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Sammanfattning    
Naturvetenskapen är abstrakt, speciellt inom kemin. Atomer och molekyler är osynliga och måste 
åskådliggöras med strukturer och modeller. Modeller kan man bygga för hand med hjälp av kulor och 
pinnar eller så kan man visualisera modeller på datorn. För det första är det intressant att veta hur 
modeller visualiseras i läroböcker. För det andra hur eleverna tolkar visualiseringarna. För det tredje 
vilken attityd eleverna har till 3D-visualisering. En förstudie för identifikation av innehållsligt fokus 
utfördes. Vidare analyserade jag läroböcker genom att till att börja med identifiera de bilder som 
används i respektive bok i de avsnitt där dipol och geometrisk form behandlas och därefter följer en 
analys av de utvalda bilderna. Mot bakgrund av ovanstående resonemang har jag undersökt hur elever 
tolkar dipol och geometrisk form genom bildanalys av läroboksbilder och interaktiva 3D-modeller. 
Elever fick svara på enkäter med öppna frågor som sedan bearbetades för att se skillnader och likheter 
vad eleverna visualiserat. Vidare utformades en enkät utefter likertsystemet för att undersökta 
elevernas attityd till 3D-visualisering. Undersökningen visar dessutom hur eleverna läser en lärobok 
eftersom en fråga var utformad för att ge svar på det. Resultatet av min undersökning blir alltså att 
förstudien visar att elever anser dipol abstrakt. Läroböcker visar relativt många modeller och olika 
varianter av modeller. Vidare använder man sig av de konventionella symbolerna δ- och δ+. De flesta 
visar en bild från vardagen. Enligt min undersökning finns det vissa skillnader och likheter på hur 
eleverna tolkar läroboksbilder och 3D-visualisering. Eleverna är positiva till 3D-visualisering och de 
anser att det abstrakta blivit mer konkret med 3D-visualisering. 
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1. Inledning 
 

Naturvetenskapen är abstrakt, speciellt inom kemin. Atomer och molekyler är osynliga och 

måste åskådliggöras med strukturer och modeller. Modeller kan byggas för hand med hjälp av 

kulor och pinnar eller så kan de visualiseras med hjälp av modeller på datorn. Av egen 

erfarenhet är det strukturer som åskådliggörs mest och man får tänka sig hur den ser ut i 3D 

miljö. Verktygen som används i skolan, tavlan, läroböcker och OH-bilder visar endast 2D.  

Genom att bygga modeller kan molekylen framställas i 3D, men om det är stora molekyler 

kan man underlätta genom att använda 3D-visualiserade och animerade modeller på datorn.  

Jag började fundera kring visualisering av molekyler under mina kemistudier. Jag skulle 

kunna rita upp flera strukturformler och hade svårt att minnas hur de såg ut. Jag började leta 

på internet efter 3D-modeller och upplevde att dessa modeller gav mig mer information. Det 

gjorde att jag hade lättare för att rita upp strukturformeln. Jag vill, mot bakgrund av  

ovanstående resonemang framföra några funderingar. För det första är det intressant att veta 

hur modeller visualiseras i läroböcker. För det andra hur eleverna tolkar visualiseringarna. För 

det tredje vilken attityd eleverna har till 3D-visualisering. När det gäller abstrakta föresteelser 

så talar man ofta om att människan skapar sig en mental bild av det osynliga. Den mentala 

bilden är individuell, men den bör komma så nära den konkreta verkligheten som möjligt.  
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2. Introduktion  
 

Kemi är abstrakt och behöver åskådliggöras för att bli mer konkret. Ett sätt är att använda sig 

av modeller som gör det osynliga synligt. Mot bakgrund av ovanstående kan man säga att det 

är intressant att undersöka modeller och framförallt i form av 3D-visualisering. För att få en 

översikt kring forskning av begreppen kemisk bindning, dipol och geometrisk form 

studerades dessa i databasen (http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/download_stcse.html.) 

Det visade sig att det bedrivits mycket forskning kring kemisk bindning, däremot hittades 

ingen forskning kring dipol och inom geometrisk form var det ett fåtal men då framförallt 

inom matematiken. Jag fann en forskning kring geometrisk form och organisk kemi. Man kan, 

med hänsyn till detta, konstatera att en undersökning därmed var befogad. 

 

2.1 Syfte  

Syftet är att genom 3D-visualisering titta på molekylers geometri (karakteriseras av 

regelbundna formelement) och därmed även se modeller som är dipoler (Molekyl med ojämn 

laddningsfördelning). Som en följd av detta resonemang vill jag för det första analysera 

läroböcker. För det andra ska elever utföra en bildanalys av läroboksbilderna och 3D-

visualiseringen för att veta hur de tolkar och resonerar kring bilderna. För det tredje 

undersöka vilken attityd elever har till 3D-visualisering och om de anser att det som var 

abstrakt har blivit mer konkret. 

 

2.2 Frågeställningar 

Hur visualiseras dipol och geometrisk form i läroböckerna? 

Hur tolkar eleverna; 

– läroboksbilderna? 

– 3D-visualiseringen? 

Vilken attityd har eleverna till 3D-visualisering? 

Anser eleverna att det som var abstrakt har blivit mer konkret genom 3D-visualisering? 
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3. Litteraturgenomgång 
 

 

 3.1 Kemi är abstrakt 
Jag vill börja med en beskrivning av Säljö (2003), det är ett exempel från en lärobok i kemi 

där vatten introduceras. Lärobokstexten är abstrakt och skriven i tredje person. Förståelsen 

ligger framförallt i att förstå begrepp och termer istället för att förstå själva kemin som är 

syftet med en lärobok. ”Den är i sig en produkt av denna miljö och den skapar också villkor 

för lärande. Inriktningen mot att lära texten i sig, snarare än att inrikta sig på vad texten 

handlar om.”(Säljö 2003, s. 218-219) Vidare tar Sjöberg (2000) upp att eleverna upplever att 

naturvetenskapliga ämnen är abstrakta och teoretiska. ”Huvudsaken måste vara att få fram att 

teorierna och abstraktionerna är nyttiga redskap för att förstå och beskriva den konkreta 

verkligheten.”(Sjöberg 2000, s. 75) Lärarnas tidning intervjuar Ola Nordqvist som har tagit 

emot vetenskapsakademins Ingvar Lindqvistspris för att han försöker göra kemin mer 

konkret. Nordqvist menar att om eleverna ska förstå konkreta problem måste eleverna ha 

förstått det grundläggande i kemin. ”Kemi är svårt för det är så abstrakt. Att förstå kemi är 

som att bygga ett träd där man hakar på gren för gren.”(Lagerlöf 2007, s. 44)   

Gilbert (2005, s. 269)tar upp i sin bok Visualization in Science Education att när man framför 

naturvetenskapen är det av ett trefaldigt slag i form av makro, mikro och symbolisk nivå. 

Detta gör att det är svårt att lära sig naturvetenskap.  

Man kan, mot den bakgrunden, hävda att kemi är abstrakt och för att eleverna ska förstå kemi 

måste man använda verktyg som ger den mest verklighetstrogna bilden. 

 

3.2 Visuell information och forskning 

I fråga om det visuella språkets betydelse, vill jag börja med att ta upp en jämförelse. 

Forskning kring det verbala språket har pågått i tusentals år. Däremot är det drygt 35 år sedan 

man startade en förening vid namn International Visual Literacy Association IVLA för att 

forska kring det visuella språkets betydelse. (Wærn 2004, s. 11) Ken Museth berättar i en 

artikel i Naturvetaren (2006) att han kan se två huvudsakliga syften med visualisering. Dels 

för experter som studerar nya fenomen men framförallt till icke experter. Han menar att vi kan 

alla relatera till visuell information.(Wilnerzon 2006, s. 12)  
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Detta avsnitt syftar till att ta upp visuell information utifrån betraktarens perspektiv. 

