrofores börjar man från 
början och får göra den gel som DNA-fragmenten kommer att vandra i när en elektrisk 
ström tillförs. Man får se i tecknade bilder allt material och dra dessa för att genomföra 
laborationen. Trots att det är mycket text att ta sig igenom kan man inte välja att få den 
uppläst. Textens mängd i rutorna varierar från kortfattat till längre för att förklara mer 
komplicerade steg eller reaktioner som sker. Till exempel när man ska färga gelen för 
att DNA-fragmenten ska bli synliga tillkommer en extra bild som visar en kort bit av en 
DNA-sträng som uppmärksammar att de kemikalier som man färgar fragmenten med 
fastnar mellan strängarna i DNA-helixen. Trots att det i början kan uppfattas som 
mycket text att ta sig igenom är den relevant för att kunna beskriva de komplicerade 
stegen som en DNA-analys innehåller. Det möjliggör, snarare än förvirrar, en fördjupad 
förståelse för processen. 
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Tabell 3. Visar i vilken grad gelelektroforesen uppfyllde faktorerna. 	  

Faktorer/uppfyllelse Ja	   Delvis	   Nej	  

Har simuleringarna kombinerat bilder tal och text 
och om bilder har använts är de relevanta i 
förhållande till vad som simuleringen ämnar lära ut? 

	   X	   	  

Har eleverna i simuleringen chansen återkoppla eller 
jämföra processer som genomförts? 

X	   	   	  

Har simuleringen en struktur (osynlig, temporal och 
vetenskapligt resonemang) och hur manifesteras 
detta? 

X	    

	  

	  

Är simuleringen uppbyggd så användaren måste ta 
aktiva beslut för att föra simuleringen framåt? 

X 	   	  

 

Eftersom texten är utförlig får användaren konstant reflektera över vad som händer och 
vad som ska göras i nästa steg i simuleringen. Vissa textrutor uppmärksammar att 
eleverna bör återkoppla, till exempel kan det stå “You can now...” eller “Notice that…” 
I det sista stegen får även användaren gissar DNA-fragmentens ungefärliga längd. Man 
får se en överblick av gelen och DNA-fragmenten som är fördelade på en skala som 
talar om på ett ungefär hur långa fragmenten är där användaren får skriva sin en exakt 
gissning. Detta innebär att användaren måste reflektera över syftet i de stegen som 
genomfördes. Dock lämnar simuleringen åt användaren att reflektera över vad resultatet 
betyder vilket är förvånande då det skulle kunna skapa mening i den aktiviteten som 
genomförs och mening i processen. Simuleringen hade en chans att interagera fler 
organisationsnivåer då den endast rör sig inom den molekylära. Med ytterligare 
information som bland annat hade kunnat förklara syftet i en DNA-analys fanns 
möjligheten för en elev att får en översikt över hur informationen i våra gener kan 
användas till för att, till exempel göra faderskapstest, under brottsplatsundersökningar 
eller utreda släktskap mellan arter.  

Simuleringen för ett tydligt vetenskapligt resonemang. Texten i rutorna är formulerad 
som att det är någon som leder dig genom simuleringen. Dessa förtydligar hur 
användaren vetenskapligt skulle kunna förklara det som undersöks genom att göra 
resonemanget synligt. Dessutom får användaren mycket information om vad som 
händer och varför vissa steg måste genomföras innan man kan få fram ett resultat. Men i 
och med dess introduktion så förutsätter den att användaren har kunskaper om hur man 
tar fram DNA-fragment, exempelvis genom PCR eller restriktionsenzymklyvning och 
vad man kan göra med den information som analysen visar.  

