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ABSTRAKT 
En kvalitativ undersökning har genomförts med syftet att studera svenska 

gymnasieelevers förståelse av begreppet kemisk reaktion. 21 elever deltog i 

undersökningen och fick svara på ett antal skriftliga frågor varefter sex elever 

genomgick en uppföljande intervju som skulle ge ytterligare djup i studien. Analysen av 

svaren har gjorts utifrån innehållskategorier och med avseende på vilka 

representationsnivåer; makroskopisk, submikroskopisk och symbolisk svaren tillhör. 

Skriftliga svar på den första frågan har organiserats i en matris där de även har bedömts 

som giltiga, ofullständiga men giltiga, nyanserade och giltiga samt icke giltiga. 

Undersökningen visade att majoriteten av eleverna verkar ha en fragmentarisk förståelse 

av begreppet kemisk reaktion som oftast befinner sig uteslutande på den makroskopiska 

nivån. Det framkom också att fokusering på atomer och på oktettregeln verkar dominera 

vissa elevers uppfattningar av reaktionsbegreppet. 

Nyckelord: Gymnasieelever, begreppsförståelse, kemisk reaktion, representationsnivåer, 

makroskopiska nivån, submikroskopiska nivån. 
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1 INTRODUKTION 

Den kemiska vetenskapen försöker beskriva, förklara och förutsäga fenomen, 

förändringar och processer kopplade till materiens partikelnatur. För att möjliggöra 

kommunikation av vetenskap använder man sig av begrepp, modeller och teorier 

(Sjøberg, 2005). Dessa begrepp, modeller och teorier är mänskliga konstruktioner 

som har utvecklats under lång tid och är under ständig förändring. Modeller kan 

användas för att göra abstrakta teorier mera konkreta och för att förklara det okända 

med hjälp av det kända. Modeller används ofta inom kemin för att representera 

sådant som handlar om materians minsta beståndsdelar som inte kan observeras 

direkt för att de är för små. Modeller har skapats för att hjälpa oss att förstå, förklara 

och kommunicera kemiska fenomen. Vår förståelse av komplexa kemiska fenomen 

beror enligt Yan och Talanquer (2015) till stor del på förståelse av en mängd olika 

kemiska begrepp och förmågan att integrera dessa begrepp med varandra. En 

övergripande förståelse av kemin beror också på förmågan att identifiera 

gemensamma tankegångar tvärs över olika områden inom kemin samt att tillämpa 

begreppen i olika kontexter.  

Kemisk didaktik är den vetenskap inom pedagogikens domän som behandlar 

frågeställningarna vad, hur och varför man ska undervisa kemi. Kemisk didaktisk 

forskning har visat på elevers svårigheter att hantera konflikten mellan sina egna 

förutfattade eller vardagliga förståelser av begrepp och nya vetenskapliga 

förklaringar av dessa begrepp (de Jong, m.fl. 2013). Denna svårighet resulterar ofta i 

att de gamla, vardagliga föreställningarna lever kvar parallellt med de nyinlärda 

teorierna. Eftersom lärandet dessutom är situerat, dvs. situationsberoende, 

förekommer det ofta att de nya vetenskapliga förklaringarna av kemiska begrepp 

endast används i den kontext som de lärts i, nämligen i skolsituationer. De gamla 

vardagliga förklaringarna används fortfarande för att förklara kemiska fenomen i 

vardagliga kontexter. 

Begreppet kemisk reaktion är centralt inom kemi som vetenskap där beskrivningar, 

förståelse och prediktioner av kemiska reaktioner och processer utgör en stor del av 

kemins grundläggande mål (Yan & Talanquer, 2015). Det är också ett begrepp som 

många elever har svårt att ge någon egentlig mening. Med min bakgrund som 

disputerad forskare i organisk kemi anser jag att en fördjupad förståelse av olika 

aspekter av kemiska reaktioner, som hur och varför de sker, har en avgörande 

betydelse för förmågan att utveckla ett helhetligt perspektiv på kemin som en 

enhetlig vetenskap. Enligt Larsson (1986) och många andra utgör förståelse för hur 

elever uppfattar fenomen som man undervisar om en viktig grund för lärares 

kompetens. Jag har därför valt att fokusera den här undersökningen kring 

gymnasieelevers uppfattningar och föreställningar om begreppet kemiska reaktioner 

och hur dessa uppfattningar och föreställningar kan karaktäriseras. 

En annan tanke är att det kan vara bra för den samlade forskningen inom den aktuella 

frågeställningen att flera olika forskare eller forskargrupper genomför liknande 

undersökningar men med olika infallsvinklar och tonvikt på olika aspekter av 

frågeställningen. I det avseendet kan föreliggande arbete ses som en pusselbit för att 

bilda en helhetlig förståelse av elevers uppfattningar och föreställningar om kemiska 

fenomen. 
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1.1 Styrdokument 

 I den för närvarande aktuella läroplanen Gy11 (Skolverket, 2011) ges klart uttryck 

för kemiska reaktioners och förändringars centrala ställning i kemin. Kemiska 

reaktioner och förändringar, inklusive syrabasreaktioner, redoxreaktioner och 

fällningsreaktioner, samt energiomsättningar vid kemiska reaktioner utgör 

grundläggande delar av det centrala innehållet i kemi 1, medan kemisk 

reaktionshastighet, jämviktsreaktioner och reaktionsmekanismer vid organiska 

reaktioner är betydande inslag i det centrala innehållet i kemi 2. 

I läroplanens beskrivning av kemins syfte fastslås att: 

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

kemins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om naturliga såväl som av människan skapade kemiska 

processer. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Lärandeteorier 

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv är lärandet en dynamisk process där 

eleven/studenten själv är med och aktivt skapar mening åt innehållet som lärandet 

omfattar genom att bygga på sina tidigare erfarenheter (Sjøberg, 2005 & Illeris, 

2015). Lärandet betraktas enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet som en 

social situerad process som präglas av den aktuella situationen lärandet sker i 

(Sjøberg, 2005 & Illeris, 2015). Kunskapen blir som en följd av detta delvis beroende 

av den situation den lärts i. Ur dessa perspektiv på lärande har the conceptual change 

model vuxit fram. Denna modell betonar lärande som en dynamisk process där 

existerande föreställningar omorganiseras och utvidgas genom addition och 

inkorporering av nya föreställningar i de redan existerande. Samtidigt skapas nya 

kategorier av föreställningar och vissa existerande föreställningar får ge rum åt mera 

rationella vetenskapliga förklaringar av empiriska fakta (Hewson, 1992; Duit & 

Treagust, 2003, Stavridou & Solomonidou, 1998). Andra forskare inom området 

naturvetenskaplig didaktik använder begreppet knowledge integration (härefter kallat 

kunskapsintegration) som beskrivs av Clark och Linn (2003) som en dynamisk 

process där idéer länkas, kopplas ihop, åtskiljs, organiseras och struktureras. Dessa 

idéer inkluderar fakta, mönster, mallar, synsätt, teorier, modeller och visualiseringar. 

Enligt det sociokulturella perspektivet är utbildning en kulturell process. Eleverna 

går enligt Vygotsky (refererad i de Jong, 2013) från en sociokulturell omgivning, 

som omfattar deras vardagliga kunskaper och erfarenheter samt deras vardagliga 

språk, till en annan sociokulturell omgivning. Den nya kulturen innehåller kunskaper 

och erfarenheter från kemiundervisningen i skolan samt en ny terminologi där ord 

har fått nya meningar och nya ord har lagts till de gamla. 

Enligt dessa synsätt bör man enligt de Jong (2013) i undervisningen beakta elevernas 

verkliga sätt att resonera och tänka. Man bör också beakta deras existerande 

uppfattningar och föreställningar och hur dessa kan påverka lärandet. Samtidigt bör 

man i undervisningen använda ett adekvat vetenskapligt språk där vokabulären är 

anpassad till det ämnesområde undervisningen riktar sig mot. 

