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Sammanfattning  
 
Nationella likväl som internationella studier har visat att redoxkemi är ett utmanande ämne för många gymnasieelever. 
Syftet med uppsatsen var med bakgrund av detta att identifiera de vanligaste svårigheter och missuppfattningar som 
gymnasieelever upplever vid studier av redoxkemi, samt presentera modeller och undervisningsmetoder som visat sig 
öka elevernas förståelse och minska risken för missuppfattningar. Det finns fyra förklaringsmodeller för redoxreaktioner: 
elektronmodellen, oxidationstalsmodellen, syremodellen och vätemodellen. Vidare kan kemiska fenomen generellt 
analyseras utifrån den kemiska tripletten där fenomen betraktar från tre representationsnivåer: makroskopisk nivå, 
submikroskopisk nivå och symbolisk nivå.  
 
Utifrån litteraturen som analyserats dras slutsatsen att de vanligaste problemen elever uppfattar inom redoxkemi berör 
elektroner, förbränning, språkliga transformationer och svårigheter att identifiera redoxreaktioner. 
Undervisningsmetoder som visat sig kunna främja elevernas förståelse inom redoxkemi är historiska inslag, 
representation av kemiska fenomen med hjälp av den kemiska tripletten, laborationer och demonstrationer. Samtliga 
förklaringsmodeller för redoxkemi anses användbara. Det viktiga är att läraren poängterar att de är modeller och inte 
statisk sanning, vidare att motivera övergången från en modell till en annan och uppmärksammar missuppfattningar. 
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1. Inledning  

Det har tagit framstående vetenskapsmän hundratals år av djupgående studier för att komma 

fram till att luften runt omkring oss innehåller grundämnet syre och att det vid förbränning sker 

något som kallas oxidation (Asimov, 1966). Ändå förväntas dagens gymnasieelever förstå 

koncepten oxidation och reduktion på bara några lektioner. Redoxkemi ingår i kursplanerna för 

kemi i svensk gymnasieskola och lägger en viktig grund hos eleverna för vidare förståelse av 

mer avancerad kemi (Skolverket, 2011a). En redoxreaktion är en typ av kemisk reaktion där ett 

ämne oxideras samtidigt som ett annat ämne reduceras, därav namnet redox. Dessa reaktioner 

sker ständigt i biologiska processer som cellandning och fotosyntes, samt utnyttjas praktiskt i 

batterier och bränsleceller (Zumdahl & Zumdahl, 2010).    

     Skolverket (2016b) hänvisar till Lise-Lotte Österlunds avhandling från år 2010 och lyfter 

fram att gymnasieelever har svårt att förstå redoxkemi. Resultaten från internationella studier 

visar på en liknande trend och poängterar att redoxkemi är ett utmanande ämne för många elever 

(Ferouni, Khyati, Talbi, Jamali, & Radid, 2012; Chiang, Chiu, Chung & Liu, 2014; De Jong & 

And, 1995). De Jong och And (1995) lyfter fram att redoxkemi inte heller är ett helt 

okomplicerat ämne för lärare att undervisa i.  

     Många gymnasieelever anser att kemi är ett diffust ämne som är svårt att lära sig. En 

anledning till detta kan vara att det inte konkret går att se vad som händer i det kemiska 

händelseförloppet. För att kunna förklara och förstå kemi används därför olika representationer 

eller modeller i undervisningen som eleverna behöver lära sig använda. Olika modeller används 

inom olika områden och det är inte alltid lätt för eleverna att växla mellan olika representationer 

(Skolverket, 2016a). De fyra modeller som kan användas för att förklara redoxkemi är 

elektronmodellen, oxidationstalsmodellen, syremodellen och vätemodellen.  

     Trots den omfattande forskningen som gjorts inom undervisning i redoxkemi har inte 

mycket forskning hunnit göras med utgångspunkt i den nya läroplanen som trädde i kraft år 

2011, Gy11. Denna uppsats anses därför relevant.  
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1.1. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie var att genom analys av vetenskapliga artiklar undersöka modeller och 

undervisningsmetoder som kan underlätta för gymnasieelevers förståelse av redoxkemi och 

minska risken för missförstånd. En kartläggning av de vanligast förekommande svårigheter och 

missuppfattningar som gymnasieelever upplever vid studier av redoxkemi skulle göras och en 

lösning på dessa problem eftersökas i de vetenskapliga artiklarna. För att åstadkomma detta 

utformades två frågeställningar som styrde arbetet med litteraturstudien: 

• Vilka modeller och undervisningsmetoder finns det som kan öka gymnasieelevers 

förståelse vid studier av redoxkemi? 

• Vilka är de vanligaste missuppfattningar och svårigheter som gymnasieelever upplever 

vid studier av redoxkemi?  

 

1.2. Avgränsningar 

Som första begränsning valdes att lägga fokus på redoxkemi inom vilken det finns fyra olika 

förklaringsmodeller (elektron-, oxidationstals, väte- och syremodellen). När det gäller modeller 

har fokus legat på vetenskapliga modellers utbredning och hur dessa används i klassrummet. 

Vad gäller elevers upplevda svårigheter och missuppfattningar har enbart de vanligast 

förekommande behandlats. Implikationer för lärare har även inkluderats i litteraturstudien.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden belyses fenomenen reduktion och oxidation ur ett historiskt perspektiv för att du 

som läsare bättre ska kunna ta till dig de fyra förklaringsmodeller som idag används för att 

förklara redoxreaktioner. Förklaringsmodeller är förenklade bilder av verkligheten som hjälper 

oss förstå komplexa fenomen (Gerlee & Lundh, 2012). Vidare klarläggs vetenskapliga modeller 

och välkända strategier bakom utformningen av förklaringsmodeller. Fokus läggs på den 

kemiska tripletten som ett effektivt kemididaktiskt verktyg vid analys av till exempel modeller.  

     Den kemiska tripletten innebär att kemiska processer analyseras på tre olika nivåer: 

makroskopisk nivå, submikroskopisk nivå och symbolisk nivå. För en inblick i redoxkemins 

makroskopiska nivå beskrivs i ett kortare avsnitt redoxkemin som går att observera med blotta 

ögat i det vardagliga livet. Elever har ofta lättare att förstå den makroskopiska nivån, eftersom 

det kan upplevas med våra sinnen, varvid modeller kan utgöra verktyg för att hjälpa dem förstå 

de andra två nivåerna (Talanquer, 2011).  

     Modeller är dock inte alltid helt problemfria. Något som för en expert är en självklar tolkning 

av en modell kan för en nybörjare te sig obegripligt. Det påverkas av vilken förkunskap 

personen har samt hur personen tolkar och processar information.  En fördjupning kring detta 

tar sin form i ett avsnitt om synen på kunskap ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Slutligen har 

lärare ett yttre ramverk att förhålla sig till och därför avslutas kapitlet med en sammanfattning 

av kemi i det svenska skolsystemet. 

 

2.1. Historiskt perspektiv på reduktion och oxidation  

Ingången till den moderna kemins värld sägs vara Jan Baptista van Helmonts (1577 - 1644) 

nyfikenhet för ångor och gaser. Hittills var luften det enda ämne som var känt i sitt slag och det 

var så pass flyktigt och svårt att studera att inga vidare experiment hade genomförts. Van 

Helmont brände trä och upptäckte att ångorna hade liknande egenskaper som luften hade. Han 

upptäckte ångan gas sylvester, som idag kallas koldioxid. Därefter fortsatte ett flertal 

vetenskapsmän att utforska luftens egenskaper och fenomenen ånga och gas. Robert Boyle 

(1627 – 1691) genomförde experiment som resulterade i Boyles lagar vilka fortfarande är 

aktuella idag. I och med upptäckten av ångors egenskaper och kunskap om hur vakuum kunde 

skapas byggdes den första ångmaskinen som blev en viktig del i starten av den industriella 

revolutionen. I samband med detta började man återigen intressera sig för varför vissa ämnen 

brinner och vad som faktiskt sker vid förbränning (Asimov, 1966). 
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     Med avstamp i den gamla teorin om hur ”svavel” (inte nödvändigtvis det vi idag kallar 

svavel) förloras då ett ämne brinner kom den tyske kemisten Georg Ernest Stahl (1660 – 1734) 

med förklaringen att alla substrat måste innehålla ett ämne som gör att det brinner. Han kallade 

detta ämne för flogiston. Stahl liknade flogiston vid ett grundämne, men menade att det aldrig 

kunde förekomma enskilt utan endast överföras mellan föreningar vid kemiska reaktioner (NE, 

2017a).  Han byggde sin teori på att det fanns flogiston i substratet som gjorde att det kunde 

brinna och om det inte innehöll något flogiston kunde det inte heller brinna. För de substrat som 

vägde väldigt lite efter förbränning menade han att de innehöll stora mängder flogiston vilket 

då hade förlorats till luften, därav viktminskningen. Luften, ansåg Stahl, hade en ganska 

obetydlig roll i förbränning, och fungerade endast som bärare av flogiston mellan olika substrat. 

Med sin teori menade Stahl även att det var närvaro av flogiston i metallen som gjorde att den 

rostade, vilket resulterade i att flogistonet lämnade metallen. Under sin livstid kunde han dock 

aldrig förklara hur det kom sig att metallen vägde mer efter att flogiston skulle ha förlorats 

(Asimov, 1966). Flogistonteorin är föregångaren till vad som idag kallas oxidation och 

reduktion (NE, 2017a). 

     I slutet av 1700-talet försökte den franske kemisten Antoine Laurent Lavoisier (1743 – 1794) 

sammanfatta den kunskap som dittills hade upptäckts om gaser. Lavoisier definierade massa 

som någonting som aldrig försvann utan endast omvandlades mellan olika substanser, vilket 

blev en viktig kunskap för kemister att ha med sig in i 1800-talet. Genom nya mer systematiska 

försök undersökte han vad som hände med olika ämnen vid förbränning. Han förkastade 

flogistonteorin och kom fram till att ämnen vid förbränning borde reagera med någonting från 

luften. Detta ledde till att han senare presenterade sin teori om att luften innehåller olika 

beståndsdelar (Asimov, 1966). Han kom fram till att det måste varit syret i luften som reagerade 

vid förbränning och kallade detta för oxidation. På liknande sätt frisläpptes syre vid bildandet 

av en metall från en oxid, det vi idag kallar en reduktion (Rayner-Canham & Overton, 2014). I 

och med Lavoisiers viktiga arbete och slutsatser anses han vara grundaren till den klassiska 

kemin och tituleras ”den moderna kemins fader” (Asimov, 1966).  

     I början av 1800-talet genomförde Michael Faraday (1791–1867) viktiga experiment inom 

elektrokemin och befäste begreppen elektrod, katod, anod och jonisation (NE, 2017b). Den 

svenske kemisten Svante Arrhenius (1859 – 1927) intresserade sig vidare för elektrolyter och 

hur ström kan ledas i lösningar. Han kom fram till att molekyler dissocierade i lösning och 

formade fria joner, vilka kunde leda ström. Många problem inom elektrokemi kunde lösas med 

hjälp av hans elektrolytiska dissociationsteori (Rayner-Canham & Overton, 2014). William 

Crookes (1832 – 1919) kom sedan fram till att ström gick från katod till anod, men kunde inte 
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förklara hur detta skedde eller vad det var som förflyttades. Vidare kunde Joseph Thomson 

(1856 – 1940) visa att katodstrålarna böjdes då ett magnetfält applicerades, vilket blev det sista 

beviset för att katodstrålarna innehöll negativt laddade partiklar. Senare föreslog George Stoney 

(1826–1911) att denna elementära partikel skulle kallas elektron, men Thomson är allmänt 

erkänd som upptäckare (Asimov, 1966). 

     Med hjälp av den nya kunskapen om elektronen kunde anjoner förklaras, men det fanns ännu 

ingen förklaringsmodell för hur bindningen mellan en negativt och en positivt laddad jon 

uppkom. Heinrich Hertz (1857–1894) drog slutsatsen att för att en partikel ska kunna bli positiv 

måste den förlora elektroner, vilket innebär att elektronerna måste finnas där från början. Vidare 

resonerade Philipp Lenard (1862–1947) att om en atom i sitt normaltillstånd är oladdad men 

ändå innehåller negativa laddningar måste den även innehålla partiklar med positiva laddningar. 