               
Men eftersom den presenterar varför man gör en gelelektrofores (sortera DNA-
fragment) och dess material behövs det lite eller ingen alls ytterligare information om 
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just detta. Detta innebär att de kunskaperna som en användare kan ta till sig bör kunna 
förbättra resultatet i en verklig gelelektrofores då man kan dra sig till minnes det 
rörelsemönster som representerade de olika stegen i simuleringen och därmed också hur 
och varför reaktionerna sker. Gelelektroforesen och kloningssimuleringen liknar 
varandra på grund av att de har ett recept-liknande utseende, vilket innebär att, liksom 
kloningssimuleringen, kräver inte gelelektroforesen att eleven aktivt tar beslut utan man 
kan klicka sig igenom den vilket också skulle kunna innebära att en elev som genomför 
den endast får ytliga kunskaper. 

 
 Dock på grund av att en gelelektrofores är möjligt att genomföra i ett klassrum kan den 
fortfarande lämpa sig att använda då eleven har möjlighet att genomföra den flera 
gånger och därmed kan använda sig av stegen i den digitala laborationen för att dra sig 
till minnes vad som ska göras i den verkliga gelelektroforesen. Som då, med 
förutsättningen att eleven har läst texten till bilderna, även kan dra sig till minnes och 
befästa kunskapen som hen eller hon förvärvade genom den digitala laborationen. Med 
denna information motiveras det i vilken grad simuleringen når upp till den fjärde 
aspekten (Se tabell 3).  

Diskussion 
Diskussionen berör hur simuleringarnas utformning kan kopplas till de aspekter 
litteraturen har konstaterat att en digital simulering bör innehålla, och om elevers kända 
svårigheter i genetik underlättas i dessa tre virtuella simuleringar. Det kan vara värt att 
påminna att studiens syfte inte är att ta reda på vad elever eller lärare anser om dessa 
simuleringar utan endast ta reda på deras pedagogiska värde utifrån vissa aspekter och 
svårigheter som finns inom genetikområdet.  

Kan simuleringarna underlätta elevers lärande? 

Det har tidigare uppmärksammats i denna uppsats att digitala verktyg skapar nya 
möjligheter för lärare att utforma sin undervisning. Praktiska ramar som tidsbrist, höga 
kostnader, material som saknas eller olämpliga lokaler förhindrar inte undervisningen. 
Användaren får därmed chansen att forma erfarenheter som inte hade varit möjliga med 
traditionella läroverktyg. Det är dock inte säkert att en elev uppfattar samma sak som en 
lärare i en representation av en process. Schöborn (2017) påpekade att det handlar om 
att eleverna saknar “visual literacy” och behöver hjälp med att utveckla det. Flera 
studier studier pekar också på att endast införandet av digitala verktyg inte innebär en 
ökad lärandepotential (Se Grönlund m.fl. 2014 & Tallvid, 2010). Detta betyder att en 
omotiverad optimism om att digitala simuleringars förmåga ska lösa alla problem i 
genetikundervisning bör tas med en nypa salt. 

 
Tibell (2017) påpekar att lärare behöver reflektera över sina val av representationer 
eftersom det är centralt för att hjälpa eleverna att tolka och förstå naturvetenskapliga 
fenomen. En av anledningarna till att elever upplever genetiken som svårt att lära sig är 
att man behöver röra sig mellan organisationsnivåer (se Bahar, 1999; Johnstone & 
Mahmoud, 1980; Duncan & Reiser, 2006; Marbach & Stavy, 2000; Knipples, 2005). 



	  

	   23	  

Såväl korsningssimuleringen som kloningssimuleringen har potential att underlätta för 
eleverna att förstå hur nivåerna interagerar med varandra. Simuleringarna visar både 
processen och de bakomliggande mekanismerna men även vilka konsekvenser 
handlingar får. Som ett exempel visar kloningssimuleringen bilder på hur avkomman 
varken får samma pälsfärg som den dräktiga musen eller den mus som donerat en 
äggcell, utan blir identisk med den musen som donerade en stamcell.   
        