2.2 Begreppsförståelse 

2.2.1 Modeller 

Vardagliga kemiska fenomen som på ytan kan tyckas vara högst konkreta har ofta 

komplicerade och abstrakta bakomliggande orsaker, dessa benämns med begrepp 

som i sin tur kan förklaras av vetenskapen med hjälp av modeller (Sjøberg, 2005). En 

modell är enligt Ingham & Gilbert (1991 refererad av de Jong m.fl. 2013) en 

förenklad representation av ett objekt, här i betydelsen kemiskt fenomen eller 

begrepp, som tar utgångspunkt i någon eller några specifika aspekter av objektet. En 

modell är inte en kopia av verkligheten och kan aldrig beskriva sitt objekt till fullo 

utan är en kompromiss som efterliknar objektet i vissa avseenden medan den skiljer 

sig från objektet i andra avseenden. Modellens syfte är att skapa mening åt objektet 

genom att beskriva, förklara och göra prediktioner om det. Effektiva modeller kan 

enligt de Jong m.fl. (2013) användas i flera olika kontexter och för flera olika 

ändamål. Enligt Justi och Gilbert (2000, 2002 refererade av de Jong m.fl. 2013) kan 

man skilja mellan olika typer av modeller som vetenskapliga modeller som används i 
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t.ex. forskning och undervisningsmodeller som är förenklade versioner av 

vetenskapliga modeller, konstruerade för olika undervisningsnivåer. En tredje typ av 

modeller är elevers interna eller mentala modeller som ofta domineras av tidigare 

kunskaper och meningar (de Jong, 2013). 

2.2.2 Den kemiska tripletten 

Johnstone (1993, refererad i Kern m.fl. 2010; de Jong m.fl. 2013 & Irby m.fl. 2016) 

särskiljer tre olika domäner eller representationsnivåer, den så kallade kemiska 

tripletten, där olika betydelser av kemins begrepp eller förklaringsmodeller till dessa 

kan sorteras in. Den makroskopiska nivån tar utgångspunkt i det som är observerbart 

med våra sinnen eller med hjälp av direkta mätningar av olika storheter som 

temperatur och massa eller egenskaper som smältpunkt eller färg. På den 

submikroskopiska nivån används partikelbaserade modeller som involverar 

elektroner, atomer, joner och molekyler. På den symboliska nivån uttrycks 

makroskopiska data och submikroskopiska modeller i symboler som t.ex. ekvationer, 

formler och grafer. En fjärde domän, processdomänen, har tillförts av Dori och 

Hemeiri (2003, refererad av de Jong m.fl. 2013) som handlar om på vilket sätt 

kemiska reaktioner går till, som hur bindningar bryts och bildas eller hur 

energiöverföringar sker under ett reaktionsförlopp. Processdomänen kan vara 

relaterad till var och en av de tre tidigare givna domänerna. Förklaringar av fenomen 

och begrepp med utgångspunkt i de olika domänerna kan ses som olika sätt att förstå 

kemiska fenomen eller begrepp och kan tillskrivas olika syften (Irby m.fl. 2016). En 

aspekt av kunskaper i kemi innebär alltså förståelse för en mängd begrepp som utgör 

grunden för kemiska fenomen, som ofta kan vara högst vardagliga. Dessa begrepp 

har ofta flera olika förklaringar som kan omfatta olika modeller och befinna sig på de 

olika representationsnivåerna som beskrivits ovan. Kemister, som kan anses besitta 

expertkunskaper i kemi, använder sig obehindrat av flera olika förklaringsmodeller 

som befinner sig på olika representationsnivåer och rör sig samtidigt fritt mellan 

dessa olika nivåer. Skol- och gymnasieelever som kan betraktas som noviser på 

området har ofta svårt att följa med i detta flernivåtänkande. De Jong m.fl. (2013) har 

sammanställt olika svårigheter elever kan ha med modeller och de olika 

representationsnivåerna. 

2.2.3 Kunskapsintegration och högre ordningens 
förmågor 

Kunskapsintegration är enligt Clark och Linn (2003) en förutsättning för en 

fördjupad förståelse av ämnet kemi. En aspekt av kunskapsintegration är enligt Kern 

m.fl. & Irby m.fl. (2010 & 2016) förmågan att förstå begrepp utifrån olika 

förklaringsmodeller med utgångspunkt i olika representationsnivåer och samtidigt att 

fritt navigera bland dessa nivåer. 

Många forskare menar att traditionell (utantill) inlärning av kemins begrepp åtskilda 

från varandra frammanar förmågor som återskapande av definitioner givna i 

läroböcker samt förståelse och användning av dessa begrepp enbart i givna kontexter. 

Dessa förmågor kallas lägre ordningens kognitiva förmågor. För att ett meningsfullt 

lärande ska ske måste man fortsätta bortom dessa lägre ordningens kognitiva 

förmågor mot högre ordningens kognitiva förmågor, eller högre ordningens 

tänkande. Detta innefattar enligt Broman (2015) förmågor som analysförmåga, 

problemlösningsförmåga, kritiskt tänkande, förmågan att ställa frågor samt transfer. 

Transfer refererar till förmågan att överföra kunskap från en kontext, i vilken 



7 

 

kunskapen har lärts, till en annan ny kontext. En undermening av transfer innebär 

enligt Broman (ibid) också överföring av kunskaper mellan de olika 

betydelsedomänerna, de makroskopiska, submikroskopiska och symboliska 

domänerna. 

Elevers svårigheter med att integrera eller navigera mellan två eller flera 

representationsnivåer har dokumenterats i många studier (Kern m.fl. 2010). Detta 

associeras ofta med materiens partikelnatur som uppfattas som abstrakt, och det är 

också den submikroskopiska nivån som eleverna oftast har problem att förstå. 

Clark och Linn (2003) framhåller ”instructional time” som en viktig parameter för 

elevers utveckling mot en högre grad av kunskapsintegration. De menar att 

tendensen som går mot att täcka ett ständigt ökande innehåll i kemiundervisningen 

med allt fler delområden, ”curriculum overload” ger kortare tid till behandling av 

varje del, eller speciellt de koncept som anses vara nyckelkoncept, som i sin tur 

medför sämre kunskapsintegration. Det är naturligtvis inte enbart tiden i sig som är 

viktig påpekar författarna (ibid), även det engagemang och den uppmärksamhet som 

riktas mot varje delområde samt kvalitét och design av undervisningen har stor 

inverkan på elevers kunskapsintegration. 

2.2.4 Elevers förståelse av begreppet kemiska reaktioner 

En mängd studier av elevers förståelse av kemiska reaktioner har rapporterats i 

litteraturen (Andersson, 1990; Athee & Varjola, 1998; Kern m.fl. 2010; Stavridou & 

Solomonidou, 1998 samt Yan & Talanquer, 2015) Svårigheter att förstå centrala 

kemiska begrepp som till exempel materiens partikelnatur och kemisk bindning samt 

att integrera dessa begrepp leder enligt Yan och Talanquer (2015) till att elever 

använder sig av modeller som grundas på heuristiska och intuitiva resonemang för att 

förklara kemiska fenomen. Medan vissa elever efter hand utvecklar en normativ 

förståelse av kemiska reaktioner blir, enligt Clark och Linn (2003), många elever 

kvar i ett tillstånd där idéer byggda på vardagligt sunt förnuft kombineras med 

fragment av disciplinär kunskap. Vanligt förekommande heuristiska idéer om 

kemiska förändringar som förekommer hos elever på grundskolenivå manifesteras 

enligt Andersson (1990) genom de olika förklaringskategorierna: 

– Modifiering: Ämnen behåller sin identitet men egenskaperna förändras. 

– Transmutering: Omfattar förbjudna omvandlingar som att materia blir till energi, 

eller stålull som brinner blir till kol. 

– Förflyttning: Ämnen förändras inte utan bara förflyttas, som vätgasen, som 

utvecklas då magnesium reagerar med saltsyra. Finns redan där antingen i metallen 

eller i syran. 

– Försvinnande: Ämnen försvinner, som gas, brinner upp eller går upp i rök.  

– Kemiska interaktioner: Det bara händer eller ”black box”. 

Många elever har på det här stadiet endast en vag föreställning om sammanhanget 

mellan materia, ämnen och atomer och molekyler, de befinner sig i sin begreppsliga 

förståelse uteslutande i den makroskopiska domänen. Det är viktigt att i undervisning 

på högre stadier vara medveten om och ta hänsyn till dessa förutfattade uppfattningar 

hos elever. 

Enligt Stavridou och Solomonidou (1998) samt Yan och Talanquer (2015) har 

många tidigare undersökningar visat att elever har svårigheter med förståelse av 
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kemiska förändringar. Stavridou och Solomonidou (1998) har dokumenterat elevers 

svårigheter med att hantera skillnaderna mellan fysikaliska och kemiska förändringar 

som ofta leder till att elever förklarar kemiska transformationer på sätt som bättre 

passar in på fysikaliska transformationer. De menar vidare i enlighet med Yan och 

Talanquer (2015) att svårigheter med begreppet kemiska reaktioner delvis beror på 

en underutvecklad förståelse av begreppet ämne. Detta resulterar ofta i 

föreställningen att ämnen kan ändra egenskaper och samtidigt bibehålla sin identitet 

(se modifiering ovan). Det är också vanligt att elever talar om egenskaper som 

material, som kan överföras från ett ämne till ett annat. Svårigheter att överföra 

symboliska representationer av kemiska reaktioner till submikroskopiska 

representationer är också vanligt enligt Kern (2010) som visat att high school elever 

hade svårt att översätta subskription och koefficienter i kemiska formler till 

representationer av partiklar på molekylär nivå. 