Varseblivning är ett begrepp som finns både inom psykologin och inom konstvetenskapen, 

det handlar om att bli medveten om, framförallt genom synsinnet. ”Såväl tidigare som senare 

forskare har föreslagit att människor tycks ha två oberoende inre system, ett som känner och 

ett som tänker. Till detta kommer ett som vill. Därifrån vår tendens att skilja på emotion, 

kognition och motivation.”(Wærn 2004, s. 15) Kognition kan sammanfattas med en 

människas inhämtning, bibehållande och användning av kunskap. Här följer tre aspekter på 

visuell kognition, för det första att ha förmågan att mentalt förstå information från bilder, för 

det andra bildminne och för det tredje bildvisualisering vilket innebär att ha förmågan att 

mentalt skapa och förändra inre bilder.(Wærn 2004, s. 181)  

 

Gilbert (2005) betonar vikten av att ha en metakognitiv förmåga (reflektera över sitt eget 

tänkande) när man lär sig naturvetenskap, framförallt när det gäller visualisering. Han 

beskriver att elever behöver ha en ”metavisual capability”, här följer tre förmågor som eleven 

bör bemästras för att definieras att ha en ”metavisual capability” För det första spatial 

visualisering, förmågan att förstå tredimensionalitet från tvådimensionella representationer 

och vice versa. För det andra spatial orientering, förmågan att föreställa sig hur en 

tredimensionell representation ser ut från olika perspektiv. För det tredje spatial relation, 

förmågan att visualisera de effekter som uppstår vid inverkan av reflektion och inversion. 

(Gilbert 2005, s. 21) 

 

I samband med detta en beskrivning av semiotiken, läran om tecken, att utveckla en förståelse 

kring teckenlära. Tecken finns överallt i vår vardag och de måste tolkas. Det är ett sätt att 

kommunicera visuellt. Ett tecken har två sidor för det första en uttrycksida som kallas det 

betecknande, för det andra en innehållssida som kallas det betecknade. Vidare kan semiotiken 

delas in i symboler, index och ikoner. Symboler är konventionella och man har kommit 

överens om hur de ska tolkas. Index är sambandet mellan två företeelser ex fingeravtryck. 

Ikoner är en avbildning av något oftast något som motsvarar verkligheten. Tecken kan ha en 

grundbetydelse (denotation) och en bibetydelse(konnotation). (Carlsson 2001, s. 31) 

Kozma (2000) beskriver hur viktigt det är med symbolsystem och verktyg för att förstå det 

osynliga i kemins värld. Oftast används enkla pilar och krumelurer som beskrivning. ”These 

could include specialized graphics packages, such as molecular drawing and modeling 

packages that are similar to those used by scientists.However,they may also include animation 

tools that allow students to explicitly illustrate these processes” (Kozma 2000, s.138) 
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Kozmas uppfattning är att man ska utnyttja sig av olika verktyg och att det kan leda till att 

eleverna kan få ett nytt sätt att tänka och prata om naturvetenskapen. Kozma lät elever 

använda ett dataprogram 4M CHEM där det fanns olika representationer som synkroniserades, 

makro i form av foto och video, micro i form av animeringar och symbolisk i form av 

kemiska ekvationer. Det visade sig att elever som använt detta inlärningsmaterial hade bättre 

resultat på provet (posttest).(Gilbert 2005, s. 271) 

 

Vidare kommer en beskrivning av tre olika sätt av framställning inom kemiundervisningen. 

För det första en konkret, materiell metod, som innebär att man bygger upp modeller för hand 

med hjälp av kulmodeller. För det andra en symbolisk metod, som innebär bilder av kemiska 

symboler, ekvationer och formler. För det tredje en visuell metod, som innebär visualisering 

av grafer, diagram, animeringar, 2D-strukturer, 3D-modeller och ”virtual models”. 

(Gilbert 2005 s 13) 

 
”Det var den holländske kemisten J. H. van 't Hoff och den franske kemisten J. A. Le Bel som 

oberoende av varandra år 1874 upptäckte det tetraedriska arrangemanget av grupperna runt 

den centrala kolatomen.” (The Official Web Site of the Nobel Foundation (2007)). För över 

hundra år sedan visste man att molekylerna var tredimensionella. Genom att bygga modeller 

kan molekylen framställas i 3D, men om det är stora molekyler kan framställningen 

underlättas genom att använda 3D-visualiserade, animerade och interaktiva modeller på 

datorn.  Modeller kan vara en imitation av verkliga objekt, det kan vara miniatyrer av något 

man vill tillverka i full storlek och det kan vara modeller som man inte kan se och känna för 

att de är för små för att upptäckas med blotta ögat. Det osynliga måste bli synligt med hjälp av 

modeller. (Sjöberg 2000, s. 51) 

 

Vidare beskrivs hur visualisering som verktyg kan hjälpa människan att förstå modeller.  

3D-visualisering av molekylmodeller (virtual model) ökar elevers förmåga att utveckla 

”metavisual capacity” och främjar förståelsen.(Gilbert 2005, s. 5).  ”Moderna datorprogram 

kan också användas som verktyg för att skapa modeller, simulera skeenden osv. och 

därigenom utveckla problemlösningsförmågan och dynamiskt tänkande.”  

(Skolverket 2003, s. 69). Flera forskares resultat tyder på ”att vårt minne för bilder är 

överlägset vårt minne för ord.” (Wærn 2004, s. 179). Elever lär sig mer om man använder sig 

av bilder i undervisningen. ”Det vi lär oss från bilder verkar stanna längre i minnet än 

information som vi tar emot verbalt.” (Wærn 2004, s. 185) 
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Inom kemin använder man sig av elektronformel, strukturformel, kalottmodeller, modeller 

med pinnar och kulor och fischer projektion för att visualisera molekyler. Genom läroböcker 

kan man visa dessa modeller i 2D men i verkligheten är modellerna tredimensionella. Man får 

i hjärnan omvandla och tänka sig att 2D-bilderna är tredimensionella. Vilken visualisering 

människan ser beror på perspektivet, i verkligheten är allt tredimensionellt det vill säga det 

finns bredd, höjd och djup. En bild har bara bredd och höjd. (Wærn 2004, s. 86) 

Det vill säga att läroboksbilder är endast tvådimensionella och för att få ett djup och därmed 

komma närmare verkligheten kan eleverna titta på interaktiva 3D-modeller.  Genom en 

interaktiv 3D-visualisering kan de se och fysiskt vrida och vända på modellen. ”Den 

viktigaste insikten när det gäller hur datorn kan hjälpa öga och hjärna att extrahera mönster, 

att hitta det vi söker och att se sammanhang är att vi kan arbeta interaktivt med datorn. Med 

”interaktivt” menar vi i detta fall att den fysiska formen av bilden kan förändras av 

åskådaren.”(Wærn 2004, s. 107) Här följer tre viktiga moment vid visualisering av interaktiva 

3D-modeller. För det första kan eleven välja vilken modell de anser visar den bästa bilden, det 

är givetvis efter tycke och smak, ex kalottmodellen eller pinnar och kulor modellen. För det 

andra kan eleven fysiskt vända och vrida molekylen eller låta datorn arbeta genom att låta 

molekylen rotera. För det tredje kan eleven se hur krafterna är fördelade i molekylen genom 

olika verktyg 

 

Från 1970-talet har forskare intresserat sig för molekylmodeller och då i form av de man 

bygger för hand. Forskare har upptäck att det är ett effektivt sätt att lära eleverna 

molekylernas struktur och de fann att elever som använde modeller fick bättre betyg.  