I korsningssimuleringen får användaren möjlighet att se resultatet av sin korsning, följa 
en egenskap och försöka få den att uttryckas i en avkommas fenotyp. Som det framgick 
i analysen saknades det dock förklaringar till olika begrepp som presenterades i 
samband med simuleringen, till exempel meios. Det gick varken att få fram bilder eller 
mer information som skulle kunna vara till hjälp för eleverna att förstå vissa svåra 
begrepp. I simuleringen med duvorna fanns dock denna möjlighet.	  	  
	  
Som tidigare nämnts har det visats att lärandet kan underlättas genom att elever får 
associera bilder med den text som presenteras. Detta kan hjälpa dem att komma ihåg 
naturvetenskapliga fenomen man tidigare gått igenom och vill bygga vidare på, till 
exempel som i korsningssimuleringen. Där hade man exempelvis kunnat lägga till en 
funktion som visade en bild på stadierna i meios för att dra sig till minnes kunskapen.  
 
Knipples (2005) påpekar hur begrepp som liknar varandra i genetiken kan vara 
förvirrande och ger exemplet mitos och meios. Med hänseende till detta är det viktigt att 
i simuleringen påminna användaren om begreppens betydelse. Samspelet mellan bild 
och text i simuleringar, som Bohlin och Höst (2017) påpekar, är en viktig förutsättning 
för att eleven ska få en förståelse för ämnet. Tibell och Hagman (2017) skriver att det 
kan vara riskabelt att låta eleven helt eller delvis använda det intuitiva systemet i en 
simulering som utgörs av tidigare erfarenheter, inlärda beteenden och kunskap som har 
sammanslagits med de uppfattningar personen har av hur världen och saker fungerar. 
Om en elev har för lite kunskap eller har missuppfattat de genetiska begreppen en 
simulering använder sig av, kan eleven dra kunskap från en felaktig uppfattning.             
 
Gelelektroforessimuleringens utformning är intressant då den är en direkt kopia av en 
verklig laboration. Den har dessutom detaljerade beskrivningar till vad som händer i 
simuleringen. Detta skulle kunna jämföras med den undersökningen Akpan och Andre 
(2000) gjorde, då elever som hade genomfört en digital dissektion av en groda kunde 
prestera bättre under en verklig groddissektion. Som Lindgren och Schwartz (2009)  
kunde påvisa underlättades lärandet av att kroppen “minns”.    
 
Förutom att genomförandet gynnades så mindes eleverna det teoretiska innehållet i 
högre grad. Simuleringen av en gelelektrofores och kloningssimuleringen har också 
vissa likheter, till skillnad från korsningssimuleringen behöver inte användare anstränga 
sig medvetet för att komma vidare. Detta utesluter att användaren behöver ställa sig 
frågor som “Vad händer om...?”, utforska skillnader i olika handlingssätt eller pröva 
hypoteser då nästa steg förklaras. Därmed står simuleringen för en utmaning då man 
måste “tvinga” användaren att lägga märket till det material som presenteras i bild och 
text. En simulering som kan kombinera det intuitiva och det kognitiva systemet, det vill 
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säga medveten ansträngning, uppmärksamhet och logiskt tänkande, kan underlätta för 
meningsskapande och begreppsförståelse (Tibell och Hagman 2017). 

  
En av anledningarna till att använda sig av simuleringar är att undervisningsinnehållet 
blir synligt och tillgängligt och underlättar en rörelse mellan organisationsnivåer. 
Korsningssimuleringen är ett bra exempel på hur eleverna får vandra mellan den 
molekylära nivån (gener) och makronivån (organism, population). En elev har 
kontrollen över vilka gener som ska föras vidare men måste samtidigt rätta sig efter vad 
som efterfrågas, som exempelvis att avkomman ska ha en fjäderkrage. Elever 
misslyckas ofta med att röra sig mellan organisationsnivåerna och att få en förståelse för 
hur de interagerar. Det beror bland annat på att nivåerna är många men även för att 
fenomenen är osynliga och svåra att komma åt (se Duncan m.fl 2006). Tack vare att 
användaren i simuleringen kan gå tillbaka, undersöka resultatet och se vilka nya 
förhållanden som utvecklar sig efter en viss korsning uppmuntrar simuleringen till att 
utforska ärftliga mekanismer som finns inom genetiken och synliggöra det osynliga i en 
miljö som inte går att replikera i ett klassrum (se Clark m.fl 2009).   