Lösningen på jonens gåta kom genom Rutherfords atommodell, vilken menade att kärnan i 

atomen förblev orörd vid en bindning, men att elektroner från dess elektronmoln kunde 

avlägsnas eller tillkomma. Senare förklarade Gilbert Lewis (1875 – 1946) och Irving Langmuir 

(1881–1957) att atomer kan överföra elektroner till varandra i så kallade jonbindningar 

(Asimov, 1966).  

     Slutligen gjorde den amerikanske vetenskapsmannen Linus Pauling (1901 – 1995) i början 

av 1900-talet viktiga experiment där han kom fram till att det borde finnas en permanent 

laddningsseparation i vissa molekyler. Han menade att det finns en laddning i en atom som 

avgör hur starkt den kan attrahera andra atomer, vilket han förklarade med elektronnegativitet 

och hans definition av denna är viktig än idag (Rayner-Canham & Overton, 2014). 

 

2.2. Fyra förklaringsmodeller för reduktion och oxidation  

Enligt International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC, 2014) definieras oxidation 

idag som en kemisk process där: 

 

i. En eller flera elektroner avlägsnas från en molekylär enhet 

ii. Det sker en ökning av en atoms oxidationstal i ett substrat 

iii. Ett organiskt substrat förvärvar ett syre och/eller ett väte avlägsnas 

 

På motsvarande vis definieras reduktion som den motsatta processen. Alla oxidationer uppfyller 

kriterium i och ii och många uppfyller även kriterium iii, men inte alla. Att kriterierna uppfylls 

är dock inte alltid helt okomplicerat att visa.  
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     En redoxreaktion är en kemisk reaktion där oxidation och reduktion sker samtidigt. Ett 

exempel är reaktionen mellan fast järn och koppar(II)joner i vattenlösning som bildar 

järn(II)joner och fast koppar (1).  Vidare kan denna redoxreaktion delas upp i två halvreaktioner 

där oxidation sker i den ena (2) och reduktion i den andra (3).  

 

 𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) ⟶ 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠)  (1) 

𝐹𝑒(𝑠) ⟶ 2𝑒− + 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞)   (2) 

 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− ⟶ 𝐶𝑢(𝑠)   (3) 

 

Systemet föreligger i sin oxiderade form i det led av halvreaktionen som innehåller elektroner 

och i sin reducerade form i det led utan elektroner. För redoxreaktioner talar man om en atoms 

oxidationstillstånd, vilket avgör dess benägenhet att reduceras eller oxideras. En atom med ett 

högt oxidationstillstånd är benägen att reduceras och vice versa. Om en atom oxideras ökar dess 

oxidationstillstånd och lika så dess oxidationstal. Om en atom reduceras minskar dess 

oxidationstillstånd och även dess oxidationstal. Vid balansering av en redoxreaktion måste man 

försäkra sig om att lika många elektroner som avges vid oxidationen tas upp vid reduktionen 

(NE, 2017c).  

     De tre definitionerna IUPAC ger för redoxreaktioner förklaras med fyra olika modeller för 

redoxreaktioner: elektronmodellen, oxidationstalsmodellen, syremodellen och vätemodellen. 

Dessa kommer vidare förklaras och belysas utifrån deras utbreddhet inom de kemiska områdena 

biokemi, organisk kemi och oorganisk kemi. Utifrån elektronmodellen karaktäriseras en 

redoxreaktion genom överföringen av elektroner. Elektrondonatorn agerar som 

reduktionsmedel och oxideras själv då elektroner doneras. Elektronacceptorn agerar i sin tur 

som oxidationsmedel och reduceras då elektroner tillkommer (Zumdahl & Zumdahl, 2010). 

Elektronmodellen används flitigt inom biokemi och är den modell som oftast undervisas i 

grundläggande kemiundervisning på högskolenivå (Silverstein, 2011). 

     Oxidationstalsmodellen är en metod för att dokumentera hur elektroner förflyttar sig i en 

redoxreaktion. Oxidationstalet betecknar den imaginära laddningen på en viss atom i en 

molekyl med kovalenta bindningar och visar hur elektroner kan tänkas vara fördelade i 

molekylen. Den atom vars oxidationstal ökar under en reaktion upplever färre elektroner nära 

sig och har därmed genomgått en oxidation. På samma sätt har en atom vars oxidationstal 

minskat då reducerats (Zumdahl & Zumdahl, 2010). Oxidationstalen säger ingenting om 

formell laddning, bindningsförmåga, oxiderande effekt eller reaktionsmekanismen för 

reaktionen i fråga (Silverstein, 2011).  
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     Med hjälp av de regler som finns för oxidationstal kan elektroner bokföras med avseende på 

var de förekommer i molekylen. Grundreglerna är (med vissa undantag) att oxidationstalet för 

ett grundämne i fri form är 0, för syre i kemiska föreningar är -II, för väte i kemiska föreningar 

är +I och att summan av oxidationstalen alltid måste ha samma laddning som molekylens eller 

jonens nettoladdning. Om det förekommer flera av samma atom inom en molekyl eller jon 

multipliceras atomens oxidationstal med antalet atomer för att sedan kunna ta reda på 

oxidationstalet för övriga ingående atomer.  

     Vidare kan redoxreaktioner balanseras med hjälp av oxidationstalsmodellen. Beroende på 

om reaktionen sker i sur eller basisk miljö kommer balanseringen för halvreaktionsmetoden 

genomföras på olika sätt (Zumdahl & Zumdahl, 2010). Nedan följer ett exempel på hur en 

redoxreaktion balanseras utifrån oxidationstalsmodellen: 

 

Järn(II)joner reagerar med nitrat i sur lösning (i närvaro av vätejoner) och den 

obalanserade reaktionen ser ut som följer: 

 

Fe2+(aq) + NO3
−(aq) + H+ ↛ Fe3+ + NO(g) + H2O 

 

Vid tillämpning av de regler som finns för beräkning av atomers oxidationstal kan 

bokföring av elektroner ske. För att inte förväxla oxidationstal med laddning 

antecknas oxidationstalet med romerska siffror ovanför atomen.  

 

Fe2+⏞
+II

(aq) + N⏞
V

O3
−⏞

−II

(aq) + H+⏞
+I

↛ Fe3+⏞
+III

+ N⏞
+II

O⏞
−II

(g) + H2
⏞
+I

O⏞
−II

 

 

Ämnena vars oxidationstal förändras är järnjonerna och kväveatomerna. Järnjonens 

oxidationstal har ökat med +I, därmed har den upplevt en förlust av elektroner och 

har oxiderats under reaktionen. Kvävets oxidationstal har minskat med -III vilket 

visar att kväve har tagit upp elektroner och har reducerats.  Elektronerna har 

förflyttats från järnjonen till kvävet. Utgångspunkten är fortfarande, likt i tidigare 

nämnda elektronmodellen, att lika många elektroner som avges vid oxidationen 

måste tas upp vid reduktionen. Från oxidationstalen kan uttydas att järnatomen har 

gett ifrån sig en elektron medan kvävet har tagit upp tre elektroner, vilket används 

för att balansera reaktionen. Det krävs tre stycken järnjoner för varje kväveatom 

som deltar i reaktionen. Förhållandet är 3:1. 
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3Fe2+(aq) + NO3
−(aq) + H+ ↛ 3Fe3+ + NO(g) + H2O 

 

Det sista steget är att balansera de övriga elementen i reaktionen, som inte genomgår 

någon reduktion eller oxidation. Redoxreaktionen syns nedan korrekt balanserad 

med hjälp av oxidationstalsmodellen. 

 

3𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 𝑁𝑂3
−(𝑎𝑞) + 4𝐻+ → 3𝐹𝑒3+ + 𝑁𝑂(𝑔) + 2𝐻2𝑂 

 

Oxidationstalsmodellen används vanligen inom oorganisk kemi och kompletteras med 

elektronmodellen. Exempel på redoxreaktioner inom oorganisk kemi är termodynamiska 

funktioner som elektrodpotential och galvaniska celler. Nernst ekvation och 

reduktionspotentialen används för att ta reda på vilket element i en cell som reduceras eller 

oxideras. Utifrån det periodiska systemet kan trender bland grundämnena utläsas, en av dem är 

spänningsserien som redogör för vilket element som kommer reduceras eller oxideras. 

Ytterligare hjälpmedel för att avgöra vilket element som kommer reduceras eller oxideras är 

Latimerdiagram, Frostdiagram och Pourbaixdiagram (Rayner-Canham & Overton, 2014).  

     Syre- och vätemodellen är nära besläktade. Den molekyl som tar upp ett syre oxideras och 

den som ger ifrån sig ett syre reduceras. På motsatt sätt är det den molekyl som ger ifrån sig ett 

väte som oxideras och den som tar upp ett väte som reduceras (McMurry, 2011). Vätemodellen 

används ofta inom biokemi. Bland annat drivs den oxidativa fosforyleringen som sker vid 

syntes av cellens energimolekyl, ATP, framåt av en protongradient som kan förklaras med hjälp 

av vätemodellen. ATP behövs i alla organiska celler varvid redoxreaktioner naturligtvis utgör 

en stor del av biokemin (Berg, Tymoczko & Stryer, 2012). Vidare är både syre- och 

vätemodellen vanligt förekommande inom organisk kemi. Exempel på reaktioner som kan 

klassificeras som reduktioner enligt syre- och vätemodellen är när en karboxylsyra reduceras 

till en aldehyd och därmed förlorar ett syre (4) respektive när en aldehyd reduceras till en 

alkohol och väte tillkommer (5).  

 

 𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 ⟶ 𝑅𝐶𝑂𝐻    (4) 

 𝑅𝐶𝑂𝐻 ⟶ 𝑅𝐶𝑂𝐻2    (5) 
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I organisk kemi, i likhet med beräkning av formell laddning, beräknas en kolatoms 

oxidationstillstånd utifrån vilka bindningar den har till andra atomer i molekylen. Ju högre 

oxidationstillstånd en förening har, desto starkare oxidationsmedel.  

 

2.3. Vetenskapliga modeller  

Vetenskapliga modeller kan förstås som avbildningar av verkligheten. Modeller kan definieras 

som ”beskrivningar, abstrakta eller materiella, som återspeglar eller representerar och därmed 

ger oss tillgång till valda delar av verkligheten” (Gerlee & Lundh, 2012, s. 38). Trots att 

modeller ofta är kraftigt förenklade och ibland något felaktiga har de ändå visat sig vara 

användbara för att förmedla kunskap om komplexa företeelser i världen. Även om en modell är 

ofullständig kan den tillsammans med andra modeller, som beskriver samma fenomen, ge en 

tydlig förklaring. Flera modeller som tar upp olika aspekter av ett visst fenomen kan 

komplettera varandra och tillsammans ge oss en samlad bild av hur det faktiskt ligger till 

(Gerlee & Lundh, 2012).  

     Två trender kan identifieras vid utformning av modeller, isolering och förenkling. Isolering 

handlar om att man delar upp fenomenet i fundamentala byggstenar vilka kan studeras var för 

sig. Att dela upp fenomenet i hanterbara delar är dessvärre inte alltid tillräckligt för full 

förståelse. Vetenskapliga fenomen är ofta komplexa varvid en förenkling är absolut nödvändig 

för att kunna tillgodogöra sig kunskapen. Frågan blir då vilka delar av fenomenet som kan 

ignoreras för tillfället samt vilka delar som anses relevanta och värda att lyfta fram. Detta är en 

avvägning som kräver erfarenhet och kunskap (Gerlee & Lundh, 2012).  

     Modeller är framgångsrika verktyg för att förmedla kunskap och teorier. Vetenskapliga 

modeller är centrala inom alla naturvetenskapliga discipliner, inte minst inom det kemin. Det 

är dock viktigt att skilja på en empiriskt verifierad teori och modeller som avbild av 

verkligheten. Alla modeller är nämligen felaktiga på ett eller annat sätt, men en viktig poäng är 

att de oavsett detta kan vara mycket användbara och uppmuntra till reflektion (Gerlee & Lundh, 

2012). 