(Gilbert 2005, s. 270) 

 

Forskning kring dataanimerade interaktiva 3D-modeller eller ”virtual models” som de kallas 

är från mitten av 1990-talet. Universitetsstudenter ansåg att det var enklare att förstå 

rymdstrukturen genom ett interaktiv molekylmodellprogram. Elever har i undersökningar 

påstått att de har fått en bättre insikt om begreppet modell och de kunde förklara på ett 

varierat sätt olika fenomen gentemot kontrollgruppen. Vidare ska jag ta upp att 87 % av 

elever upplever att deras uppfattning om modellers tredimensionalitet ökade genom att titta på 

modeller i programmet Spartan. 38 % av eleverna ansåg att det abstrakta blev mer konkret. 37 

% ansåg att det var roligt att arbeta med datorer och att programmet var lätt att använda.  
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Canning och Cox lät elever använda sig av visualiserings verktyget Rasmol i klassrummet och 

i projekt, 85 % av eleverna ansåg att det ökar deras förståelse för biomolekyler och protein 

strukturer. (Gilbert 2005, s. 270) 

 

Inom organiska kemin har flera undersökningar utförts där de kommit fram till att en 

kombination av att bygga modeller för hand och att använda dator för att titta på ”virtual 

models” ökade elevernas förståelse av strukturer, isomerer, polaritet och funktionella grupper. 

Eleverna ökade också kapaciteten att transformera 2D-strukturer till 3D-strukturer och vice 

versa. (Gilbert 2005, s. 271) 

 

Vidare avser jag att ta upp att läroboken är ett viktigt medie för lärare i skolan. Det har visat 

sig i undersökningar att läroboken används upp till 72 % på lektionerna i Sverige. Däremot 

används bilderna i läroböckerna i avsevärt mindre utsträckning det visade sig att i en studie av 

lektionsbeskrivningar att bilder används endast upp till 3,2 % på lektionerna. Här kan även 

tillfogas att övriga bildmedier används i ännu mindre utsträckning. (Wærn 2004, s. 168) 

Undersökning av Pettersson 1991 visar att elever och lärare har mycket olika uppfattning om 

hur mycket man använder sig av bilder. Lärarna anser att de för det mesta pratar om de bilder 

som finns i läroboken. Eleverna ansåg att det hände ibland. Vid läxläsning anser bara några få 

elever att de lär sig någonting från bilderna. (Wærn 2004, s. 168-169) En studie av 

naturkunskapsböcker från slutet av 1800-talet och en Cd-rom från slutet av 1900-talet, visade 

det sig att bildtänkandet inte skiljer sig särskilt mycket. Däremot hade de äldre illustrationerna 

en klar ide om hur eleverna skulle utnyttja dem tillsammans med texten. (Wærn 2004, s. 172) 

I en undersökning av grundskoleelever har det visat sig att endast 43 % av eleverna kunde 

beskriva vad en sekvens instruktiva bilder gav för information. Sammanfattningsvis 

konstateras att elever och lärare måste lära sig mer om bilder och bildkommunikation. 

(Wærn 2004, s. 176-177) 

 

”The various form of 2D and 3D representation support an understanding of different, yet 

overlapping, aspects of models.”(Gilbert 2005, s. 5). Mot bakgrund av ovanstående kan man 

ta upp hur viktigt det är att man visar flera och olika visualiseringar av samma fenomen. 

Eleven kan visualisera 2D-modeller i sin lärobok, bygga modeller för hand och med hjälp av 

datorn visualisera 3D-modeller. Visualisering bör vara ett centralt tema  i undervisningen 

enligt nedanstående citat ”Models and modelling play key roles in science and hence should 

do so in science education.” (Gilbert 2005, s. 4)  
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Avslutningsvis kan man dra slutsatsen att modeller är viktiga för att förstå kemi, nedanstående 

resonemang sammanfattar denna slutsats. ”Begreppet modell används ofta när man jämför det 

okända, osynliga eller abstrakta med något som är mer känt eller konkret. En modell är en 

slags bild av verkligheten.” (Sjöberg 2000, s. 82)  

 

3.3 Styrdokument och kursplaner 

Till att börja med står det i styrdokumenten under kunskap och lärande ”Det väsentliga är att 

skolan skapar bästa samlade betingelser för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling. (Lpf 94, s. 6) Styrdokumentet tar upp kognition och därmed bör visuell 

kognition ingå i de villkoren. 

 

Allmänt i kursplanen för gymnasiet och ämnet kemi tar kursplanen upp att eleverna ska få en 

förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion. Därefter följer att göra 

iakttagelser, beskriva, tolka och förklara kemiska förlopp med naturvetenskapliga modeller. I 

fråga om kognition kan man peka på förmåga att utifrån kemiska teorier, modeller och egna 

upptäckter reflektera över iakttagelser i sin omgivning, Vidare beskrivs i kursplanen att med 

datorer ökar möjligheterna till insamling av data, mätning, simulering och analys av kemiska 

förlopp. Till att börja med finns det ingenting i mål som eleven ska uppnå efter avslutad kurs i 

Kemi A och Kemi B om 3D-visualisering. Det enda som man belyser är modeller i samband 

med kemisk bindning och strukturer och modeller inom organisk kemi och biokemi. Vill 

elever lära sig om tredimensionalitet får de läsa kursen form, som är en påbyggnadskurs inom 

ämnet bild. I grundkursen Bild och form tar man upp att kunna analysera och tolka olika typer 

av bild- och formspråk. (Skolverket 2007) 

 

Enligt studier där man intervjuat lärare, fotografer, grafiker, forskare och tecknare var alla 

ense om att bilden har en svag ställning i skolan. (Wærn 2004, s. 172) Här kan även tillfogas i 

bildning och kunskap som är ett särtryck ur läroplanskommitténs betänkande skola för 

bildning poängterar man vikten av betydelsen att lära sig behärska det visuella språket, ”Att 

läsa och tolka bilder är inte en förmåga som utvecklas av sig själv, den måste man få arbeta 

med. Bildspråket synes framöver bli en allt viktigare form för kommunikation och påverkan.” 

(Skolverket 2003, s. 71) Vidare ska tilläggas att man även tar upp att bildämnet har en 

nyckelroll när det gäller att förstå och tolka bilder.  
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4. Metod 
Undersökningen består av en förstudie för identifikation av innehållsligt fokus, samt en 

huvudstudie bestående av fyra delar. Jag vill börja med att ta upp en förfrågan som jag gjorde 

som förberedelse inför huvudstudien. Förstudien utfördes i en klass på gymnasiet som läser på 

naturvetenskapliga programmet och som läst färdigt kurserna i kemi. Eleverna fick titta i sina 

läroböcker som de haft under sin studietid och de skulle fokusera på bilderna i böckerna. 

Skriftligt fick de besvara frågan; När du tittar på bilderna, vad upplever du som abstrakt?  

 

4.1 Huvudstudien  

1. Bildanalys av läroböcker En enkel bildanalys genomförs genom att utgå från denotation, 

man gör en bildbeskrivning utifrån vad och hur man ser bilden och dess innehåll. Därefter 

utgår man från konnotation och tolkar uttryck. (Carlsson 2001, s. 58) Inledningsvis 

identifieras de bilder som används i respektive bok i de avsnitt där dipol och geometrisk form 

behandlas(se bilaga 5) Därefter följer en analys av de utvalda bilderna med avseende på tre 

aspekter. För det första vad är det för modeller/strukturer? För det andra finns det fotografier 

som visar vardagliga fenomen? För det tredje vilka övriga symboler visas och om de då är 

konventionella. Med konventionell menar man att de flesta människorna(i en viss kultur) 

förstår vad symbolen syftar på. I detta fall handlar det om konventionella symboler i kemi. 

 

2. Eleverna analyserar läroboksbilder ur läroboken de själva har använt under sina 

kemistudier. Bildanalysen genomförs genom att eleverna får svara på några öppna frågor, i 

form av en enkät, undertiden de tittar på bilderna. Bilderna bestod av elektronformel, 

strukturformel, kalottmodell och modell av pinnar och kulor. Representerades av metan, 

vatten, väteklorid, ammoniak och koldioxid. De tre frågorna som besvarades var; Beskriv en 

dipol, beskriv molekylernas geometriska form och vilken/vilka bilder tittade du på för att lösa 

föregående uppgifter, där alternativ var elektronformeln, strukturformeln, kalottmodell och 

modell med pinnar och kulor. Dessutom besvara varför de tittade på de bilderna.(se bilaga 1) 

 

3. Eleverna analysera 3D-modeller på Internetsidan www.3dchem.com. Det genomförs 

genom att de följer en beskrivning (se bilaga 3) och efter det får de svara på några öppna 

frågor kring 3D-visualiseringen i form av en enkät. (se bilaga 2) 

3D-visualiseringen bestod av följande frågor; Beskriv en dipol, Vilka 3D-modeller är dipoler? 

