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Sammanfattning  
Fokuset i denna undersökning har varit att undersöka huruvida kemiundervisningen inom området stökiometri i Sverige 
skiljer sig med avseende på; geografiskt område, skolstorlek, ålder på de deltagande lärarna samt deras 
arbetslivserfarenhet. Data samlades in genom användning av internetbaserade enkäter, de distribuerades via e-mail och 
skapades i Google drive. Svaren från enkäterna presenteras antingen via olika sorters diagram eller i en sammanfattande 
text beroende på om frågorna var slutna respektive öppna frågor. För att analysera den insamlade datan användes två 
olika metoder; kvalitativ innehållsanalys, som användes för att analysera de öppna frågorna samt de huvudsakliga 
böckerna lärarna använder sig av, och bivariat analys, som användes för att analysera de slutna frågorna.  
Då denna studie är för liten för att kunna dra några riktiga slutsatser presenteras enbart de tendenser författarna kan se 
utifrån de svar som har getts i enkäten. Utifrån resultaten verkar det geografiska området inte ha lika stor inverkan som 
resterande faktorer. Skolstorleken påverkar däremot hur lärare väljer att lägga upp sin undervisning. De tendenser som 
kan ses är att det är åldern samt arbetslivserfarenheten som har störst påverkan ifråga om hur lärarna lägger upp sin 
undervisning. 
Alla lärare angav att de använder sin huvudsakliga lärobok till tämligen stor del i sin undervisning. Gällande de fyra 
områden inom stökiometri - substansmängdsberäkningar, substansmängdsförhållande, begränsande reagens samt 
koncentrationsberäkningar - som undersöktes med avseende på läroböckerna angav alltid minst hälften av lärarna att de 
nyttjade sin huvudbok. De böcker lärarna angett som sina huvudböcker har stora skillnader i text- och exempelmängd 
samt text- och exempelkvalité och det var möjligt att associera vissa av elevernas svårigheter till läroböckernas brister. 
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Abstract 

The focus of this study has been to examine whether the chemistry education in stoichiometry differs 

in regard to; geographical area, school size, age of the participating teachers and their professional 

experience. Data was collected through use of internet-based surveys, because they were distributed 

via e-mail and were created in Google drive. The answers from the surveys are presented either 

through diagrams or in a summary depending on if the questions were closed or open respectively. 

To analyse the collected data two methods were used; qualitative content analysis, which was used 

to analyse the open questions as well as the main textbooks the teachers used, and bivariate analysis, 

which was used to analyse the closed questions.  

Because this study is too small to draw any real conclusions only the tendencies the authors can 

observe through the answers to the survey are presented. From the results, the influence of the 

geographic area does not seem as big as the influence from the remaining factors, but the school size 

seems to have some influence on how teachers choose to set up their teaching. Age and professional 

experience seem to have the biggest influence on how teachers set up their teaching. 

All of the teachers indicated that they use their main textbook to a fairly large extent in their teaching. 

Regarding the four areas of stoichiometry - calculations on amount of substance, mole ratio, limiting 

reactant and concentration calculations - that were investigated in regard to the textbooks at least half 

the teachers always indicated that they used their main textbooks. The textbooks the teachers 

indicated as their main books had major differences in the amount of text and examples as well as the 

quality of text and examples, and it was possible to associate some of the student’s difficulties to the 

deficiencies of the textbooks.   
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1.  Inledning 

Det är ett välkänt faktum att naturvetenskapslärare utvecklar sina egna specifika åsikter om vad som 

ska undervisas samt gällande vilka metoder som ska användas för att skapa en bra naturvetenskaplig 

undervisning. Lärarna undervisar alltså det de själva anser vara sann naturvetenskap. Dessa 

undervisningsvanor kan anses positiva i den aspekten att de är välutvecklade och fungerar bra i ett 

hektiskt klassrum. En nackdel existerar dock i det faktum att vanorna är svåra att ändra, vilket kan bli 

problematiskt när läroplanen revideras och dessa vanor måste uppmärksammas. Kemilärare har alltså 

inte en gemensam syn på vilket innehåll som bör undervisas i skolan. Även om innehållet som fokus 

ska ligga på presenteras i ämnesplanen kan lärarna i klassrummet undervisa samma innehåll på olika 

sätt, genom användandet av olika metoder (Lundqvist & Sund, 2016). Dessutom måste lärare ta i 

beaktning att grundskolans läroplan är relativt ospecifik, vilket innebär att elevernas kunskapsgrund 

kan variera eller vara bristande. Det finns därför inte nödvändigtvis någon allmän grund för lärarna 

att låta sin undervisning byggas på. Detta kan leda till att lärare väljer att lägga betoning på 

förklaringar av grundläggande definitioner och modeller som nära följer lärobokens upplägg (Adbo 

& Taber, 2014). 

I Sverige, som i många andra länder, går det att se att antalet studenter som väljer att läsa kemi på 

högskolenivå minskar. Utifrån ett projekt där 25 länders utbildningssystem gällande 

kemiundervisning undersöktes, rapporterar majoriteten av dessa länder att synen på kemi bland 

studenterna är negativ. En slutsats som dragits från detta var att länder med lyckade 

undervisningssystem var länder där lärarna var kompetenta och vill arbeta som lärare (Broman, 

Ekborg & Johnels, 2011). Vikten av bra lärare presenteras också i andra studier som Broman och 

Simon (2015). De styrker påståendet om elevers negativa syn på kemi genom att presentera ett flertal 

studier som visar att kemiundervisningen kan anses vara både komplicerad och irrelevant. Dessa 

studier visar även att eleverna uppvisar minskat intresse ju äldre de blir, vilket är ett fenomen som 

benämns ‘age 14 dip’. Fenomenets avtryck jämnar dock oftast ut sig i takt med att eleverna mognar 

och vissa elever kan då finna kemin intressant igen (Broman & Simon, 2015).  

Broman och Simon (2015) undersöker även vad elever upplever som viktigt i kemiundervisningen 

för att den ska ses som bra. Eleverna sätter stor vikt på det laborativa arbetet och menar dessutom att 

undervisningen i stort ska kopplas till verkligheten. Allra störst vikt lägger eleverna dock på läraren. 

Denne ska vara både ämnesmässigt kunnig och ha en god pedagogisk förmåga. Broman, Ekborg och 

Johnels (2011) visar även de att läraren är en mycket viktig komponent för att kemiundervisningen 

ska vara lyckad. De menar även att en majoritet av eleverna inte upplever att undervisningen kopplas 
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till deras vardagsliv. De påpekar fortsättningsvis att innehållet i kemiundervisningen väldigt sällan 

kan appliceras i vardagslivet. Detta gör att många studenter har svårt att uppleva kemiundervisningen 

som meningsfull även om dess innehåll är relevant. Utöver att studenter kan se kemiundervisningen 

som irrelevant, har många ofta en förutfattad mening att kemi är ett svårt ämne.  

Elever uppvisar dessutom svårigheter med modeller och modellering. Detta beror till stor del på 

svårigheterna de uppvisar när det kommer till att röra sig mellan de tre olika nivåerna som finns inom 

kemin. Dessa kallas mikro-, makro- och symbolnivån och illustreras i figur 1 (Broman, Ekborg & 

Johnels, 2011; Danckwardt-Lillieström, Andreé & Enghag, 

2018). På grund av denna svårighet bör läraren vara extra 

tydlig inom områden som använder sig av mer än en modell 

och inte förenkla området för mycket (Broman, Ekborg & 

Johnels, 2011). Hur modeller påverkar elevers förståelse är 

något som också Adbo och Taber (2014) tar upp. Förklaring 

genom modeller är ett centralt fokus inom 

kemiundervisningen eftersom modellerna används för att 

koppla mikronivån, det vill säga sådant vi inte kan se, till 

makronivån, där fenomen kan observeras. Modellerna är 

således ett exempel på symbolnivå vilket också beräkningar och kemiska formler är. Att inte förstå 

modellerna, eller hur modellerna skapar kopplingen mellan nivåerna, leder till att elevernas inlärning, 

även generellt inom kemi, försvåras (Adbo & Taber, 2014) 

Elever kan dessutom intuitivt utveckla alternativa förståelser eller uppfattningar vilka sedan 

interagerar med och skapar möjlighet till misstolkning av framtida undervisning. En anledning till att 

dessa skapas är att modeller som undervisningen erbjuder ger begränsade förklaringar på fenomen. 

Detta kan göra att den vedertagna kemivetenskapen och elevernas förståelse blir motstridiga. 

Motstridigheten kan ses i elevernas användning av tekniska termer och tolkning av modeller. Det är 

därmed viktigt att läraren, för att kunna skapa en effektiv kemiundervisning, uppmärksammar och 

utmanar denna intuition. Lärare kan åstadkomma detta genom att använda sig av diagnostiska verktyg 

och en pedagogisk modell där elevernas idéer värderas och kommuniceras (Adbo & Taber, 2014).  

1.1. Syfte  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det finns skillnader i hur lärare undervisar inom 

stökiometri med avseende på olika aspekter, såsom geografiskt område, skolstorlek, ålder och 

arbetslivserfarenhet. Om skillnader observeras ska dessutom dessa kriterier granskas noggrant för att 

undersöka vilka av kriterierna som har någon tydlig påverkan. Dessutom granskas hur mycket lärarna 

Micro Makro 

Symbol 

Figur 1: En representation av hur de olika 
nivåerna i kemi hör ihop. 
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använder sig av läroboken samt hur detta påverkar deras undervisning. Det görs i relation till de 

metoder de använder - det vill säga om de använder lärobokens metod, något annat läromedels metod 

eller en övrig metod - samt vilka svårigheter eleverna upplevs påvisa. 

1.1.1. Frågeställningar 

● Finns det skillnader mellan hur lärare arbetar inom stökiometri? 

● Vilka faktorer kan spela in i hur lärarna undervisar i stökiometri? 

● Hur mycket utgår lärarna från boken och hur kan detta påverka deras undervisning? 
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2. Bakgrund 

Under detta kapitel kommer bakgrunden till uppsatsen presenteras. Denna kommer innehålla en 

presentation av den kemiska teorin inom området stökiometri samt en genomgång av olika studier 

som är gjorda gällande vilka problem elever kan uppvisa inom stökiometriberäkningar. Därefter 

presenteras tre olika lärteorier som kan kopplas till olika pedagogiska metoder samt en genomgång 

av vad användning av läroböcker kan ha för effekter. 

2.1. Stökiometri 

Nedan presenteras stökiometriområdets kemiska teori och de svårigheter elever kan uppvisa relaterat 

till den. 

2.1.1. Teori 

Mol är en enhet som beskriver hur många atomer eller molekyler ett ämne innehåller, ett ämnes 

substansmängd, n. Nyligen kom IUPAC ut med en ny definition av begreppet mol, vilket visas i 

citatet nedan;   

“The mole, symbol mol, is the SI unit of amount of substance. One mole contains 

exactly 6,022 140 76 × 1023 elementary entities. This number is the fixed numerical 

value of the Avogadro constant, NA, when expressed in mol-1, and is called the 

Avogadro number.” (IUPAC. 2018) 

Avogadros konstant, 6,022∙1023, beskriver alltså hur många enheter, atomer eller molekyler, som 

finns i en mol av ett ämne.   

Massan av en mol av ett ämne är dess molmassa, vars enhet är g/mol. Molmassan erhålls genom 

användning av atommassenheter, u, vilka återfinns i periodiska systemet. Atommassenheterna 

deriveras från isotopen 12C vilken väger exakt 12 u och alla andra atommassenheter är relativa till 

detta. Genom att 6,022 ∙ 1023 atomer kol-12 väger 12 g, men också exakt 12 u, innebär det att 6,022 ∙

1023 𝑢 =  1 𝑔. Alltså är massan av en mol av ett grundämne, dess molmassa, lika med dess u. I 

ämnen som innehåller molekyler är molmassan summan av de ingående ämnenas molmassor. Vatten, 

H2O, innehåller en mol H och två mol O vilket innebär att dess molmassa är 1,008 +  2 ∙ 16,00 =

 32,01 𝑔/𝑚𝑜𝑙. Dessa begrepp, molmassa och substansmängd, kan tillsammans med massan kopplas 

ihop genom följande samband: 𝑛 (𝑚𝑜𝑙) =
𝑚 (𝑔)

𝑀(𝑔/𝑚𝑜𝑙)
 (Zumdahl & Zumdahl, 2014). 
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Att förstå detta samband är grundläggande för att kunna genomföra kemiska beräkningar eftersom 

en laborationsmiljö inte tillåter att mängden substans som reagerar bestäms genom att räkna antalet 

atomer eller molekyler direkt. Beräkningarna baseras istället på ämnens massor. Genom ett ämnes 

summaformel fås dess molmassa, vilken används för att från ett ämnes massa erhålla dess 

substansmängd. Beräkningar sker dock oftast när reaktioner sker mellan ämnen. Då krävs en 

balanserad reaktionsformel där alla atomer som finns i reaktanterna också måste finnas bland 

produkterna (Zumdahl & Zumdahl, 2014). 

När ämnen reagerar med varandra är det ofta olika antal mol av ämnena som reagerar, vilket ses i 

reaktionsformler genom att koefficienterna varierar. I fallet vatten reagerar 2 mol H2 med 1 mol O2 

och bildar 2 mol H2O. Substansmängdsförhållandet i reaktionen är alltså 2:1:2. När 

substansmängdsförhållandet inte är 1:1 måste det tas i beaktande vid beräkning. I vattenexemplet ses 

att substansmängdsförhållandet mellan O2 och H2O är 1:2, detsamma gäller för O2 och H2. För att ta 

reda på den verkliga substansmängden H2O som kan bildas om den verkliga substansmängden O2 är 

3 mol krävs att det stökiometriska substansmängdsförhållandet ställs upp i bråkform. Detta görs 

genom att det ämne vars substansmängd ska beräknas, i detta fall H2O, placeras i täljaren och det 

andra ämnet i nämnaren varefter den verkliga substansmängden av ämnet i nämnaren multipliceras 

med bråket. Enligt exemplet blir uträkningen (
2 (𝑛𝐻2𝑂))

1(𝑛𝑂2)
) ∙ 3 = 6 𝑚𝑜𝑙. det innebär att det kan bildas 

6 mol H2O (Zumdahl & Zumdahl, 2014). 

Det som presenteras i stycket ovan gäller om ämnet med den kända substansmängden förbrukas helt. 

För att vara säker på att ämne förbrukas helt under en reaktion måste alla reaktanternas 

substansmängder beräknas. Om substansmängdsförhållandet i en reaktion med två reaktanter och en 

produkt är 1:1:1 och den verkliga molmassan skiljer sig åt mellan reaktanterna bestäms mängden 

produkt som bildas av den lägsta substansmängden. Det ämnet sägs vara den begränsande reaktanten, 

medan det andra finns i överskott. Om substansmängdsförhållandet varierar, som i vattenexemplet, 

måste beräkningen utföras i flera steg. Detta görs genom att, som ovan, ställa upp ämnenas 

stökiometriska substansmängdsförhållanden i bråkform och sedan multiplicera den verkliga 

substansmängden av ämnet i nämnaren med kvoten. I denna uträkning är det dock endast reaktanterna 

som är relevanta. Efter beräkningen jämförs sedan den uträknade substansmängden av ämnet i 

täljaren med den verkliga substansmängden. Om den beräknade substansmängden är mindre än den 

verkliga är det ämnet i täljaren som finns i överskott och om substansmängden är större än den 

verkliga är detta ämne den begränsande reaktanten. Detta eftersom det krävs mer, men finns mindre. 