Förutsättningen för en sund förståelse av materieomvandlingar är enligt Sjöström 

(2012) dels förståelse för materiens partikelnatur och dels principen om massans och 

atomernas bevarande. En ”integrerad begreppslig förståelse” av kemiska reaktioner 

omfattar enligt Justi (2002) en simultan förståelse av alla energiaspekter, dynamiska 

aspekter av kemiska reaktioner samt aspekter av submikroskopiska interaktioner 

relaterade till kemiska reaktioner. Enligt Athee och Varjola (1998) omfattas en 

grundlig förståelse av begreppet kemisk reaktion av tre komponenter, 1) 

omorganisering av atomer 2) brytning och bildning av bindningar och 3) ändring av 

kemiska eller fysikaliska egenskaper. 
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3 SYFTE 

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att öka förståelsen av elevers 

lärande av kemiska begrepp och att belysa elevers svårigheter att förstå dessa, genom 

att undersöka vilken förståelse eller vilka olika föreställningar en grupp svenska 

gymnasieelever har av begreppet kemisk reaktion. Tanken är att fokusera på graden 

av förståelse eleverna visar av begreppet genom att använda olika kategorier av 

förklaringar på olika representationsnivåer och genom att integrera dessa 

förklaringar.  

3.1 Frågeställning 

I undersökningen söker jag svar på följande fråga: 

Vilka olika föreställningar, och vilken förståelse har svenska gymnasieelever på det 

naturvetenskapliga programmet av begreppet kemisk reaktion?  
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4 METOD 

En kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats har använts. 

4.1 Fenomenografi – kvalitativ metod 

Frågeställningen och syftet med en undersökning är enligt Larsen (2009) två faktorer 

som bestämmer valet av metod. En kvalitativ metod innebär enligt Larsson (1986) att 

den handlar om hur något ska karaktäriseras eller gestaltas. Han menar också att i 

tillägg till att stå i motsats till kvantitativa metoder, som på ett eller annat sätt 

beskriver storlek eller mängd, står kvalitativa metoder också i motsatsförhållande till 

hypotestestande ansatser.  Frågeställningen och syftet i denna undersökning handlar 

om elevers föreställningar om kemiska begrepp som är något som av naturen är svårt 

att kvantifiera, de är svåra att mäta, men kan bättre behandlas i kvalitativa ordalag. 

De beskrivs och diskuteras här utifrån aspekter som innehållskategorier och 

abstraktionsnivåer. Fenomenografi är enligt Kihlström (2007) en kvalitativ 

forskningsansats som syftar till att studera människors uppfattningar av olika 

aspekter av sin omvärld. Kroksmark (2007) menar att fenomenografi är en 

avbildande, beskrivande ansats, en metodologi för en viss form av kvalitativ analys 

främst inom pedagogiken som fokuserar på att förstå människors uppfattningar av 

fenomen. Fenomenografisk metodologi inom didaktiken undersöker och kartlägger 

elevers uppfattningar av undervisningsinnehåll. Identifierade skillnader i 

uppfattningar av olika fenomen kan ge didaktiska implikationer som i sin tur kan 

utgöra grunden för val av innehåll och behandlingen av detta i 

undervisningssammanhang.  Det handlar i detta arbete om att studera variation i och 

systematisera elevers uppfattningar om kemiska fenomen. Enligt Kihlström (2007) 

står den fenomenografiska intervjun i centrum som redskap för datainsamling inom 

den fenomenografiska metoden. Enligt Kroksmark (2007) kännetecknas denna 

intervju av den öppna frågan vars mål är att avtäcka respondentens eget sätt att 

avgränsa och behandla ett visst innehåll. Metoden som valts i denna undersökning 

bygger på den öppna frågan, men istället för intervju som metod har frågorna i 

huvudsak framförts i skriftlig form. Elevens skrivna text kan liknas vid det som av 

vissa författare kallas self report (Davidsson, 2007). En fördel med att använda 

skriftliga frågor och svar är att respondenterna kan få möjlighet att arbeta med 

frågorna i lugn och ro och utan tidspress (Davidsson, 2007). Alla elever garanterades 

minst en halvtimme för att svara på frågorna, vilket i samtliga fall visade sig fullt 

tillräckligt. Påverkan från frågeställaren kan minimeras till dennes formuleringar av 

frågorna. Vid användandet av skriftliga frågor är formuleringen av frågorna av stor 

vikt för att man ska få veta det man är ute efter (ibid.) och påverkar därmed 

validiteten. Det är speciellt viktigt då den skrivna texten utgör det enda materialet 

eftersom man inte har möjlighet att ställa följdfrågor. Kroksmark (2007) menar 

vidare att den fenomenografiska intervjun karaktäriseras av djup-intresse. I denna 

undersökning har vissa elevsvar undersökts djupare än den skrivna texten medger 

genom uppföljande intervjuer där eleverna getts tillfälle att komplettera, fördjupa och 

nyansera sina tidigare skriftliga svar. Intervjufrågorna har inte varit helt bestämda på 

förhand, men viss grad av strukturering har ändå använts då frågor som; kan du 

utveckla svaret på fråga…, vad menar du med… och kan du förtydliga... har använts 

för att inleda ett ämne i intervjuerna. Följdfrågor har sedan tagit vid och intervjuerna 

har i viss grad haft karaktären av ett samtal. Denna typ av intervju där vissa frågor är 

förhandsbestämda men där följdfrågor samtidigt tillåts kallas ibland semistrukturerad 

intervju. Fenomenografisk intervju, som enligt Marton (1994, refererad i Kihlström, 
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2007) mera karaktäriseras av en dialog kanske bättre beskriver intervjuerna som 

genomförts i denna undersökning. Dessa typer av intervjuer har en flexibilitet som 

möjliggör för intervjuaren att styra frågorna mot att bättre besvara undersökningens 

forskningsfråga som i sin tur påverkar validiteten positivt i undersökningen (Larsen, 

2009). Eleverna kan också ges möjlighet att ge sin egen individuella tolkning av ord 

vilket påverkar precisionen i tolkningen av svaren vilket i sin tur ger en högre 

reliabilitet.  

4.2 Skriftliga frågor 

För att få svar på frågeställningen användes ett frågeformulär med en öppen generell 

fråga om vad kemiska reaktioner innebär, följt av fyra mer detaljerade frågor samt en 

öppen fråga om specifika reaktioner tillhörande två olika reaktionstyper. Tanken 

bakom detta var att belysa dels övergripande generella föreställningar om kemiska 

reaktioner och samtidigt se hur reaktionsbegreppet påverkas av att mera konkreta 

exempel på kemiska reaktioner ska behandlas. Det har konstaterats av Yan och 

Talanquer (2015) att elevers resonemang om olika aspekter av kemiska reaktioner, 

som till exempel varför de sker, påverkas betydligt av vilken reaktionstyp som 

analyseras. Den första frågan (se bilaga 1) valdes för att frammana ett generellt, 

övergripande resonemang obundet från kontext med avseende på typ av kemisk 

reaktion. Fråga 2 a-d (se bilaga 1) är mera kontextbundna frågor om varför och hur 

reaktioner sker.  

4.3 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och replicerbarhet som innebär att resultaten 

ska vara riktiga och oberoende av när och av vem undersökningen utförts 

(Kihlström, 2007). I samband med kvalitativa undersökningar beror reliabiliteten i 

hög grad av undersökarens objektivitet och av dennes personliga uppfattningar och 

tolkningar av svaren (Larsen, 2009). En annan aspekt av reliabilitet är enligt Larsen 

(ibid) noggrannhet i behandlingen av data, som man ju bör kunna förutsätta uppfylls 

av seriösa forskare (författarens kommentar). Andra svårkontrollerade variabler som 

tillfälligt eller till synes slumpvis kan påverka elevernas svar och därmed 

reliabiliteten är situationen som undersökningen görs i och påverkan från 

frågeställaren. Validitet eller giltighet handlar om frågornas relevans för 

undersökningens frågeställning eller forskningsfråga. Ett uppenbart problem med en 

sådan här undersökning är att frågorna inte nödvändigtvis uppfattas av eleverna på 

det sätt som är undersökarens avsikt eller förväntan. De avgivna svaren, eller 

undersökarens tolkningar av svaren kanske därför inte speglar elevernas egentliga 

förståelse om de undersökta begreppen. Ett möjligt sätt att förbättra validiteten i en 

kvalitativ undersökning är att vara flexibel och använda intervjufrågor där ändringar 

kan göras under arbetets gång och att ta vara på informanternas egna ord för att 

belysa frågorna så mångsidigt som möjligt (Larsen, 2009).  