Varför? Beskriv molekylernas geometriska form. Vilka skillnader ser du?  
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Dra dig till minnes hur du arbetade med programmet när du analyserade den sista 3D-

modellen. Beskriv vad du klickade på och vilken ordning. (sistnämnda frågan kommer jag ej 

att ta upp i resultatet, eftersom den inte tillförde undersökningen något relevant mer än att 

man kan se att eleverna arbetat med programmet.)   

 

4. Kvantitativ utvärdering i form av en enkät. Där elevernas attityd till 3D-visualisering 

framgår och om de anser att det abstrakta blivit mer konkret genom 3D-visualiseringen. 

Frågorna är utformade utifrån likertssystemet så att man kan göra en värdering av svaren. 

Utvärderingen har även en fråga kring hur eleverna läser en lärobok.(se bilaga 4) 

 
4.2 Urval 

I fråga om urval utifrån bildanalysen av läroböcker, har jag undersökt följande läroböcker; 

Andersson S., Sonesson A., Stålhandske B., Tullberg., (2000) Gymnasiekemi A. 

Borén H., Larsson M., Lif T., Lilleborg S., Lindh B., (2005) Kemiboken A. 

Henriksson A.,(2000) Kemi kurs A. 

Henriksson A.,(2006) Syntes A.  

Pilström H., Wahlström E., Lüning B., Viklund G., (2000) Modell och verklighet A. 

 

I fråga om urval utifrån de tre enkäterna utfördes undersökningen i en klass på gymnasiet som 

läser naturvetenskapliga programmet och som läst färdigt kurserna i kemi. Det är för övrigt 

samma klass som jag genomförde förstudien. Det är 22 elever varav 6 killar och 16 tjejer. 

Dessa elever har läst Kemi A och Kemi B således har de erfarenhet av dipol och geometrisk 

form. Eleverna går sista året på naturvetenskapligt program på en sedvanlig gymnasieskola i 

fjärde storstadsregionen i Sverige. 

 

4.3 Genomförande 

Vid utformningen av enkäter tänkte jag i första hand utifrån bildanalys. Hur och vad är det 

eleverna ser. Genom att de får beskriva begreppen, utifrån att de titta på bilder kan jag få fram 

uttryck för vad de visualiserar. I undersökningen kring attityder har jag utgått från vad som 

står i Bryman (2002), vill man få reda på attityder använder man sig av likertsystemet. 

Utvärderingen bestod av 9 attitydsfrågor (se bilaga 4 )där Ja, absolut gav 5 poäng och Nej, 

absolut inte gav 1 poäng. 
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Undersökningen utfördes under tre timmar på elevernas skola. Jag började med att förklarade 

att det var viktigt att varje elev var och en för sig tolkar och analyserar och skriver det de 

tänker på. Därefter beskrevs  undersökningens tre delar, att den bestod av en analys av 

läroboksbilder,  en analys av 3D-visualiserings och en utvärdering. Eleverna informerades 

också om att det är viktigt att de inte pratar med varandra under genomförandet av 

undersökningen. 

 

4.4 Bearbetning av data 

Tillvägagångssätt vid bearbetningen var att jag överförde elevernas alla svar från de öppna 

frågorna. Respektive frågas svar på var sitt blad. Dessa svar tillsammans med frågan 

analyserades genom att se skillnader och likheter. Därefter sorteras olika begrepp som 

eleverna använder i sina beskrivningar. Dessa sammanfattas i en tabell(se bilaga 6) för att 

urskilja mönster. Varje elevs svar är angivet i tabellen. Tabellen sammanfattas genom 

cirkeldiagram för få en helhetsbild av identifierade uppfattningar. Elevernas attityd överförs 

till arbetsblad i Excel, varje elevs svar bearbetas genom att beräkna ut medelvärden. Dessa 

sammanfattas i tabell(se bilaga 6). Därefter beräknas fler medelvärden ut. 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Jag utgick från Vetenskapsrådets rekommendationer om informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.(Vetenskapsrådet) Jag frågade min mentor som var 

lärare i klassen om jag fick utföra min undersökning hos dem. Jag fick en lektion till 

förfogande. Inga elever protesterade. Endast jag har analyserat svaren och materialet kommer 

endast att användas i forskningssyfte. 

 

4.6 Kriterier för forskning 

Om man utgår från de tre viktigaste kriterierna reliabilitet, replikation och validitet som i tur 

och ordning beskriver tillförlitlighet, reproducera och giltigt i ett visst sammanhang.  

(Bryman 2002, s.43) Om undersökningen skulle genomföras på nytt bör resultatet bli 

likvärdigt, min undersökning kan upprepas genom att jag beskriver genomförandet och 

bearbetningen. Jag anser att det är en god trovärdighet genom att svaren på enkäterna visar det 

mått som undersökningen var avsedd att mäta. Jag har fått fram många svar att analysera 

eftersom 22 elever svarat på frågorna.  
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5. Resultat 

 
5.1 Förstudien 

Jag vill förstärka genom att upprepa beskrivningen av den förfrågan som jag gjorde till elever 

på naturvetenskapliga programmet. Eleverna fick titta i deras läroböcker som de haft under 

sin studietid och de skulle fokusera på bilderna i böckerna. Jag frågade dem vad de upplevde 

abstrakt, därefter fick de skriva upp det på var sin lapp. Förstudien resulterade i följande 

begrepp och antal som angivit begreppet kan sammanfattas med nedanstående lista. 

 

Begrepp Antal svar 
Bindningar 9 
Dipol 8 
Jämvikt 4 
Elektromotorisk kraft 3 
Elektrokemi-Daniells element 2 
Elektrolys 2 
Entalpi 2 
Titrering 2 
Polymerer 2 
Polär och Opolär 1 
Kolväten 1 
Aminosyror 1 
Proteiner 1 
Elektrokemiska spänningsserien 1 
Oxidationstal 1 
Buffertlösning 1 
Cellandningen 1 
Katabolism 1 
Trans/deaminering 1 
Citronsyracykeln 1 
 
Jag vill tillägga att förstudien visar 8 svar på dipol. Vilket i sin tur visar på att det var en av de 

begreppen som flera elever ansåg abstrakt. Därmed påvisas undersökningens innehållsliga 

fokus dipol och geometrisk form. 
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5.2 Läroboksanalys 

Inom kemin är det strukturformel(Lewis formel), molekylmodeller (kalottmodell eller pinnar 

och kulor), orbitaler och Fischer projektion som visualiserar molekylernas geometriska form. 

Läroböcker på gymnasienivå innehåller sällan orbitaler men något mellanting mellan 

molekylmodell och orbital som jag kallar ”moln”modell, denna modell bygger på VSEPR-

modellen att fria elektronpar kräver mer utrymme än bundna par. Det gör att vinklarna vid de 

bindande paren trycks ihop. Fischer projektion kallas i böckerna för tredimensionell 

strukturformel. Genom denna 2D struktur ska man då tänka sig i hjärnan hur den ser ut i 3D. 

Ytterligare en modell förekommer som kallas elektronformel där alla elektroner är 

utplacerade. Resultatet beskrivs utifrån en bildanalys, de bilder som förekommer inom 

begreppen dipol och geometrisk form finns bifogat som bilaga. 

 

Kemiboken A av Boren mfl (2005) (se bilaga 5) 

 

I denna bok använder man sig av två typer av modeller det är modellen med pinnar och kulor 

och kalottmodellen. Tillsammans med dessa har man markerat laddningen med de 

konventionella symbolerna δ- och δ+.  

Man har även en bild, ett fotografi på hur vatten böjs i ett elektriskt fält, vilket ger ett 

vardagligt fenomen som kan kopplas till laddningen i en dipol. Till sist vill jag ta upp att 

denna bok har få bilder och den har få variationer.  