Som exempel är den verkliga substansmängden O2 åter 3 mol och den verkliga substansmängden H2 
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8 mol. Substansmängden O2 som krävs är då (
1 (𝑛𝑂2)

2(𝑛𝐻2)
) ∙ 8 = 4 𝑚𝑜𝑙. De 4 mol O2 som krävs är mer 

än de 3 mol som finns vilket innebär att O2 är den begränsande reaktanten (Zumdahl & Zumdahl, 

2014). 

Substansmängden av ämnen kan också användas för att beräkna koncentrationer av ämnen som är 

lösta i vatten, c. För att kunna göra detta måste vätskans volym, V, vara känd. Enheten för 

koncentration är mol/l vilket indikerar hur beräkningen ska genomföras. 𝑐 (𝑚𝑜𝑙/𝑙)  =  
𝑛 (𝑚𝑜𝑙)

𝑉(𝑙)
. Ett 

annat sätt att beteckna koncentration, utöver c, är att använda sig av hakparenteser: [], kring det 

relevanta ämnet. Även gällande koncentrationer är substansmängdsförhållanden viktiga att ta i 

beaktande. I lösning delar salter upp sig i joner vilka kan ha olika substansmängder, 

koncentrationerna av jonerna är då olika. Som ett exempel kan nämnas zinkklorid, ZnCl2 vilket löser 

sig i vatten och bildar zink- respektive kloridjoner enligt: 𝑍𝑛𝐶𝑙2 (𝑠)  →  𝑍𝑛2+ (𝑎𝑞)  +  2𝐶𝑙− (𝑎𝑞). 

Substansmängdsförhållandet blir då 1:1:2. Om substansmängden ZnCl2 var 2 mol och ämnet löstes i 

0,5 l vatten och det förs in i koncentrations ekvationen ovan enligt: [𝑍𝑛2+]  =  
2 𝑚𝑜𝑙

0.5 𝑙
= 4 𝑚𝑜𝑙/𝑙 och 

[𝐶𝑙−] = 2 ∙ [𝑍𝑛2+] = 2 ∙ 4 𝑚𝑜𝑙/𝑙 = 8 𝑚𝑜𝑙/𝑙. Koncentrationen Zn2+ blir alltså 4 mol/l och 

koncentrationen Cl- 8 mol/l. Lösningar kan blandas med varandra genom titrering, exempelvis i 

fällningsreaktioner. Detta innebär en beräkning i flera steg som utgår från ämnenas koncentrationer 

för att erhålla substansmängder. Dessa jämförs sedan för att finna det begränsande reagenset varefter 

den begränsande substansmängden, med hänsyn taget till substansmängdsförhållandet, används för 

att finna massan produkt (Zumdahl & Zumdahl, 2014). 

2.1.2. Elevers svårigheter 

Kemi ses av många elever i förhållande till andra naturvetenskapliga ämnen som ett mindre intressant 

ämne vilket är svårt att studera. En av anledningar eleverna presenterade som en grund till denna åsikt 

var att de saknade den matematiska kunskap och problemlösningsförmåga som krävs inom området. 

Andra anledningar som nämndes var den abstrakta naturen och konceptkomplexiteten inom ämnet 

samt expertisen som krävs för att bli forskare (Park & Choi, 2013). Ett uttryck för kemins abstrakta 

natur och konceptkomplexitet ses i begreppet mol. Elever uppfattar begreppet mol som svårt just på 

grund av dess abstrakta natur. Detta cementeras av att mol, som enhet för substansmängd, till skillnad 

från massa och volym saknar direkt koppling till makronivån och istället rör sig på symbolnivån. 

Elever som brister i sin förståelse av begreppet kan förvirra det med massa eller antal partiklar 

(Ramful & Narod, 2014). Ett annat problem som har existerat med molbegreppet är att definitionen 
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tidigare har varit otydlig och varierat mellan olika läroböcker och olika länder (Chandrasegaran et. 

al., 2009).   

Grundläggande för att kunna genomföra beräkningar inom kemi är balansering av reaktionsformler 

för att skapa korrekta substansmängdsförhållanden. Elever kan uppvisa problematik inom att förstå 

vad koefficienter och indexsiffror betyder samt gällande bevarande av massa i reaktionsformlerna. 

Ett konkret exempel på oförståelse kan vara att eleverna inte skriver gaser som syrgas eller vätgas 

som diatomära (Chandrasegaran et. al., 2009).  

Chandrasegaran et. al. (2009) poängterar att elever, när de genomför beräkningar inom kemi kan 

förlora kopplingen till den kemiska förståelsen bakom beräkningarna och därför behandla de kemiska 

problemen som vilka matematiska problem som helst. Sådan användning av algoritmiska strategier 

kan också bero på att den kemiska förståelsen är bristande hos eleverna, vilket kan innebära att 

eleverna inte kan föra över sin kunskap till nya problem. Att koppla matematiska begrepp, exempelvis 

proportionalitet, till kemiska koncept som substansmängd och substansmängdsförhållande är därmed 

något som elever kan uppvisa svårigheter inom (Chandrasegaran et. al., 2009).  

Förståelse av kemiska koncept och begrepp är beroende av hantering av de tre nivåerna: makro-, 

mikro- och symbolnivån. Att koppla de tre nivåerna till varandra är, på grund av människans 

begränsade arbetsminne, en av de stora utmaningarna både överlag inom kemi och specifikt inom 

stökiometriska beräkningar (Ramful & Narod, 2014). Ett specifikt exempel på elevers problem att 

koppla matematik till kemi, samt rörelse mellan nivåerna, presenteras av Shadreck och Enunuwe 

(2017). De påvisar att elever behärskar beräkningar som berör erhållande av en substansmängd, men 

de har sedan problem att från substansmängden nå antalet atomer genom användande av Avogadros 

konstant. Eleverna brister därmed i sin kemiska kunskap gällande molbegreppet samt i att koppla 

symbolnivån, substansmängden, till mikronivån, antalet atomer (Shadreck & Enunuwe, 2017).  

Inom kemin kommer proportionaliteterna ur de kemiska reaktionsformlerna där proportonaliteten inte 

bara uttrycks mellan reaktanterna utan också mellan produkt och reaktant. Även inom matematik ses 

proportionalitet som ett för eleverna komplext område och inom kemi läggs ytterligare ett lager av 

komplexitet till i form av kemiska koncept eftersom proportionaliteten måste ställas upp mellan 

ämnens substansmängder för att vara rättvisande (Ramful & Narod, 2014). Detta gör det tydligt att 

även de enklaste proportionella resonemangen inom kemi är mer komplexa än de som presenterats 

under matematikundervisningen. Att använda och förstå proportionella resonemang kan sägas vara 

centralt inom stökiometri och elever som använder sig av sådana resonemang visar på ökad förståelse 

(Chandrasegaran et. al., 2009). När elever saknar förståelse inom proportionella resonemang kan det 
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leda till att de försöker jämföra massor eller volymer istället för substansmängder (Ramful & Narod, 

2014).  

Chandrasegaran et. al. (2009) och Shadreck och Enunuwe (2017) pekar båda på elevernas 

problematik inom beräkningar som rör begränsande reagens. Även om eleverna förstår vad begreppet 

betyder är det inte nödvändigtvis så att de kan använda denna förståelse i beräkningar. Elever som 

inte är starka inom kemi, det vill säga genomsnittliga till svaga elever, har svårt för mer komplexa 

proportionella resonemang vid beräkningar av begränsande reagens. Dessa mer komplexa 

resonemang tar sig uttryck i att, istället för jämförelse av substansmängden som krävs mot den som 

finns, jämföra det verkliga och det stökiometriska substansmängdsförhållandet i form av kvoter. Ett 

missförstånd baserat på vanföreställningar hos elever är att ämnen i samma aggregationstillstånd båda 

förbrukas helt i en reaktion, medan reaktioner där ett ämne är fast leder till att endast ämne förbrukas 

helt (Chandrasegaran et. al., 2009). Eleverna kan också uttrycka oförståelse inom området genom att 

jämföra ämnens massor, istället för substansmängder, där ämnet med den lägsta massan tros vara det 

begränsande reagenset. I andra fall gissade eleverna helt enkelt vilket som var det begränsande 

reagenset. Då identifiering av det begränsande reagenset är problematiskt är det också en svårighet 

att bestämma ämnet som finns i överskott, vilket försvårar påföljande beräkningar inom det området 

(Shadreck & Enunuwe, 2017). 

I fråga om koncentrationsberäkningar kan eleverna uppvisa problem när det kommer till beräkningar 

som sker i flera steg och därmed inkluderar flera olika volymer och lösningar, vilket ger en större 

mängd datapunkter. Detta är särskilt relevant när olika lösningar blandas genom titrering, exempelvis 

vid fällningsreaktioner. Ofta ger läroboken ingen ledning utöver en steg-för-stegmodell som endast 

är hjälpsam vid titreringar som innefattar ett steg, vilket innebär att eleverna vid fler titrerings- och 

beräkningssteg förvirrar vad som ska beräknas i vilket steg. Eleverna förväntas dessutom kunna 

använda sig av en kombination av textliga och matematiska resonemang för att lösa uppgifterna vilket 

skapar svårigheter för elever med svaghet inom matematik (Lim, 2012).   

2.2. Lärteori 

Här nedan presenteras tre olika lärteorier, pragmatisk tradition, konstruktivistiskt perspektiv och 

semiotiskt perspektiv. Dessa kommer användas senare i analysdelen för att analysera de deltagande 

lärarnas öppna svar inom vissa av frågorna i enkäten.  

2.2.1. Pragmatisk tradition 

Pragmatisk tradition menar att utveckling genom erhållande av nya erfarenheter samt användning och 

anpassning av dessa, i relation till andra erfarenheter, resulterar i människors kultur och 
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verklighetsförståelse. Kunskap är ett verktyg som är beroende av sedvänjor. En av pragmatismens 

förgrundsgestalter var John Dewey som var en amerikansk pedagog och filosof. Han såg utbildning 

som grundläggande för genomförande av sociala framsteg och reformer och menade att det krävs 

samverkan och integration mellan skolans två traditioner, läroplanens ämnesinnehåll och fokuset på 

eleverna. Ett sätt som Dewey propagerade för var lärande genom aktivitet. Problemlösning ska ske 

genom aktivitetsinriktade arbetsformer som tar elevernas individuella intressen och karaktär i 

beaktande (Nationalencyklopedin, u.å. a).   

Deweys pragmatiska tradition har också inverkan på lärarna. Läraruppfattningar kan ses som 

vanemässiga sätt att genomföra undervisning eller föra resonemang. Vanor erhålls och utvecklas 

genom att nya erfarenheter interagerar med gamla upplevelser. Lärares vanor är på så sätt 

kontextbaserade och en kombination av vanor som förts vidare från tidigare generationer av lärare 

samt sådant som förvärvats under lärarutbildningen. Att uttrycka vanorna kan vara en medveten eller 

omedveten process vilket betyder att lärarna inte alltid tydligt visar på vanemönstren eftersom de inte 

är medvetna om att de existerar. När vanorna analyseras bör det ske genom att undersöka komplexa 

processer som har effekt i klassrummets vardagsmiljö och inte enkla processer som bara upprepas 

utan tydliga effekter (Lundqvist & Sund, 2016). 

2.2.2. Konstruktivistiskt perspektiv 

Konstruktivism är en bred benämning som används för att beteckna perspektiv, vilka är grundade i 

forskning och idéer från en stor mängd filosofer, exempelvis Piaget och Vygotsky. De olika 

konstruktivistiska perspektiven har två tankar gemensamt. Att elevers kunskap konstrueras aktivt av 

de själva samt att denna kunskapskonstruktion har en grund i sociala interaktioner (Woolfolk, 2016). 

Enligt det konstruktivistiska perspektivet på lärande är lärandet alltså beroende av sociala och 

kulturella kontexter och därmed relativt. Kemiförståelse beror följaktligen på en rad faktorer, 

exempelvis språket som används i undervisningen eller lärarens undervisningsstrategier och 

användning av liknelser (Adbo & Taber, 2014).  

Vissa aspekter som kemiförståelse beror av kan överensstämma mellan olika kontext, exempelvis 

lärsvårigheter och vägar till lärande. Att forska på och detaljera dessa aspekter kan hjälpa till vid 

skapande av ämnesplaner och kemiundervisning inom flera kontexter. Skillnader kan istället ge insikt 

i olika lärandeprocesser. Dessa processer och lärandemönster kan sedan relateras till den lokala 

kontextens specifika nyanser. I realiteten kan dessa skillnader märkas när nya elever kommer till 

gymnasiet från högstadiet. Elever från olika högstadieskolor kan då ha olika kunskapsgrunder. Att 

lära ut till dessa elever på ett sätt som tar deras olika bakgrund i beaktande antyder ett differentierat 
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konstruktivistiskt perspektiv. Det kan dock anses problematiskt för gymnasielärare att använda detta 

perspektiv eftersom de måste täcka en stor mängd ämnesinnehåll (Adbo & Taber, 2014).  

2.2.3. Semiotiskt perspektiv  

Semiotik är det systematiska undersökandet av tecken och andra betydelser. Detta inkluderar även 

det icke-språkliga. Semiotik har gått från att tillhöra filosofin där den inspirerades av medicinsk 

symtomlära till en egen vetenskap. En vetenskap som enligt John Locke redan 1690 täckte likadana 

områden som dagens human- och socialvetenskaper. Vetenskapen studerar även föremål som 

resultatet av den sociala gruppens tolkning och konstruktion. Efter detta gick vetenskapen åt olika 

håll, den ena var via Ferdinand de Sassure som byggde vidare på den sociala gruppens konstruktion. 

Den andra via filosofen Charles S. Peirse som framförde en tradition där tecken klassificerades efter 

sina egenskaper (Nationalencyklopedin, u.å. b). Tecken är en metod som är mycket vanlig inom 

semiotiken och används för att ersätta någonting med något annat, alltså att något “står för” något 

annat. Detta kan innebära att någonting tar platsen för något annat, till exempel när barn leker med 

stenar och pinnar och då låtsas som att det är något annat (Nationalencyklopedin, u.å. c) 

Under senare delen av 1900-talet utvecklades vetenskapen ytterligare av bland annat Roman 

Jakobson och Jan Mukařovský samt de franska strukturalisterna, exempelvis Claude Lévi-Strauss, 

Roland Barthes, Christian Metz och A.J. Greimas, genom att ta upp det icke-språkliga såsom film, 

musik, bilder, beteenden m.m. Denna typ av semiotik är den numera dominerande formen som 

används av forskare (Nationalencyklopedin, u.å. b). 

Danckwardt-Lillieström, Andreé och Enghag (2018) presenterar forskarna Kress och Bezemer som 

arbetar utifrån ett semiotiskt perspektiv. De presenterar inlärning enligt följande citat: 

“Learning is the result of interaction and/or commitment to sign-making” 

(Danckwardt-Lillieström, Andreé & Enghag 2018 s.252) 

De använder sig av något de kallar multimodell socialsemiotik perspektiv. Denna metod erkänner att 

ett flertal semiotiska modeller arbetar tillsammans för att skapa mening i en specifik miljö. 