4.4 Urval av enheter  

Eftersom det primärt var av intresse att belysa gymnasieelevers föreställningar om 

begreppet kemisk reaktion efter att de har genomgått undervisning där flera olika 

aspekter av begreppet behandlats har elever som minst har slutfört kursen kemi 1 

valts som enheter. Eftersom jag ansåg sannolikheten för att eleverna skulle känna sig 

motiverade att ta frågorna seriöst och göra sitt bästa för att besvara dem så utförligt 

som möjligt fann jag det också bäst att enbart välja elever som fortfarande läste 



12 

 

kemi. Med tillgänglig tid för undersökningen och själva arbetets omfattning i åtanke 

bedömdes att ett antal enheter mellan 15 och 30 skulle vara passande. Syftet med 

undersökningen är inte att göra generaliseringar utifrån undersökningens resultat 

utan snarare att studera ett fenomen. Därför har inga åtgärder vidtagits för att uppnå 

ett representativt urval av enheter (Larsen, 2009). Urvalet har istället gjorts som ett 

icke sannolikhetsurval, och kan karaktäriseras som godtyckligt där författaren har 

ansett att en viss variation i urvalet bör kunna uppnås. Enheterna har valts enligt 

tidigare uppställda kriterier att eleverna ska gå naturprogrammet, ha fullgjort kemi 1 

och fortfarande läsa någon kurs i kemi. Ingen hänsyn har tagits till könsfördelning, 

tidigare betyg eller andra faktorer som skulle kunna tänkas påverka svaren på 

frågorna. Urvalet karaktäriseras också av självselektion då de tillfrågade eleverna 

själva har valt om de vill delta eller inte (Larsen, 2009). Två gymnasieskolor i olika 

städer valdes ut där kemilärare som jag tidigare kände kontaktades och tillfrågades 

om de ville låta sina elever delta i undersökningen. I skola 1 tillfrågades elever i 

klass 2 som läste kemi 2 och elever i klass 3 som läste fördjupningskurs i kemi. I 

skola 2 tillfrågades elever i klass 3 som läste kemi 2. Samtliga elever i de tre 

klasserna tillfrågades. I klass 2 var 5 av 27 elever villiga att delta i undersökningen. I 

klass 3 som läste fördjupning i kemi valde samtliga 5 elever att delta. I klass 3 i den 

andra skolan som läste kemi 2 valde 13 av totalt 27 elever att delta i undersökningen. 

Eleverna har grupperats efter klasstillhörighet och har i undersökningen getts 

följande beteckningar: 

A1-A5: Elever i skola 1, i klass 3 som läste fördjupning i kemi. 

B1-B3: Elever i skola 1, i klass 2 som läste kemi 2. 

C1-C13: Elever i skola 2, i klass 3 som läste kemi 2.  

 

4.5 Analys 

I en fenomenografisk undersökning utgörs resultatet enligt Kihlström (2007) av en 

beskrivning av uppfattningarna i form av kategorier. Inför analysen av svaren har 

metoder som använts av Athee och Varjola (1998), Clark och Linn (2003), Claesgens 

m.fl. (2013)  och av Kern (2010) studerats. Dessa har i sina undersökningar 

kategoriserat elevers uppfattningar av olika begrepp på olika sätt. Athee och Varjola 

(1998) har i sin analysmetod grupperat elevsvar i följande fem kategorier; ingen 

förståelse, någon kunskap, förståelse men svaret innehåller felaktigheter, delvis 

förståelse samt grundlig förståelse. Dessa kategorier associeras med olika kriterier 

där kriterierna för de tre senare kategorierna är svar som innehåller delar av eller 

samtliga (för den senaste kategorin) för kemiska reaktioner vedertagna 

komponenterna; 1) omorganisering av atomer 2) brytning och bildning av bindningar 

3) ändring i kemiska eller fysikaliska egenskaper. Clark & Linn (2003) har i sin 

analys grupperat elevsvar baserat på riktighet och koherens i svaren i kategorierna; 

icke normativa, delvis normativa, normativa och nyanserade normativa. Claesgens 

m.fl. (2013) har använt en kategorisering av elevsvar som baseras på komplexitet och 

grad av sofistikation. På nivå ett, ”notion” ger eleverna uttryck för sina förutfattade 

meningar och på nästa nivå, ”recognition” reproducerar de vedertagna begrepp, på 

nivå tre integrerar eleven olika idéer genom att formulera samband för att sedan på 

den fjärde nivån, ”construction” röra sig med fullt utvecklade modeller.  

Analysen av elevsvaren har i det här arbetet gjorts genom att karaktärisera svaren 

som:  
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G: giltiga förklaringar, som är helt i enlighet med förklaringar givna i gällande 

läromedel eller med inom vetenskapen vedertagna förklaringsmodeller eller teorier. 

I: icke giltiga förklaringar, som inte alls stämmer överens med det som gäller för 

G. 

O: ofullständiga eller delvis giltiga förklaringar, som delvis stämmer med det 

som gäller för G, men där något väsentligt saknas eller något som inte hör till saken 

tagits med 

N: nyanserade giltiga förklaringar, som utöver det som gäller förr G beskriver 

eller förklarar med olika aspekter eller på något sätt beskriver giltighet och 

begränsningar. 

Svaren har delats in i kategorier dels i termer av de makroskopiska, 

submikroskopiska och symboliska representationsdomänerna. För att ge en 

nyanserad bild av olika aspekter eller innehåll som inkluderas i elevers uppfattningar 

av begreppet kemisk reaktion har svaren också delats in i innehållsliga kategorier Se 

avsnittet. Svaren har med hjälp av dessa kategorier redovisats i matrisform för att ge 

en överblick över materialet. Denna redovisning visar profiler av elevernas svar med 

avseende på innehåll och ger samtidigt en viss uppfattning om i vilken mån eleverna 

rör sig mellan olika representationsnivåer i sina beskrivningar. Därmed finns 

eventuellt möjlighet för att dra vissa slutsatser om graden av kunskapsintegration hos 

dessa elever. 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har gett ut etiska riktlinjer som ska följas inom 

samhällsvetenskaplig forskning dit forskning inom skola och utbildning hör. Dessa 

riktlinjer ställer krav på att forskningen ska vara relevant och ta upp frågor som är av 

betydelse för samhällsutvecklingen. Valet av frågeställning och syfte med 

föreliggande arbete har gjorts utifrån didaktiska överväganden, egna erfarenheter 

inom undervisning samt utifrån studier av vetenskaplig litteratur inom området och 

har bedömts av författaren samt handledare och examinator som relevanta utifrån ett 

samhällsnyttoperspektiv. De etiska riktlinjerna innehåller vidare individskyddskravet 

som delas in i fyra olika huvudkrav. Informationskravet som handlar om information 

till de berörda om undersökningens syfte, samtyckeskravet som kräver full 

frivillighet för deltagare, konfidentialitetskravet som garanterar anonymitet och att 

uppgifter behandlas konfidentiellt, samt nyttjandekravet som garanterar att insamlade 

data enbart används för forskningsändamål. Ansökan om föräldrars medgivande har 

gjorts i samband med ett utskick innehållande information om undersökningen till 

föräldrar vars barn vid tidpunkten för undersökningen var omyndiga. Elever som var 

myndiga fick samma information men fick själva ta ställning till sitt deltagande. 

Informationen innehöll också upplysningar om undersökningens syfte och 

användning samt mitt namn och telefonnummer. I enlighet med de etiska riktlinjerna 

garanterades eleverna full frivillighet att delta och möjligheten att närsomhelst 

avsluta deltagandet. De garanterades också full anonymitet och konfidentiell 

behandling av insamlade data. Garantier gavs också att undersökningsmaterialet inte 

skulle lämnas vidare till andra ändamål än de angivna i informationen. 