 

2.4. Den kemiska tripletten 

I mer än 30 år har det inom kemiundervisningen talats om representationer eller modeller av 

kemiska fenomen på tre olika nivåer, vilka sammanfattas i ”den kemiska tripletten”. 

Representationsnivåerna är makroskopisk nivå, submikroskopisk nivå och symbolisk nivå. 

Makroskopisk nivå innefattar kemiska fenomen som kan upplevas med de olika sinnena, så 
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som färgförändringar, värmeutveckling, dofter och fällningar. Submikroskopisk nivå innefattar 

representationer av saker på partikelnivå, som de kemiskt grundläggande fenomenen molekyl, 

atom och elektron. Vidare beskriver den symboliska nivån kemiska situationer med hjälp av 

tecken och exempel på detta är reaktionsformler och matematiska samband (Talanquer, 2011). 

Kemiska fenomen är komplexa och kan observeras på makroskopisk nivå, förstås på 

submikroskopisk nivå och kommuniceras kemister emellan med hjälp av den symboliska nivån 

(NORDLAB, u.å.). En illustration av den kemiska triplettens olika nivåer syns nedan i Figur 1.   

 

Figur 1: Den kemiska tripletten, konstruerad utifrån Talanquer (2011) samt NORDLAB (u.å.). Kemiska fenomen 

kan betraktas på tre olika nivåer, makroskopisk, submikroskopisk och symbolisk nivå. 

 

2.5. Redoxkemi i vardagen 

I avsnitt 2.2. nämns att ett exempel på redox inom oorganisk kemi är galvaniska celler, i vilken 

det spontant sker en kemisk reaktion där kemisk energi omvandlas till elektrisk energi. Detta 

kräver att ett reagens oxideras samtidigt som ett annat ämne reduceras i syfte att åstadkomma 

ett elektronflöde genom cellen. Exempel på galvaniska celler i det vardagliga livet är batterier 

och bränsleceller vilka båda förbrukar reagens för att generera elektrisk ström.  

     I ett batteri finns en behållare med reagens, och när det är slut är batteriet förbrukat (Harris, 

2010). Ett laddningsbart batteri däremot kan laddas genom att ström förs genom cellen i 

batteriet i motsatt riktning för att tvinga redoxreaktionen att ske åt motsatt håll. Den 

ursprungliga reaktionen kan efter laddningen ske spontant igen. Ett bilbatteri laddas 

kontinuerligt av en generator som drivs av motorn. Batteriet kan dock inte laddas ur och laddas 

upp hur många gånger som helst eftersom det på grund av fysiska skador och kemiska 

sidoreaktioner till slut ger upp (Zumdahl & Zumdahl, 2010). 
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   Till skillnad från ett batteri finns det i en bränslecell ett kontinuerligt inflöde av nytt reagens 

till cellen. Det undersöks därför om bränslecellen skulle kunna ta batteriets plats i framtiden då 

de både är energi-effektiva och miljövänliga. Bränsleceller har länge använts inom USA:s 

rymdprogram och försök har gjorts där bränsleceller har drivit bilar. Vidare undersöks om det 

kan användas i mindre elektroniska enheter som kameror, mobiltelefoner och laptops. För att 

ersätta batterier måste dock bränsleceller visa sig vara ekonomiskt försvarbara, säkra och 

pålitliga (Zumdahl & Zumdahl, 2010). 

     Korrosion är en redoxreaktion som uppstår när syre reagerar med ett material (vanligen en 

metall). Metallen oxideras och syret i luften reduceras. De flesta metaller som används i 

samhället vid konstruktion eller för dekoration oxideras spontant i kontakt med syrgas. 

Korrosion av järn kallas rost och uppskattningsvis används en femtedel av det järn och stål som 

årligen produceras för att ersätta rostig metall (Zumdahl & Zumdahl, 2010). Det finns olika 

metoder för att förhindra korrosion. Galvanisering är ett exempel där metallen beläggs med ett 

tunt lager av ett ämne som oxideras lättare än den metall man vill skydda. Zink används ofta 

för att galvanisera stål (Zumdahl & Zumdahl, 2010). 

 

2.6. Kunskapssyn utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv  

Kunskapssyn utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv betonar vikten av att individen själv är 

aktiv vid konstruktionen av sin egen kunskap i interaktion med sin omgivning. Det finns den 

första och andra vågens konstruktivism, där den första vågen kännetecknas av den centrala idén 

om att eleven är aktiv i konstruktionen av sin egen kunskap. Idén ligger till grund för den så 

kallade kognitiva konstruktivismen för vilken Jean Piaget (1896–1980) anses vara en 

förespråkare. Piaget såg visserligen den sociala omgivningen som en viktig faktor för 

utveckling, men han ansåg inte att det var det huvudsakliga anledningen. För den andra vågen 

är den centrala idén att sociala interaktioner är viktiga i processen där kunskapen konstrueras, 

vilken ligger till grund för socialkonstruktivismen.  

     En pedagogisk teoretiker som poängterade vikten av kunskapens sociala och kulturella 

ursprung är Lev Vygotskij (1896–1934). Han är mest känd för sin teori om den proximala 

utvecklingszonen (se Figur 2), vilken är ett hypotetiskt område mellan det som individen redan 

vet eller kan och det som individen ännu inte är redo att lära sig. I denna zon finns kunskap som 

individen inte kan, men som ligger tillräckligt nära för att individen med rätt stöttning ska kunna 

lära sig. Läraren bör sträva efter att eleverna ska befinna sig i den proximala utvecklingszonen 

för att de ska kunna tillägna sig ny kunskap. Läraren fungerar som handledare och ger rätt 
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verktyg till eleverna för att de ska kunna konstruera sin egen kunskap (Woolfolk & Karlberg, 

2015).  

 

Figur 2: Den proximala utvecklingszonen, konstruerad utifrån Woolfolk och Karlberg (2015). Mellan vad eleven 

klarar av själv och vad eleven ännu inte klarar av finner man vad eleven klarar av med stöd - den proximala 

utvecklingszonen.  

 

Ett centralt begrepp inom Vygotskijs socialkonstruktivism är appropriering vilket innebär att 

en individ omvandlar kunskap till sin egen. Det handlar om förmågan att kunna ta till sig 

kunskap genom interaktion med den sociala omgivningen och sedan kunna omvandla den till 

sin egen (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

     Enligt Piagets teori om intellektuell utveckling föds människan med en benägenhet att 

organisera sitt tänkande i olika psykologiska strukturer som hjälp för att förstå och interagera 

med omvärlden. Han kallade dessa strukturer för scheman. I takt med att en individs 

tankeprocess blir mer organiserad i olika scheman blir också individens beteende mer 

sofistikerat och välanpassat till den omkringliggande miljön. Om appliceringen av ett schema i 

en viss situation misslyckas känner sig individen obekväm, vilket motiverar denne till att 

fortsätta söka förståelse genom att tillämpa andra strategier. Dessa strategier för att hantera nya 

situationer eller ny information kallar Piaget adaptation, assimilation och ackommodation. Med 

adaptation menas anpassning till omgivningen i ett försök att upprätthålla jämvikt. Assimilation 

är då ny kunskap anpassas till den befintliga kunskapen, medan ackommodation är det motsatta. 

Det vill säga att revidering sker av sin befintliga uppfattning och den gamla kunskapen anpassas 

till den nya. Ytterligare en strategi är att ignorera den nyfunna kunskapen, vilket kan ske i mötet 
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med något som helt enkelt är för främmande utifrån individens ursprungliga uppfattning eller 

kunskap (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

     En omdiskuterad fråga inom konstruktivismen är synen på lärande och kunskap. Från ena 

sidan menas i enlighet med Piaget att kunskap är konstruerad genom organisation, assimilation 

och ackommodation av tidigare kunskap. Konstruktionen av kunskap har således en intern 

styrning. Kunskap ses som en abstraktion, snarare än en spegel, av verkligheten. Från den andra 

sidan, Vygotskijs perspektiv, tas både interna och externa faktorer i beaktning och de menar att 

kunskap konstrueras genom interaktioner mellan interna (psykologiska) och externa (sociala 

och kulturella) processer. Kognitiv utveckling sker vid appropriering av sociala och kulturella 

redskap i samspel med individens tidigare kunskap och tankar (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

     Nedan följer några exempel på tillämpningar av konstruktivistiska perspektiv i 

undervisningssituationer. Problembaserat lärande lyfts fram som en konstruktivistisk metod 

som har sin utgångspunkt i verklighetsnära problem som inte nödvändigtvis ha något rätt svar. 

Problemet definieras av eleverna, deras hypoteser ska undersökas och vidare ska slutsatserna 

appliceras på fallet. En annan undervisningsmodell är Bruners ”spiral curriculum” från vilken 

undervisningen designas på så sätt att fundamentala strukturer introducerar tidigt i 

undervisningen för att sedan återkomma till ämnet i en mer komplex form längre fram i. 

Kognitivt lärlingskap bygger på idén om att genom social interaktion kan andras kunskap göras 

om till sin egen. Nybörjaren lär sig av att arbeta tillsammans med en kompetent expert för att 

lösa en meningsfull uppgift eller färdighet. Experten fungerar som en modell, mentor eller 

coach för eleven. Ett konkret exempel på hur arbete med kognitivt lärlingskap i skolan är genom 

att införa åldersblandade grupper. Kooperativt lärande är ytterligare en social tillämpning av 

det konstruktivistiska perspektivet. Det går ut på att eleverna samarbetar med varandra för att 

nå ett gemensamt mål. Det är viktigt att komma ihåg att kooperativt lärande kräver mer än att 

dela upp eleverna i mindre grupper, risken är annars att aktiviteten ger motsatt effekt och istället 

minskar elevernas lärande. Kooperativt lärande kräver noggrann förberedelse och observation.   

   Grupp- och samarbete är ansett som framgångsrikt från flera konstruktivistiska perspektiv. 

Enligt Piagets teorier kan arbete i grupp leda till kognitiva konflikter vilket driver individen att 

utveckla och undersöka nya idéer. Från Vygotskijs perspektiv leder det sociala samspelet i 

gruppen till högre mentala resonemang och förståelser som eleven inte hade kunnat uppnå själv. 

Eleven kan enligt teorin om den proximala utvecklingszonen nämligen utföra mentala processer 

med stöd av andra, innan den kan klara det själv (Woolfolk & Karlberg, 2015). 
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2.7. Kemi i svensk skola 

2.7.1. Skolsystemet  

Det svenska skolsystemet består av en frivillig förskola, en obligatorisk nioårig grundskola följt 

av en treårig frivillig gymnasieskola. Parallellt med detta finns grundsärskola och 

gymnasiesärskola. I Skollagen 2010:800 finns de ramar och regler samlade som gäller för 

verksamheten. Dessa övergripande mål och riktlinjer kompletteras av läroplanerna för varje 

skolsystem, och vidare finns ämnesplaner och kursplaner som mer specifikt bestämmer vad 

undervisningen ska innehålla och vilken kunskapskvalitet eleverna ska få. De bestämmer dock 

inte hur undervisningen ska bedrivas (Skolverket, 2016c). 

     För gymnasieskolan finns det 18 nationella program för eleverna att välja mellan och för 

varder en av dem finns specifika examensmål och programmål som ska uppfyllas.  

Undervisningen i specifika kurser styrs av kursplaner och har kunskapskrav kopplat till varje 

område. Till examensmålen finns inga kunskapskrav men skolan är skyldiga att inkludera dem 

i undervisningen. Vissa ämnen eleverna läser är gymnasiegemensamma ämnen, vilket betyder 

att alla program måste innehålla dessa, men i varierande omfattning. Vidare finns 

programgemensamma ämnen som är gemensamma för ett specifikt program och specificerar 

dess prägel. Det finns också inriktningar inom programmen med möjlighet till fler 

fördjupningskurser (Skolverket, 2013). 

     Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet är två av de högskoleförberedande 

programmen. Med en examen från ett av dessa program ska eleverna ha tillräckligt med 

kunskap för att klara högskolestudier inom framför allt matematik, naturvetenskap och teknik.  