Danckwardt-Lillieström, Andreé och Enghag (2018) fortsätter med att presentera olika typer av 

metoder som kan användas inom denna modell. Den första metoden behandlar inter-modulära 

ändringar där innehållet ändras från en typ av semiotisk modell till en annan. Alltså om eleven läser 

en text och omvandlar den till en bild. Den andra metoden är intra-modulära ändringar, vilket omfattar 

omvandling av innehållet i en typ av semiotisk modell utan att byta modell. Det vill säga om eleverna 

läser en text och skriver om den i egna ord. Användning av dessa metoder menar de, oavsett vilken 



Bakgrund 

11 
 

av metoderna som används, ska bidra till att producera mening och förståelse (Danckwardt-

Lillieström, Andreé & Enghag, 2018).  

2.3. Läroböcker 

Inom kemiundervisning är läroböcker det mest använda läromedlet. Läroböcker är viktiga verktyg 

för inlärning och har inflytande på hur lärare väljer att planera lektioner, både gällande vilket innehåll 

som ska tas upp och vilka strategier lärare kan använda för undervisning. De kan också användas som 

en guide i fråga om kursens struktur och hur ny information presenteras (Bergqvist & Chang 

Rundgren, 2017). Genom detta kan läroböcker i kombination med läroplanen vidmakthålla 

dominansen av en viss syn på kunskap. Den dominerande synen i Sverige är en vetenskaplig rationell 

diskurs med människan i centrum av världsbilden, en positivistisk kultur och en pragmatisk syn på 

samhällsproblem (Lundqvist & Sund, 2016).   

Läroböcker kan utöver en viss syn på kunskap också vidmakthålla en viss syn på naturvetenskap och 

dess natur i stort. På detta tema har Vesterinen, Aksela och Lavonen (2013) genomfört en studie av 

finska och svenska läroböcker inom kemi. Böckerna analyserades utifrån sektioner gällande färdighet 

inom naturvetenskap baserat på fyra teman: kunskap inom, den undersökande naturen av och sättet 

att tänka grundat i naturvetenskap samt hur naturvetenskap interagerar med teknik och samhälle. Det 

naturvetenskapliga tankesättets framställning i böckerna analyserades sedan utifrån sju dimensioner: 

prövande, empirisk, infererande, modellbaserad, instrumentation, teknologiska produkter samt 

sociala och samhälleliga. Vad studien kom fram till var att de fyra temana inte togs upp på ett 

balanserat sätt, fokus låg på de två första medan de rörande tankesätt och interaktion fick mindre 

utrymme. I Sverige var de tankesätt som presenterades i böckerna, till större del än i Finland, det 

prövande och det empiriska tankesättet (Vesterinen, Aksela & Lavonen, 2013). 

Vad som menas med den prövande dimensionen är insikten att den naturvetenskapliga kunskapen 

aldrig är fullkomlig och att lagar, teorier och modeller har utvecklats och förändrats genom historien. 

Styrdokumenten för kemi i Sverige nämner explicit att detta ska tas upp i undervisningen. Inom den 

empiriska dimensionen ryms idén om den vetenskapliga metoden och att naturvetenskaplig kunskap 

erhålls genom observationer av fenomen, vilka ofta fås ur experiment. Det är alltså den 

naturvetenskapliga undersökningsprocessen, beskrivningar av experiment samt hur observationer 

används för att bekräfta olika modeller som är viktiga aspekter inom denna dimension. Även denna 

dimension tas upp i styrdokumenten. Två dimensioner som inte tas upp i någon större utsträckning i 

läroböckerna är den modellbaserade och den infererande. Inom den modellbaserade dimensionen 

ligger vikten vid diskussion om rollen och begränsningarna som modeller och modellering har inom 

kemi. Den infererande dimensionen poängterar att modeller är forskares kreativa försök att skapa 
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förklaringar av fenomen som sker på mikronivån, eftersom fenomen på mikronivå inte kan uppfattas 

av de mänskliga sinnena. Att förstå dessa dimensioner är grundläggande för att förstå kemiska 

modeller i stort och att reflektera över och diskutera dem kan elevernas kunskapssyn utmanas. 

Läroböckerna kan hjälpa med detta genom att utforma uppgifter där eleverna ombeds reflektera över 

hur modeller kan skapas och valideras utifrån observationer (Vesterinen, Aksela & Lavonen, 2013). 

Genom att nyttja uppgifter som ger utrymme för reflektioner kan böckerna vara ett stöd för elevernas 

inlärning. Eftersom böckerna innehåller olika representationer av verkligheten utvecklar och påverkar 

de dessutom elevernas kunskaper. Denna påverkan kan vara negativ i sådana fall där elevernas 

förståelse inom vissa områden och teorier inte understöds av böckernas undervisningsmodeller. 

Somliga figurer i böckerna kan också vara svåra för elever att förstå. Det innebär att lärare måste vara 

medvetna om hur elevers kunskaper påverkas av undervisningsmodeller och figurer som uppvisas i 

läroböcker och reflektera över hur sådana används. Sådana reflektioner är dock inte vanliga och 

lärares användning av figurer och visualiseringar är ofta obetänksam (Bergqvist & Chang Rundgren, 

2017).  

En annan aspekt av läroböcker som har påverkan på elevers förståelse är böckernas användning av 

antropomorfiska framställningar, såsom en ackreditering av vilja eller syfte till atomer och molekyler. 

Sådana framställningar kan vara gynnande vid presentationer av abstrakta begrepp eller vid inledande 

inlärningsstadier. Det finns dock en risk att begreppen, istället för att fungera som ett exempel, ersätter 

den egentliga förklaringen (Bergqvist & Chang Rundgren, 2017). Antropomorfiska modeller kan 

sägas vara inbyggda i språket och är en vanlig orsak till att elever skapar alternativa förståelser (Adbo 

& Taber, 2014).  
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3. Metod 

För att utföra denna undersökning har ett antal artiklar använts, dessa hittades genom att författarna 

använde sig av UniSearch med användningen av sökorden; chemistry, chemistry education, maths or 

mathematics, maths or mathematics education, school, upper secondary school or high school, pH, 

acid base, titration, stoichiometry, logarithms, special education chemistry och Sweden or Swedish.  

I denna undersökning använder sig författarna av en blandning av både kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Detta eftersom enkäten som används blandar både öppna och stängda frågor. Det blir 

således svårt att analysera de öppna frågorna kvantitativt och vice versa.  

Kvantitativ forskning skildras något förenklat av Bryman (2018) genom följande citat:  

“/.../ som en insamling av numeriska data, deduktiv syn på relationen mellan teori 

och forskning, en viss preferens för det naturvetenskapliga synsättet /.../ och en 

objektivistisk syn på den sociala verkligheten.” (Bryman, 2018, s.198). 

Bryman (2018) fortsätter sedan med att förtydliga att metoden inte enbart behandlar arbete med 

siffror, utan han menar att en av de viktiga aspekterna som gör metoden till det den är snarare handlar 

om det deduktiva sambandet mellan teori och forskning. Detta utvecklar han genom att påpeka att 

hypotesen i undersökningen deduceras ur teorin, för att sedan genom undersökningen testas. Detta 

betyder dock inte att en tydlig hypotes är ett krav för en kvantitativ undersökning. Bryman (2018) 

menar att teorin kan agera som en mindre strikt hypotes från vilken forskaren kan utföra insamling av 

data.  

Kvalitativ forskning skiljer sig enligt Bryman (2018) på fyra olika punkter; den första punkten är att 

kvalitativ forskning, till skillnad från kvantitativ forskning som behandlar siffror, använder sig av ord. 

Den andra behandlar att kvantitativ forskning oftast har en induktiv syn på sambandet mellan teori 

och praktik. En induktiv syn innebär att slutsatser dras från flera enskilda observationer 

(Nationalencyklopedin u.å. d). Brymans (2018) tredje punkt är en kunskapsteoretisk ståndpunkt. Med 

detta menar han att tyngden i undersökningen ligger på förståelsen av den sociala verkligheten med 

fokus på hur individer inom specifika miljöer upplever denna verklighet. Den fjärde skillnaden menar 

han är att kvalitativ forskning har en ontologisk ståndpunkt. Detta innebär att sociala egenskaper beror 

på samspelet mellan individer och inte händelser som sker utanför detta (Bryman, 2018). 

Bryman (2018) påpekar även att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning inte 

nödvändigtvis är särskilt stor. Metoderna för att samla in data behöver därmed inte vara specifikt 

kopplade till det ena eller det andra, även om de oftast används inom ett av områdena.  
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För att utföra denna undersökning valde författarna att skicka ut en intressekoll till skolor i olika 

geografiska områden i Sverige. Under tiden det tog skolorna att svara utformades en enkät med olika 

typer av frågor. Utformningen av frågorna som användes beskrivs av David och Sutton (2016). De 

presenterar både öppna och slutna frågor samt en blandning av faktakunskaps-, åsikts- och personlig-

egenskapsfrågor. Enkäten skapades i Google drive och är därmed en internetbaserad enkät. Detta 

gjordes för att göra det enklare för både författarna och de deltagande lärarna. Denna metod innebär 

att tiden som krävs för enkätutskick minskar för författarna och det blir enklare för de deltagande 

lärarna att svara. Dessutom samlas den data som erhålls på ett och samma ställe och Google drive 

skapar automatiskt olika diagram med svaren på de slutna frågorna. Metoden valdes eftersom 

undersökningen ska göras på skolor runt om i Sverige, vilket innebär att metoden förenklar utskicket 

av enkäten till de deltagande lärarna. Den medför även att ett större antal lärare kan delta i 

undersökningen. 

3.1. Metodanalys  

Metoden som valdes för att utföra undersökningen var en internetbaserad enkät, vilket innebär en 

enkät som skickas antingen via mail, som i det här fallet, eller via andra metoder som använder sig 

av internet, exempelvis hemsidor. Fördelen med denna metod är att enkäten enkelt kan skickas iväg 

till alla deltagande lärare i undersökningen utan att behöva resa till skolan de jobbar på eller köpa 

kuvert och frimärken. Detta sparar både tid och pengar. Dock kan en nackdel med detta vara att det 

tar lång tid innan de deltagande lärarna svarar. En annan fördel med denna metod att den så kallade 

intervjueffekten kan tas bort, eftersom personen som besvarar enkäten aldrig träffar författarna blir 

det svårt för hen att bli påverkad av kön, etnicitet eller social bakgrund. Det medför även att 

författarna inte påverkar svaren som ges genom att reagera på olika sätt när de deltagande lärarna 

besvarar frågorna (Bryman 2018). 

Nackdelen med denna metod är att de deltagande lärarna inte kan få hjälp om någon fråga är otydlig. 

Det är därför viktigt att bearbeta frågorna innan enkäten skickas iväg och använda sig av en pilotstudie 

där frågorna testas på en utomstående person, med samma bakgrund som de deltagande lärarna, 

vilken inte ska delta i studien. Metoden tar även bort möjligheten att använda sig av följdfrågor, vilket 

kan bidra till att viss information kring området som undersöks gås miste om. Ytterligare en nackdel 

är att enkäter endast ger lärares eget perspektiv på hur de själva undervisar inom området, vilket inte 

alltid nödvändigtvis stämmer överens med hur de i praktiken verkligen utför sin undervisning. Detta 

skulle kunna observeras genom att använda sig av etnografi som metod istället. I denna undersökning 

hade det dock varit svårt av samma anledning som enkäter valdes. Användning av etnografi skulle 
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betyda att författarna skulle behöva åka till skolorna och observera lärarna i deras klassrum (Bryman 

2018). 

3.2. Analyseringsmetod 

Här nedan presenteras de två metoderna som kommer användas för att analysera den insamlade data 

från enkäten, den första metoden som presenteras kommer även användas för att analysera de 

huvudsakliga kursböckerna de deltagande lärarna angett att de använder. 

3.2.1. Kvalitativ innehållsanalys  

För att utföra denna typ av innehållsanalys används oftast vad David och Sutton (2016) benämner 

som kodning. Kodning är en bearbetning av materialet där koder tillämpas på olika textstycken, dessa 

kan sedan kopplas samman för att belysa likheter och/eller olikheter mellan styckena. Kodning kan 

bestå av olika nyckelord, teman eller uttryck - i texten som ska analyseras - som motsvarar olika 

begrepp som finns i texten. Denna metod ger möjligheten att reducera texten som ska analyseras 

eftersom metoden framhäver det centrala innehållet i texten som ska analyseras. Forskaren kan 

således rikta sitt fokus mot det hen finner mest intressant och kan därför enbart fokusera på att hitta 

skillnader och likheter mellan de olika teman som kodats. Forskaren kan dock inte bara tillämpa 

koderna i sin analys, koderna måste också definieras. Det måste vara tydligt vad koderna representerar 

så att läsaren kan förstå vad forskaren analyserar (David & Sutton, 2016). 

Forskaren kan då använda sig av en så kallad ‘kodningsram’ vilket är någon typ av katalog som 

forskaren använder sig av för att identifiera de koder som används (David & Sutton, 2016). I denna 

undersökning kommer detta göras genom att utforma en tabell där ‘nyckelord’, ‘kategorier’ samt 

‘tema’ används för att förtydliga den kodning som görs. David och Sutton (2016) presenterar olika 

typer av kodningar som kan göras, i denna undersökning använder sig författarna av vad David och 

Sutton (2016) kallar för ‘latenta och manifesta koder’. De förklarar manifesta koder som koder vilka 

syftar på karakteristiska termer som är återkommande i textdata som samlats in, alltså termer som 

förekommer i enkätsvaren. Latenta koder förklarar de som teman och termer som förekommer under 

ytan av texten. Detta gör att en enda kod kan användas för flera olika termer som syftar till samma 

saker. Dessa kan således användas genom att identifiera termer som är återkommande i texten, 

manifesta koder, och sedan föra samman dessa termer till olika kategorier, latenta koder (David & 

Sutton, 2016). I denna undersökning kan till exempel “antal” och “stycken” ses som manifesta koder, 

då dessa är återkommande i texterna som analyserats, de syftar dock på samma sak och blir då även 

latenta koder; detta kommer presenteras i en tabell under rubrik 5.1. 
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En annan typ av kodning som kan göras kallar Bryman (2018) för kodningsschema. I ett sådant 

schema ska all information rörande ett visst fall föras in. Varje kolumn utgör en viss dimension som 

ska kodas. Rubrikerna på dessa utgör vilken denna dimension är, varpå det som kodas skrivs in i de 

tomma cellerna (Bryman, 2018). Denna typ av kodning kommer användas för att analysera de 

huvudböcker de deltagande lärarna har använt sig av i korrelation till de problem som lärarna 

benämner att eleverna uppvisar. Kodningen kommer dock vara modifierad för att passa författarnas 

syfte. I detta fall är det kodningsdimensionerna som utgör raderna och böckerna som utgör 

kolumnerna.  

3.2.2. Bivariat analys  

Denna analyseringsmetod syftar till att analysera två variabler samtidigt vilket görs med avsikt att 

belysa möjliga samband mellan de variabler som undersöks (Bryman, 2018). Detta kan göras på flera 

olika sätt, metoden som kommer användas i denna undersökning är ‘korrelationstabeller’. Bryman 

(2018) beskriver metoden som den mest anpassningsbara metoden för att analysera samband mellan 

variabler. Korrelationstabeller liknar ofta frekvenstabeller, detta gör det möjligt att analysera två 

variabler samtidigt vilket tydliggör sambandet mellan variablerna (Bryman, 2018). I analysen av data 

i denna undersökning utformas fyra korrelationstabeller vilka alla kommer innehålla användning av 

läromedel som en variabel. Den andra variabeln som används kommer variera beroende av 

geografiskt område, storleken på skolan, arbetslivserfarenheter samt ålder. Detta för att tydliggöra 

sambandet mellan dessa variabler.   