4.7 Genomförande 

Eleverna fick svara på frågorna i enkäten för att sedan inom en vecka svara på 

uppföljande intervjufrågor. Uppehållet mellan enkätfrågor och intervjuer var 
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avsiktligt för att ge tid för analys av enkätsvaren för att förbereda intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon APP på mobiltelefon. Endast 

elever från den ena skolan intervjuades, anledningen till detta var tidsbrist. 
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5 RESULTAT 

Totalt 21 av de tillfrågade eleverna (ca 45 st) var villiga att delta i undersökningen, 

av dessa var fem elever från årkurs 3 och 16 elever från årkurs 2 fördelat på två 

klasser, med 3 elever i den ena klassen och 13 i den andra. Eftersom endast vissa av 

de tillfrågade eleverna valde att delta finns det kanske anledning att anta att 

deltagarna är de eleverna som är mest intresserade av ämnet kemi, vilket i sig kan 

tänkas påverka utfallet av undersökningen. 

5.1 Fråga 1 

Förklara så utförligt som möjligt vad som menas med en kemisk reaktion. 

5.1.1 Skriftliga svarskategorier 

De skriftliga elevsvaren på fråga 1 har sammanställts i en matris som ger en 

översiktbild av materialet och därför tagits med som en del av presentationen av 

resultaten. I matrisen har svaren kategoriserats efter vilka aspekter eller innehållsliga 

kategorier av begreppet som använts och efter vilka av representationsnivåerna, 

makroskopisk, submikroskopisk och symbolisk, aspekterna/kategorierna kan anses 

tillhöra. Ett exempel på sådan innehållskategori som tillhör den submikroskopiska 

nivån är ”en process där bindningar bryts och bindningar bildas”. Ett exempel på 

svarskategori tillhörande den makroskopiska nivån är ”en process där ett eller flera 

ämnen omvandlas till ett eller flera nya ämnen”. Svaren har vidare bedömts tillhöra 

kategorierna; giltigt, nyanserat och giltigt, ofullständigt samt icke giltigt. Med giltigt 

menas ett svar som är i överensstämmelse med det inom vetenskapen vedertagna. 

Nedan följer en beskrivning av innehållskategorierna (IK). I beskrivningen har även 

ett citat från ett elevsvar, som i görligaste mån ligger nära gränsen för det 

godtagbara, inkluderats för att ytterligare tydliggöra kategoriseringen och dess 

gränser. IK kategoriseras ytterligare med avseende på de olika 

representationsnivåerna vilket visas med prefix i nedanstående sammanställning: 

M=Makroskopiska nivån, SM=Submikroskopiska nivån och SY=Symboliska nivån. 

MIK1. Nya ämnen bildas: En process där ett eller flera ämnen omvandlas till ett eller 

flera nya ämnen. Giltigt elevsvar (C2): 

En kemisk reaktion är när en eller flera reaktanter reagerar och bildar ett annat 

ämne. 

MIK2. Nya egenskaper: De bildade ämnena har annorlunda fysikaliska och kemiska 

egenskaper än ursprungsämnet/ämnena. Giltigt elevsvar (C5): 

När två ämnen reagerar med varandra och bildar ett nytt ämne med andra 

egenskaper. 

MIK1 och MIK2 står oftast tillsammans då båda finns med men har här delats upp i 

två kategorier för att göra tydligt att många har svarat med MIK1 men utelämnat 

MIK2. 

MIK3. Energiflöde i exoterma/endoterma reaktioner: En process där ett energiutbyte 

sker mellan olika partiklar och omvandlingar sker mellan olika energiformer. Eller i 

exoterma reaktioner frigörs kemisk energi, eller bindningsenergi, som värme- eller 

elektromagnetisk strålningsenergi och i endoterma reaktioner tas värme- eller 

strålningsenergi upp och omvandlas till kemisk energi. Giltigt elevsvar (A2): 

En reaktion kan vara endoterm (upptar energi) alternativt exoterm (avger energi). 
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MIK4. Exempel på reaktionstyper. Giltigt elevsvar (A5): 

Det finns flera typer av reaktioner, bl.a. syra-basreaktioner, 

eliminationsreaktioner m.m. 

SMIK1: En process där bindningar bryts och bindningar bildas genom att elektroner 

omorganiseras. Giltigt elevsvar (A3): 

En kemisk reaktion består av att bindningar bryts och nya skapas i en eller flera 

molekyler. 

SMIK2: En process där atomer arrangeras om för att bilda nya ämnen. Inga 

elevsvar inkluderade denna kategori. 

SMIK3: Partikelmodell: Eleven tar ett exempel på en reaktion och ritar reaktanter 

och produkter i form av molekyler. Godtagbart elevsvar (A1) där eleven ritat två 

vätemolekyler och en syremolekyl på reaktantsidan och två vattenmolekyler på 

produktsidan. Med på bilden finns också en avbildning av ett aktiverat komplex som 

består av alla tre molekyler sittandes ihop på en lång rad med syremolekylen i ena 

änden. 

SMIK4: Kollisionsteori. För att en reaktion mellan två eller flera ämnen ska äga 

rum måste partiklarna ingående i dessa ämnen kollidera med varandra eller komma 

tillräckligt nära varandra för att orbitaler ska komma i kontakt med varandra för att 

en bindande samverkan ska uppstå som kan övervinna de repellerande krafter som 

omedelbart uppstår då partiklarna närmar sig varandra till avstånd i 

storleksordningen av atomradierna. Ett ofullständigt elevsvar (A1):  

En kemisk reaktion betyder att olika atomer kolliderar och skapar bindningar om det 

är fördelaktigt.  

SMIK5: Aktiverat komplex: Ett aktiverat komplex är ett övergångstillstånd mellan 

reaktanter och produkter där reaktionssystemets potentiella energi (entalpi) nått ett 

maximum. Från detta övergångstillstånd kan reaktanterna antingen återbildas eller 

nya produkter bildas. Tillståndet liknar i någon mån både reaktanter och produkter 

och karaktäriseras av att tidigare bindningar har börjat brytas och nya bindningar har 

börjat bildas. 

SMIK6: Aktiveringsenergi: För att en reaktion ska kunna ske måste reaktanterna ha 

en värmeenergi utöver reaktanternas sammanlagda entalpi som krävs för att det 

aktiverade komplexet ska kunna uppnås. Denna energibarriär, aktiveringsenergin är 

skillnaden mellan det aktiverade komplexets potentiella energi (entalpi) och 

reaktanternas sammanlagda potentiella energi. Ett elevsvar som inkluderar både 

SMIK5 och SMIK6 (B3): 

För att en kemisk reaktion ska ske krävs en viss aktiveringsenergi, oftast den energi 

som krävs för att bryta bindningarna/en inom atomerna för att de sedan ska kunna 

bilda nya bindningar. Ibland bildas ett aktiverat komplex som mellansteg, en 

energirik kemisk förening som snabbt faller sönder till produkterna. Desto mer 

temperaturen ökar desto fler partiklar i ett ämne/blandning uppnår aktiveringsenergin 

och desto fler reaktioner sker per tidsenhet. 

SMIK7: Interaktion mellan orbitaler. Då partiklar kommer tillräckligt nära varandra 

kan orbitaler överlappa varandra så att en samverkan kan ske mellan dem och 

elektroner därmed kan arrangeras om. Ofullständigt elevsvar (A2): 

Det som sker i kemiska reaktioner är oftast att molekylerna/atomerna kommer 

väldigt nära och kan dela elektroner. 
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Detta svar skulle också möjligen kunna kategoriseras i termer av bildande av 

kovalenta bindningar. 

5.1.2 Grundlig förståelse 

En utvidgning av de tre koncept som enligt Athee och Varjola (1998) utgör en 

grundlig förståelse av begreppet kemisk reaktion har här gjorts med ett koncept som 

utgör förståelse av omvandlingar av energi i kemiska reaktioner. Följande fyra 

koncept utgör därför nyckelkategorier som bör finnas med i en beskrivning av 

reaktionsbegreppet för att en grundlig förståelse för begreppet ska kunna anses vara 

uppfylld:  

– En kemisk reaktion är en process där ett eller flera ämnen omvandlas till ett eller 

flera nya ämnen där de bildade ämnenas kemiska eller fysikaliska egenskaper är 

annorlunda än hos ursprungsämnena.  

– En process där bindningar bryts och bindningar bildas genom en omorganisering 

av elektroner. 

– En process där atomer arrangeras om för att bilda nya ämnen. 

– En process där ett energiutbyte sker mellan olika partiklar och omvandlingar sker 

mellan olika energiformer. 