 

2.7.2. Styrdokument 

På gymnasienivå finns det två kurser i kemi, Kemi 1 och Kemi 2. För både naturvetenskap- och 

teknikprogrammet ingår kursen Kemi 1 som en av de programgemensamma kurserna och Kemi 

2 finns som inriktningskurs. I examensmålen för det naturvetenskapliga programmet står det 

formulerat att: 

 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets 

villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, 

fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan 

experiment och teori. (Skolverket, 2011b, andra stycket). 
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Samt att: 

 

Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. 

Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska därför 

vara centrala inslag i utbildningen. (Skolverket, 2011b, tredje stycket). 

 

Och slutligen att:  

 

Utbildningen ska innehålla ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens 

idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. (Skolverket, 2011b, fjärde 

stycket). 

 

För ämnet kemi, vilket inkluderar båda kurserna Kemi 1 och Kemi 2, är det övergripande syftet 

att eleverna ska få chans att utveckla förståelse för begrepp, modeller, arbetsmetoder och 

teorier. De ska få en naturvetenskaplig syn på världen och de undervisningsmetoder som väljs 

ska utgå från aktuell forskning och elevernas engagemang, intressen och upplevelser. Vidare 

slås fast att:  

 

Kemi utvecklas ständigt i ett samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier 

och modeller testas, omvärderas och förändras. Undervisningen ska därför behandla 

teoriers och modellers utveckling, begränsningar och giltighetsområden. Den ska bidra till 

att eleverna utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt samt att 

kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. (Skolverket, 2011b, tredje 

stycket).  

 

I kursplanen för Kemi 1 står det formulerat att kursen specifikt ska behandla redoxreaktioner, 

inkluderat elektrokemi. För Kemi 2 ska eleverna övergripande lära sig människans 

ämnesomsättning på molekylärnivå och alla organiska ämnesklasser (Skolverket, 2011a). 

Redoxreaktioner står således inte uttalat lika konkret i kursplanen för Kemi 2 på samma sätt 

som för Kemi 1. Dock är redoxkemi viktig i flera av de områden som ska undervisas i Kemi 2. 

Till exempel ska människans ämnesomsättning undervisas enligt kursplanen. Där genereras 

kroppens energimolekyl ATP i en reaktion som drivs av en protongradient, vilket kan förklaras 

med hjälp av redoxkemi (Berg, Tymoczko & Stryer, 2012). Vidare kan redoxkemi kopplas till 

att eleverna ska lära sig alla organiska ämnesklasser. Ämnesklassen aldehyd kan till exempel 

transformeras till en karboxylsyra genom oxidation då en karboxylsyra innehåller ett mer syre 

än en aldehyd (McMurry, 2011).  

     Angående kemiämnets utformning och arbetssätt säger kursplanen för både Kemi 1 och 

Kemi 2 att modeller och teorier ska användas som förenklingar av verkligheten, och att eleverna 
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ska lära sig att se dessa som en hjälp till förståelse, hur de kan ersätta eller komplettera varandra 

samt hur de har utvecklats över tid (Skolverket, 2011a). Hur styrdokumenten ska tolkas, förstås 

och implementeras i undervisningen kan till en början tyckas oklart. På grundskolenivå finns 

det kommentarmaterial och diskussionsunderlag till kursplanen i kemi, men något liknande 

erbjuds för tillfället inte lärare på gymnasienivå (Skolverket, 2011c; Skolverket, 2016d). Det 

som finns för gymnasielärare i kemi är en tjänst som kallas Kemilärarguiden på Skolverkets 

hemsida vilken är tänkt som ett stöd för läraren vid undervisning mot målen (Skolverket, 

2015a). Denna guide innefattar förslag på uppgifter, laborationer och läsårsplaneringar men har 

inga konkreta riktlinjer för hur verksamma lärare ska tolka kursplanerna. En annan tjänst som 

visserligen inte erbjuds av Skolverket men som kan vara mycket behjälplig för verksamma 

kemilärare är Kemilärarnas Resurscentrum, KRC, som är ett nationellt resurscentrum i kemi. 

De erbjuder bland annat litteraturtips, kurser samt undervisningsmaterial och kompendier 

(KRC, 2017). 
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3. Metod 

Vid litteratursökningen har sökmotorn UniSearch som erbjuds via Linköpings Universitet 

använts. Sökord som användes var till exempel ”chemistry education AND redox reaction AND 

high school”, ”chemistry AND misconception AND redox reaction” och ”chemistry AND 

modelling AND redox reaction”. Peer review var ikryssad för att endast få upp artiklar från 

vetenskapliga tidskrifter. Sammanfattningarna lästes och de artiklar som verkade innehålla 

sökorden valdes ut för analys. Angående de böcker som använts vid författandet av uppsatsen 

är det till största del facklitteratur som används under utbildning för ämneslärare mot gymnasiet 

inom kemi på Linköpings universitet. Vidare har styrdokument för den svenska 

gymnasieskolan använts i uppsatsen. 

 

3. 1. Urval 

De flesta vetenskapliga artiklarna som användes fokuserar på gymnasieelevers 

missuppfattningar och svårigheter. Två studier genomförda i grundskolans senare år användes. 

Den ena artikeln är en studie från 2017 om demonstrationers effektivitet i undervisningen av 

oxidation och reduktion på högstadiet (Basheer, Hugerat, Kortam & Hofstein, 2017). Någon så 

pass ny och liknande studie på gymnasienivå hittades inte och därför ansågs denna artikel 

relevant för uppsatsen. Den andra artikeln undersöker hur representation på flera nivåer kan öka 

elevernas förståelse av kemiska reaktioner (Chandrasegaran, Treagust & Mocerino, 2009). 

Studien är gjord i årskurs nio varvid den ansågs relevant även för gymnasieelever då 

undervisningen i högstadiet till stor del lägger grunden för gymnasiestudierna. 

     För en bredare syn på de modeller och undervisningsmetoder som berörs har det bedömts 

relevant att analysera både nationella och internationella artiklar. De internationella studierna 

kommer till exempel från Israel, Nederländerna, Marocko, Singapore, Taiwan och Sultanatet 

Oman. Artiklarna spänner sig tidsmässigt från år 1984 till 2017, vilket ger en nyanserad bild. 

Artiklarna omfattar olika typer av studier där vissa är litteraturstudier, men de flesta är 

empiriska studier. Studierna som analyserats är både kvalitativa och kvantitativa. Studien som 

undersöker vanligt förekommande missuppfattningar kring kemi bland elever utfördes 

exempelvis på närmare 800 elever med hjälp av ett tvådelat test (Al-Balushi, Ambusaidi, Al-

Shuaili & Taylor, 2012) medan en annan studie som undersöker gymnasieelevers resonerande 

förmåga angående redoxreaktioner inom biokemi baserades på videoobservationer av endast 

10 elever (Österlund, Ekborg & Berg, u.å.).  



LITTERATURSTUDIE 

18 

4. Litteraturstudie  

I den undersökande delen av uppsatsen presenteras analysen av de vetenskapliga artiklarna 

utifrån de tidigare ställda frågeställningarna i avsnitt 1.1. Frågeställningarna används som stöd 

för att identifiera motstridigheter och gemensamma teman bland artiklarna. Först behandlas 

huruvida historiska inslag hör hemma i kemiundervisningen på gymnasienivå. Kemihistorien 

blir en naturlig ingång till de olika förklaringsmodellerna och kunskap om hur synen på 

oxidation och reduktion vuxit fram genom tiderna. Historiken följs av en inblick i hur elever 

och läroböcker använder sig av förklaringsmodellerna samt hur läraren bör resonera vid val av 

modell i undervisningen. Angående modeller som kan användas för att öka förståelsen av 

redoxkemi tas elevers upplevelse av den kemiska tripletten i beaktning. Vidare tas vanliga 

missuppfattningar som identifierats hos gymnasieelever vid studier av redoxkemi upp. Vanliga 

svårigheter som gymnasieelever upplever vid studier av redoxkemi analyseras och slutligen 

följer ett avsnitt om vad läraren kan göra för att öka elevernas förståelse.  

 

4.1. Historiska inslag i undervisningen 

4.1.1 Vikten av att inkludera historia i undervisningen  

Vetenskapsmän har genom alla tider velat veta mer om hur olika fenomen i världen fungerar. 

Den kunskap som finns idag om naturvetenskap är produkten av en lång process av olika 

insikter och experiment. Genom att ha historiska inslag i den naturvetenskapliga 

undervisningen på gymnasiet får eleverna bredare och fördjupade kunskaper (Rudge & Howe, 

2009) och det stödjer elevernas inlärning inom det naturvetenskapliga området (Tolvanen, 

Jansson, Vesterinen & Aksela, 2014). Vidare menar Wandersee (1986) att historiska inslag i 

undervisningen leder till en vidare och djupare begreppsförståelse hos eleverna. Han menar 

även att elevernas nivå av kunskap och deras resonemang ofta liknar de som vetenskapsmännen 

haft genom tiderna. Monk och Osbome (1997) belyser vikten av att inkludera historiska inslag 

i undervisningen som en hjälp då eleverna ska konstruera sin egen kunskap. Genom att belysa 

hur de forna vetenskapsmännens tankesätt liknar elevernas behöver eleverna inte känna sig 

utpekade i klassrummet om de inte förstår. Eleverna kan känna igen sig i historiska 

vetenskapsmäns resonemang och få en förståelse för att det tagit lång tid att komma fram till 

slutsatserna vi vet idag (Monk & Osbome, 1997; Rudge & Howe, 2009). Genom att inkludera 

historia i undervisningen kan det även hjälpa eleverna att förstå att dagens kunskaper inom 

naturvetenskapen har sina begränsningar (Tolvanen et al., 2014). Att de teorier och modeller 
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som används har bearbetats under en lång tid och att vi idag använder oss av just teorier, vilka 

även de kan komma att förändras (Olsson, Balgopal och Levinger, 2015).  

     I en undersökning genomförd av Forato, Martins och Pjetrocola (2012) granskar de huruvida 

historiska inslag i undervisning inom naturvetenskap för gymnasieelever gynnade inlärningen 

eller inte. Resultatet visar att om den historiska delen i undervisningen utesluts kan det leda till 

missförstånd hos eleverna. I likhet med detta menar Olsson, Balgopal och Levinger (2015) att 

undervisning om kemins ursprung leder till en generellt bredare och djupare kunskap inom kemi 

hos eleverna. Tolvanen et al. (2014) menar även att man genom att sätta specifika problem i sitt 

historiska sammanhang kan få diskussionerna bland eleverna att bli mer komplexa och 

fördjupade.  

 

4.1.2 Metoder för att implementera historia i undervisningen  

För att implementera historiska delar i undervisningen kan lärare använda sig av berättelser för 

att förmedla en historia. Det finns historiska inslag i de flesta läroböcker, men genom att 

använda berättelser blir historien mer levande och lättare tillgänglig för eleverna. Eleverna blir 

ofta själva mer engagerade och intresserade i en ”saga” jämfört med att läsa en faktaruta i sin 

lärobok. Även motivationen ökar i takt med att intresset ökar. Vidare kan lärare använda sig av 

historiska experiment i undervisningen för att historien ska bli mer verklig för eleverna. Med 

historiska experiment menas de ursprungliga experiment som forna vetenskapsmän gjort och 

som lett fram till många revolutionära upptäckter. Genom att antingen låta eleverna genomföra 

de historiska experimenten själva eller aktivt diskutera dem, kan det utgöra en hjälp för eleverna 

när de senare ska konstruera sin egen kunskap (Tolvanen et al., 2014).  