3.3. Avgränsningar och urval  

I det första skedet när skolor kontaktades valdes först områdena Norrbottens, Stockholms och Skåne 

län för att ge en spridning över hela Sverige, värt att notera här är att detta enbart är tre olika 

geografiska områden i Sverige och inte ger en bra representation av Sverige som helhet. Författarna 

använde sig sedan av skolverkets sida valjaskola.se för att lättare kunna hitta skolor att ta kontakt 

med. Skolorna valdes utifrån vilka områden de låg i. I Skåne och Norrbottens län valdes skolor som 

låg i stora samt små tätorter i Stockholm baserades valet istället på antalet invånare i kommunen. En 

stor tätort respektive kommun räknades som en med över 40 000 invånare, medan en liten har mindre 

än 20 000 invånare. Skolorna valdes sedan ut via kriterierna; antal elever på skolan i sin helhet, 

lärartätheten, andelen legitimerade lärare samt andel elever med examen. Dessa värden presenteras i 

tabell 1 nedan och är tagna från skolverkets sida valjaskola.se. Om skolan har mer än en skolenhet är 

värdena tagna från skolenheter som innehåller naturvetenskapsprogrammet, vilket gäller alla kriterier 

utom antal elever. Att endast registrera antalet elever på den specifika skolenheten kan ge en falsk 

bild över hur stor skolan är.  
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Svarsfrekvensen bland de skolor som kontaktades var dock dålig. Många av de skolor som blev 

kontaktade svarade inte på mailet, vissa svarade men tackade då nej. Detta ledde till att författarna 

började leta kontaktuppgifter på skolornas hemsidor istället för valjskola.se då detta gav direktkontakt 

med rektorn. Detta gav en högre svarsfrekvens, men eftersom skolorna då inte valdes från 

valjaskola.se missades att Norrbotten 1 inte hade några siffror på antalet elever som tar 

studentexamen. Den låga svarsfrekvensen från skolor i stora tätorter i Skåne län respektive små 

kommuner i Stockholms län innebär att dessa båda variabler inte är med i undersökningen, ingen 

skola som har svarat på enkäten har tagits bort ur undersökningen.  

I tabell 1 nedan presenteras de kriterier som framställdes ovan. I tabellen används begreppen “Liten”, 

“Mellanstor” respektive “Stor” skola. Dessa definieras enligt att en “liten skola” är en skola med 

<500 elever på skolan, “mellanstor skola” är 500–1000 elever på skolan och “stor skola” >1000 elever 

på skolan.  

Tabell 1: Presentation av de deltagande skolor med de avgränsande variablerna. 

Skola Skolstorlek Lärartäthet Andel 

legitimerade lärare 

Andel elever med 

examen 

Skåne 1 Liten skola 15,5 97,9 % 100 % 

Skåne 2 Mellanstor skola 7,6 58,6 % 100 % 

Skåne 3 Liten skola 11,0 62,6 % 70 % 

Norrbotten 1 Liten skola 10,6 82,4 % - 

Norrbotten 2 Mellanstor skola 10,3 91,4 % 91,3 % 

Norrbotten 3 Stor skola 12,8 98,7 % 95 % 

Stockholm Stor skola 16,7 87,9 % 98,9 % 
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4. Resultat 

Här nedan presenteras resultaten som fåtts fram genom datainsamlingen i form av enkäten som 

skickades ut. Lärare från sju olika skolor svarade på enkäten, tre från Skånes län, tre från Norrbottens 

län och slutligen en skola från Stockholms län där två lärare har svarat. Lärarna från Stockholm 

arbetar dock inte på liknande sätt och författarna har därför valt att klassa dessa som ekvivalenta med 

lärare från två olika skolor. Dessa lärare kommer benämnas Stockholm L1 respektive Stockholm L2 

för att särskilja dem. Av skolorna som svarade är tre så kallade “Liten skola”, två “Mellanstor skola” 

och två “Stor skola”. Resultatet nedan kommer presenteras med anslutning till vilken skola som svarat 

vad. Frågan ställdes om de deltagande lärarna har en lärarlegitimation. En deltagande valde att avstå 

från att svara, men resterande indikerade att de innehar en lärarlegitimation. Resultatet av de slutna 

frågorna presenteras i form av diagram, Bryman (2018) menar att detta är en av de mest spridda 

metoderna för framställning av kvantitativ data. Författarna har valt att använda sig av två olika 

diagram, cirkel- och stapeldiagram, detta då de olika diagrammen passar bra till att representera olika 

aspekter. 

4.1. Allmänna frågor 

Enkäten inleddes med sju stycken allmänna frågor, frågorna 1–7 i bilaga 1. Dessa behandlar hur länge 

de deltagande lärarna jobbat som lärare, deras ålder samt vilken lärobok och annan typ av material de 

använder i sin undervisning. 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

I figur 2 visas hur länge lärarna som 

tillfrågats har jobbat som lärare. 1–9 år har 

Skåne 2 och Stockholm L2 svarat; 10–19 år 

har Skåne 3 svarat; 20–29 år har Norrbotten 

3, Skåne 1 och Stockholm L1 svarat och 

30+ har Norrbotten 1 och Norrbotten 2 

svarat.  

 

 

 

 

 

Figur 2: Lärarnas arbetslivserfarenhet.  
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Hur gammal är du? 

I figur 3 visar åldern på de deltagande 

lärarna. 40–49 år har Norrbotten 3, Skåne 2 

och Stockholm L2 svarat; 50–59 år har 

Skåne 1, Skåne 3 och Stockholm L1 svarat 

och 60+ år har Norrbotten 1 och Norrbotten 

2 svarat. Ingen av de deltagande lärarna är 

under 40 år. 

 

Vilken lärobok använder du? 

Figur 4 presenterar de olika böcker som de 

deltagande lärarna främst använder sig av. 

NE’s digitala kemibok används av 

Norrbotten 3; Henrikssons (2011) 

Synteskemi används av Norrbotten 1, Skåne 

1 och Skåne 3; Anderssons et. al. (2012) 

Gymnasiekemi 1 används av Norrbotten 2 

och Boréns et. al. (2018) Kemiboken 1 

används av Skåne 2, Stockholm L1 och Stockholm L2.  

Vid förfrågan gällande hur mycket de deltagande lärarna utgår från boken på en skala från 1–5, där 1 

var ingenting och 5 var helt och hållet, var det ingen lärare som indikerade ett svar under 3 och enbart 

en lärare som svarade 5. Fyra lärare ansåg sig använda läroboken på nivå 4 och tre lärare fyllde i nivå 

3. 

Från och med nu kommer läroböckerna refereras till genom sin titel för att underlätta för författarna. 

Vilka andra läromedel använder du i 

din undervisning? 

Figur 5 presenterar vilka övriga läromedel 

de deltagande lärarna använder sig av. 

Norrbotten 3, Norrbotten 2, Skåne 1 och 

Skåne 3 använder sig av eget material där 

Skåne 3 specifikt använder sig av gamla 

anteckningar från Kemiboken 1. 

Figur 3: Lärarnas ålder. 

Figur 4: De böcker lärarna använder. 

Figur 5: De övriga läromedel lärarna använder. 
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Norrbotten 1 och Norrbotten 2 använder sig av filmer där Norrbotten 2 specifikt använder sig av 

Kemins värld. 

Norrbotten 3, Norrbotten 2, Skåne 2 och Stockholm L1 använder sig av olika sorters material från 

Magnus Ehinger, till exempel hans hemsida, hans filmer och även hans kemibok.  

Skåne 2, Skåne 3 och Stockholm L2 använder sig även av andra kemiböcker än sin huvudbok där 

Skåne 2 använder Gymnasiekemi 1 och Reaktion 1, Skåne 3 använder en äldre lärarhandledning till 

Kemi 1 och 2 samt Stockholm L2 använder sig av Syntes kemi 1.  

Norrbotten 1 använder sig av laborationer och Kemicentrums tidskrifter. 

4.2. Definitionsfrågor 

Enkäten fortsatte sedan med tre stycken definitionsfrågor, frågorna 8–10 i bilaga 1. Dessa frågor var 

öppna, vilket innebär att lärarna själva fick skriva korta texter. Frågorna behandlade definition av 

mol, substansmängd och molmassa. Resultaten av dessa frågor presenteras nedan. 

Hur definierar du begreppet mol? 

Av åtta stycken som svarat har alla deltagande lärare definierat mol som ett antal eller stycken, samt 

blandat användningen av partiklar och enheter som beteckning. Vissa har valt att precisera sina 

definitioner; genom att använda Avogadros tal, vissa genom liknelser och vissa genom att referera 

till kol-12. 

Hur förklarar du begreppet substansmängd? 

Alla lärare presenterar substansmängden som ett antal, sedan skiljer det sig om de benämner det som 

ett antal mol, partiklar eller formelenheter. Förklaringen skiljer sig sedan då två av de deltagande 

lärarna kopplar substansmängden till massan av antalet mol medan fem enbart använder sig av 

definitionen antal. En av lärarna benämner det som “/.../ formelenheter av en viss portion /.../” 

(Norrbotten 2) vilket är svårtolkat och därmed svårt att placera in bland resterande förklaringar.  

Hur förklarar du begreppet molmassa? 

Sju av åtta lärare definierar det som massan av 1 mol av något ämne och att denna varierar beroende 

på vilket ämne det handlar om. En av lärarna presenterar sambandet n=m/M. 

4.3. Presentation av beräkningar 

Enkäten fortsätter sedan med fyra frågor som gäller presentation av beräkningar, frågorna 11–14. 

Frågorna 15 och 16 behandlar förtydligande av vilket övrigt material lärarna använder samt ifall där 
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det presenteras mer än en metod i boken, vilken av metoderna läraren då använder. Detta var mer för 

att författarna skulle kunna utföra en utförlig analys och kommer inte presenteras nedan. Frågorna 

som kommer presenteras här nedan behandlade hur de deltagande lärarna presenterar 

substansmängdsberäkningar, beräkningar gällande substansmängdsförhållanden, beräkningar 

rörande begränsande reagens samt koncentrationsberäkningar. Frågorna i det här avsnittet av enkäten 

var slutna frågor och hade; enligt läroboken, enligt annat läromedel eller övrigt som alternativ.  

Hur presenterar du beräkningar 

gällande substansmängd? 

Figur 6 illustrerar i vilken grad de 

deltagande lärarna använder sig av sin 

huvudsakliga kemibok, annat läromedel 

eller övrigt. Norrbotten 3, Norrbotten 1, 

Norrbotten 2, Skåne 1 och Stockholm L2 

använder sig av sin huvudsakliga kemibok; 

Skåne 2 använder sig av något annat 

läromedel och Skåne 3 samt Stockholm L1 

använder sig av någon övrig metod. De 

övriga metoderna som redogjordes var från Skåne 3 “enligt den formel som finns” och från Stockholm 

L1, vilken använder sig av liknelser såsom maträtter, eller andra vardagssaker. 

Hur presenterar du beräkningar 

gällande substansmängds-

förhållanden? 

Figur 7 illustrerar hur de deltagande lärarna 

presenterar beräkningar vilka behandlar 

substansmängdsförhållanden. Norrbotten 1, 

Norrbotten 2, Skåne 1 och Stockholm L2 

använder sig av sin huvudsakliga kemibok 

och Norrbotten 3 och Skåne 2 använder sig 

av något annat läromedel. Norrbotten 3 

använder sig av Gymnasiekemi 1 och Skåne 2 använder sig av en blandning av övriga kemiböcker. 

Skåne 3 och Stockholm L1 använder sig av övrigt material, där Skåne 3 specifikt använder sig av en 

reaktionsformel tillsammans med n=m/M och Stockholm L1 använder sig av en liknande metod som 

presenterades under figur 4.5. 

Figur 6: Vilken metod lärarna använder för 
substansmängdsberäkningar. 

Figur 7: Vilken metod lärarna använder för beräkningar 
gällande substansmängdsförhållanden. 
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Hur presenterar du beräkningar 

gällande begränsande reagens?  

Figur 8 illustrerar hur de deltagande lärarna 

presenterar beräkningar gällande 

begränsande reagens. Norrbotten 1, 

Norrbotten 2, Skåne 1 och Stockholm L2 

använder sig av sin huvudsakliga kemibok, 

Skåne 2 använder sig av ett annat läromedel 

och Norrbotten 3, Skåne 3 samt Stockholm 

L1 använder sig av en övrig metod. De 

övriga metoderna inkluderar att Norrbotten 3 använder sig av liknelser såsom spik och brädor samt 

av PhET-simuleringar. Dessutom använder Skåne 3 en form av presentation där ett av ämnena har en 

substansmängd, som är begränsande, och där det finns en reaktionsformel. Stockholm L1 använder 

sig av en liknande metod som beskrivs under figur 4.5 och jämför ofta med maträtter.  

Hur presenterar du beräkningar 

gällande koncentrationer?  

Figur 9 illustrerar vilken metod de 

deltagande lärarna använder sig av för att 

presentera koncentrationsberäkningar. 

Norrbotten 1, Skåne 1, Skåne 2 och 

Stockholm L2 använder sig av sin 

huvudsakliga kemibok; Norrbotten 3 

använder sig aven annan lärobok, vilken är 

samma som presenteras under figur 4.6, och 

Norrbotten 2, Skåne 3 samt Stockholm L1 använder sig av en övrig metod. Norrbotten 2 presenterar 

området genom att späda lösningar med stark färg, för att sedan resonera kring detta, därefter 

använder de sig av en blandning av boken och spädningsformeln. Skåne 3 använder sig av formel och 

exempel, eleverna får även öva genom att blanda lösningar som används vid experiment. Stockholm 

L1 använder sig av mycket laborativt arbete.  

4.4. Avslutande frågor 

Slutligen bestod enkäten av 3 avslutande frågor, frågorna 17–19 i bilaga 1. Dessa behandlar vilka 

svårigheter lärarna upplever att deras elever har, om de upplever att majoriteten av eleverna kan ta åt 

sig deras undervisning och om lärarna godkänner att författarna använder deras svar i denna 

Figur 8: Vilken metod lärarna använder för beräkningar 
gällande begränsande reagens. 

Figur 9: Vilken metod lärarna använder för 
koncentrationsberäkningar. 
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undersökning. På den sistnämnda frågan besvarade alla åtta lärare ja. Resultaten av resterande frågor 

presenteras nedan. 

Vilka svårigheter upplever du att 

dina elever uppvisar? 

Figur 10 presenterar de svårigheter eleverna 

har enligt de deltagande lärarna. Skåne 1 

och Stockholm L2 upplever att eleverna har 

svårt med definitionen av mol. Norrbotten 

1, Skåne 1 och Stockholm L2 upplever att 

eleverna har svårigheter gällande begreppet 

substansmängd. Norrbotten 1 och Skåne 3 

anser att eleverna har svårigheter inom 

substansmängdsförhållanden. Norrbotten 3, Norrbotten 2, Skåne 2 och Skåne 3 känner att eleverna 

har svårt med begränsande reagens. Norrbotten 1 upplever att koncentrationsberäkningar är en 

svårighet. De övriga upplevda svårigheterna är uppgifter som behandlar blandning av två lösningar 

vilket presenteras av Norrbotten 3.  Stockholm L1 indikerar ingen svårighet utan påpekar att alla 

begrepp hör ihop och att eleverna måste förstå molbegreppet för att förstå resten. 