 
 
Modell och verklighet A av Pilström. Wahlström, Lüning och Viklund (2000) (Se bilaga 5) 
 
I denna lärobok använder man sig av strukturformel, ”moln”modell och modell med pinnar 

och kulor.  I strukturmodellerna finns pilar för att markera riktning, att man bytt ut en rak linje 

till en pil inne i strukturen är inte konventionellt. Jag vill även tillägga att symbolerna ⊕och 

 inte heller är konventionella.  

Till sist vill jag ta upp att denna bok har en viss variation. Det saknar fotografisk bild som 

kopplar till vardagen och man har använt symboler som inte är konventionella. Där utöver 

använder man ”moln” modellen som är en förenklad modell av orbitaler. Det är frågan om 

den är konventionell i gymnasiesammanhang man bör ha ett grepp om VSEPR modellen. 
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Gymnasiekemi A av Andersson, Sonesson, Stålhandske och Tullberg (2000) (se bilaga 5) 
 

Inledningsvis behandlas att man i denna bok har en bild på ett elektriskt fält där man kan se 

hur dipolen ställer in sig i det elektriska fältet. Vidare är det två fotografiska bilder varav den 

ena visar vatten och kam och den andra heptan och kam. Men det kan skapa förvirring att på 

ena bilden viker vattenstrålen av men inte på den andra, här krävs det att man läser bildtexten 

för att uppfatta allt korrekt.  

Därefter att man visar kalottmodellen, strukturformel, orbital, modell med pinnar och kulor, 

elektronmoln(elektronformeln fast utan utmarkerade elektroner)  och elektronformeln. 

Vidare använder man sig av de konventionella symbolerna δ- och δ+. Man markerat med en 

pil riktningen +→ - på sidan om en kalottmodell. 

Slutligen kan man konstatera att man visar många bilder och det är stor variation. Man 

använder sig av konventionella symboler och modeller i stort sett förutom elektronmolnet har 

jag endast sett i denna lärobok. Man visar även exempel från vardagen. 

 
Kemi A av Henriksson (2000) och Syntes A av Henriksson (2006) (se bilaga 5) 
 
  
I följande avsnitt kommer jag att behandla två böcker på samma gång eftersom det är samma 

författare och förlag. Det visade sig att det var i princip samma bilder i den nyare boken.  

 

Till att börja med att ta böckerna upp de olika modellerna, elektronformel, kalottmodell, 

modell av pinnar och kulor, strukturformel och den ”tredimensionella” strukturformeln 

(Fischer projektion).Vidare använder man de konventionella symbolerna δ- och δ+. Därefter 

följer en fotograferad bild i form av vatten och en kam. Till sist i dessa läroböcker har man 

många bilder och variationer framförallt använder de Fischer projektion och den finns inte i 

de andra läroböckerna. Vardagliga fenomen visas i en bild. Däremot visas det samma bilder i 

den nya upplagan ingen slags förbättring har skett på dessa år när det gäller det visuella. 
 
Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta bildanalysen, läroböckerna visar relativt många 

modeller och olika varianter av modeller. Vidare använder man sig av de konventionella 

symbolerna δ- och δ+ (förutom modell och verklighet). De flesta visar en bild från vardagen. 
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5.3 Enkät  

Jag vill börja med att ta upp en av frågorna som rör läroboken. Eleverna fick besvara 

vilken/vilka bilder de tittade på för att lösa föregående uppgifter. (se bilaga 1)  

Resultatet redovisas genom nedanstående tabell, där framförs antal svar till varje bild och 

några kommentarer till varför de ansåg att den bilden var enklast för dem. 

 

Bilden; Antal svar; Kommentarer 
Elektronformel 6 – Lättare att se hur atomerna binder till 

varandra. 
– I den ser man tydligt och klart fördelningen 
av elektroner och därmed laddning och 
symmetri. 
– De bilderna är de som jag tycker är mest 
verklighetstrogna. De ger djup i bilden så man 
ser hur atomerna är placerade. 

Strukturformel 7 – De visar tydligast hur molekylen är 
uppbyggd. 
– Lättare att förstå 
– Man ser enklast på dessa bilder hur 
atomerna är fördelade och kan därmed avgöra 
hur de är placerade i förhållande till varandra 

Kalottmodell 13 – Gav mest realistisk bild av hur molekylen 
verkligen ser ut. 
– Lätt att se hur de binder till varandra 
geometriskt. 
– Eftersom det är lätt att avgöra molekylernas 
form med denna 

Modell av pinnar och kulor 11 – Den illustrerar bäst om molekylen är 
symmetrisk eller osymmetrisk. 
– För att få en bild av hur den ser ut i 
verkligheten. 
– Den tilltalade mig mest. kändes som det var 
den modell som jag enklast kunde förstå. 

 

Man kan, med hänsyn till detta konstatera att eleverna tittar på olika bilder för att skapa sig en 

egen inre bild av molekylen. Deras kommentarer handlar om att komma så nära verkligheten 

som möjligt. Att bilderna ska vara enkla att förstå och det ska vara lätt att se hur molekylerna 

är uppbyggda. Som en följd av detta resonemang vill jag ta upp en jämförelse med 

läroböckerna. Man kan alltså säga att läroböcker ska ha många olika bilder på molekyler för 

elever tolkar och förstår olika bilder olika bra. Vad varje elev var för sig har svarat redovisas i 

bifogad tabell. (se bilaga 6) 
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Jag går nu över till de övriga frågorna som jag har sammanställt i en tabell. (se bilaga 6) 

Resultatet från de öppna frågorna analyserades och resulterade i vissa begrepp, dessa begrepp 

kommer jag förklara. I tabellen(se bilaga 6) redovisas frågorna; beskriv en dipol, både när det 

gäller läroboksbilder och 3D-visualiseringen. Genom att kryssa i varje elevs svar i tabellen 

framträder ett mönster och på så sätt syns uppfattningarna tydligt. Under analysen av 

elevernas svar fann jag fem olika begrepp. 

 

Följande begrepp upptäcktes;  

Symmetrisk; Antingen har eleverna beskrivit att den kan delas och den ena halvan blir den 

andra halvans spegelbild eller så har de skrivit begreppet. 

Osymmetrisk; Antingen har eleverna beskrivit att dipolen har oregelbunden fördelning av 

ingående delar eller så har de skrivit begreppet. 

Laddning; Beskrivit att en dipol har en positiv och en negativ del, laddningsfördelning eller 

laddningsförskjutning. 

Två poler; Dipol betyder två poler, beskrivit att den har två poler, ändar, delar, kant, sida. 

Elektronegativitet; Använt begreppet. 

 

Omedelbart därefter i tabellen (se bilaga 6) redovisas om man besvarat rätt på frågan; Vilka 

3D-modeller är dipoler? 

 

Vidare redovisas frågorna; beskriv molekylernas geometriska form, både när det gäller 

läroboksbilder och 3D-visualiseringen. Genom att kryssa i varje elevs svar i tabellen 

framträder ett mönster och på så sätt syns uppfattningarna tydligt. Under analysen av 

elevernas svar fann jag fem olika begrepp. 

 

Följande begrepp upptäcktes; 

Symmetrisk; Antingen har eleverna beskrivit att den kan delas och den ena halvan blir den 

andra halvans spegelbild eller så har de skrivit begreppet. 

Osymmetrisk; Antingen har eleverna beskrivit att dipolen har oregelbunden fördelning av 

ingående delar eller så har de skrivit begreppet. 

Rak, pyramid, Musse pigg; Eleverna har beskrivit att väteklorid och koldioxid är rak, vatten 

ser ut som Musse pigg, ammoniak är en pyramid.  

Vinklar; beskrivit lutningen, att den är v-formad, har viss vinkel. 