     Chang (2011) har listat tre punkter om varför historiska experiment ska inkluderas i 

undervisningen. För det första (1) menar han att denna typ av experiment kan fördjupa elevernas 

förståelse för vetenskapen och för processen som bidragit till dagens kunskaper. Att själva få 

genomföra samma experiment ger eleverna en förståelse för hur de forna vetenskapsmännen 

arbetade. För det andra (2) menar han att historiska experiment ger eleverna en bättre 

begreppsförståelse. Genom att genomföra experimenten kan eleverna få en förståelse för hur 

komplex naturvetenskapen är och kunna se bortom den förenklade bild (modeller) som 

undervisningen i många fall erbjuder.  För det tredje (3) menar Chang även att eleverna får en 

djupare generell förståelse för naturvetenskapen. Genom att inkludera historiska experiment 

görs kunskaperna mer levande och lektionerna blir förhoppningsvis mer minnesvärda för 

eleverna.  
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4.1.3 Lärares inställning till historiska inslag i undervisningen  

Lärare lägger mer fokus på produkten av naturvetenskapen snarare än processen dit (Rudge & 

Howe, 2009). Tyvärr ser lärare inte heller alltid meningen med att undervisa historia i den 

naturvetenskapliga undervisningen (Monk, & Osborne, 1997). Genom att inkludera historiska 

inslag i undervisningen kan lärarna bli medvetna om vilka missuppfattningar som finns hos 

eleverna och därmed kunna förhindra dessa (Olsson, Balgopal & Levinger, 2015). För att 

undervisning med historiska inslag ska bli lyckad behöver lärarna vara kompetenta och 

kunniga, vilket inte alltid är fallet. Ofta har lärare inte tillräckligt med kunskap om den 

naturvetenskapliga historien för att de ska vilja lägga tid på att undervisa det (Tolvanen et al., 

2014; Olsson, Balgopal & Levinger, 2015). Fördelaktigt är även om den historiska delen 

kommer i slutet av ett undervisningsområde då eleverna kan ta till sig de historiska detaljerna 

bättre om de redan innan har fått en del kunskap inom området (Rudge & Howe, 2009). 

 

4.2. De fyra förklaringsmodellernas utbredning 

4.2.1. Förklaringsmodellerna ur ett elevperspektiv 

I kapitel 2.2. har de olika förklaringsmodellerna och hur de förekommer inom kemiska 

discipliner presenterats. Nu följer en inblick i hur eleverna använder dessa modeller och hur 

utbredda de faktiskt är inom skolans värld. Resultatet från en studie i Marocko visar att 

eleverna, när de får i uppgift att definiera oxidation och reduktion, till största del använder sig 

av elektronmodellen. Endast ett fåtal elever nämner begreppet oxidationstal och ingen av de 

elever som deltog i studien använder sig av syremodellen (Ferouni et al., 2012). Liknande 

resultat presenteras i en svensk studie där eleverna i huvudsak förklarar redoxbegreppet med 

hjälp av elektronmodellen (Österlund & Ekborg, 2012). Ytterligare en svensk studie visar att 

eleverna inom oorganisk kemi mest använder sig av elektronmodellen. I kontexten av organisk 

kemi använder hälften av eleverna elektronmodellen och den andra hälften syremodellen. 

Vätemodellen används inte inom organisk kemi, trots försök till guidning av eleverna. Inom 

biokemi kör eleverna antingen fast eller använder en blandning av elektron- och vätemodellen 

i deras förklaringar (Österlund, u.å.). Det verkar utifrån dessa studier förekomma en trend där 

eleverna föredrar elektronmodellen över andra förklaringsmodeller. 

      En studie från Nederländerna visar att eleverna tycker att oxidationstalsmodellen är 

överflödig. Lärarna i studien presenterar modellen i undervisningen eftersom de anser att den 

är ett användbart verktyg för att identifiera och balansera redoxreaktioner. Eleverna har dock 
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svårt att se nödvändigheten av den nya modellen eftersom alla uppgifter de stöter på kan lösas 

med tidigare presenterade modeller (De Jong & And, 1995). 

     Barke, Hazari och Yitbarek (2009) lyfter i sin bok Misconceptions in Chemistry fram att 

lärare i undervisningen av redoxkemi ofta börjar med att presentera syremodellen för eleverna. 

När kemiundervisningen sedan fortsätter till en högre nivå introduceras elektronmodellen. 

Denna trend syns även i studien från Taiwan där de yngre eleverna hänvisar till syremodellen 

medan de äldre eleverna föredrar att använda elektronmodellen (Chiang et al., 2014). Barke et 

al. (2009) menar att risken med detta är att det på en mer avancerad nivå är svårt att övertyga 

eleverna om att redoxreaktioner kan ske även utan syre. De anser att en anledning till det är att 

eleverna just tagit till sig den första definitionen för reduktion och oxidation, och ytterligare att 

ordet ”oxidation” ger starka associationer till just syre (oxygen = syre). Liknande resultat kan 

noteras i en svensk studie där eleverna föreslår att syre kan vara involverad i alla 

redoxreaktioner (Österlund, u.å.). 

 

4.2.2. Förklaringsmodellerna i läroböckerna 

En analys av kemiböcker som användes i gymnasieskolor i Sverige innan den nya läroplanen 

infördes visar att författarna till dessa uteslutande använder elektron- och 

oxidationstalsmodellen inom oorganisk kemi. Inom organisk kemi används syre- och 

vätemodellen och inom biokemi används vätemodellen. Resultatet av analysen visar att det 

finns en omfattande brist på förklaring av modelländringarna i läroböckerna, både mellan och 

inom ämnesområdena. Dessa omotiverade förändringar av redoxmodeller kan ha konsekvenser 

för elevernas lärande och man trycker därför på att författarna måste hjälpa eleven att förflytta 

sig mellan de olika förklaringsmodellerna som presenteras i läroböckerna (Österlund, Berg & 

Ekborg, 2010).  

 

4.2.3. Förklaringsmodellerna ur ett lärarperspektiv 

De förklaringsmodeller som är mest lämpliga för läraren att använda vid undervisningen av 

redoxkemi finns det motstridigheter om i den litteratur som analyserats. Silverstein (2011) drar 

slutsatsen att oxidationstalsmodellen bör vara den primära förklaringen av oxidation respektive 

reduktion i introduktions- eller allmänna kemikurser. Han menar att det blir enklare för eleverna 

att följa och räkna de elektronerna som deltar i redoxreaktionen om oxidationstal och 

oxidationstillstånd används. Han menar vidare att denna modell gör det lättare för eleverna att 

känna igen redoxreaktioner, något som nämns i avsnitt 4.5.2. som en utbredd svårighet som 

eleverna upplever. De Jong och And (1995) menar dock att oxidationstal bör undvikas i så stor 
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omfattning som möjligt, då grundläggande elektrokemiska koncept och procedurer bedöms 

kunna undervisas utan stöd av oxidationstalsmodellen. De går till och med så långt att de 

rekommenderar att ta bort oxidationstalsmodellen ut läroplanen och istället använda de andra 

förklaringsmodellerna.  

     För att förklara dessa motsättningar kan flera faktorer tas i beaktning. För det första finns en 

skillnad i publiceringsdatum mellan de två studierna. Silverstein publicerades år 2011 och De 

Jong och And år 1995. Vidare skiljer sig studierna på så sätt att Silversteins är en litteraturstudie 

utförd i USA medan De Jong och And har gjort en fallstudie i en nederländsk gymnasieskola. 

Kontexten kan anses färga deras åsikter eftersom de i Nederländerna sedan 1985 tagit bort 

konceptet oxidationstal från läroplanen då det bedömdes som överflödigt.  

 

4.3. Den kemiska tripletten ur ett elevperspektiv 

Kemister skiftar ständigt, ofta okommenterat och omedvetet, mellan makroskopisk nivå, 

submikroskopisk nivå och symbolisk nivå. Detta är något som kan vara svårt för nybörjare att 

göra. Nybörjare startar vanligen på den makroskopiska nivån och kan ha svårigheter att 

behärska de andra nivåerna.  I takt med att den kemiska tripletten blev allt mer erkänd och 

utspridd har det också getts utrymme för olika tolkningar. Olika uppfattningarna utifrån den 

kemiska tripletten kan givetvis vara nyanserande samt uppmuntra till reflektion och fruktbar 

diskussion, men det kan också leda till missförstånd (Talanquer, 2011).  

     Talanquer (2011) föreslår en mindre tvetydig indelning av kemi som ska läras ut i tre olika 

delar: erfarenheter, modeller och visualiseringar. Med erfarenhet menas kunskap om kemiska 

processer som erhållits genom sinnena eller med hjälp av instrumentation. Modeller är av 

kemister utarbetade teoretiska modeller som gör den upplevda världen mer förståelig. Inom 

visualiseringar innefattas de visuella tecken som utformats för att kunna kommunicera om 

erfarenheter och kemiska modeller.  

     Vidare har Nieves, Barreto och Medina (2012) utformat en klassrumsaktivitet inom 

redoxkemi som låter eleverna möta fenomenet på de tre representationsnivåerna. Resultatet av 

studien visar att eleverna lär sig vetenskapliga koncept med hjälp av flera representationer kan 

hjälpa eleverna att skifta mellan de olika nivåerna och förbättra deras resonerande och 

problemlösande förmåga.  

     Mer elevdeltagande i form av laborationer lyfts fram som ett sätt att främja elevernas 

förståelse för de olika kemiska representationsnivåerna.  Detta enligt en studie av elever i 

grundskolans senare år från Singapore (Chandrasegaran, Treagust & Mocerino, 2009). 
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Författarna menar att eleverna borde få möjlighet att utföra kemiska experiment själva och 

sedan diskutera dessa i grupp, samt få utforska flera liknande reaktioner så att de bättre förstår 

kemiska förändringar knutna till specifika typer av reaktioner.  

 

4.4. Vanliga missuppfattningar hos gymnasieelever vid studier av redoxkemi 

Angående elevers generella missuppfattningar inom kemi diskuteras i en studie av Al-Balushi 

et al. (2012) att lärare måste lägga mer fokus på dessa. På samma spår lyfts i en studie av Chiang 

et al. (2014) fram att presentationen av de teoretiska modellerna måste ske noggrant och med 

förklaring. Det är något som Bent (1984) också lägger vikt vid då han förespråkar att det ska 

vara ”språket kemi” som lärs ut till eleverna. Han menar vidare att ju mer expertis man får som 

kemist, ju längre från eleverna riskerar man att komma. De Jong och And (1995) 

rekommenderar att lärare bör ta reda på mycket mer om elevernas uppfattningar av redoxkemi 

och vidare anser de att lärare bör lyssna mer på eleverna och använda sin kunskap för att 

förbättra förmedlandet av kunskap. Som expert måste man vara medveten om nybörjarens 

uppfattning och reflektera över sina egna uppfattningar och sin egen praktik.  

 

4.4.1. Elektroners egenskaper  

Många gymnasieelever har missuppfattningar angående elektroners egenskaper, vilket bland 

annat belyses i en omfattande studie om elevers missuppfattningar i kemi utförd i Sultanatet 

Oman (Al-Balushi, Ambusaidi, Al-Shuaili & Taylor, 2012). I studien framgår att saltbryggans 

funktion i den galvaniska cellen är svår att förstå för eleverna. De har antingen uppfattningen 

att saltbryggans uppgift är att överföra elektroner från en lösning till en annan eller att det i 

saltbryggan finns en buffert av fria elektroner som tillförs till den elektrolyt där de ”behövs” 

(Al-Balushi, Ambusaidi, Al-Shuaili & Taylor, 2012). På liknande sätt visar en mindre studie i 

Sverige att eleverna vid undervisning i biokemi antar att de elektroner som används i 

andningskedjan är belägna i en ”pool” i närheten av där de behövs (Österlund, u.å.).  

     Vid en studie i Marocko upptäcktes att elever har en omvänd syn på hur elektroner förflyttas 

vid redoxreaktioner. Vid balansering av halvreaktioner uppdagas också att elever har en 

missuppfattning om att elektronerna är tvungna att placeras och skrivas ut på samma sida som 

jonen, oavsett om det är en katjon eller anjon. En betydande del av eleverna i undersökningen 

skriver ut elektronerna bredvid anjonen i halvreaktionen (som om elektronen är positivt laddad), 

men när de blir tillfrågade om vilken laddning elektronerna har är de medvetna om att de har 

en negativ laddning. Eleverna i studien har inte fullständigt förstått att laddningarna i 
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halvreaktionerna ska ta ut varandra (Ferouni et al., 2012). Eleverna som deltar i ytterligare en 

svensk studie uppvisar vidare en allmän förvirring över hur elektroner deltar i redoxreaktioner 

inom oorganisk kemi och biokemi (Österlund, Ekborg & Berg, u.å.). 