På frågan angående huruvida de deltagande lärarna upplever att majoriteten av deras elever kan ta till 

sig deras undervisning svarade alla åtta deltagare ja.  

Figur 10: Vilka svårigheter lärarna upplever att deras elever 
uppvisar. 
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5. Analys 

Här nedan presenteras analyserna som utförs av enkätsvaren. Dessa delas upp för att göra det enklare 

för läsaren att följa med i analysen. Först presenteras analysen av de öppna frågorna i enkäten med 

en kvalitativ innehållsanalys. Efter detta presenteras analysen av de slutna frågorna med hjälp av en 

så kallad bivariat analys, därefter presenteras en modifierad form av innehållsanalys för att analysera 

de läroböckerna de deltagande lärarna har uppgett som sin huvudbok. 

5.1. Kvalitativ innehållsanalys  

I tabell 2 här nedan presenteras kodningen författarna har utformat utifrån de svar som kommit in via 

enkäten. Kodningen är gjord genom att använda sig av ‘nyckelord’, vilka i detta fall är direkta citat 

från de deltagande lärarna, tagna från enkätsvaren, ‘kategorier’, vilka är vad författarna har valt att 

benämna dessa nyckelord med när de ska diskuteras i analysdelen, samt ‘teman’ som är kopplade till 

vad författarna anser att nyckelorden står för. 

Tabell 2: Kodningsram för de öppna frågorna i enkäten. 

Nyckelord Kategori Tema 

“antal partiklar”, “stycken”, “stycken atomer”, 

“antal atomer/molekyler”, “antal atomer”, 

“antal enheter”, “antal mol”, “antalet 

formelenheter”, “hur många partiklar”, “mått 

på antal”, “ett visst antal” 

Antal   

 

 

  

  

  

 

 

Kemiska 

begrepp 

6,022*10^23, “Avogadros konstant”, 

“Avogadros tal”, “istället för...6,022*10^23 

st...har en mol kol”, enhet 1mol” 

Avogadros konstant 

“massa en mol har”, “massan av 1 mol 

partiklar”, “massan av 1 mol formelenheter”, 

“massan av 1,6*10^23 stycken partiklar”, “viss 

mängd… atomer/molekyler väger”, “mol av 

ämnet väger”, massan av ett ämne i ett mol”, 

“olika stor massa”, “viss massa av ett ämne”, 

“viss portion av ämnet” 

Massa 

“Visar sedan...Påpekar att…”, “Sedan får de 

göra...”, “behändigare att använda begreppet 

mol”, “Utifrån exempel”, “mycket praktiskt i 

labbet”, “Utifrån formel och exempel”, “Först 

späder jag något med stark färg”, “Utifrån 

sambandet” 

Förklaringar  

 

 

 

Undervisnings

metoder 
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“På samma sätt som”, “vi brukar börja med att 

ge eleverna godis,”, “jämför med t ex en 

maträtt”, “Pratar mycket om andra exempel, 

spik och brädor.”  

Liknelser 

 

När de deltagande lärarna fick besvara frågan hur de definierar mol har alla deltagande lärare valt att 

använda sig av ‘kemiska begrepp’. Detta blir tydligt då åtta av åtta lärare har använt sig av ‘antal’ i 

sin förklaring av begreppet. Lärarna har dock förklarat detta i olika grad av utförlighet. En lärare 

förklarar det enligt följande;  

“En mol är ett visst antal partiklar, 6,022E^23. På samma sätt som 12 st av något kallas ett dussin.” 

(Norrbotten 3) 

En annan lärare använder sig av följande förklaring; 

“Substansmängd är definierat utifrån det antal atomer som finns i ett prov av exakt 12 g av atomen 

12C (kol-12).” (Skåne 3) 

Medan ytterligare en annan lärare enbart skriver;  

“Ett mått för antal partiklar.” (Stockholm L2) 

Detta kan vara en effekt av att lärarna i detta fall enbart förklarar för författarna och inte för sina 

elever. Detta styrker nackdelen, som presenteras under 3.1, med enkäter som insamlingsmetod då 

detta hade krävt följdfrågor för att ge en större förståelse av hur lärarna faktiskt undervisar. 

Ytterligare ‘kemiska begrepp’ som majoriteten av lärarna använder sig av, sex av åtta, är ‘Avogadros 

konstant’. Här är dock en lärare medräknad som har använt sig av; 

“En mol motsvarar 1.6*10^23 stycken partiklar” (Skåne 1) 

Vilket inte stämmer överens med 6,022*1023 vilket tre av dessa sex lärare har använt sig av. 

Resterande två lärare har valt att benämna detta genom enbart använda sig av orden Avogadros 

konstant/tal, enligt följande exempel; 

“en mängddefinition av ett visst antal atomer/molekyler (avogadros konstant)” (Skåne 2) 

Det är enbart en lärare som har använt sig av vad författarna benämner ‘undervisningsmetod’ under 

kategorin ‘liknelser’ enligt följande citat; 

“På samma sätt som 12 st av något kallas ett dussin.” (Norrbotten 3) 

Detta kan tänkas göras för att ge eleverna en tydligare förståelse för begreppet, denna metod kan 

kopplas till konstruktivismen då förståelsen att ett dussin är lika med 12 är en social konstruerad 
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kunskap. Detta kan även ses som ett sätt att försöka förenkla begreppet då det  kan anses lättare att 

lära sig vad ett dussin är, vilket kan leda till att eleverna ser begreppet mol som mindre komplicerat. 

När de tillfrågades hur de definierar substansmängd använder sig åtta av åtta lärare även här av 

‘kemiska begrepp’ i sina förklaringar. Även inom denna förklaring använder sig alla de deltagande 

lärare av en förklaring med ‘antal’ inbakad. Även här skiljer sig hur utförligt de förklarat begreppet, 

en lärare använder sig av följande; 

“Antalet mol kallas för substansmängd och används hela tiden inom kemin. I stället för att säga 

att vi har 12 g kol eller 6,022E^23 st kolatomer, så säger vi att vi har en mol kol.” (Norrbotten 3) 

En lärare använder sig av följande förklaring; 

“Jag har förklarat det som ett mått på antal och att antalet blir mycket stort och att det därför är 

behändigare att använda begreppet mol och inte antalet i Avogadros tal.” (Skåne 3) 

Medan ytterligare en annan lärare förklarar det som; 

“Ett visst antal” (Stockholm L1) 

Två av åtta lärare här även benämnt att substansmängden är kopplad till någon form av ‘massa’, den 

första läraren förklarar det enligt följande; 

“Ett visst antal av något väger inte lika mycket, vi brukar börja med att ge eleverna godis, non-stop 

och gelehallon. Samma antal väger inte lika mycket och om vi ska ta 1000 st av vardera så är det 

enklare att väga än att räkna, men det blir inte samma vikt av 1000st non-stop som av 1000st 

gelehallon. Alltså måste vi ta olika stor massa för att få samma antal partiklar” (Norrbotten 3) 

Detta kan även ses som en ‘undervisningsmetod’ under kategorin ‘liknelser’. Då eleverna i detta fall 

får godis som en representation av atomer. Denna metod av undervisning kan kopplas till semiotiken. 

Då detta är ett sätt att byta semiotisk modell, då eleverna byter från atomer och molekyler som finns 

i boken till godis som eleverna kan ta se och ta på. Även detta kan ses som ett sätt att försöka öka 

förståelsen hos eleverna. 

Den andra läraren kopplar substansmängd till ‘massa’ enligt följande;  

“Det antal partiklar som en viss massa av ett ämne innehåller.” (Norrbotten 1) 

Ytterligare ett begrepp som används för att förklara begreppet substansmängd är mol. Detta använder 

tre av åtta lärare sig av. Detta gör de genom att benämna det som en enhet till substansmängd. 
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När de deltagande lärarna ombads förklara begreppet molmassa gjorde de detta genom att till största 

delen använda sig av ‘kemiska begrepp’. Där sju av åtta lärare tydligt förknippar begreppet med 

‘massa’. En av de deltagande lärarna presenterar begreppet enligt följande; 

“En väteatom väger 1u, 1000 väteatomer väger 1000u, 1 milj väteatomer väger 1 milj u och om vi 

tar 6,022E^23 väteatomer så väger de så många u vilket motsvarar 1g om vi ser vad 1 u är i gram.” 

(Norrbotten 3) 

En annan lärare definierar begreppet enligt följande; 

“hur mycket en viss mängd (avogadros konstant) atomer/molekyler väger” (Skåne 2) 

Ytterligare en lärare förklarar det enligt följande; 

“Massan av 1 mol partiklar av resp ämne.” (Norrbotten 1) 

Olikheterna i svaren kan bero på samma nackdel med enkäter som presenterades innan. 

Inom denna fråga har ‘undervisningsmetoder’ ökat där tre av åtta lärare använt sig av någon form av 

‘förklaring’. Den första läraren presenterar det enligt följande;  

“Visar sedan några ämnen i en tabell för att visa på sambandet mellan vikten i u för en atom och 

molmassan. Påpekar att det är hur stor massa en mol har och att det är olika för olika ämnen.” 

(Norrbotten 3) 

Denna beskrivning kan ses som ett sätt att försöka förklara begreppet på att annat sätt för eleverna för 

att ge dem en större förståelse för vad begreppet betyder. 

Den andra läraren presenterar det enligt följande; 

“Sedan får de göra en del exempel på de olika begreppen.” (Norrbotten 2) 

Denna metod kan visa vissa tendenser inom pragmatiken. Eftersom eleverna får möjligheten att lära 

sig genom att arbeta med exempel inom området.   

Den tredje presenterar det enligt följande; 

“Utifrån sambandet n=m/M” (Skåne 3) 

Denna metod kan ses som ett försök att göra det tydligare kopplingar i hur alla delområden inom 

detta område hör ihop med varandra. 

Även om alla de deltagande lärarna till synes presenterar dessa ovannämnda områden på olika sätt 

kan det ses vissa likheter dem emellan. Oftast handlar det enbart om användning av olika ord eller 

huruvida lärarna presenterat det utförligt eller inte, vilket kan vara på grund av att de inte presenterar 
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för deras elever utan för oss författare. Där skillnaderna finns är det mer olika metoder att försöka ge 

eleverna en större förståelse inom området och detta blir då väldigt personligt då sådana förklaringar 

oftast kommer ifrån lärarens egen bakgrund. 

Under de slutna frågorna gavs möjligheten att besvara övrigt vilket innebar att lärarna själva fick 

skriva sina svar. Fyra av åtta lärare använde sig av denna möjlighet, dock i olika hög grad, vilket 

kommer presenteras nedan. Av dessa svar är alla kopplade till ‘undervisningsmetoder’. En lärare 

besvarar frågan gällande substansmängdsberäkningar genom följande; 

“Enligt den formel som finns” (Skåne 3) 

Gällande hur denne lärare presenterar beräkningar gällande substansmängd besvarar hen enligt 

följande; 

“Utifrån en reaktionsformel tillsammans med formeln n=m/M” (Skåne 3) 

Samma lärare förklarar begränsade reagens för eleverna på följande sätt; 

“Utifrån exempel där substansmängden för ett av ämnena är begränsande där det finns en 

reaktionsformel.” (Skåne 3) 

Slutligen för att besvara frågan rörande koncentration använder sig läraren av följande; 

“Utifrån formel och exempel. Eleverna får också träna på att räkna utifrån att blanda lösning som 

används vid experiment.” (Skåne 3) 

Dessa citat kan ses som ‘förklaringar’ och även kopplas till pragmatiken i det avseendet att läraren 

har ett utformat mönster och då inte ändrar detta utifrån en boks förklaring av området. 

Den andra läraren besvarade frågan rörande substansmängdsberäkningar enligt följande; 

“Diskuterar antal, jämför med t ex en maträtt, en portion kan innehålla många enheter. lite svårt 

att kort sammanfatta, men jag jämför med vardagssaker som jag hoppas att de får en känsla för 

begreppet och sedan går vi in på atomer, joner och molekyler.” (Stockholm L1) 

Gällande substansmängdsförhållanden besvarade läraren “se ovan”, gällande begränsande reagens 

svarade läraren; 

“Se ovan. Jag tar en situation ofta med jämförelsen maträtt.” (Stockholm L1) 

Slutligen gällande beräkningar som rör koncentration använder sig läraren av mycket praktiskt arbete 

i labbet. 
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De tre första svaren kan ses som ‘liknelser’ eftersom dessa strävar efter att koppla till icke-kemiska 

aspekter medan den sistnämnda istället blir en ‘förklaring’. Eftersom läraren trycker på vardagssaker 

kan det antas att detta är ett försök att använda sig av konstruktivismen då denne försöker använda 

sig av aspekter i elevernas liv för att koppla detta till kemin. Detta eftersom läraren då tror att den 

kemiska delen ska bli mer lättförståelig för eleverna. Det slutliga svaret visar även på tendenser till 

ett pragmatiskt tillvägagångssätt då laborativt arbete enkelt kan ses som detta då eleverna får 

möjlighet att lära sig genom att göra någonting praktiskt. 

Den tredje läraren som använt sig av en övrig metod har enbart gjort detta under frågan rörande 

begränsande reagens och presenterar fenomenet enligt följande; 

“Pratar mycket om andra exempel, spik och brädor. När spiken är slut kan vi inte bygga mer osv. 

Använder ibland Phet´s simuleringar på nätet.” (Norrbotten 3) 

Detta går under kategorin ‘liknelser’ och kan även ses som en koppling till konstruktivismen eftersom 

detta även är ett försök att koppla elevernas socialt konstruerade kunskap till kemiska sammanhang. 

Samtidigt innebär användning av PhET:s simulering både ett pragmatiskt och ett konstruktivistiskt 

tillvägagångssätt eftersom simuleringen använder sig av smörgåsar som liknelse, men även 

inkluderar ett spel. 

Slutligen har den fjärde läraren besvarat frågan rörande koncentrationsberäkningar enligt följande; 

“Först späder jag något med stark färg sedan resonemerar [sic] vi och ritar vi figurer. Sedan som 

läroboken men även spädningsformel” (Norrbotten 2) 

Denne lärare använder sig av vad som benämns som ‘förklaring’ i tabell 2. Denna förklaring visar 

vissa tendenser till semiotik då läraren låter eleverna rita figurer vilket kan ses som ett försök att 

genomföra övergångar mellan olika modeller. Dock kan inte hela förklaringen ses som detta och 

resterande är svårplacerad bland de andra två som presenteras i denna undersökning. Det går dock 

att utgöra att även denna metod av undervisning kan antas vara ett försök att ge eleverna en större 

förståelse för hur detta fenomen fungerar och hur eleverna kan tänka för att tackla sådana problem i 

framtiden.  