Storlek; beskriver att vissa atomer är större än andra, olika storlek. 
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Den kvantitativa utvärderingen sammanfattas i tabellen(se bilaga 6) 

För det första redovisas första frågan (se bilaga 4); Du har fått en ny lärobok, du bläddrar 

igenom den. Hur läser du boken? Följande 3 svarsalternativ kunde eleverna välja på;  

Jag tittar på bilderna först, jag tittar på bilder och text, jag läser texten först. 

För det andra en sammanställning av varje elevs medelvärde kring deras attityd till 3D-

visualiseringen. För det tredje redovisas specifikt en av dessa attitydsfrågor nämligen, jag 

upplever att 3D-visualisering gör det abstrakta mer konkret. 

 

Till sist vill jag tillägga att vissa elever inte har svarat på vissa frågor därför ser det lite glest 

ut i vissa rader. De kan även ha svarat oreflekterat ex färgade kulor med pinnar. Vidare kan 

det bero på att eleverna har ritat av bilderna.  

 

Jag kommer nu redovisa resultatet som jag sammanställt när jag analyserat tabellen.  
Studien visar att bilderna eleverna tittade på varierade i gruppen. Jag har inte funnit något 

samband med hur eleverna läser en bok eller om killar och tjejer uppfattar det olika.  

Således visar undersökningen att elever tittar på olika bilder och har olika uppfattningar till 

varför de tittade på de bilderna. Jag kommer att sammanfatta tabellen genom att titta på hur 

många elever som beskriver varje begrepp. Identifiering av uppfattningar och sedan titta på 

skillnader och likheter. 
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Elevernas uppfattning kring läroboksbilderna tillsammans med frågan beskriv en dipol gav 

resultatet; 

 
 Elevernas uppfattning kring 3D-visualiseringen tillsammans med frågan beskriv en dipol gav 

resultatet;  

 
 

 

Jag vill även tillägga skillnaden mellan ovanstående två frågor. När eleverna studerade 

läroboksbilderna var det en högre procent av svar när det rör laddning och två poler och vid 

3D-visualiseringen har procenten sjunkit och gett en högre procent när det gäller 

osymmetrisk. 
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Elevernas uppfattning kring läroboksbilderna tillsammans med frågan beskriv molekylernas 

geometriska form;  

 
Elevernas uppfattning kring 3D-visualiseringen tillsammans med frågan beskriv molekylernas 

geometriska form; 

 
Jag vill även tillägga skillnaden mellan ovanstående två frågor. När eleverna studerade 

läroboksbilderna var det en högre procent av svar när det rör rak, pyramid, Musse pigg och 

vid 3D-visualiseringen har procenten sjunkit och gett en högre procent när det gäller vinklar. 

Även när det handlar om storlek har procenten ökat från läroboksbilder till 3D-

visualiseringen.  
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I följande avsnitt redogörs för kvantitativa undersökningen.  

Resultatet när det gäller hur eleverna läser en bok; 

 
 

Vidare redovisas elevernas attityd till 3D-visualiseringen. Bilder har ett medelvärde på 3,86, 

bild och text har ett medelvärde på 3,73 och till sist text har ett medelvärde på 4,17. 

 

Jag går nu över till vilken attityd eleverna har till 3D-visualisering. Om man ser till varje 

enskild elev, kan man se ett samband att de som har en låg frekvens av svar under tidigare 

undersökning har ett lågt medelvärde på attityden till 3D-visualisering. Om det beror på 

motivationsproblem, att de helt enkelt inte förstod uppgiften eller att de anser att 3D-

visualisering är onödigt visar inte resultatet. Däremot visar det att medelvärdet över alla 

elever var relativt högt nämligen 3,83. (5 max och 1 min) En rimlig slutsats är att eleverna är 

positiva till 3D-visualisering. 

 

Slutligen visar studien att elevernas uppfattning till om de upplever att 3D-visualisering gör 

det abstrakta mer konkret är positiv. Det totala medelvärdet när det gäller denna fråga var 

 4, 23. Resultatet tyder på att 3D- visualisering gör det abstrakta mer konkret. 

 

I följande avsnitt redogörs frågan vilka 3D-modeller är dipoler? Studien visar att endast 4 

elever hade alla rätt på frågan. Resultatet tyder på att kunskapsnivån är relativt låg efter att 

man analyserat läroboksbilder och 3D-visualisering. Å ena sidan var undersökningen inriktad 

på deras tolkning och uppfattning kring bilderna och å andra sidan kan man hävda att det är 

ett mått på tidigare erfarenhet kombinerat med undersökningens bilder. 
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Som avslutning vill jag ta upp två fall där eleverna beskrivit deras bild på ett annorlunda sätt 

gentemot de andra eleverna. 

Jag kallar den första tjejen för Filippa. När hon beskriver den geometriska formen och vilka 

bilder hon tittade på beskriver hon det på följande sätt; ”liten kärna, stort elektronmoln 

elektroner i olika skal, lutningen mellan atomerna i molekylen, olika storlek på atomer. 

Små kärnor, typ klotformade, av protoner och neutroner med elektroner som åker runt. 

Elektronmolnen är stora i förhållande till kärnan. I molekylerna delar atomer på elektronpar 

elektronmolnen går in i varandra. Molekyler och atomer består mest av tomrum även om man 

tänker sig dem mer som bilderna i läroböcker, kalottmodell. 

Kollade egentligen inte så mycket på modellerna utan tänkte mer själv, eftersom jag vet att 

molekyler inte ser ut som modellerna i verkligheten. Modellerna är ju en förenkling som gör 

det lättare att förstå, t.ex. med olika färger men om man ska beskriva en molekyl försöker jag 

mer tänka mig dem som de verkligen ser ut, finns ju vissa bilder på det, och beskrivningar i 

böcker också.” 

Det förefaller för mig att det som Filippa beskriver är orbitaler och att hon ser modellerna för 

vad de är en modell och inte verkligheten. Det är sannolikt att hon är en av de få som funderat 

kring att vid 3D-visualiseringen kan man se att en molekyl är en dipol genom ”vanderwaals 

dot surface”.(Det är små prickar som bildar moln kring molekylen och dessa moln 

symboliserar van der waals kraften kring molekylen. På detta sätt kan man se förskjutningar i 

molekylen och därmed se om det är en dipol.)  

 

Jag går nu över till den andra tjejen som jag kallar Jasmine hon beskriver till viss del också 

”vanderwaals dot surface”. När Jasmine beskriver en dipol är det på följande sätt; ”En dipol är 

en molekyl som har två ändar som antingen är lika eller olika. Polerna är uppbyggda av flera 

prickar eller inga prickar alls. Beroende på hur många prickar som omger molekylen 

bestämmer hur starka polerna är. De är dipoler för eftersom laddningarna är ojämnt fördelade 

kring molekylen. 

 

Det förefaller att 2 elever av 22 hade uppmärksammat verktyget. Sedan kan fler ha 

uppmärksammat det men inte skrivit ner det. Som bakgrund till detta resonemang är det 

viktigt att veta att eleverna fick endast en instruktion till vilka molekyler de skulle titta på, 

ingen instruktion på hur programmet fungerade. 
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6. Diskussion 
Jag kommer i tur och ordning att ta upp analysen av läroböcker, hur eleverna tolkar 

läroboksbilderna och 3D-visualiseringen, vilken attityd eleverna har till 3D-visualisering och 

tillslut om eleverna ansåg att det abstrakta blev mer konkret genom 3D-visualisering.  

 

Mitt arbete visar att läroboksbilderna som är tvådimensionella visar relativt många modeller 

och olika varianter av modeller. Vidare använder man sig av de konventionella symbolerna δ- 

och δ+ (förutom modell och verklighet). De flesta visar en bild från vardagen.  

Min undersökning gav som resultat att eleverna tittade på olika bilder och det var 10 elever av 

22 som först tittar på bilderna när de får en ny bok i sin hand därutöver var det 10 som tittade 

på bild och text. Med detta menar jag att läroböcker ska ha många olika bilder på molekyler 

för elever tolkar och förstår olika bilder olika bra.  Min uppfattning är alltså att läroböckerna 

har brister på olika plan en del har för få bilder, andra använder inte konventionella symboler 

och det kan skapa förvirring. Jag anser att det är en bra variation av bilder man använder sig 

av olika modeller, strukturer och vardagliga fenomen för att ge uttryck åt dipol och 

geometrisk form. 