 

4.4.2. Förbränning 

En missuppfattning som har identifierats bland gymnasieelever i inlärningen av redoxkemi är 

huruvida förbränning är en redoxreaktion eller inte. I en studie utförd i Marocko nämns att 

termen ”förbränning” inte ger eleverna några associationer till redoxreaktioner och varvid de 

då (felaktigt) inte klassificerar förbränning som en redoxreaktion. När de vidare undersökte 

elevers missuppfattningar kring förbränning jämfört med andra missuppfattningar inom andra 

områden i kemi, kom de fram till att de absolut flesta missuppfattningarna bland eleverna 

handlade om förbränning (Ferouni et al., 2012). I ytterligare en studie från Taiwan bekräftas att 

eleverna har mycket svårt för att se förbränning som en redoxreaktion (Chiang et al., 2014).  

 

4.5. Vanliga svårigheter som gymnasieelever upplever vid studier av 

redoxkemi 

4.5.1. Det lingvistiska hindret  

Ett tydligt språkligt hinder vad gäller undervisningen i redoxkemi kan identifieras. I Tabell 1 

illustreras de språkliga användningarna inom redoxkemi vilka kan utgöra ett hinder för elevens 

inlärning. Till grund för tabellen ligger två studier av Ferouni et al. (2012) och Al-Balushi et al. 

(2012) samt boken Chemistry av Zumdahl och Zumdahl (2010). Det ämne som oxideras agerar 

som reduktionsmedel och kan enligt de olika förklaringsmodellerna definieras som att det tar 

upp syre, förlorar väte, förlorar elektroner eller genomgår en ökning av oxidationstal. 

Oxidationen i en galvanisk cell sker vid anoden, eller med andra ord vid minuspolen i systemet. 

Det ämne som reduceras agerar som oxidationsmedel och kan enligt de olika 

förklaringsmodellerna definieras att det förlorar syre, tar upp väte, tar upp elektroner eller 

genomgår en minskning av oxidationstal. Reduktionen i en galvanisk cell sker vid katoden, med 

andra ord vid pluspolen i systemet. 
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Tabell 1: Illustration av det lingvistiska hindret för elevernas inlärning av redoxreaktioner, konstruerad utifrån 

Ferouni et al. (2012), Al-Balushi et al. (2012) samt Zumdahl och Zumdahl (2010). 

 

Oxideras Reduceras 

Agerar som reduktionsmedel Agerar som oxidationsmedel 

Tar upp syre Förlorar syre 

Förlorar väte Tar upp väte 

Förlorar elektroner Tar upp elektroner 

Ökning av oxidationstal Minskning av oxidationstal 

Anod Katod 

Minuspol Pluspol 

 

 

Eleverna har, när de ska definiera begreppen oxidation och reduktion, i många fall en omvänd 

syn på hur elektronerna vandrar. Detta härleds till en lingvistisk svårighet med begreppet 

”reduktion”.  Eleverna associerar ordet reduktion med betydelsen ”förlust” varvid de felaktigt 

definierar reduktion som en förlust av elektroner (Ferouni et al., 2012). Studien från Sultanatet 

Oman visar på en liknande svårighet, där eleverna förväxlar anoden med katoden eller tvärtom 

(Al-Balushi et al., 2012). Bent (1984) slår också fast att de flesta elever till en början har svårt 

att följa med i de lingvistiska transformationerna som förekommer vid de komplexa 

redoxreaktionerna. De har alltså inte tillräckligt stor eller saknar helt en kemisk vokabulär.   

 

4.5.2. Svårigheter med att identifiera redoxreaktioner 

Eleverna har problem med att identifiera om en given situation eller ett givet fenomen 

involverar en redoxreaktion eller inte (Al-Balushi, 2012). Studien från Marocko visar att om en 

syra eller hydroxidjon är närvarande vid reaktionen tenderar eleverna att tro att det rör sig om 

en syra-basreaktion istället för en redoxreaktion. Samma studie visar att eleverna har svårt att 

skilja på fysikaliska och kemiska transformationer. De vet till exempel inte att frysning av 

vatten är en förändring i aggregationstillstånd och inte en kemisk reaktion (Ferouni et al., 2012). 
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Som tidigare nämnts i avsnittet har eleverna svårt att se förbränning som en redoxreaktion 

(Ferouni et al., 2012; Chiang, Chiu, Chung & Liu, 2014).  

 

4.6. Implikationer för lärare 

4.6.1. Redoxkemi med verklighetsanknytning 

En implikation för lärare som undervisar i kemi är att jobba mer praktiskt och verklighetsnära 

med redoxkemi. En studie av Ferouni et al. (2012) visar att en tredjedel av eleverna inte vet att 

reaktionen som sker i ett batteri är en redoxreaktion, vilket är högst oroväckande. Författarna 

menar att undervisningen i redoxkemi borde ge eleverna en idé om hur teorin kan tillämpas 

praktiskt. Det föreslås därför att undervisning om ett batteri kan vara en möjlig ingång till 

konceptet elektronöverföring och att studiebesök på industrier kan genomföras för att få en 

verklighetsanknytning till redoxkemin. Samtidigt kan elevernas negativa attityd till kemi i och 

med detta kanske förändras (Ferouni et al., 2012). En nederländsk studie rekommenderar att 

lärare bör lägga mer vikt vid de industriella applikationerna av redoxkemi då de anser att det 

kan öka konceptets upplevda fruktbarhet (De Jong & And, 1995).  

     En ny studie genomförd i grundskolans senare år i Israel fann att demonstrationer kan 

utveckla och underlätta elevernas lärande av oxidations och reduktionskonceptet. Författarna 

menar att demonstrationer ökar elevernas intresse på lektionerna och erbjuder lärare en 

variation bland pedagogiska verktyg. Resultatet av demonstrationer i undervisningen visar en 

signifikant förbättring av elevernas prestationer och effektivitet. Vidare föreslår författarna att 

strategin med demonstrationer ska utvidgas ytterligare, både inom kemi och andra ämnen 

(Basheer, Hugerat, Kortam & Hofstein, 2017).  En annan studie betonar vikten av laborationer 

och experiment som undervisningsverktyg för att undvika missförstånd hos eleverna (Al-

Balushi et al., 2012). 

 

4.6.2. Grundläggande kemiska koncept 

En motsättning som identifierats är huruvida lärare ska lägga vikt vid grundkoncepten inom 

kemiundervisning eller inte. Chiang et al. (2014) kommer fram till att de lågpresterande 

eleverna i studien inte lyckas applicera reglerna för oxidationstal i givna situationer då de är 

förvirrade över grundläggande kemiska koncept så som elektroner. Ferouni et al. (2012) menar 

på liknande sätt att elevernas svårigheter kan härledas till att de kemiska grundkoncepten inte 

är korrekt inlärda och att det då är svårt för elever att konstruera ny kunskap på denna grund. 

De menar att en åtgärd skulle kunna vara att lägga mer fokus på samband mellan kemiska 
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grundkoncept och redoxreaktioner i början av undervisningen. Bent (1984) däremot menar att 

lärare ska göra kemi till ett levande språk och inte oroa sig så mycket för grunderna.  Denna 

olikhet mellan författarna kan förklaras med att Bent skriver om modeller och språkbruk inom 

kemiundervisningen medan Chiang et al. och Ferouni et al. mer fokuserat på elevers förståelse 

och svårigheter för redox som kemiskt koncept.   
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5. Diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie var att genom analys av vetenskapliga artiklar undersöka modeller och 

undervisningsmetoder som kan underlätta gymnasieelevers förståelse av redoxkemi och minska 

risken för missförstånd. En kartläggning av de vanligast förekommande svårigheterna och 

missuppfattningarna som gymnasieelever upplever vid studier av redoxkemi och en lösning på 

dessa problem eftersökas i de vetenskapliga artiklarna. 

 

 5.1. Modeller och undervisningsmetoder  

5.1.1. Kemihistoria som undervisningsmetod  

Genom att använda historiska inslag som undervisningsmetod framgår av avsnitt 4.1. att flera 

positiva effekter för elevers inlärning och förståelse av kemi kan noteras. Eleverna får till 

exempel insikt om att de teorier och modeller som används i undervisningen idag inte är 

fullständiga. De får en djupare och bredare begreppsförståelse och kunskap inom kemi. Genom 

dessa historiska inslag kan eleverna även nå högre nivå av kunskap och föra mer komplexa 

diskussioner.  

     De kunskaper som finns inom kemi idag har vuxit fram genom flera historiska händelser, 

experiment, hypoteser och modeller som kontinuerligt har testats och omprövats. Monk och 

Osbome (1997) samt Rudge och Howe (2009) belyser vikten av att eleverna kan jämföra sina 

egna resonemang med de som vetenskapsmännen hade och inse att de liknar varandra. Det tog 

tid för vetenskapsmännen att komma fram till sina slutsatser och det behövdes många hypoteser, 

teorier och experiment som inte lyckades längs med vägen. Eleverna kan då vara lugna om de 

inte förstår ett område på första lektionen utan att de kan behöva tid för att bearbeta den nya 

informationen. Frågan är vidare om lärare verkligen kan ställa krav på att eleverna ska förstå 

ett område efter endast ett par lektioner då det tagit så lång tid genom historien att komma fram 

till det vi vet idag.   

     Skolverket har formulerat att undervisningen i kemi ska innehålla praktiska moment så som 

experiment, laborationer eller fältstudier (Skolverket, 2011b). Lärare är ofta tidspressade och 

det är då ett ypperligt tillfälle att uppfylla två centrala innehåll i ett moment, både historiska 

och praktiska inslag, genom att låta eleverna genomföra historiska laborationer. Genom att 

inkludera historiska laborationer i undervisningen framgår det ur avsnitt 4.1.2. att 

undervisningen blir mer levande för eleverna. De får en djupare förståelse, bättre 

begreppsförståelse och vidare kunskaper (Chang, 2011).  
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     I avsnitt 2.7. presenteras vilka styrdokument som finns för svensk skola. Examensmålen för 

det naturvetenskapliga- och teknikprogrammet innehåller tydliga direktiv om att historiska 

inslag ska finnas i undervisningen. Det framgår att undervisningen ska innehålla ett 

idéhistoriskt perspektiv, vilket förtydligas med att de teorier och modeller som undervisas i 

kemiämnet även ska belysas ur ett historiskt perspektiv. I examensmålen står det formulerat att 

”inom […] kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklats i ett samspel mellan experiment 

och teorier” (Skolverket, 2011b, andra stycket). Historiska inslag i undervisningen går alltså 

inte att exkludera.  

     Rudger och Howe (2009) menar att lärare i sin undervisning fokuserar mer på dagens 

kunskaper och inte lika mycket på de historiska händelserna som bidragit till dem. Utifrån 

resultaten som redovisas i avsnittet 4.1. är det svårt att argumentera för att användningen av 

historiska inslag som en undervisningsmetod inte ska vara en naturlig del i undervisningen, men 

tyvärr ser inte alla lärare vikten av att inkludera historien i sin undervisning (Monk & Osbome, 

1997). I avsnitt 4.1.3. framgår det att lärare anser sig ha för lite kunskap inom den 

naturvetenskapliga historian för att vilja undervisa det. För att lärare ska känna sig mer bekväma 

med att inkludera historiska inslag i undervisningen borde de först få undervisning inom 

området. Redan i utbildningen för blivande ämneslärare i kemi borde en kurs i kemins historia 

inkluderas för att det sedan ska bli en naturlig del i undervisningen.    

 

5.1.2. De fyra förklaringsmodellerna i undervisningen  

Utifrån de principerna som presenteras i avsnitt 2.3. angående vetenskapliga modeller kan ingen 

av de fyra förklaringsmodellerna inom redoxkemi erbjuda en tillräckligt god eller fullständig 

förklaring i sig själv. De förklarar alla samma fenomen, fast på olika sätt, och kommer på så vis 

komplettera varandra. Det går således att argumentera för att endast genom att betrakta flera 

modeller kan förstå fenomenet på ett djupare plan.  