Under dessa förklaringar kan det urskiljas att lärare använder sig av olika typer av pedagogik för att 

försöka ge sina elever en större förståelse inom området. Detta kan göras både medvetet och 

omedvetet av de deltagande lärarna. Även dessa förklaringar är väldigt olika varandra och kan bero 

på samma som nämndes innan, att skillnaderna bygger på lärarnas personlighet och egna bakgrund.  
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5.2. Bivariat analys  

Nedan presenteras korrelationstabeller där de olika variabler författarna undersökt - skolstorlek, 

geografiskt läge, arbetslivserfarenhet samt ålder - sätts i förhållande till vilka metoder lärarna 

använder vid presentationer av beräkningar inom stökiometri. Då författarna undersökt beräkningar 

inom fyra olika områden - substansmängd, substansmängdsförhållande, begränsande reagens samt 

koncentrationer - och lärarna i vissa fall angett olika metoder inom olika beräkningsområden, har 

svaren för varje beräkningsområde angetts som ett separat svar i tabellerna nedan. Det innebär att 

enkätsvaren från de tre lärarna från Norrbottens län räknas som tolv separata svar, de två från 

Stockholms län som åtta etcetera. I tabellerna presenteras de procentuella sambanden med det 

verkliga antalet svar i parentes, de sammanlagda antalen svar beroende på variabeln representeras 

med n.  

I tabell 3 visas relationen mellan variabeln geografiskt läge av skolan och metoderna lärarna 

använder.  

Tabell 3: Korrelationstabell för variabeln geografiskt läge. 

Metodval Norrbottens län Stockholms län Skåne län 

Använder läroboken 67 % (8) 50 % (4) 42 % (5) 

Använder annat läromedel 17 % (2) 0 25 % (3) 

Övrig metod 17 % (2) 50 % (4) 33 % (4) 

n 12 8 12 

Det går här att se ett visst samband där den huvudsakliga läroboken används till något högre grad i 

Norrbotten jämfört med övriga län, där alternativa metoder används i större utsträckning. 

I tabell 4 visas relationen mellan variabeln skolstorlek, i enlighet med tabell 1, och metoderna lärarna 

använder. 

Tabell 4: Korrelationstabell för variabeln skolstorlek. 

Metodval Liten skola Mellanstor skola Stor skola 

Använder läroboken 67 % (8) 50 % (4) 42 % (5) 

Använder annat läromedel 0 38 % (3) 17 % (2) 
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Övrig metod 33 % (4) 13 % (1) 42 % (5) 

n 12 8 12 

Här går det att skönja en trend att lärare på mindre skolor i något större grad använder sig av den 

huvudsakliga läroboken jämfört med lärare på större skolor. Det går också att se att de små skolorna 

inte använder något annat läromedel, vilket sker på större skolor.  

I tabell 5 visas relationen mellan variabeln lärarnas arbetslivserfarenhet och metoderna de använder. 

Tabell 5: Korrelationstabell för variabeln arbetslivserfarenhet. 

Metodval 1–9 10–19 20–29 30+ 

Använder läroboken 63 % (5) 0 42 % (5) 88 % (7) 

Använder annat läromedel 38 % (3) 0 17 % (2) 0 

Övrig metod 0 100 % (4) 42 % (5) 13 % (1) 

n 8 4 12 8 

Det går här att se att både lärare som arbetat länge och de som arbetat kort tid använder huvudboken 

i tämligen stor utsträckning, även om de nya lärarna också använder sig av andra läromedel i större 

utsträckning än lärare med längre erfarenhet. Lärare som befinner sig mer i mitten av sina yrkesliv 

tenderar att i större utsträckning använda sig av övriga metoder.  

I tabell 6 visas relationen mellan variabeln lärarnas ålder och metoderna de använder. 

Tabell 6: Korrelationstabell för variabeln ålder. 

Metodval 40–49 50–59 60+ 

Använder läroboken 50 % (6) 33 % (4) 88 % (7) 

Använder annat läromedel 42 % (5) 0 0 

Övrig metod 8 % (1) 67 % (8) 13 % (1) 

n 12 12 8 

De äldsta lärarna använde sig i störst utsträckning av huvudboken, medan de - i denna undersökning 

- yngsta lärarna använde sig i lika hög grad av andra läromedel i kombination med övriga metoder. 
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Lärarna vars ålder befann sig i mitten av spektrat använde sig i högre grad än de andra lärarna av 

övriga metoder.  

Det går alltså att se vissa trender i alla dessa tabeller (3–6). Det verkar existera ett visst samband 

mellan högre användning av läroböcker och äldre lärare samt längre arbetslivserfarenhet, dock 

inkluderar dessa två kategorier samma två lärare vilket gör slutsatser svåra att dra. Det verkar också 

vara så att lärarna i Norrbottens län använder sig i högre grad av läroboken, dock är två av dessa tre 

lärare de tidigare nämnda äldre lärarna med lång arbetslivserfarenhet vilket gör det svårt att komma 

fram till vad som är den avgörande variabeln. Ytterligare en tendens som kan urskiljas är att lärare på 

mindre skolor använder läroboken i större utsträckning än de på större skolor. Andra tendenser är att 

nya lärare använder sig mycket av huvudboken, men de använder sig också i högst utsträckning av 

andra läromedel. Små skolor använder sig dock inte överhuvudtaget av andra läromedel. 

5.3. Läroboksanalys 

Här nedan följer en analys av de kemiböcker som lärarna har presenterat att de huvudsakligen 

använder i sin undervisning. Analysen är uppdelad efter de frågor som ställdes i enkäten, och utformas 

i tabeller med olika kategorier författarna undersökt vid läsningen. Dessa kategorier är således; hur 

mycket text det finns platsmässigt i boken om stycket, kvalitén på denna text, om texten i fråga 

använder sig av någon form av jämförelse med vardagliga fenomen som eleverna kan relatera till, hur 

många exempel som presenteras kring området samt kvalitén på dessa exempel. Under varje område 

kommenteras alla böcker mer utförligt där det tas upp tydligare vad författarna anser vara positivt 

eller problematiskt med bokens upplägg inom de relevanta områdena. Analysen fokuserar enbart på 

de områden de deltagande lärarna finner att eleverna uppvisar svårigheter inom, vilket betyder att 

substansmängdsberäkningar inte analyseras då detta är något som ingen lärare benämnt som ett 

problemområde. 

5.3.1. Substansmängdsförhållande 

Här nedan presenteras tabell 7 som redogör för hur de deltagande lärarnas huvudbok tar upp 

området substansmängdsförhållande.  
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Tabell 7: Kodningsschema för läroböcker gälande substansmängdsförhållande. 

Kategori Kemiboken 1 Syntes kemi 1 Gymnasiekemi 1 NE’s 

kemibok 

Eleverna 

uppvisar 

problem 

Nej Ja Nej Nej, annan 

metod 

används. 

Textmängd 3 sidor Mer än en halv 

sida. 

3 och en halv sida Ca. en halv 

sida 

Textkvalité Förståelig text, 

med en steg-

för- 

stegförklaring 

Texten är 

komplicerad 

Tydlig text, med 

en steg-för-steg- 

förklaring och en 

sammanfattning 

av stegen 

Bra språk, 

förklarar bra. 

Används 

jämförelser 

Ja, med en 

parkeringsplats 

Nej. Nej Nej 

Exempelmängd 2 stycken 3 stycken 4 stycken 2 stycken, 

Exempelkvalité Uppdelade i 

steg, med 

förklaring 

första gången 

Börjar med ett 

svårt exempel, 

utan 

förklarande 

text. 

Uppdelade i steg, 

med förklaring 

första gången. Ett 

komplicerat 

exempel 

Bra exempel, 

förklarande 

text av 

förloppet. 

 

Kemiboken 1: Texten är skriven på ett sätt som är lätt att följa med i och enkelt att läsa. Boken 

förtydligar utläsning av reaktionsformler i fråga om substansmängdsförhållanden och använder sig 

av en jämförelse med en parkeringsplats. “Om man vet antalet bilar på en parkeringsplats är det lätt 

att beräkna antalet rattar och hjul eftersom 1 bil är ekvivalent med 1 ratt och 4 hjul.” (Borén et. al. 

2018, sid. 177.) Både i förklaringen och första exemplet används samma reaktionsformel. En steg-

för-stegförklaring av hur eleverna ska räkna presenteras också, men den kommer efter att metoden 

som presenteras i den redan använts i ett exempel. Både i förklaringen och exemplet är den 

förklarande texten tydlig och metoden är enkel att följa. Det som saknas är ett förtydligande av vilket 

ämnes substansmängd som ska vara i täljaren och vilket som ska vara i nämnaren för att ge en korrekt 

proportionalitet.  
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Syntes kemi 1: Texten är komplicerad att följa och skriven på ett väldigt torrt språk utan användning 

av liknelser. Den använder sig enbart av kemiska uttryck vilket kan leda till att det uppfattas som 

svårare för elever som precis ska börjat lära sig att förstå kemiska beräkningar. Texten använder sig 

av många olika förklaringar på samma sak, det leder dock till mer förvirring än tydlighet eftersom 

det skrivs med ett jobbigt språk;  

“/.../ 2 vätemolekyler reagerar med 1 syremolekyl bildas 2 vattenmolekyler. /.../ 20 

vätemolekyler reagerar med 10 syremolekyler bildas 20 vattenmolekyler och att då 

2*6,022*1023 vätemolekyler reagerar med 6,022*1023 syremolekyler bildas 

2*6,022*1023. Det innebär att 2 mol vätgas reagerar med 1 mol syrgas under 

bildning av 2 mol vatten.” (Henriksson, 2011, s. 139). 

Texten fortsätter sedan med att visa sambandet mellan massorna som reagerar. Denna typ av 

förklaring kan dock ses som svår att hänga med i då det aldrig blir någon paus eller förklaring till 

varför dessa exemplifieringar används förens i slutet av texten. I slutat av texten presenteras även en 

tabell som visar tydligare på vad som sägs, vilket kan ge en större förståelse till vad de försöker visa 

på. Exemplen kan ses som svåra då de använder ord som ‘fullständig förbränning’ utan att förklara 

vad detta innebär i textstycket över, exemplen saknar även en skriftlig förklaring till vad det är som 

utförs. 

Gymnasiekemi 1: Texten är upplagd på ett logiskt sätt och är lätt att läsa och följa med i. Den är dock 

tämligen torr och saknar bilder eller jämförelser. Förklaringen av hur substansmängdsförhållanden 

kommer ur reaktionsformler är tydlig och samma reaktionsformel används för detta som i förklaringen 

av hur beräkning genomförs. Beräkningsförklaringen består av en steg-för-stegmetod med 

förklarande text för varje steg, i förklaringen poängteras vilket ämne som ska var i täljaren för att ge 

proportionaliteten. Metoden, och en förkortad version av den utan förklaringar, används sedan i 

exempel. I ett av exemplen ska endast en reaktionsformel skrivas, men denna används sedan i nästa 

exempel där stegmetoden nyttjas. Det exemplet utgår dock från densitet vilket är en formel som inte 

presenterats tidigare i boken.   

NE’s kemibok: Texten i sig är skrivet på ett modernt språk, det saknas dock jämförelser och texten 

använder sig enbart av “kemiska” exempel. Texten är även kortfattad och inte alltför beskrivande, 

detta kompenserar exemplena för då dessa har en tydligare förklaring för tillvägagångssätten som 

används. En nackdel är dock att eleverna får ett exempel vilket saknar förklaring, som förberett dem 

för exemplet, och kan ge eleverna en känsla av att det är svårare än nödvändigt. 

5.3.2. Begränsande reagens 

I tabell 8 presenteras hur de deltagande lärarnas huvudbok lägger fram området begränsande reagens. 
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Tabell 8: Kodningsschema för läroböcker gälande begränsande reagens. 

Kategori Kemiboken 1 Gymnasiekemi 1 Syntes kemi 1 NE:s kemibok 

Eleverna 

uppvisar 

problem 

Nej Ja Ja Nej, annan 

metod används. 

Textmängd Mer än en 

halv sida 

Mindre än en 

halv sida 

Finns inte Mindre än en 

halv sida. 

Textkvalité Mycket tydlig 

och 

förklarande 

Förklarar 

innebörden av 

begreppet, inte 

hur det används 

- Förklarar vad 

det är, inte hur 

eleverna kan gå 

tillväga för att 

jobba med det. 

Används 

jämförelser 

Ja, med en 

fotbollsmatch 

Nej - Nej 

Exempelmängd 1 styck 1 styck 1 styck, 

nämner 

överskott 

1 styck 

Exempelkvalité Uppdelad i 

steg med 

förklarande 

text 

Uppdelad i steg 

med förklarande 

text 

Dåligt, saknar 

förklarande 

text. 

Bra, förklarar 

hur eleverna kan 

gå tillväga i 

tankegången. 

 

Kemiboken 1: Tydlig text som är enkel att följa och förstå. Begreppet presenteras inte bara, utan 

tankesättet för att kunna genomföra beräkningar visas också där samma reaktionsformel används som 

då substansmängdsförhållanden presenteras “Om det finns 2 mol koppar men bara 0,5 mol svavel kan 

det bildas högst 0,5 mol kopparsulfid. Koppar finns då i överskott.” (Borén et. al. 2018, sid. 183.) 

Dessutom används en jämförelse med avbytare på en fotbollsmatch. “Antalet spelare på planen är 

begränsat till 11 från varje lag. Reserverna på bänken kan ses som överskott som inte deltar i spelet.” 

(Borén et. al. 2018, sid. 184.) En viktig poängtering boken gör är att eleverna alltid vid beräkning 

måste räkna ut samtliga reaktanters verkliga substansmängd och att det är den begränsande 

reaktantens substansmängd som avgör hur mycket produkt som bildas. Exemplet som presenteras 

använder också samma formel och beräkningen är uppdelad i steg med förklarande text. Stegen följer 

beräkningsmodellen som presenterades för substansmängdsförhållanden. 
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Gymnasiekemi 1: Kort och otydlig text som endast förklarar vad begreppet innebär och inte något 

om hur beräkningar genomförs och knappt något om hur eleverna ska tänka. Ingen reaktionsformel 

presenteras tydligt utan en reaktion används vilkens reaktionsformel presenterades 11 sidor tidigare. 

Exemplet som används är uppdelat i steg med förklarande text. Stegen följer beräkningsmodellen 

som presenterades för substansmängdsförhållanden. 

Syntes kemi 1: Boken saknar ett stycke som enbart nämner eller ens beskriver begränsande reagens. 

Boken har ett exempel som nämner att ett ämne finns i överskott utan att ha förklarat vad detta 

innebär, exemplet är även svårt och saknar tydlig förklaring för tillvägagångssättet. 

NE´s kemibok: Texten inom detta område är mycket kort, den förklarar fenomenet översiktligt men 

ger ingen metod för eleverna att ta sig an problem inom detta område. Exemplet kompenserar dock 

för detta och har en bra förklaring hur eleverna kan tackla sådana problem. Här uppstår dock problem 

som nämnts tidigare att eleverna blir ombedda att lösa en exempeluppgift där de inte fått någon bra 

förklaring på hur sådana problem ska behandlas, detta kan ge eleverna uppfattningen att området är 

mycket svårare än det egentligen är vilket kan leda till att de ger upp innan de försökt. 

5.3.3. Koncentrationsberäkningar 

I tabell 9 nedan redogör för hur de deltagande lärarnas huvudbok introducerar 

koncentrationsberäkningar. 

Tabell 9: Kodningsschema för läroböcker gälande koncentrationsberäkningar. 

Kategori Kemiboken 1 Gymnasiekemi 1 Syntes kemi 1 NE:s kemibok 

Eleverna 

uppvisar 

problem 

Nej Nej Ja Nej, annan 

metod 

används. 

Textmängd 2 sidor 1 och en halv sida Mindre än en 

halv sida. 

Finns inte 

Textkvalité Bra 

förklarande 

text. Dock 

uppdelad, där 

den första 

delen saknar 

exempel i 

texten vilket 

Tydligt 

förklarande text, 

presentationen av 

hur eleverna 

räknar är dock 

något otydlig 

Bra, dock bara 

kemispråk. 