Dock anses här att en grundlig förståelse kan ha uppnåtts utan att konceptet som rör 

omarrangemang av atomer tas upp eftersom det kan falla sig som en logisk följd och 

därmed explicit att atomer arrangeras om då bindningar bryts och nya bindningar 

bildas. Enligt dessa kriterier är det dock endast en deltagare i undersökningen som 

kan anses ha en grundlig förståelse för begreppet kemisk reaktion. Följande utdrag ur 

detta elevsvar är ett exempel på hur en relativt sett god förståelse av begreppet 

kemisk reaktion kan manifesteras (B3): 

… ett eller flera ämnen reagerar med varandra och bildar nya ämnen med nya 

egenskaper. En kemisk reaktion kan vara endoterm, energi tas upp vid bildandet 

av produkter, eller exoterm, energi frigörs. När ett eller flera ämnen reagerar 

skapas och bryts kemiska bindningar… för att en kemisk reaktion ska ske krävs 

en viss aktiveringsenergi, oftast den energi som krävs för att bryta bindningar… 

Ibland bildas ett aktiverat komplex som mellansteg… 

Endast tre elever, varav två i grupp A och en i grupp B, gav en komplett beskrivning 

av att bindningar bryts och nya bindningar bildas i kemiska reaktioner.  

Nedan följer ett exempel på ett sådant elevsvar (A4):  

Kemisk reaktion: förlopp under vilket ett nytt/nya ämnen (produkter) bildas från 

två eller flera ursprungsämnen (reaktanter) genom att bindningar bryts och/eller 

nya bindningar bildas. 

Eleven tycks här ha garderat sig med att hålla möjligheten öppen för att enbart nya 

bindningar bildas och möjligen också för att enbart bindningar bryts. Tanken går till 

bildningen av radikaler vid homolytisk klyvning av bindningar och kombination av 

radikaler eller enskilda atomer till molekyler. Radikaler räknas å andra sidan som 

reaktiva intermediärer och inte som kemiska ämnen, så bildning av radikaler och 

kombination av radikaler räknas oftast inte som enskilda kemiska reaktioner utan 

bara som mellansteg i flerstegsreaktioner. Redoxreaktioner mellan en metall och 

metalljoner av en ädlare metall är ett exempel på reaktionstyp där det kan tänkas 

kännas främmande för elever att resonera i termer av bindningar som bryts och 

bildas. 
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Ovanstående citat är också ett exempel på en vanlig uppfattning hos de deltagande 

eleverna att kemiska reaktioner är något som sker mellan två eller flera ämnen. Det 

vill säga att det krävs minst två reaktanter. Tio elever, eller nästan hälften av 

respondenterna (A2, A4, B1, C3, C4, C5, C6, C7, C8 och C9) gav uttryck för denna 

uppfattning.  

Endast ett fåtal elever (B1, B3 och C5) inkluderade på ett tillfredsställande sätt något 

om ändrade egenskaper hos de bildade ämnena. Några elever inkluderade konkreta 

exempel på egenskaper som färg, densitet, magnetism och aggregationstillstånd. 

Fyra elever (A2, A3, B1 och B3) inkluderade något om energiflöde och 

energiomvandlingar i sina beskrivningar. De flesta av dessa beskrev tillförsel 

respektive avgivande av energi vid endoterma och exoterma reaktioner. Lägre energi 

och stabilare strukturer anges av 2 elever vara drivkraften för kemiska reaktioner, 

medan ingen av respondenterna talar om kombinationen entalpi och entropi eller 

Gibbs fria energi som drivkraften. En elev (A1) använder oktettregeln som argument 

för drivkraften för kemiska reaktioner. Detta har konstaterats i tidigare 

undersökningar vara en vanlig alternativ uppfattning (Bergquist, 2013). 

Kollisioner mellan partiklar är ju en förutsättning för att reaktioner ska äga rum och 

är en väl så viktig del av den submikroskopiska förståelsen av hur reaktioner går till. 

Därför skulle man kunna förvänta sig att elever med en sund förståelse för kemiska 

reaktioner skulle inkludera detta koncept i sin beskrivning. Det är dock bara en elev 

(B2) som har gjort detta på ett tillfredsställande sätt, och till och med på ett delvis 

nyanserat sätt beskrivit ett reaktionsförlopp utifrån kollisionsaspekten. Trots denna 

förståelse på submikroskopisk nivå har denna elev inte sagt något om vad som sker 

med bindningar i en kemisk reaktion. Detta kanske kan ses som ett resultat av 

läromedlens behandling av begreppet där det tas upp på olika sätt beroende på vilken 

typ av reaktion eller vilken del av kemin som för tillfället avhandlas. Det görs aldrig 

några generaliseringar mellan olika delområden av kemin eller dras aldrig några 

paralleller mellan olika reaktionstyper för att skapa en helhetlig bild. Uppfattningen 

om vad som sker i en kemisk reaktion tenderar därför att vara kontextbunden, där 

kontexten utgörs av kemins olika delområden och olika reaktionstyper. 

En annan elev tangerar en beskrivning av interaktioner mellan atomers orbitaler eller 

elektronskal då de kolliderar men har inte fullföljt sitt resonemang riktigt (A2): 

Det som sker i en kemisk reaktion är oftast att molekylerna/atomerna kommer 

väldigt nära och kan dela elektroner. 

5.1.3 Innehållslig bredd 

Utifrån matrisen kan man konstatera att det är betydligt större bredd på olika 

innehållsliga kategorier i de beskrivningar som har framförts av respondenter i de två 

grupperna, A och B jämfört med gruppen C. Svaren från grupp C, som tillhör en 

annan skola än de övriga två, är nästan exakt lika i sin profil med avseende på 

innehållsliga kategorier som inkluderats. Däremot varierar kategoriseringen av 

svaren med avseende på giltighet och fullständighet inom gruppen. Tre beskrivningar 

har karaktäriserats som giltiga, fem som icke giltiga och fyra som ofullständiga. Ett 

resultat som visar på en utbredd svaghet i förståelsen av detta begrepp i den aktuella 

gruppen. En annan skillnad mellan de olika grupperna är att alla eleverna i grupp C 

är mera kortfattade i sina svar jämfört med de flesta av eleverna i grupperna A och B.  
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Ett stort antal elever i undersökningen befinner sig uteslutande i den makroskopiska 

representationsdomänen (A5, B1, C1-13). Flera av dessa verkar endast ha en vag 

uppfattning av vad en kemisk reaktion egentligen innebär som exemplen nedan (C6 

och C3). 

En kemisk reaktion är något som händer mellan 2 ämnen när deras atomer stöter 

ihop med varandra. På så sätt kan nya ämnen bildas. 

Med en kemisk reaktion menas att två eller ett flertal reaktanter beblandas eller 

kommer i kontakt med varandra och därmed exempelvis går samman. En kemisk 

reaktion kan också innebära att elektroner förflyttas i t.ex. en protolys.” 

Ett litet antal elever inkluderade andra för kemiska reaktioner centrala aspekter, 

men som ändå inte ingår i själva kärnan i beskrivningen av vad en kemisk 

reaktion innebär. Exempel på detta är aktiveringsenergi och aktiverat komplex.  

Ett litet antal elever gav exempel på olika reaktionstyper i sina beskrivningar. 

5.1.4 Vardagsföreställningar 

De flesta respondenterna verkar ha övergivit de bland yngre elever vanliga 

vardagsföreställningarna om kemiska reaktioner som manifesteras genom de olika 

förklaringskategorierna förflyttning, transmutering och modifiering (Andersson 

1990). Dessa kategorier finns därför inte med i matrisen. Dock är några elevsvar 

väldigt nära något som skulle kunna karaktäriseras som modifiering (C7 och C13). 

En kemisk reaktion innebär att två ämnen (eller fler) på något sätt kommer i 

kontakt med varandra och på grund av olika egenskaper skapar en reaktion, 

alltså en ny egenskap.  

Ämnen ändras utifrån yttre förutsättningar, fysikalisk. 

En annan alternativ föreställning som redan omnämnts i tidigare avsnitt är 

oktettregeln som drivande kraft för kemiska reaktioner.  
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Matris över elevers användning av olika innehållskategorier och 

representationsdomäner för att beskriva vad som menas med en kemisk reaktion.  