 

Mitt arbete visar att elevernas tolkning av läroboksbilderna när det gäller dipol gav ett resultat 

att de såg begreppen symmetrisk, osymmetrisk, laddning, två poler och elektronegativitet. 

Min uppfattning är att många skrev ner sin egen erfarenhet av begreppet dipol (man beskrev 

själva ordet dipol= två poler). Elektronegativitet kan man inte se på bilderna det kommer från 

deras tidigare erfarenheter. Jag drar således slutsatsen att eleverna inte hade så stor hjälp av 

bilderna när de skulle beskriva en dipol. Denna slutsats drar jag för när man jämför med 3D-

visualiseringen är elevernas förklaringar mer relaterat till det visuella. Jag menar att här skrev 

många att en dipol var osymmetrisk och enligt min åsikt är det lättare att se symmetrin i en 

molekyl genom 3D-modeller. Enligt forskning har man även kommit fram till att 3D-modeller 

ökar elevernas förståelse av modeller. Min undersökning visar att elever var positiva när det 

gäller deras attityd till om 3D-visualisering ökar deras förståelse av en molekyl.  

 

Undersökningen visar att elevernas tolkning av läroboksbilderna när det gäller geometrisk 

form gav ett resultat symmetrisk, osymmetrisk, rak, pyramid, Musse pigg, vinklar, storlek. 

När eleverna analyserade läroboksbilderna beskrev de oftast formen rak, pyramid och Musse 

pigg till viss del kommer det från tidigare erfarenheter ex att vatten ser ut som Musse pigg. 
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Men min åsikt är att eleverna i större utsträckning tagit bilderna till hjälp för att lösa 

uppgiften. Jag har kommit fram till att 3D-visualiseringen fick eleverna att se andra delar som 

de inte uppfattat lika bra med läroboksbilderna. Min undersökning visar att eleverna mer har 

beskrivit vinklar och storleken på molekylerna. Vilket de inte beskrev i så stor utsträckning 

när det gäller läroboksbilder. Jag drar återigen slutsatsen att 3D-modellen har ett djup och det 

gör att eleverna uppmärksammar vinklar och storlek på ett annat sätt.  

 

Min uppfattning är att de eleverna som beskrivit storleken på atomerna till viss del ser 

vanderwaals dot surface som skulle vara en hjälp att se vilka molekyler som var dipoler. 

Enligt min åsikt har eleverna inte uppfattat det eftersom så få elever svarade rätt på vilka 3D-

modeller som var dipoler. Jag drar slutsatsen att det krävs en viss förkunskap kring 3D-

visualiseringen för att förstå den fullt ut.  

 

Mitt arbete visar att eleverna har en positiv attityd till 3D-visualisering och vilket även visat 

sig i tidigare forskning. Enligt min åsikt är det viktigt att modellerna kommer så nära 

verkligheten som möjligt för att träna upp sin förmåga att kunna se tredimensionalitet i 

tvådimensionella representationer och vice versa. Enligt forskningen har det visat sig att 

förståelsen har ökat genom visualisering av modeller, både genom att bygga för hand och att 

titta på en interaktiv 3D-modell. Jag håller med om att 3D-visualisering ökar förståelsen för 

strukturer, i alla fall från min egen erfarenhet när jag studerade kemi.  

 

Jag har kommit fram till att 3D-visualisering gör det abstrakta mer konkret. Undersökningen 

visade att eleverna hade en positiv attityd. Jag anser att det är en viktig fråga eftersom det är 

något man kämpar med som kemilärare att få allt osynligt att bli synligt och att det kan ge 

eleverna en ökad förståelse för fenomen. Jag menar att jag från början frågade eleverna vad de 

anser är abstrakt när de tittade på läroboksbilder och ett av begreppen var dipol.  Eleverna får 

använda datorn och titta på 3D-visualiseringar, vilket leder till att de anser att det abstrakta 

blivit mer konkret. Därmed drar jag således slutsatsen att tredimensionalitet är närmare 

verkligheten och därmed ökar den förståelsen för modeller och strukturer.    

 

Avslutningsvis anser jag att det visuella språket är eftersatt både inom gymnasieskolan och 

studier på universitetsnivå. Lärare och elever måste lära sig att analysera och tolka bilder för 

att bilden ska fungera som kommunikationsmedel. Bildämnet status bör höjas så att alla får 

utbildning i visuell information.  
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Min undersökning visade att de flesta elever tar bilden till hjälp när de läser en lärobok och 

eleverna tolkar och förstår olika bilder olika bra. Forskningen tar upp att elever behöver olika 

framställningar för att förstå det visuella. Jag anser att om eleverna ska förstå bilderna i sin 

lärobok i Kemi, att kunna omvandla 2D till 3D, måste eleverna få se modellerna i 3D för att 

sedan förstå hur de ska tolka bilderna i sin lärobok.  

 

Min åsikt är att man kan öka intresset för kemi om det visuella språket fick ett större 

utrymme. Vidare finns det mycket man kan undersöka när det gäller 3D-visualisering, 

exempelvis om intresset för kemi kan öka genom 3D-visualisering. Även undersökning kring 

hur eleverna skapar sin mentala bild och hur svårt eller lätt eleverna har för att omvandla 2D 

till 3D.  

 

Min åsikt är att för att förstå kemi måste man förstå tredimensionaliteten. Vi lever i en 

tredimensionell värld, men bilder är oftast tvådimensionella och för att förstå 2D-bilder måste 

man någon gång ha sett det tredimensionella.  
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Bilaga 1 Visualisering  
 
 Tjej    Kille 
 
Analys av läroboksbilder - Vilken kunskap förmedlas? 
 
 Beskriv en dipol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskriv molekylernas geometriska form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilken/vilka bilder tittade du på för att lösa föregående uppgifter? 
 Elektronformel 
 Strukturformel  
 Kalottmodellen 
 Modell av pinnar och kulor 
Varför? 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 Analys av 3D-visualisering - Vilken kunskap förmedlas? 
 
Beskriv en dipol. 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka 3D-modeller är dipoler? 
 
 
 
 
 Varför? 
 
 
 
Beskriv molekylernas geometriska form. 
 
 
 
 
 
Vilka skillnader ser du? 
 
 
 
 
 
 
Dra dig till minnes hur du arbetade med programmet när du analyserade den sista 3D-
modellen. Beskriv vad du klickade på och vilken ordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Bilaga 3  
 
Gå in på internetsidan www.3dchem.com 
 
1. Klicka på Library of inorganic structures, klicka på O, klicka på bilden för H2O, klicka på 
stora bilden för att öppna en interaktiv 3D-modell. Analysera. 
 
2. Klicka på Library of inorganic structures, klicka på O, klicka på bilden för CO2, klicka på 
stora bilden för att öppna en interaktiv 3D-modell. Analysera. 
 
3. Klicka på Library of inorganic structures, klicka på Cl, klicka på bilden för HCl, klicka på 
stora bilden för att öppna en interaktiv 3D-modell. Analysera. 
 
4. Klicka på Library of inorganic structures, klicka på N, klicka på bilden för NH3, klicka på 
stora bilden för att öppna en interaktiv 3D-modell. Analysera. 
 
5. Klicka på Library of inorganic structures, klicka på C, klicka på bilden för CH4, klicka på 
stora bilden för att öppna en interaktiv 3D-modell. Analysera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 Utvärdering 
 
Välj bara ett svarsalternativ (det som stämmer bäst med din egen uppfattning) genom att sätta ett  
kryss i lämplig ruta. 
 
1. Du har fått en ny lärobok, du bläddrar igenom den. Hur läser du boken? 
 Jag tittar på bilderna först. 
 Jag tittar på bilder och text. 
 Jag läser texten först. 
 