     Två teman som behandlar vetenskapliga modeller är som tidigare nämnt isolering och 

förenkling (Gerlee & Lundh, 2012). En isolering för en modell inom redoxkemi kan vara att 

dela upp redoxreaktioner i sina halvreaktioner utifrån oxidation och reduktion. Vidare kan ett 

steg till tas genom att börja med att studera de kemiska grundkoncepten elektron, atom, molekyl 

och jon. En förenkling av redoxkemi kan exempelvis vara att endast ta syremodellen i 

beaktning, då med risk att gå miste om de redoxreaktioner som inte involverar syre. Ett dilemma 

rörande isolering och förenkling kan identifieras. Visserligen kan isolering av beståndsdelar 

göra fenomenet mer hanterbart men det kan också göra att helhetsbilden går förlorad.   
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     På liknande sätt kan en förenkling ge en övergripande förståelse för fenomenet men med 

nackdel att viktiga detaljer försvinner i skapandet av modellen. Förenkling kan ställas i relation 

till den tidigare nämnda betydelsen av att betrakta flera olika förklaringsmodeller för att få en 

samlad bild av ett fenomen. Från ett förenklingsperspektiv kan detta försök till förståelse 

snarare leda till det motsatta om fenomenet upplevs för komplext. Risken är att eleverna inte 

kan ta till sig kunskapen då det uppfattas som allt för svårt. Utifrån Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen ligger kunskapen i zonen ”Vad eleven inte klarar av” (se figur 2, 

avsnitt 2.6.) och även med stöttning från läraren har eleverna svårt att ta till sig kunskapen. 

Eleven kan från ett konstruktivistiskt perspektiv i sådana fall tendera att undvika den nya 

kunskapen snarare än att ta till sig den genom någon av strategierna adaptation, assimilation 

eller ackommodation. Dessa dilemman angående olika modeller och deras utformning utgör 

grunden för en avvägning av vilken modell som bör användas, vilken är högst relevant för lärare 

och kräver omfattande kunskap och erfarenhet. Det gäller att veta var zonen för proximal 

utveckling befinner sig för eleverna.  

     I avsnitt 4.2. analyseras de fyra förklaringsmodellerna ur ett elev- och lärarperspektiv och 

hur de används i läroböcker. Sammanfattningsvis blir det tydligt att elektronmodellen är den 

modell som föredras av eleverna (Ferouni et al., 2012; Österlund & Ekborg, 2012; Österlund, 

u.å.) men att alla modeller förekommer inom olika områden i läroböckerna (Österlund, Berg & 

Ekborg, 2010). Det råder delade meningar huruvida oxidationstalsmodellen överhuvudtaget bör 

finnas med i undervisningen (Silverstein, 2011; De Jong & And, 1995).  

     Att endast ta upp en av modellerna, till exempel syremodellen, i sin undervisning kan ge 

eleverna en alldeles för enkel bild av verkligheten. Risken finns att eleverna generaliserar och 

genom en felaktig assimilation skapar missuppfattningar och exempelvis tror att alla 

oxidationer måste innefatta syre. Eleverna är då i behov av en ackommodation, att revidera den 

felaktiga uppfattningen, för att kunna utveckla sin förståelse och kunskapsutveckling vilken då 

kan tänkas erbjudas i form av en ny förklaringsmodell. Som tidigare nämnts kan de olika 

modellerna ses som komplement till varandra och att endast genom att ta samtliga i beaktning 

kan en någorlunda korrekt bild av verkligheten fås. Det är dock viktigt att inte presentera alla 

modeller för eleverna samtidigt då detta kan bli alltför komplext och hamna utanför zonen av 

proximal utveckling. För att undvika missuppfattningar och generaliseringar, likt den ovan, är 

det därför viktigt att förtydliga att förklaringsmodellerna är just modeller och inte statiska 

sanningar.  

     Österlund, Berg och Ekborg (2010) lyfter fram att förändringar, som inte motiveras 

tillräckligt, av vilka modeller som används kan ha negativa konsekvenser för elevernas lärande. 
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Även De Jong och And (1995) kommer fram till att ett nytt koncept som presenteras inte tas på 

allvar av eleverna om de inte får en tydlig förklaring till bytet av förklaringsmodell eller den 

nya modellens nödvändighet. Det är därför viktigt att lärare motiverar byten mellan modeller 

för eleverna genom att till exempel ta upp den föregående modellens begränsningar. Lärare och 

läroböcker bör även aktivt arbeta med att förtydliga och ha välformulerade motiveringar till 

byten mellan olika modeller för att eleverna ska få möjlighet till maximal förståelse. Detta går 

i linje med styrdokumenten där det i kemiämnets syfte står formulerat att modellers utveckling, 

begränsningar och giltighetsområden ska behandlas i undervisningen (Skolverket, 2011a). 

Sammanfattningsvis kan olika definitioner eller förklaringsmodeller inom redoxkemi vara olika 

lämpliga att använda sig av vid undervisning i olika kontexter.  

 

5.1.3. Den kemiska tripletten som undervisningsmetod 

Att använda sig av den kemiska tripletten och mer specifikt de tre olika representationsnivåerna 

(makroskopisk nivå, submikroskopisk nivå och symbolisk nivå) i kemiundervisningen har visat 

sig kunna förbättra elevernas resonerande och problemlösande förmåga (Nieves, Barreto & 

Medina, 2012). Problembaserat lärande har sitt ursprung i konstruktivismen (Woolfolk & 

Karlberg, 2015) och problemlösande förmåga nämns i styrdokumenten som en av de förmågor 

som eleverna, genom kemiundervisningen, ska få möjlighet att utveckla (Skolverket, 2011a). 

Det kan alltså anses motiverat att arbeta mer med den kemiska tripletten i undervisningen på 

gymnasiet.  

     Hur detta ska ske kan till exempel vara genom att implementera klassrumsaktiviteter 

liknande den Nieves, Barreto och Medina (2012) tar upp i sin artikel JCE Classroom Activity 

#111: Redox Reactions in Three Representations. Aktiviteten är utformad för gymnasiet där 

eleverna i grupper om 2–4 personer ska arbeta på tre olika stationer märkta med namnen 

makroskopisk nivå, submikroskopisk nivå och symbolisk nivå. Redoxreaktionen som betraktas 

är mellan koppar(II)sulfat och fast zink. Vid den makroskopiska stationen observeras 

koppar(II)sulfatlösningen och den fasta zinken var för sig och även när zinken placerats i 

lösningen varvid det bildas fast koppar. Den submikroskopiska stationer består av 

pingpongbollar i två olika färger som representerar koppar(II)jonerna och den fasta zinken. 

Vidare kan två elektroner flyttas från zinkbollarna till koppar(II)jonsbollarna för att illustrera 

och diskutera begreppet elektronöverföring. Vid den symboliska stationen presenteras de 

reaktionsformler som kan användas för att förstå redoxreaktionen varvid eleverna får diskutera 

och förklara vad som sker med hjälp av dessa. 
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5.2. Vanliga missuppfattningar och svårigheter som elever upplever  

De vanligaste missuppfattningar som förekommer hos elever vid undervisning i redoxkemi 

berör elektroner och förbränning, vilket redovisas i avsnitt 4.4. Eleverna har svårt att förstå att 

elektroner inte kan existera oberoende av en atom, utan de tror att elektroner kan förekomma 

fritt. Eleverna föreslår att saltbryggan i den galvaniska cellen innehåller fria elektroner som 

tillsätts till den lösning de ”behövs” (Al-Balushi et al., 2012).  Vidare har eleverna svårt att 

applicera den kunskap de har om elektroner för att balansera halvreaktioner. De vet att 

elektronerna är negativt laddade, men tar inte hänsyn till det vid balanseringen och hela 

reaktionen blir felaktig (Ferouni et al., 2012).   

     Det är tydligt att det finns brister hos eleverna och att de saknar en grundläggande förståelse 

för vad elektroner är, vad de har för egenskaper och hur de används vid balansering av formler. 

Det här blir problematiskt då eleverna ska lära sig mer avancerad kemi och förstå mer komplexa 

fenomen. Det är viktigt att grundkoncepten blir väl förankrade hos eleverna tidigt i 

undervisningen för att undvika missuppfattningar. Även för att eleverna ska kunna bygga vidare 

och konstruera ny kunskap utifrån korrekta begreppsuppfattningar och inte missuppfattningar. 

Det är därför fördelaktigt om läraren noggrant tänker över hur mycket tid eleverna behöver för 

att förstå ett begrepp innan undervisningen fortsätter. Det är en balansgång för läraren att ta 

tillräckligt mycket tid i början av ett område till att förklara ett grundläggande begrepp, och 

samtidigt ha tid kvar till att hinna med resterande delar i undervisningen. Om lite tid läggs på 

förklaringar av nya begrepp kan mer tid läggas på resten av området och till exempel genomföra 

laborationer, vilket eleverna kan tycka är roligare. Det kan dock leda till att eleverna bildar sig 

missuppfattningar om begreppen inte förklaras tillräckligt ingående. 

      Att lära sig kemi innebär att eleverna måste lära sig många nya begrepp. För att kunna förstå 

och lära sig mer avancerad kemi måste eleverna lära sig ett kemiskt vokabulär, vilket går att 

jämföra med att lära sig ett nytt språk. Det är viktigt att eleverna tidigt lär sig använda det 

kemiska språket för att kunna fördjupa sina kunskaper inom ämnet. I avsnitt 4.5. presenteras de 

vanligaste svårigheterna som elever upplever vid studier inom redoxkemi. En av dem är just 

det lingvistiska hindret och de svårigheter elever har att använda kemiska begrepp korrekt. Det 

är lätt att tänka sig att denna upplevda svårighet blir ännu mer påtaglig för de elever som inte 

har svenska som modersmål varvid detta problem är högst aktuellt i dagens mångkulturella 

svenska gymnasieskolor.  

     En annan svårighet som poängteras i avsnitt 4.5.2. är att eleverna har svårt att identifiera 

redoxreaktioner i en given situation. De olika språkliga användningarna och transformationerna 
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inom redoxkemin gör att nybörjare upplever stora svårigheter att förstå de komplexa 

redoxreaktionerna. Eleverna har mycket svårt att identifiera och klassa förbränning som en 

redoxreaktion och området i sig innefattar många missuppfattningar (Chiang et al., 2014; 

Ferouni et al., 2012). Eleverna upplever också problem med att skilja på fysikaliska och 

kemiska transformationer (Ferouni et al., 2012; Al-Balushi et al., 2012).  En svårighet eleverna 

har är att identifiera en redoxreaktion då reaktionen sker i närvaro av en syra eller en 

hydroxidjon, vilket gör att eleverna tror att det är en syra-basreaktion som sker. För att undvika 

svårigheter som dessa kan det vara bra för läraren att använda sig av flera olika 

förklaringsmodeller i sin undervisning.  

 

5.3. Förslag på strategier för lärare som kan öka elevers förståelse 

Det går inte att komma fram till den enskilt bästa lösningen på svårigheterna och 

missuppfattningarna som elever upplever vid studier av redoxkemi. Alla elever är olika och 

således går det inte att finna en specifik modell eller undervisningsmetod som fungerar för alla. 

Dagens samhälle präglas av mångkultur varvid elevers bakgrunder och förutsättningar skiljer 

sig mer än någonsin. Det kan till exempel handla om ett språkligt hinder som gör att de 

lingvistiska transformationerna inom redoxkemin upplevs på ett annat sätt för en elev med ett 

annat modersmål än svenska än för en elev med svenska som modersmål. Vilken modell eller 

undervisningsmetod som främst bör användas för att öka förståelsen av redoxkemi bland 

gymnasieelever går således inte att ge ett klart besked om.  

     En lösning som har identifierats i litteraturstudien i kapitel 4. är att arbeta mer praktiskt med 

laborationer, experiment och demonstrationer i undervisningen av redoxkemi. Praktiska inslag 

i undervisningen har visat sig öka elevernas prestationer (Basheer et al., 2017) och betonas 

vidare som ett verktyg för att undvika missförstånd (Al-Balushi et al., 2012). I avsnitt 4.5.2. 

presenteras att eleverna har problem med att skilja på kemiska och fysikaliska transformationer 

och Bent (1984), som tidigare analyserats i litteraturstudien, presenterar en eventuell lösning på 

denna svårighet. Han föreslår att läraren kan demonstrera olika aggregationstillstånd och 

egenskaper praktiskt samtidigt som modeller används för att visa omvandlingarna. På så sätt 

erbjuds eleverna en koppling mellan den teoretiska modellen och verkligheten som 

förhoppningsvis leder till förståelse hos eleverna. För experimentella inslag i undervisning finns 

det omfattande stöd även i styrdokumenten, under kemiämnets syfte fastslår Skolverket att 

eleven ska ges möjlighet att utveckla sin ”förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa 
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experiment och observationer samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning” (Skolverket, 

2011a, fjärde stycket). 