  A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 C1,2,4 C3,6, 

9, 10 

C5 C7,8,11, 

12,13 

 Makroskopisk nivå              

MIK1 Nya ämnen bildas  O  G O G G G G O G I 

MIK2 Nya egenskaper      G O G   G  

MIK3 Energiflöde i 

endoterma/exoterma  

reaktioner 

 G G   O  G     

MIK4 Ex. på reaktionstyper    G G   G     

 Submikroskopisk 

nivå 

            

SMIK1 Bindningar bryts och 

bildas 

O  G G    G     

SMIK2 Atomer arrangeras 

om 

            

SMIK3 Partikelmodell  G            

SMIK4 Kollisionsteori O      N      

SMIK5 Aktiverat komplex O  O     O     

SMIK6 Aktiveringsenergi       O G     

SMIK7 Interaktioner mellan 
orbitaler 

 O           

SMIK8 Reaktionsmekanismer        I     

              

 Symbolisk nivå             

SYIK1 Reaktionsformel     G    G     

SYIK2 Elektronformel O       I     

              

 Övriga 

beskrivningar 

            

 Reaktionshastighet   X    X X     

              

 Alternativa 

förklaringar 

            

 Oktettregeln drivande 
kraft 

X            

 Atomers attraktion  

drivande kraft 

     X       

 Hastighetsfaktorer 
som drivande kraft 

 X     X      

G= giltig beskrivning, N=nyanserad giltig beskrivning, O=ofullständig beskrivning,  

I=icke giltig beskrivning, X=markerar att förklaring i denna kategori har getts, dessa kategorier har 

inte bedömts med G, N, O, eller I. 
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5.2 Fråga 2  

Vätgas är en brännbar gas, vilket betyder att den skulle kunna reagera med syret i 

luften varvid det skulle bildas vattenånga. Luft innehåller ju både syrgas och små 

mängder vätgas utan att dessa reagerar med varandra. Om man blandar syrgas och 

vätgas i ungefär lika stora mängder i en behållare vid rumstemperatur sker heller 

ingenting. 

a. Varför sker ingen reaktion vid rumstemperatur? 

b. Vad behövs för att en reaktion ska ske mellan syrgasen och vätgasen i 

behållaren? 

c. Vad händer vid reaktionen?  

d. Varför sker reaktionen? 

De flesta eleverna var överens om att det krävs tillförsel av energi som kan 

tillfredsställas genom en temperaturhöjning eller en gnista för att få reaktionen att 

starta. Däremot skilde sig uppfattningarna kraftigt om varför denna energi behövs 

och varför ingen reaktion sker vid rumstemperatur. Några alternativa förklaringar på 

fraga a följer: 

(A2) Det är inte tillräckligt stor aktiveringsenergi 

(C7) Därför vätgas redan finns i syrgas. 

(C9) Den potentiella energin är ej tillräcklig. 

(C11 & 12) Det är inte tillräckligt högt tryck 

(C13) Det krävs större mängd tillförd energi för att en reaktion ska ske; 

endoterm reaktion. 

En elev som är på rätt spår men inte riktigt når upp till aktiveringsenergin svarar 

(C4):  

Syrgas och vätgas är redan stabila och därför så krävs extra energi för att bryta 

bindningarna. 

Det visar sig att frågan kanske är dåligt eller för komplext formulerad då denna elev 

verkar ha missuppfattat den inledande texten (C6): 

För att väte och syre finns i för liten koncentration i luften och volymen är så 

pass stor att molekylerna inte kommer stöta ihop med varandra + att deras 

hastigheter är olika. 

Resultaten på frågorna 2 b, c och d har ej redogjorts i denna uppsats på grund av att 

tiden inte räckte till det. 

5.3 Intervjuer 

I intervjuerna var det tre av de sex intervjuade eleverna som uttryckte uppfattningen 

att oktettregeln är drivkraften för kemiska reaktioner. Eleverna förklarade samtidigt 

att reaktioner sker på grund av att de nya ämnena får lägre energi, men detta sker 

genom att de får full oktett då de ny bindningarna har skapats. Flera elever använde 

dessutom beskrivningar och förklaringar med antropomorfiska drag. Nedan följer ett 

utdrag ur en intervju som exemplifierar ovanstående: 

Intervjuaren: Om du tänker dig en reaktion mellan två ämnen som syre och väte?  

B2: Jag tänker att det har med elektroner att göra […] alla atomer vill uppnå 

ädelgasstruktur att alla elektronskal är fyllda vilket bara ädelgaserna har. 
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Beroende på hur nära man är att uppfylla det är man olika benaägna att reagera 

med andra ämnen. Antingen tar man en elektron eller ger bort en elektron. Väte 

har en och syre har sex de vill alltså dela [...] de samsas om elektronerna [...] 

samtidigt är syre starkare elektronegativt och drar åt sig elektronerna lite mer så 

det blir inte helt jämlik delning mellan elektronerna.   

Intervjuaren: Tänker du på att oktettregeln [...] att få fullt yttre skal är drivkraften 

för reaktionen?   

B2: Ja det är så jag tänker mig men också att det sker på grund av att det är 

möjligt [...] det är inte alltid att det sker för att det borde ske utan för att det kan 

ske [...] lite som det här att molekyler vill [...] de strävar efter oordning det är 

mycket större chans att det är oordning än ordning så saker bara kan ske för att 

de kan ske, om två ämnen är nära varandra och båda är reaktiva kan det ske en 

reaktion. 

Intervjuaren: Om vi går tillbaka till det här med fullt yttre skal […] i reaktionen 

mellan väte och syre har man ju vätemolekyler och syremolekyler från början. 

Hur ser elektronstrukturen ut för dem? 

B2: De delar elektroner och får fullt skal […] och i syre […] jag vet inte riktigt 

[…]  

Intervjuaren: Kan du rita en syremolekyl?   

B2: Två syreatomer med sex valenselektroner var [...] kan de dela på två olika 

[…] två däremellan […]  

Intervjuaren: Du kan rita alla de fyra elektronerna mellan atomerna så att det blir 

två kovalenta bindningar eller en dubbelbindning mellan syratomerna [...] så går 

det alltså från ett tillstånd där oktettregeln är uppfylld både före och efter 

reaktionen.  

B2: Ja det är sant [...] så då kan man säga att de redan är nöjda, att de redan har 

uppfyllt det […] så att de inte behöver reagera [...] men samtidigt tänker jag att 

för att en reaktion ska ske krävs kollision, det sker kollisioner hela tiden men alla 

dom resulterar inte i att reaktioner sker men då kan det vara så att vissa 

kollisioner är så energirika att vissa kovalenta bindningar bryts och det är kanske 

då som vatten kan bildas för då är det fria atomer som inte uppnår 

ädelgasstruktur och då råkar krocka med andra atomer så att de kan bilda 

kovalent bindning och […] 

Eleven klamrar sig fast vid oktettregeln trots intervjuarens försök att skapa en 

konflikt i elevens mentala modell.  Ovanstående utdrag visar också, i likhet med 

andra intervjuer gjorda i denna undersökning, att eleverna verkar ha olika fragment 

av kunskaper från olika begrepp och modeller som de inte riktigt verkar kunna sätta 

ihop till en fungerande teori eller modell.  

Ytterligare en manifestation av oktettregeln följer nedan: 

Intervjuaren: Om du tänker dig en kemisk reaktion på en molekylär nivå […] 

B1: Jag tror att [...] elektronerna förs över från det ena ämnen till det andra för 

att de ska få oktettregeln […] fullt ytterskal […]  

Intervjuaren: Om vi tar reaktionen mellan vätgas och syrgas, hur ser den ut på 

molekylär nivå?   

B1: En syreatom och väteatomer, och väte har en elektron syre har sex 

valenselektroner så den får åtta och reagerar med väte. 

Ovanstående utdrag visar också fokusering på separata atomer som enligt Bergquist 

(2013) leder till oktettregeln som ramverk. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Helhetsförståelse och den submikroskopiska 
domänen 

Ingen av de medverkande eleverna använde samtliga fyra inehållskategorier som här 

karaktäriserats som nyckelkategorier för att förklara vad kemisk reaktion innebär. 