- 
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finns i den 

andra delen. 

Används 

jämförelser 

Nej Ja, med saft Nej - 

Exempelmängd 5 stycken 2 stycken 2 stycken 1 styck 

Exempelkvalité De två första 

exemplen 

(varav ett är 

komplicerat) 

saknar 

förklarande 

text, vilket 

finns i olika 

grad för de tre 

andra. 

Exemplen saknar 

till större delen 

förklarande text 

Börjar med ett 

svårt exempel, 

saknar 

förklarande 

text. 

Formeln för 

beräkningen 

tas upp i 

exemplet men 

ingenstans i 

texten över. 

Exemplet är 

bra och enkelt 

men saknar 

förklaring 

innan. 

 

Kemiboken 1: Texten förklarar tydligt vad koncentration är och hur formeln för beräkning ser ut, 

dock ges till en början inget exempel på en reaktion och hur eleverna ska tänka. Exemplen saknar 

förklarande text. Det andra exemplet sker i steg, men inkluderar densitet vars beräkningsformel inte 

presenterats tidigare. Texten är uppdelad så att koncentrationer av hela lösningar presenteras separat 

från koncentrationen av separata joner i lösning. För joner i lösning är texten tydligare och ett exempel 

nyttjas vilket används för att exemplifiera hur eleverna ska tänka. Exemplen sker i steg och de två 

första har förklarande text, medan det sista nästan bara visar beräkningen. 

Gymnasiekemi 1: Texten är tydlig och introduceras med hjälp av en jämförelse till saft. Där det till 

en svag saft sätts koncentrat, medan en stark saft spädes med vatten. Ett salt används för förklaring, 

men någon reaktionsformel visas inte och vid förklaringen av hur eleverna ska tänka presenteras inte 

formeln som används vid beräkning tydligt. Beräkningsformeln presenteras separat i marginalen samt 

i en sammanfattning där också samband med molmassa presenteras. Texten är ändå tämligen enkel 

att följa och förstå. Exemplen är uppdelade i steg, men saknar tydligt förklarande text. Också här 

finns i marginalen en tydligare förklaring, i detta fall gällande hur koncentrationen av joner i en 

saltlösning beräknas. Detta presenteras inte tydligt i texten.   

Syntes kemi: Texten i sig är bra, dock skriven på ett torrt språk och saknar jämförelser. Bra är att de 

visar alla sätt formeln kan skrivas om. De börjar med ett exempel där eleven måste beräkna ytterligare 
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variabler än enbart koncentrationen för att sedan efter det exemplet ha ett som är mycket enklare där 

enbart koncentrationen behöver beräknas. Genomgående genom exemplena saknas en skriftlig 

förklaring på vad det är som görs utan enbart formler och siffror. 

NE’s kemibok: Denna saknar helt förklaring i texten, sedan kommer ett väldigt enkelt exempel där 

formeln slängs in men där tydlig förklaring saknas för vad det är som förväntas av eleverna eller 

någon tydlig förklaring hur eleverna ska lösa liknande problem. 

Det går i och med detta att se att det inom alla områden finns stora skillnader i hur böckerna 

presenterar informationen. Som synes ägnas olika stora delar och olika mängd exempel i böckerna 

till områdena. Texten i böckerna är överlag bra, men kan i vissa fall vara torr. Inom området 

begränsande reagens brister dock förklaringarna inom de flesta böckerna, och saknas helt i Syntes 

kemi 1, där endast Kemiboken 1 har en tydligt förklarande text. På området 

koncentrationsberäkningar är det NE:s kemibok som saknar textlig förklaring. De övriga böckerna 

har en överlag förklarande text, även om Kemiboken 1 har en något underlig layout. När det gäller 

exempel inom områdena substansmängdsförhållanden och begränsande reagens skiljer Syntes kemi 

ut sig genom att sakna förklarande text i exemplen, vilket finns i övriga böcker. Inom området 

koncentrationsberäkningar saknar dock alla böckerna till olika grad förklarande text. Något som är 

relativt ovanligt i böckerna är jämförelser till vardagslivet. Endast Kemiboken 1 och Gymnasiekemi 

1 gör sådana och Gymnasiekemi 1gör det endast inom ett område.  
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6. Diskussion 

Inom detta kapitel presenteras diskussionen. Denna kommer presenteras uppdelad i underrubriker för 

att skapa mer struktur för både författarna och läsarna. Diskussionen kommer vara upplagd efter 

ordningen frågeställningarna presenteras under rubriken 1.1. Viktigt att poängtera är att denna 

undersökning är för liten för att kunna dra några riktiga slutsatser, det som presenteras nedan är 

således enbart trender som kan urskiljas ur resultatet. 

6.1. Skillnader i lärarnas undervisning 

Utifrån denna undersökning kan det urskiljas att det finns vissa skillnader i hur lärare undervisar i 

Sverige. Detta kan bero på många olika faktorer. De faktorer som denna undersökning utrett 

presenteras nedan i kombination med vad dessa skillnader i undervisningen kan tänkas bero på.  

6.2. Faktorer som kan påverka skillnaderna 

Utifrån denna undersökning blir det tydligt att det finns en viss skillnad i hur olika lärare väljer att 

undervisa inom just stökiometriområdet. Vad det råder större tvivel om är exakt vilka faktorer som 

kan vara orsaken till dessa skillnader. De faktorer denna undersökning fokuserat på är; det geografiska 

området, vilken storlek det är på skolan lärarna är verksamma på, hur länge de deltagande lärarna har 

varit aktiva som lärare samt åldern på de deltagande lärarna. Utifrån dessa faktorer kan vissa tendenser 

anas, dock kan inga riktiga slutsatser dras utifrån dessa på grund av storleken på undersökningen. 

När det gäller det geografiska området kan det skönjas att lärarna från Norrbottens län och Skåne län 

använder sig av alla valmöjligheter, huvudboken, övriga läromedel och övriga metoder. Stockholms 

län använder sig däremot inte alls av övriga läromedel. Viktigt att notera är att detta inte 

nödvändigtvis säger så mycket då det kan bero på en blandning av alla faktorer. Som exempel kan 

skolstorleken nämnas där det i Norrbottens län fanns representanter från alla tre storlekar som 

presenterades: liten, mellanstor och stor skola. I Stockholms län fanns enbart representanter från en 

stor skola och från Skåne län fanns enbart lärare från liten, och mellanstor skola. Även lärarnas olika 

åldrar och hur länge de arbetat kan ha haft effekt. Detta kommer vara fallet för alla faktorer som 

undersökts, dock kan det ses starkare samband gällande andra faktorer än det geografiska området 

vilket tyder på att dessa faktorer spelar en större roll än just det geografiska området de deltagande 

lärarna är verksamma. 

Gällande storleken på skolorna återfinns ett tydligare mönster. Skolor som klassas som liten skola 

använder sig mestadels av den huvudsakliga läroboken och till en liten del övriga metoder, medan 
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både mellanstor skola och stor skola använder sig av en blandning av alla tre. Dock använder sig 

mellanstora skolor i större utsträckning av övriga läroböcker än stora skolor.   

En hypotes om varför lärarna på de små skolorna inte använder sig av övriga läroböcker är att skolan 

de är verksamma på helt enkelt inte har de resurser som krävs för att köpa in mer än en typ av lärobok. 

Dessa lärare använder sig även i mindre grad av övriga metoder vilket kan bero på att dessa lärare 

kanske är den enda läraren inom sitt ämne på skolan. Att arbeta ensam kan vara svårt gällande att 

utveckla sin egen undervisning då läraren inte har någon att diskutera undervisningen med och lätt 

kan gå in i ett vanemönster hen själv inte ser. Detta kan leda till att lärarna helt enkelt inte har energin 

att utveckla undervisningen själv och då helt enkelt bara följer lärobokens upplägg. Ytterligare en 

intressant aspekt gällande små skolor ät att lärare i Skåne län, där två skolor räknas som små, är de 

som till minst grad använder sig av läroboken vilket inte stämmer med den övergripande tendensen. 

När det gäller mellanstora skolor använder sig lärarna mest av den huvudsakliga boken. Det 

intressanta med mellanstora skolor ses när de andra metoderna analyseras. Lärarna som arbetar på 

dessa skolor använder sig i högre grad av övriga läroböcker än övriga metoder. Detta kan bero på att 

dessa skolor har lite bättre resurser vilket innebär att de kan köpa in en annan kemibok till lärarna så 

att de kan jämföra och välja den bok vars metod lärarna tycker är bättre. Det kan kanske fortfarande 

bara finns en eller två lärare per ämne på skolan, men dessa arbetar inte nödvändigtvis inom samma 

program. Detta kan leda till samma effekt som på små skolor, att lärarna inte har energin att själva 

utveckla området utan arbetar enligt upplägget böckerna presenterar. 

På stora skolor finns det en större spridning, där är det lika många som använder sig av huvudboken 

som övriga metoder. Detta kan bero på att lärarna på de stora skolorna har ämnesmässiga arbetslag 

eller helt enkelt har kollegor inom samma ämne. De har således möjlighet att planera med sina 

kollegor hur undervisningen ska se ut. På dessa skolor utgår lärarna mindre från övriga läroböcker. 

Detta kan vara en effekt av att användningen av övriga metoder är mycket högre vilket kanske ses 

som mer värdefullt än att ha möjligheten att använda sig av en annan lärobok i sin undervisning.   

Gällande åldern på de deltagande lärarna och hur länge de arbetat som lärare kan det ses liknande 

tendenser. Det finns dock viss vikt i att diskutera dessa separat. Lärare som enbart arbetat mellan 1–

9 år använder sig bara av sin huvudsakliga kemibok eller en annan lärobok. Detta kan till stor del 

bero på att dessa lärare inte arbetat tillräckligt länge för att ha haft möjlighet eller tid att utveckla 

området själva, utan de förlitar sig istället på kemiboken i stor utsträckning för att underlätta för sig 

själva.  
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Ytterligare en faktor gällande hur länge lärarna arbetat som kan finnas intressant är att lärare som 

arbetat mellan 10–19 år enbart använder sig av en övrig metod. Dock är detta inte en bra 

representation av denna grupp då det enbart är en sådan lärare med i denna undersökning. Lärarna 

som arbetat 20–29 år har den största spridningen i metoderna som används, detta är den enda av 

grupperna som använder sig av alla metoderna. Det är lika många som använder sig av huvudboken 

som använder sig av övriga metoder och en liten del som använder sig av övriga läroböcker. Detta 

kan bero på att dessa lärare har haft möjligheten att utveckla sin undervisning genom åren och då inte 

känner behovet av att använda sig av andra läroböcker. De kan också var nöjda med den bok de 

använder varför de inte känner något behov av att använda sig av någon annan.  

De lärarna som arbetat 30+ år använder sig i allra högst grad av sin huvudsakliga bok, det finns en 

lärare som under ett moment använder sig av någon övrig metod. Detta kan bero på ett flertal olika 

anledningar. Det kan vara så att dessa lärare har arbetat sig igenom väldigt många ämnesplaner för 

kemi och hade en bra planering för dessa, men att de nu när de börjar närma sig slutet av sin karriär 

känner att de inte har energin att planera om inom detta område. Det kan vara så att dessa lärare hade 

en helt annan utbildning när de läste till lärare och att denna utbildning hade helt andra traditioner än 

den vi har idag. Eftersom dessa lärare är de som också är 60+ år går tendensen att se även där.  

Gällande åldern på lärarna använder sig lärarna som är mellan 40–46 år till störst del huvudboken, 

därefter övrig lärobok och en lärare använder sig under ett moment av en övrig metod. Detta stämmer 

bra överens med vad de lärarna som arbetat 1–9 år presenterade och kan bero på samma effekter. De 

lärarna som är 50–59 år gamla använder sig enbart av sin huvudsakliga bok eller övriga metoder. 

Även detta stämmer bra överens med lärarna som arbetat mellan 10–29 år. Det som skiljer är att en 

lärare som arbetat mellan 20–29 år är mellan 40–49 år gammal, vilket kan förklara den lilla skillnaden. 

Även detta kan då förklaras på samma sätt som tidigare.  

6.3. Användning av böcker 

Som synes under rubrik 5.3, läroboksanalysen, kan vissa elever uppvisa svårigheter inom specifika 

områden med användande av vissa böcker. Elever vars lärare inte använder de böckerna verkar 

däremot inte uppvisa problem inom områdena. Detta stöds till viss del av den forskning som framförs 

under rubrik 2.3 där det poängteras att böcker som stöd för eleverna kan vara ett tveeggat svärd 

eftersom elevernas förståelse inte alltid stöds av läroböckernas undervisningsmodeller. Under samma 

rubrik ovan nämns också att figurer i böcker kan ha likadan effekt på eleverna. Detta är inte något 

författarna av den här studien valt att analysera under rubrik 5.3, men det kan ändå vara värt att nämna 

figurers vikt för elevers förståelse eller oförståelse. Att lärare är medvetna om att böckernas 
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undervisningsmodeller och figurer inte nödvändigtvis ger ett gott understöd till elevernas förståelse 

är en trolig anledning till att de väljer att använda sig av övriga läromedel eller metoder.  

En intressant aspekt med användandet av läroboken är att alla deltagande lärare har fyllt i att det utgår 

från boken till grad 3 eller mer på en femgradig skala. Detta stämmer överens med forskningen som 

framförs under rubrik 2.3. När lärarna tillfrågades vilken metod de använder för att introducera olika 

beräkningar var det dessutom alltid minst 50 % som indikerade att de använder sig av huvudboken i 

sin undervisning. Dock använde resterande 50 % sig av någon annan metod för att presentera 

beräkningar inom många av dessa områden, antingen ett övrigt läromedel eller en helt annan metod. 

Detta kan möjligen förklaras med att de använder boken upplägg som mall för att planera 

undervisningen och inte nödvändigtvis innehållet. Det kan också bero på att lärarna utgår från boken 

mer ifråga om andra områden än just stökiometri.  

Eftersom det enbart är en lärare som använt sig av NE’s digitala kemibok och att denna lärare inte 

använder boken inom alla områden för stökiometriundervisningen kommer denna bok inte diskuteras 

här. Utifrån resterande böcker som använts diskuteras varför eleverna kan uppleva svårigheter inom 

vissa områden av stökiometri eller möjliga anledningar till varför de inte gör det. 

Gällande Kemiboken 1 kan det konstateras att lärarna inte upplever att eleverna har några svårigheter 

gällande substansmängdsförhållanden, begränsande reagens eller koncentrationsberäkningar. Detta 

kan bero på att boken ofta använder sig av jämförelser som kan kopplas till elevernas liv och inte är 

kemiskt kopplade. Detta görs inom alla områden som analyserats under rubrik 5.3 utom 

koncentrationsberäkningar. Det är oftast en bra mängd text som är skrivet på ett språk som kan bidra 

till att eleverna förstår texten, alltså inte skrivet på ett allt för vetenskapligt sätt. Gällande 

substansmängdsförhållanden använder sig texten även av en steg-för-stegförklaring som hjälper 

eleverna med hur de ska gå tillväga för att lösa liknande problem. I exemplen som används finns 

oftast en tydlig förklaring för hur eleverna kan lösa dessa problem. Även här är det gällande 

koncentrationsberäkningar som detta sviktar något och kan ses som aningen sämre. Det gäller dock 

enbart de två första exemplen som presenteras eftersom de inte har någon förklarande text.  