Pedagogisk potential enligt de fyra aspekterna 

Precis som Lindgren och Schwartz (2009) skriver innehåller vanligtvis en simulering 
mer än en aspekt. Det är dock svårt att kunna ta hänsyn till alla i en enda simulering. 
Detta gäller även simuleringarna som har analyserats i denna studie. Om man studerar 
tabellerna går det att konstatera att ingen av simuleringarna innehåller alla fyra 
aspekterna, men baserat på vad Lindgren och Schwartz (2009) hävdar är detta föga 
förvånande. Detta betyder inte att någon av dem är värdelös i form av pedagogisk 
potential. Detta går att konstatera efter analysen att två av tre simuleringar innehåller tre 
av aspekterna och en delvis innehåller tre aspekter (Se tabell 2). Vilket skulle kunna 
tolkas som ett positivt resultat.  
 
Vid närmare granskning av simuleringarna verkar en av dessa mindre lämpad att 
använda i undervisningen (Se tabell 2). Det finns några faktorer som påverkar 
graderingen av simuleringarna. Exempelvis upplevs simuleringens syfte vara att testa 
sina kunskaper.      
 
På grund av detta bör eleven redan besitta kunskaperna som simuleringen presenterar 
och därmed kan den mer framgångsrikt användas som till exempel en sammanfattning 
efter att läraren verbalt presenterat cellkärnöverföring. 
 
Av analysen framgår det också att två av simuleringarna (Se tabell 1 och 3) har 
graderats till “Ja”, utifrån den fjärde frågan. Det vill säga innehåller dessa simuleringar 
aspekten som refererar till “kroppsminne” och handlar om att kroppen blir bättre på att 
minnas ju fler gånger man genomför en rörelse (Lindgren och Schwartz, 2009). Trots att 
de kan upplevas som att simuleringen med gelelektroforesen tydligare innehåller den 
fjärde aspekten då en elev kan öva på att genomföra laborationen digitalt innan man 
genomför en verklig laboration har även simuleringen med duvorna denna aspekt. 
Delvis för att processen går att replikera men också för att användaren är delaktig i att  
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välja vilka genvarianter som avkomman kommer att bära på. Därmed finns det en 
möjlighet för en elev att genom “kroppsminnet” dra sig till minnes genetiska begrepp 
som hen möter och blev presenterad för i simuleringen när en tillfredsställande korsning 
ägde rum. Detta kan då upplevas som att två av tre simuleringar kan vara mer 
framgångsrika i att befästa kunskaper snarare än som en kunskapskontroll. Huruvida 
när, var och hur man bör använda sig av dessa två simuleringar (Se tabell 1 och 3) går 
att diskutera, men på grund av sin utformning bör dessa kunna användas som ett 
komplement till den vanliga undervisningen. Att komma fram till vilken simulering som 
har den högsta pedagogiska potentialen är trots en noga bearbetad analys svårt. Genom 
litteraturen har det bland annat framkommit att en kombination av verbal och visuell 
information underlättar för eleverna att tolka och komma ihåg kunskapen vid ett senare 
tillfälle (Lindgren och Schwartz, 2009). Trots detta påpekar Bohlin och Höst (2017) att 
bilder aldrig helt kommer kunna ersätta ordet i samband med att man resonerar om 
naturvetenskapliga fenomen. Utan det verbala riskerar förståelsen för ett fenomen eller 
en process att bli ytlig. Då framför allt en av simuleringarna har fokuserat på det 
visuella men inte tagit lika stor hänsyn till att förklara de begrepp eller steg som 
presenteras (Se cellkärnöverföring) kan det rekommenderas att noga reflektera över när 
i undervisningen den lämpar sig att användas för att undvika att förvirra eleverna. 