Endast tre av arton medverkande elever beskrev kemiska reaktioner som en process 

där bindningar bryts och nya bindningar bildas. Ingen av de medverkande eleverna 

inkluderade att atomer arrangeras om i sina svar om kemiska reaktioner. Det få 

elever i undersökningen som rör sig mellan olika representationsnivåer, och av dessa 

är det ännu färre som gör det på ett tillfredsställande sätt. Som tidigare nämnts är det 

bara en elev (B3) som har gett en beskrivning av begreppet som enligt tidigare 

uppställda kriterier kan anses vara en någorlunda helhetlig bild av 

reaktionsbegreppet. Beskrivningar inriktar sig, med få undantag, främst på den 

makroskopiska representationsnivån och framförallt i den enklaste kategorin (MIK1 

se resultatavsnittet) som handlar om att ett eller flera ämnen bildar ett eller flera nya 

ämnen. En slutsats av det här arbetet är därför att en stor del av de deltagande 

eleverna verkar ha en ganska ytlig och fragmentarisk bild av begreppet kemisk 

reaktion. Enligt de Jong m.fl. (2013) är detta ett resultat av att eleverna inte känner 

sig bekväma med att förflytta sig från den makroskopiska förklaringsnivån till den 

submikroskopiska (och vice versa). Det kräver abstrakt tänkande vilket många elever 

har svårt för speciellt på grund av att många relaterade begrepp är abstrakta. Att gå in 

på den submikroskopiska nivån och tala om bindningar som bryts och bildas och 

atomer som omarrangeras kan vara speciellt problematiskt då begreppen kemisk 

bindning och materiens partikelnatur är abstrakta och är föremål för betydande 

svårigheter och missuppfattningar bland många elever. Enligt Adbo (2012) kan man 

se att många av svårigheterna i kemiundervisningen är direkt kopplade till det gap 

som finns mellan de abstrakta undervisningsmodellerna och elevernas 

makroskopiska uppfattningar av kemiska fenomen. 

6.2 Alternativa förklaringar - Oktettregeln 

I intervjuerna uttyckte ett antal elever uppfattningen att oktettregeln är den drivande 

kraften för kemiska reaktioner. De hade en atomcentrerad syn på reaktioner som 

utgick från att bindningar bryts så att atomer bildas som sedan ingår nya bindningar 

för att bilda produkter. Oktettregeln används i de flesta svenska läromedel i kemi för 

att beskriva kemisk bindning (Bergquist, 2013). Vare sig det är jonbindning eller 

kovalent bindning det är fråga om utgår man ofta från separata atomer som reagerar 

med varandra antingen genom elektronöverföring eller genom att dela elektronpar 

mellan sig. Denna fokusering på separata atomer som uppnår full oktett genom att 

bilda bindningar leder ofta till missförståelsen att oktettregeln är orsaken till att 

reaktioner sker (Adbo, 2012 & Bergquist, 2013). 

6.3 Två eller flera reaktanter 

Uppfattningen att kemiska reaktioner kräver minst två olika ämnen som reagerar 

med varandra var utbredd bland eleverna i undersökningen. Reaktioner där 

bindningar arrangeras om och atomer byter plats inom ett och samma ämne som i till 

exempel termiska omlagringsreaktioner, tas med undantag för cis-trans-isomeri över 

huvud taget inte upp i de läromedel som använts på de involverade skolorna. Denna 
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uppfattning har därför en ganska naturlig förklaring. En annan intressant fråga väcks 

här om eleverna över huvud taget räknar cis-trans-isomeri som en kemisk reaktion 

eller inte. 

  

6.4 Skillnader mellan grupper av elever  

Ett slående resultat i den här studien är som påpekats ovan skillnaden mellan de båda 

skolorna som deltog i undersökningen. Det är svårt att fastställa vad den skillnaden 

kan bero på då bara totalt tre klasser är involverade, vilket är för lite för att vara ett 

representativt urval från dessa skolor. Det ligger inte heller undersökningens syfte att 

ta reda på orsaker av den här arten men eftersom skillnaden mellan skolorna i den 

här undersökningen är så pass tydlig förtjänar den ändå en utförlig kommentar. 

Andra än rent kunskapsmässiga orsaker kan tänkas ligga bakom de utmärkande 

svaren i grupp C. Lika väl som att skillnaderna kan bero på faktorer bundna till 

enskilda skolor kan de bero på faktorer som är specifika för olika klasser eller 

faktorer som är bundna till läraren. Klass och lärare är bakgrundsvariabler i denna 

undersökning (Larsen, 2009).  De kan ge en viss systematisk påverkan på elevernas 

sätt att svara. Hattie (2009, refererad i Sveriges Kommuner och Landsting, 2011) 

menar att det, i utvecklade länder som Sverige, generellt sett förekommer större 

variationer mellan elevers studieresultat mellan klasser inom samma skola, än mellan 

olika skolor som helhet. Hattie (ibid.)menar att de mest betydelsefulla faktorerna för 

elevers studieresultat relaterade till skola kan härledas till klassrumsklimatet. I detta 

ingår faktorer som uppförande i klassrummet och studiero, känsla av positivt 

sammanhang i klassrummet, kamratpåverkan och ledarskap i klassrummet. Läraren 

anses ha ett avgörande inflytande på de flesta av dessa faktorer. En direkt 

lärarrelaterad faktor som man kanske skulle förvänta sig ha betydelse för elevernas 

sätt att resonera kring frågor som de som getts i denna undersökning är lärarens 

ämneskunskaper. Hatties (ibid) analys pekar dock på att just denna faktor är den 

minst betydelsefulla för elevers studieresultat av de lärarrelaterade faktorer som 

redovisas. Man måste dock komma ihåg att Hatties analys gäller studieresultat 

generellt och bygger på kvantitativa metoder, medan den här undersökningen är 

kvalitativ och inriktar sig på studiet av elevers sätt att uttrycka förståelse för vissa 

specifika begrepp i kemi. Rent tillfälliga faktorer som kan ligga bakom de kortfattade 

svaren från grupp C är att dessa elever kan ha haft ett näraliggande prov att läsa på 

inför och ville få dessa frågor överstökade så fort som möjligt, eller kanske någon 

form av påverkan från den lärare som delat ut informationen och pratat med eleverna 

om undersökningen innan de accepterat att delta. 

6.5 Summering 

Den fragmentariska bild av reaktionsbegreppet som visar sig framförallt i 

intervjuerna i denna studie tyder på en låg grad av helhetlig kunskap och 

kunskapsintegration hos de deltagande eleverna. Integration av olika begrepp och 

tillämpningar av dessa på olika kontexter samt identifiering av koherenta drag tvärs 

över olika områden eller kontexter inom kemin är förutsättningar för en helhetlig bild 

av kemin. En sådan bild försvåras enligt Yan & Talanquer (2015) av det i läroböcker 

och läroplaner dominerande sättet att närma sig kemin där man isolerar begrepp och 

idéer från varandra genom att presentera innehållet som en samling diskreta 

områden, som atomens uppbyggnad, kemisk bindning, organisk kemi etc. Detta görs 

utan att ge en övergripande bild som betonar det centrala ramverk som hela kemin 
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vilar på. Detta är förmodligen några av orsakerna till att elever efter avslutade kurser 

i gymnasiekemi i ganska hög utsträckning fortfarande kan ha en begreppslig 

förståelse som präglas dels av olika kontexter i form av kemins så kallade 

delområden och dels av de svårigheter som ges av den kemiska kunskapens 

trefaldiga nivåstruktur. Många av de undervisningsmodeller som används i läromedel 

har också visat sig fungera hämmande för kunskapsutvecklingen hos elever 

(Bergquist, 2013). Ett mer helhetligt sammanhållet perspektiv på kemin skulle enligt 

Sevian & Talanquer (2014) stödjas av organisering av innehållet runt centrala 

övergripande koncept som t.ex. struktur-egenskapssamband och kemiska 

mekanismer. 

Utifrån slutsatserna i denna undersökning vill författaren föreslå att det behövs mera 

forskning kring elevers begreppsförståelse och en allmän höjning av kunskaperna 

kring detta även hos lärare. En revidering av läromedlen utifrån forskningsresultat på 

detta område borde också genomföras där behandlingen av modeller och 

representationer speciellt bör beaktas.  
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Bilaga 

 

Frågeformulär om kemiska reaktioner 

 

Vänligen skriv inte ditt namn på svarsbladet. 

Besvara följande frågor så detaljerat som möjligt och försök att ta med olika 

aspekter/sidor av det som det frågas efter. 

 

1. Förklara så utförligt som möjligt vad som menas med en kemisk reaktion.  

 

 

2. Vätgas är en brännbar gas, vilket betyder att den skulle kunna reagera med 

syret i luften varvid det skulle bildas vattenånga. Luft innehåller ju både 

syrgas och små mängder vätgas utan att dessa reagerar med varandra. Om 

man blandar syrgas och vätgas i ungefär lika stora mängder i en behållare vid 

rumstemperatur sker heller ingenting. 

 

a. Varför sker ingen reaktion vid rumstemperatur? 

 

b. Vad behövs för att en reaktion ska ske mellan syrgasen och vätgasen i 

behållaren? 

 

c. Vad händer vid reaktionen?  

 

d. Varför sker reaktionen? 

 