     Hur läraren ska arbeta praktiskt med redoxkemi i undervisningen står inte uttryckligen i 

kursplanen, men i Kemilärarguiden finns det förslag till öppna laborationer kopplade till 

kunskapskraven (Skolverket, 2015a). Bland annat finns en laboration inom elektrokemi kallad 

”Citronbatteri” (Bilaga 1) vars enda instruktion är att få en lysdiod att lysa med hjälp av 

citroner, kopparbleck, zinkbleck, krokodilklämmor, labbsladdar och lysdioder (Skolverket, 

2015b). Enligt Ferouni et al. (2012) kan batteriet betraktas som en bra inledning till 

elektronöverföring och därför kan denna laboration passa utmärkt i just det syftet. Vidare kan 

studiebesök på industrier, som använder sig av redoxkemi i vardagen, ge ytterligare en 

verklighetsanknytning för redoxkemi till eleverna och öka områdets upplevda fruktbarhet (De 

Jong & And, 1995). Även för detta finns stöd i styrdokumenten där det står uttryckt att 

undervisningen i kemi ska ”bidra till att eleverna utvecklar förståelse av kemins betydelse för 

klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till 

exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi” (Skolverket, 2011a, 

andra stycket). 

     En annan tjänst som kan vara behjälplig för kemilärare som vill undervisa mer praktiskt, är 

Kemilärarnas Resurscentrum, KRC, vilka har en databas med olika laborationer och 

demonstrationer att inspireras av (KRC, 2017). Databasen har en kategori med namnet 

redoxreaktioner under vilken gymnasielaborationen ”När rostar en spik mest?” (Bilaga 2) 

finns. I laborationen undersöker elever vad som sker när någonting rostar och denna typ av 

redoxkemi har antagligen de flesta elever redan upplevt i sin vardag, vilket ger en naturlig 

koppling mellan det de ser i sin omvärld och det som teoretiskt tas upp i skolan. 

     Tidsbrist präglar verksamma lärares vardag och ett utmärkt sätt att effektivisera 

kemiundervisningen kan vara att täcka in både experimentella moment och kemihistoria i en så 

kallad historisk laboration. Likt William Hyde Wollaston (1766–1828) kan en bit fast zink 

doppas i utspädd saltsyra eller svavelsyra varvid lösningen börjar ”bubbla” av bildad vätgas 

och zinken verkar försvinna (Chan, 2011). Problemet med historiska inslag likt detta i 

kemiundervisningen verkar vara lärarnas okunskap och osäkerhet inom området vilket i sin tur 

leder till en ovilja att implementera historian i undervisningen. Ett sätt att åtgärda detta problem 

är givetvis att ha en kurs i kemihistoria i universitetsutbildningen för gymnasielärare i kemi, 

vilket rekommenderas starkt. Angående utbildningen för gymnasielärare i kemi kan ytterligare 

ett problem identifieras. Bent (1984) menar att ju mer expertis man blir som kemist, desto längre 

från eleverna riskerar man att komma. Utifrån detta väcks naturligtvis frågan om hur mycket 



DISKUSSION OCH SLUTSATS 

35 

kemi som blivande gymnasielärare ska studera för att få en tillräcklig ämneskompetens, men 

utan att distansera sig för mycket från eleverna. Svaret kan fås om av De Jong och Ands (1995) 

som rekommenderar att lyssna in och vara medveten om elevers uppfattningar, samt genom att 

vara medveten om och reflektera över sin egen kunskap. Lärare bör undvika att distansera sig 

själv från eleverna.  

 

5.4 Slutsats 

Utifrån litteraturen kan slutsatsen dras att de undervisningsmetoder som visat sig främja elevers 

förståelse inom redoxkemi är historiska inslag, representation av fenomen med hjälp av den 

kemiska tripletten, laborationer och demonstrationer. Vidare kan samtliga av de fyra 

förklaringsmodellerna för redoxreaktioner anses användbara inom olika områden. Det 

viktigaste är att läraren betonar att dessa är just modeller (förslagsvis med hjälp av 

kemihistorian), motiverar övergången från en modell till en annan och uppmärksammar 

missuppfattningar. Det är alltså viktigt att dessa undervisningsmetoder och modeller få större 

utrymme inom svensk skola. Vidare har det, under författandet av denna uppsats, blivit 

uppenbart att lösningarna till många av de svårigheter och missuppfattningar som identifierats 

vid undervisning av redoxkemi redan berörs i styrdokumenten för kemiundervisning i 

gymnasieskolan. Litteraturen förespråkar historiska inslag i undervisningen, att belysa olika 

modellers begränsningar, att utföra laborationer och demonstrationer samt att främja elevernas 

förståelse för hur kunskapen kan appliceras i verkligheten. Samtliga av dessa lösningar återfinns 

i syftet för ämnet Kemi i gymnasieskolan (Skolverket, 2011a). Läraren har således omfattande 

stöd i styrdokumenten för att utveckla undervisningen i enlighet med dessa förslag på lösningar. 
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6. Framtida forskning 

Ett framtida forskningsområde är liknande det som Österlund, Berg och Ekborg (2010) 

undersöker i artikeln “Redox Models in Chemistry Textbooks for the Upper Secondary School: 

Friend or Foe?”. Studien analyserar hur de fyra förklaringsmodellerna för redoxkemi 

förekommer i kemiböcker för gymnasiet. Studien är publicerad 2010 och läroböckerna som 

analyserades hörde till kemikurserna Kemi A och Kemi B, vilka är kemikurserna i den 

föregående läroplanen för gymnasiet, Lpf 94. Med bakgrund av detta bedöms det således 

relevant att undersöka de nya läroböckerna som hör till kurserna Kemi 1 och Kemi 2 i den nya 

läroplanen för gymnasiet, Gy11. Att det finns en analys av de gamla läroböckerna öppnar upp 

för en jämförelse, både mellan de olika kursplanerna, men också hur redoxkemi behandlas 

läroböckerna. 

     Ett annat område som skulle kunna forskas vidare inom är historians betydelse för 

undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. De artiklar som tagits upp i litteraturstudiens 

avsnitt 4.1. är till största delen äldre forskning. Nyare studier skulle möjligen komma fram till 

andra, eller mer relevanta, slutsatser som i större utsträckning går att applicera på dagens skola. 

Vidare skulle en fördjupning i hur historiska inslag i undervisningen påverkar elevernas lärande 

inom just kemi, eller mer specifikt redoxkemi, vara motiverat. De flesta artiklar som tas upp i 

litteraturstudien om historiska inslag behandlar nämligen bara dess betydelse i 

naturvetenskapliga ämnen generellt, varvid det i ljuset av denna forskningskonsumtionsuppsats 

bedöms relevant att ta reda på vad kemihistoriska inslag kan ha för påverkan på elevernas 

förståelse av kemi eller redoxkemi. 

     I diskussionen i avsnitt 5.2. diskuteras huruvida den språkligt upplevda svårigheten blir ännu 

mer påtaglig för de elever som inte har svenska som modersmål. Detta är ett problem som är 

aktuellt i dagens mångkulturella svenska gymnasieskolor och ett område som hade varit 

intressant att forska vidare på är huruvida detta lingvistiska hinder skulle kunna minimeras.  
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Bilaga 1: Citronbatteri 
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Bilaga 2: När rostar en spik mest? 

 

När rostar en spik mest 

eller minst? 

En hemmalaboration om redoxreaktioner och galvaniska element! 

 

Teori: Du ska ta reda på vilka andra faktorer som påverkar (påskyndar eller hindrar) en spik att 

rosta.  

Utförande: Du ska själv lägga upp och utföra försöket hemma under veckan. 

Du får 5 blanka spikar och om du vill får du små zink- och kopparbitar. Övriga kemikalier får 

du ta hemifrån. 

 

Du ska ha en referens. dvs. en behandling som du kommer att jämföra dina andra spikars 

reaktioner med. Koka upp kranvatten i 3 minuter och låt svalna. Lägg i en blank spik. Nu har 

du kokat bort allt syre som är löst vatten. Detta blir din referens. 

 

1. Du kan testa när spiken rostar mest/minst när du utsätter den för något av följande ämnen.  

Förslag: 

a) rent kranvatten. Detta innehåller syre. 

b) saltvatten  

c) askorbinsyra 

d) sodalösning (natriumkarbonat) 

e) olika koncentrationer av ovanstående ämnen 

f) kokt eller okokt vatten med ett oljelager ovanpå 

g) med eller utan zink- och kopparbitar på spiken 

h) annat – kom på själv 

i) testa pH på vattnet och se ev. förändring med tiden. Använd en indikator t.ex. rödkålsavkok.  

Tänk på att tiden har en inverkan. Försök att bara variera en sak i taget! 

 

2. Skriv en rapport: Hur du lagt upp testet och naturligtvis resultatet. Förklara även resultatet. 

Kan du se några praktiska tillämpningar. 
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3. Tips: Järn oxideras lätt till Fe2+ och sedan till Fe3+. Järn (II) joner är svårt att ”se” eftersom 

de är lättlösliga i vatten. Järn(III) är svårlösligt. Du ser det som rost.  

 

Till läraren: Detta experiment ger stora frihetsgrader för olika upplägg. Eleverna får själva 

fundera hur de ska lägga upp sitt experiment.  

 

Referensen: Man ser lite rost efter ett par timmar/över natten. Vattnet innehåller inget syre. 

Syre är det vanligaste oxidationsmedlet. 

Fe  → Fe2+ (ofärgad, lättlöslig och instabil) +  2 e-  

Fe2+→ Fe3+ (rost faller ut som FeO(OH)(s)  + e- 

a) Rent kranvatten. Detta innehåller syre. Spiken rostar mera än referensen. Lösningen blir svagt 

basisk  ½O2  +  H2O  +  2 e- → 2OH- 

b) Saltvatten Salt är en bra elektrolyt. Det rostar mera. Det är svårt att se skillnad mellan olika 

koncentrationer.  

c) Askorbinsyra. Antioxidant. Tar hand om syre och skyddar järnet mot att rosta.  

d) Sodalösning: I basiska lösningar blir syret oxidationsmedlet. Basiska lösningar har bra 

ledningsförmåga. Spiken rostar. 

e) Man kan se skillnader om koncentrationsskillnaderna är stor och tiden är kort. 

f) Oljelager ovanpå. Förhindrar syre att träna in. Rostar tydligt mindre i vatten med olja ovanpå. 

Rostar ännu mindre i koktvatten med olja ovanpå. 

g) med eller utan zink- och kopparbitar på. Zink är en offeranod. Zink går i lösning. Zn  +  Fe2+  

→ Zn2+ +  Fe(s). Zinken bildar zinkhydoxid Zn(OH)2 som en vit hinna. Koppar kan däremot 

påskynda rostningen. När kopparbiten är i kontakt med spiken blir lösningen runt kopparen 

svagt basiskt. 

h) testa pH på vattnet och se ev. förändring med tiden. Använd en indikator t.ex. rödkålsavkok. 

En neutral lösning blir svagt basisk med tiden. I askorbinsyra är det ingen ide att testa. 

 

Säg till eleverna att inte ta ättiksyra: Syran löser spiken då järn är en oädel metall. I 

syralösningar kan vätejonskoncentrationen vara oxidationsmedlet. Det bildas endast järn(II) 

joner. Dessa kommer inte att synas för ögat. Låt ev. eleverna testa med 

kaliumhexacyanoferrat(III) K3Fe(CN6) Med Fe(II)joner bildas en blå färg, berlinerblått. Med 

tiden (en vecka eller mer) kan synligt rost bildas. 
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Självvärdering 

Båda författarna har gjort likvärdiga insatser i avseende på litteratursökningen, analysen av 

litteraturen och författandet av uppsatsen. Angående författandet har Emily skrivit cirka 60 % 

av texten medan Lisa stått för cirka 60 % av redigeringen av den befintliga texten. Samarbetet 

mellan författarna har varit mycket gott. 