2. Jag upplever att det är viktigt med visualisering (åskådliggöra i bild) för min inlärning. 
 
Ja, absolut   Ja i viss mån   varken ja el nej Nej, knappast  Nej, absolut inte 
 

3. Jag lärde mig mycket av 3D-visualisering. 
 
Ja, absolut   Ja i viss mån   varken ja el nej Nej, knappast  Nej, absolut inte 

 
4. Jag upplever att kemi kan bli begripligare med 3D-visualisering. 
 
Ja, absolut   Ja i viss mån   varken ja el nej Nej, knappast  Nej, absolut inte 

 
5. Jag anser att 3D-visualisering bör användas genom hela kemikursen. 
 
Ja, absolut   Ja i viss mån   varken ja el nej Nej, knappast  Nej, absolut inte 

 
6. Jag anser att 3D-visualisering kan vara till hjälp när jag vill öka förståelsen av en molekyls 
egenskaper. 
 
Ja, absolut   Ja i viss mån   varken ja el nej Nej, knappast  Nej, absolut inte 

 
7. Jag upplever att det var enklare att avgöra om en molekyl var en dipol genom                        
3D-visualisering. 
 
Ja, absolut   Ja i viss mån   varken ja el nej Nej, knappast  Nej, absolut inte 

 
8. Jag anser att geometrisk form blev begripligare med 3D-visualisering. 
 
Ja, absolut   Ja i viss mån   varken ja el nej Nej, knappast  Nej, absolut inte 
 
9. Jag upplever att 3D-visualisering gör det abstrakta mer konkret. 
 
Ja, absolut   Ja i viss mån   varken ja el nej Nej, knappast  Nej, absolut inte 

 
10. Jag anser att genom att jag arbetet med 3D-visualisering har jag fått en förändrad bild av 
molekylens egenskaper. 
 
Ja, absolut   Ja i viss mån   varken ja el nej Nej, knappast  Nej, absolut inte 

 
 

 



 

Bilaga 5 
Kemiboken A av Boren mfl (2005) 

Bild sidan 
Vatten böjs i elektriskt fält 108 
Vatten modell av pinnar och kulor δ- och δ+ 109 
Ammoniak modell av pinnar och kulor δ- och δ+ 109 
Metan kalottmodell 109 
Koldioxid modell av pinnar och kulor δ- och δ+ 109 
Väteklorid kalottmodell δ- och δ+ 105 
H2 + Cl2 → HCl kalottmodell 105 
 
Modell och verklighet A av Pilström. Wahlström, Lüning och Viklund (2000) 
Bild sidan 
Metan strukturformel 133 
Metan ”moln”modell 134 
Metan pinnar och kulor 134 
Ammoniak strukturformel 134 
Ammoniak ”moln”modell 134 
Ammoniak pinnar och kulor 134 
Vatten strukturmodell 134 
Vatten ”moln”modell 134 
Vatten pinnar och kulor 134 
Vatten med pilar in mot syret och symbolerna ⊕och  140 
Tetraklormetan med pilar in mot syret och symbolerna ⊕och  141 
Tetraklormetan pinnar och kulor 141 
Etanol strukturformel med pil mot OH-gruppen. 141 
 
Gymnasiekemi A av Andersson, Sonesson, Stålhandske och Tullberg (2000) 
bild sidan 
Väteklorid kalottmodell  51 
Väteklorid pinnar och kulor 51 
Väte + klor → väteklorid elektronformel 51 
Kol + 4 väte → metan elektronformel 51 
Metan orbital 51 
Metan kalottmodell och modell av pinnar och kulor 52 
Metan strukturformel med bindningsvinkel 52 
Ammoniak kalottmodell och modell av pinnar och kulor 52 
Ammoniak strukturformel med bindningsvinkel 52 
Ammoniak elektronformeln upp och ned jämfört med andra modeller 52 
Vatten elektronformel 53 
Vatten kalottmodell och modell av pinnar och kulor 53 
Vatten strukturformel med bindningsvinkel 53 
Koldioxid elektronformel 54 
Koldioxid strukturformel 54 
Väteklorid elektronmoln med δ- och δ+  56 



 

Koldioxid kalottmodell med δ- och δ+ 59 
Elektrisktfält orienterar sig dipolmolekylerna 59 
Vatten kalottmodell +→ - och med δ- och δ+ 60 
Vattenstråle och kam 60 
Heptan och kam 60 
 
Kemi A av Henriksson (2000). 
bild sidan 
Vätgas + syrgas → vatten kalottmodellen 88 
Vatten elektronformel rak 89 
Vatten kalottmodell  89 
Vatten pinnar och kulor 89 
Vatten strukturformeln 89 
Vatten strukturformel med δ- och δ+ 90 
Kam och vattenstråle 91 
Metan elektronformel 92 
Metan strukturformel 92 
Metan pinnar och kulor 92 
Metan ”tredimensionell” strukturformel 92 
Ammoniak pinnar och kulor med δ- och δ+ 93 
Vatten elektronformel rak 93 
Ammoniak elektronformel 93 
Ammoniak ”tredimensionell” strukturformel 93 
Vatten ”tredimensionell” strukturformel 93 
Koldioxid elektronformeln 94 
Koldioxid strukturformel 94 
Koldioxid pinnar och kulor med δ- och δ+ 94 
 
Syntes A av Henriksson (2006) 
bild sidan 
Vatten elektronformel rak 94 
Vatten kalottmodell 94 
Vatten pinnar och kulor 94 
Vatten strukturformeln 94 
Vatten strukturformel med δ- och δ+ 95 
Metan elektronformel 98 
Metan strukturformel 98 
Metan pinnar och kulor 98 
Metan ”tredimensionell” strukturformel 98 
Ammoniak elektronformel 99 
Ammoniak ”tredimensionell” strukturformel visar fritt elektronpar 99 
Ammoniak pinnar och kulor med δ- och δ+ 99 
Vatten elektronformel rak 99 
Vatten ”tredimensionell” strukturformel visar fria elektronpar 99 
Vatten pinnar och kulor δ- och δ+ 99 
Koldioxid elektronformeln 100 
Koldioxid strukturformel 100 
Koldioxid pinnar och kulor med δ- och δ+ 100 



 

Bilaga 6 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Tjej el Kille T K K K K K T T T T K T T T T T T T T T T T 
Läroboksbilder; Vilken/vilka bilder tittade eleverna på när de löste uppgifterna? 
Elektronformel                       
Strukturformel                       
Kalottmodell                       
Modell av 
pinnar & kulor 

                      

Läroboksbilder; Beskriv en dipol. 
Symmetrisk                       
Osymmetrisk                       
Laddning                       
Två poler                       
Elektronegativ                       
3D-visualiseringen; Beskriv en dipol. 
Symmetrisk                       
Osymmetrisk                       
Laddning                       
Två poler                       
Elektronegativ                       
Vilka 3D-modeller är dipoler? 
Rätt svar                       
Läroboksbilder; Beskriv molekylernas geometriska form. 
Symmetrisk                       
Osymmetrisk                       
Rak, pyramid, 
Musse pigg.  

                      

vinklar                       
storlek                       
3D-visualiseringen; Beskriv molekylernas geometriska form. 
Symmetrisk                       
Osymmetrisk                       
Rak, pyramid, 
Musse pigg. 

                      

vinklar                       
storlek                       
Hur läser eleverna en bok? Bilder (), Bild och Text (), Texten() 
Tittar först på;                       

Vilken attityd har eleverna till 3D-visualisering? 
Medelvärde 
(5,0 är max) 

4, 
4 

3, 
1 

2, 
9 

4, 
4 

4, 
3 

4, 
4 
 

4, 
3 

3, 
1 

3, 
1 

3, 
2 

4, 
2 

4, 
2 

3, 
7 

4, 
1 

4, 
1 

4 4, 
2 

3, 
8 

4 4, 
2 

4, 
2 

1, 
9 

Jag upplever att 3D-visualisering gör det abstrakta mer konkret. 
Max 5 Min 1 5 3 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 

 