Gällande Gymnasiekemi 1 kan det fastslås att lärarna upplever att deras elever uppvisar svårigheter 

gällande begränsande reagens. Detta kan bero på att texten som används för att förklara detta fenomen 

är väldigt kort, den har även en något oklar förklaring då enbart teorin kring området förklaras och 

ingenting om hur eleverna ska tänka kring framtida beräkningar eller uppgifter inom området. Texten 

använder sig inte av någon form av jämförelser som eleverna kan koppla till. Exemplet som används 

har dock förklarande text för hur eleverna kan gå tillväga för att lösa dessa problem. Nackdelen med 

att vänta med förklaringen till ett exempel är att författarna av boken då antar att alla elever läser 
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dessa exempel och att de lägger en stor del av deras fokus på dessa. Denna tro må fungera på 

högpresterande elever, elever som inte är högpresterande kan dock missa dessa exempel och då inte 

få de hjälpsamma tips som finns i dem. De kan sedan försöka lösa problem inom området med enbart 

en förklaring av begreppet och inget tillvägagångssätt.  

Lärarna upplever dock inte att eleverna uppvisar några svårigheter gällande 

substansmängdsförhållanden eller koncentrationsberäkningar med användande av Gymnasiekemi 1. 

Detta kan bero på att det finns en bra mängd text för eleverna att läsa igenom. 

Substansmängdsförhållandetexten innehåller även en steg-för-stegförklaring liksom den Kemiboken 

1 har, men Gymnasiekemi 1 använder sig också av en sammanfattning av dessa steg för att göra det 

extra tydligt för eleverna. Denna text använder sig inte av några jämförelser, men det finns ett flertal 

exempel. Det första av dessa innehåller en tydlig förklaring för hur dessa typer av uppgifter kan lösas 

med steg-för-stegförklaringen samt presentation av ett exempel som är relativt komplicerat, så att 

eleverna får se olika svårighetsgrader på frågor. Gällande koncentrationsdelen använder sig boken av 

en jämförelse rörande saft. Det finns dock inte så många exempel och dessa saknar en förklarande 

text gällande tillvägagångssättet.  

Undersöks samma sak gällande Syntes kemi 1 kan det konstateras att lärarna upplever att deras elever 

uppvisar svårigheter inom substansmängdsförhållanden, begränsande reagens och 

koncentrationsberäkningar. Detta kan vara beroende på texten inom alla dessa områden är antingen 

väldigt kort eller inte finns alls, begränsande reagens. Texten är även skriven på ett vetenskapligt 

språk som kan leda till att eleverna upplever texten som svårläst. Boken använder sig inte av några 

jämförelser som eleverna kan knyta an till och exemplen som ges saknar förklarande text och kan 

börja med ett svårt exempel för att sedan gå vidare till lättare.  

Ytterligare en intressant aspekt att diskutera är anledningen till varför lärarna väljer att använda sig 

av några andra läromedel än sin huvudsakliga kemibok. Som diskuteras ovan finns det böcker som 

är mer eller mindre bra gällande innehåll, svårighet på texten, exempel kvalitet med mera. Detta kan 

leda till att lärare antingen kompletterar sin undervisning genom att använda sig av övriga metoder 

som de själva konstruerat utifrån vad de ser som bra undervisning. Användningen av övriga metoder 

kan även vara effekten av undervisningskulturen på lärarutbildningen. Att lärare anpassar sin 

undervisning efter eleverna och dessutom arbetar med att utveckla den premieras där och att inte göra 

det arbetet kan därmed ses som bristande. Läraren får således aldrig vara nöjd med den undervisning 

hen lägger fram utan måste ständigt utveckla och förnya sin undervisning för att nå alla elever i 

klassrummet. En dålig kemibok kan även leda till att lärarna helt enkelt byter ut delen i boken som 



Diskussion 

44 
 

de anser sämre och använder sig av vad en annan kemibok presenterar för att läraren anser att denna 

bok har en bättre förklaring.  

6.4. Stökiometriska svårigheter 

Flera av svårigheterna som lärarna menar att eleverna har är sådana som presenterats belägg för under 

rubrik 2.1.2. Exempelvis presenterar Shadreck och Enunuwe (2017) svårigheter att förstå mol. I deras 

artikel sker icke-förståelsen gällande mol i relation till ett räkneproblem vilket innebär att det kan 

vara svårt att säga var elevernas brister ligger; i det matematiska, i det kemiska, i en kombination 

därav eller till och med i kopplingen däremellan. Att flera lärare presenterar förståelse av 

molbegreppet som en svårighet hos eleverna verkar dock indikera att det är just där problemet ligger, 

vilket också styrks av Chandrasegaran et. al. (2009). En av lärarna, Stockholm L1, gjorde faktiskt en 

poäng av att förståelse av molbegreppet är grunden till att förstå beräkningar inom kemi. Det kan 

tänkas att IUPAC:s nya definition av mol kommer förtydliga begreppet för eleverna, eftersom den 

nya definitionen har tagit bort kopplingen till massa och endast pekar på antalet enheter. Dessutom 

tar det bort möjligheten att olika läroböcker, och länder, har olika definitioner. Det är dock viktigt att 

lärarna faktiskt implementerar denna nya definition, även om den är så pass ny att den inte kommit 

med i läroböckerna än.  

Som vissa studier poängterar kan vissa elever ha problem med att balansera reaktionsformler. Detta 

är inte något den här studien har undersökt, men skulle kunna vara något som är värt att undersöka i 

vidare forskning inom området. Vissa av de problem lärarna i den här studien poängterat inom 

beräkningar kan därmed vara beroende av att eleverna har problem inom att balansera 

reaktionsformler istället för att vara specifikt kopplat till något av de i studien undersökta områdena. 

Att elever har svårt inom uppgifter som rör begränsande reagens är något som det finns stora belägg 

för inom tidigare forskning. En del av problemen kan tänkas vara kopplade till de som rör 

proportionaliteter i stort där också beräkningar gällande substansmängdsförhållanden ingår. 

Chandrasegaran et. al. (2009) poängterar att elever som behandlar kemiska problem som problem 

utgående från den matematiska termen proportionalitet hade större framgång än andra. Detta är något 

lärare bör ta i beaktning. Kanske kan ett samarbete ske med matematiklärare för att ge eleverna en 

solid grund att bygga resten av sina beräkningar på. En specifik metod som kan underlätta 

stökiometriska beräkningar där proportionaliteter är grunden, i vilket substansmängdsförhållanden 

och begränsande reagens ingår, är konceptuella fält. Detta är en metod som har sin grund i matematisk 

forskning och går ut på att i ett fyrdelat fält placera in de substansmängder, både stökiometriska och 



Diskussion 

45 
 

verkliga, som är tillgängliga för att sedan använda fältet för att få fram den substansmängd som är 

intressant för svar eller vidare uträkning (Ramful, & Narod, 2014).  

Som en av lärarna, Norrbotten 3, poängterar kan elever ha problem när lösningar blandas, vilket sker 

vid exempelvis titrering inom fällningsreaktioner. Så länge beräkningen är beroende av endast en 

reaktionsformel torde de konceptuella fälten vara till hjälp även här. De kan också hjälpa vid 

beräkningar som inkluderar fler reaktionsformler exempelvis när först en primär standard skapas 

vilken sedan används för att kontrollera en sekundär standard och därefter används för att bestämma 

en lösnings koncentration. Lim (2012) poängterar att när antalet variabler som ingår i en räkneuppgift 

blir fler, exempelvis med fler reaktionsformler eller fler beräkningssteg, ökar förvirringen hos 

eleverna. Han presenterar också en annan metod för att underlätta detta vilket är tabellering. 

Tabellering innebär att använda en tabell för att skapa ett beräkningsflöde. I tabellens kolumner kan, 

vid koncentrationsberäkningar, placeras substansmängd, koncentration och volym, det vill säga den 

data som finns och senare den som räknas ut. Tabellens rader blir de beräkningssteg som genomförs. 

6.5. Vidare forskning 

Eftersom denna undersökning är för begränsad för att ge tydliga resultat skulle den kunna göras om 

men på en större skala. Det vill säga med fler deltagande lärare samt ett större antal skolor från olika 

delar av Sverige.  

Det går också att undersöka andra variabler, som till exempel att jämföra friskolor med kommunala 

skolor samt skillnaden mellan skolor som har mer än en lärare i samma ämne kontra skolor med 

enbart en lärare inom ämnet. Vidare aspekter som skulle kunna undersökas är skillnader i 

stökiometriundervisningen mellan olika länder. 

Ytterligare en aspekt som skulle vara intressant att undersöka är elevernas syn på undervisningen. 

Alltså undersöka både hur lärare undervisar samt elevernas syn på dennes undervisning. Det skulle 

även vara intressant att utöka undersökningen till andra områden inom kemin eller till och med helt 

andra ämnen för att se om liknande tendenser kan observeras inom dessa andra områden och vad de 

möjligen kan bero på. 
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7. Slutsats 

Utifrån denna undersökning kan det urskiljas att det finns skillnader i hur lärare undervisar, både i 

vilka ord de använder för att beskriva vissa begrepp samt vilka metoder de använder sig av för att 

förklara beräkningar för sina elever. Det som dock inte går att urskilja från denna undersökning är 

exakt vad dessa skillnader beror på. Det kan urskiljas olika tendenser och framföras teorier vad dessa 

tendenser beror på, men det kan inte dras några riktiga slutsatser. Det som är viktigt att poängtera är 

att detta enbart handlar om ett visst område inom kemiundervisningen, stökiometri, och kan inte 

appliceras på andra områden. Varken inom kemi eller inom något annat ämne.  

Den tydligaste tendensen som går att urskilja ur denna undersökning är att antalet år de deltagande 

lärarna varit aktiva inom yrket samt vilken ålder de deltagande lärarna har spelar stor roll över hur de 

väljer att lägga upp sin undervisning. En annan tendens som är någorlunda tydlig är att storleken på 

skolan spelar roll i hur undervisningen ser ut. Den geografiska aspekten verkar dock, enligt denna 

undersökning, inte ha särskilt stor inverkan på hur undervisningen ser ut.  

Utifrån vad lärarna själva beskriver använder alla de deltagande lärarna boken, på en skala 1–5, enligt 

en trea eller högre. Detta styrks av att det alltid på frågor gällande vilken metod de använder i sin 

undervisning är minst 50 % av lärarna som svarar att de använder metod som presenteras av sin 

huvudsakliga kemibok. På frågan rörande substansmängdsberäkningar är det till och med 62,5 % som 

använder sig av sin huvudsakliga kemibok. Resterande 50 % respektive 37,5 % använder sig då av 

antingen övriga läroböcker eller övriga metoder. Gällande de svårigheter eleverna uppvisar kan det 

konstateras att lärare som använder sig av Syntes kemi 1 som huvudbok upplever att deras elever 

uppvisar svårigheter inom alla områden gällande beräkningar förutom substansmängdsberäkningar. 

Lärare som använder sig av Gymnasiekemi 1 upplever däremot att deras elever uppvisar svårigheter 

enbart inom begränsande reagens. Lärarna som använder sig av Kemiboken 1 upplever däremot inte 

att deras elever uppvisar några svårigheter inom något beräkningsområde.  
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Bilaga 1 

Examensarbete 2 

Tack för att du har valt att delta i vår enkät!  

Vi är två studenter från Linköpings universitet som studerar till ämneslärare inom gymnasiet i ämnena 

kemi och biologi. Vi ska under våren skriva vårt andra examensarbete. Resultaten av denna enkät 

kommer att användas i detta examensarbete vars syfte är att undersöka hur olika skolor i Sverige 

introducerar beräkningar inom området stökiometri i kemiundervisningen. Om du vill kan du få 

tillgång till examensarbetet efter att det lagts fram.  

 

Informationen gällande vilken skola du arbetar på är till för oss som analyserar resultaten, för att 

kunna särskilja enkättagarna, och kommer inte presenteras i examensarbetet utöver i vilket län skolan 

är belägen och viss översiktlig information såsom antalet legitimerade lärare och andel elever med 

examen. Du har rätt att avbryta enkäten när som helst utan att ge en anledning.  

1. Vilken skola arbetar du på? 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

○ 1–9 år 

○ 10–19 år 

○ 20–29 år 

○ 30+ 

3. Hur gammal är du? 

○ <30 år 

○ 30–39 år 

○ 40–49 

○ 50–59 

○ 60+ 

4. Har du en lärarlegitimation?  

○ Ja 

○ Nej 

○ Vill ej svara 

 

5. Vilken bok använder du i din undervisning? 
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6. Hur mycket utgår du från boken? 

 

 

 

7. Vilka läromedel använder du utöver boken i din undervisning? 

 

 

Definitioner av olika begrepp. 

Här nedan kommer några frågor kring hur du definierar olika begrepp som kan kopplas till 

stökiometri. Här vill vi ha ganska korta presentationer av definitionerna du använder i din 

undervisning. 

8. Hur definierar du begreppet mol? 

 

9. Hur förklarar du begreppet substansmängd? 

 

10. Hur förklarar du begreppet molmassa? 

 

 

Hur presenterar ni beräkningar? 

Här nedan presenteras vissa områden inom stökiometri där beräkningar genomförs. För att göra det 

enkelt för både dig och oss har vi svarsalternativ där du kan säga att du använder lärobokens eller ett 

annat läromedels presentation av beräkningar inom det specifika området. Om du inte känner att du 

använder någon av dessa kan du klicka i övrigt och därefter beskriva metoden du använder för att 

presentera beräkningar inom området. 

 

11. Hur presenterar du beräkningar gällande substansmängd, som innehåller 

massa och molmassa? 

○ Enligt lärobokens metod 

○ Enligt annat läromedels metod 
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○ Övrigt 

12. Hur presenterar du beräkningar rörande substansmängdsförhållanden? 

○ Enligt lärobokens metod 

○ Enligt annat läromedels metod 

○ Övrigt 

13. Hur presenterar du beräkningar gällande begränsade reagens? 

○ Enligt lärobokens metod 

○ Enligt annat läromedels metod 

○ Övrigt 

14. Hur presenterar du beräkningar innehållande koncentration, 

substansmängd och volym? 

○ Enligt lärobokens metod 

○ Enligt annat läromedels metod 

○ Övrigt 

15. Om boken du använder presenterar mer än en metod, beskriv den du 

använder. 

 

16. Om du angett att du använder ett annat läromedels metod. Vilket är detta 

läromedel? Referera tydligt till det så att vi kan hitta det! Om läromedlet 

presenterar flera metoder var vänlig och beskriv den metod du använder. 

 

Avslutande frågor 

Här kommer några avslutande frågor om hur eleverna upplever området. 

17. Inom vilken/-a av dessa punkter anser du att dina elever tenderar att 

uppvisa lägst förståelse?  

❏ Definitionen av mol 

❏ Begreppet substansmängd 

❏ Begreppet molmassa 

❏ Substansmängdsberäkningar innehållande molmassa och massa 

❏ Beräkningar rörande substansmängdsförhållanden 

❏ Beräkningar rörande begränsande reagens 

❏ Koncentrationsberäkningar innehållande substansmängd och volym 
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❏ Övrigt 

18. Upplever du att majoriteten av dina elever kan ta till sig av din undervisning 

inom området stökiometri? 

○ Ja 

○ Nej 

○ Vill ej svara 

19. Godkänner du att informationen i denna enkät används i ett 

forskningssyfte? 

○ Ja  

○ Nej 

 

 