Slutsats 
Valet av simuleringar gjordes för att få en bredd av kunskap om hur olika digitala 
simuleringar i området genetik ser ut, vilket gjorde att av simuleringarna såg väldigt 
olika ut. Detta innebär i sin tur att slutsatser om dessa tre simuleringar kan upplevas 
som icke relevanta då de inte undersöker samma processer eller fenomen.  
             
Alla simuleringar har analyserats utefter de aspekter som bör beaktas vid bedömning av 
en digital simulering vilka Lindgren och Schwartz (2009) identifierade efter en översikt 
baserat på flera studier. 
 
I studien har det diskuterat i vilken pedagogisk potential simuleringarna har för att 
underlätta elevers lärande i genetik och specifika områden som utgör en utmaning för 
elever har med hjälp av tidigare forskning kunnat identifierats. Om simuleringarna har 
en möjlighet att underlätta att överkomma dessa svårigheter har även försökts att 
konkretiseras i diskussionen. Då studien ger ett konkret verktyg för att bedöma digitala 
simuleringar finns det en möjlighet att den kan underlätta andra lärares bedömningar av 
simuleringar de planerar att användas sig av i sin undervisning. Resultatet visar också 
att det lärare kan behöva kompensera för potentiella brister i simuleringen för att inte 
eleverna ska missförstå begrepp eller processer. Avslutningsvis bör lärare, efter analys 
av vad simuleringen har att tillföra i relation till deras brister, välja simulering med 
omsorg för att elever ska få en chans att utveckla sitt lärande. 
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Metoddiskussion 

Den metoden som användes har vissa begränsningar i sin tillförlitlighet eftersom den 
data som samlats in har tolkats utefter egna uppfattningar. Detta kan begränsa studiens 
trovärdighet då det finns en risk för feltolkningar under analysprocessen. Ingen kontakt 
med de som har designat simuleringarnas har skett, som skulle kunna ha förklarat de 
bakomliggande tankarna om varför vissa funktioner finns eller ej. Därigenom hade 
simuleringens syfte kunnat lyftas fram och tas hänsyn till i simuleringen.  

Det analysverktyg som har använts i studien är av egen konstruktion och baserad på 
Lindgren och Schwartz (2009) fyra aspekter. Det har först skett en tolkning i vad dessa 
aspekter innebär på svenska och sedan har det formulerats en fråga utifrån var och en av 
aspekterna. Det innebär att det finns en risk även här för feltolkning av aspekterna och 
hur deras svenska motsvarighet bör formuleras. Frågorna ska motsvara varsin aspekt, 
dessa har inte Lindgren och Schwartz (2009) formulerat och genomgår därmed en 
tolkning om hur de relaterar till den aspekten som den kopplar till. Trots dessa 
potentiella brister har analysverktyget genomgått en grundlig bearbetning för att 
representera aspekterna i så hög utsträckning som möjligt. 

Med hjälp av analysverktyget har det varit möjligt att undersöka den pedagogiska 
potentialen varje simulering har och dra slutsatser om de hade kunnat underlätta några 
kända svårigheter i genetiken för elever på gymnasiet. Därmed har metoden i hög grad 
skapat en möjlighet att få fram ett resultat som har mätt det som var avsett i studiens 
syfte. Det är inte säkert att samma utfall, i samband med simuleringarnas pedagogiska 
potential och huruvida de kan underlätta lärandet för eleverna, hade framkommit om 
undersökningen genomförts av någon annan.  

Likväl bör inte resultatet vara helt olika. Förhoppningen finns att det analytiska 
verktyget som framtagits även ska kunna användas i att bedöma andra 
naturvetenskapliga simuleringar. Eftersom verktyget är brett i vad som efterfrågas bör 
detta inte vara helt omöjligt att applicera på simuleringar även utanför området genetik.  

Avslutningsvis kan det som har framkommit under databearbetningen, styrkas av en 
grundlig och relevant litteraturgenomgång.  
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