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I kemi måste elever ofta balansera reaktionsformler. Under århundradenas lopp har det utvecklats 

olika modeller inom området reduktions- och oxidationsreaktioner och på gymnasiet idag används 

framförallt två metoder för balansering av dessa reaktioner, elektronövergångsmetoden och 

oxidationstalsmetoden.  

Syftet med denna studie var att undersöka om det förekommer några missuppfattningar eller 

svårigheter hos elever gällande elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden, samt att få 

en uppfattning om hur vanligt förekommande eventuella missuppfattningar är. Till hjälp användes 

ett frågeformulär med uppgifter av öppen karaktär där eleverna skulle balansera olika 

redoxreaktioner, samt besvara frågor som har med de två metoderna att göra. Elevernas svar 

kategoriserades och frekvensen räknades fram för varje svarskategori. Denna studie har alltså både 

kvalitativa och kvantitativa inslag.  

Resultatet visar att elever föredrar att använda oxidationstalsmetoden framför 

elektronövergångsmetoden, när de får chansen att välja. Dock definierar majoriteten av eleverna 

oxidation och reduktion utifrån elektronövergångsmetoden. Det uppstår missförstånd och 

svårigheter med båda metoderna. En del av svårigheterna kommer av att eleverna blandar ihop 

elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden. Vid balansering med 

oxidationstalsmetoden ligger svårigheterna framförallt kring balanseringen av laddningarna. 
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1 Inledning 

Kemiundervisningen på gymnasiet skall ge ”Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och 

arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas” (Skolverket, i.u.b). Ifrån egna studier i kemi vet jag 

att olika modeller och metoder kan vara till hjälp vid förståelse av ett kemiskt fenomen. Samtidigt kan 

också variansen av modeller och metoder bli ett hinder om man inte klarar att sortera upp informationen 

på ett bra sätt. I mitt kommande yrke som lärare är det av stor relevans för mig att ha kunskap om elevers 

svårigheter i det ämne jag undervisar.  

Som blivande gymnasielärare i kemi kommer det att vara min uppgift att förmedla kunskaper om olika 

kemiska metoder för att hjälpa eleverna att förstå sin omvärld med ”kemiska glasögon”. Därför är det 

intressant för mig att ta reda på hur elever idag använder sig av de metoder som lärs ut. Reaktioner där en 

eller flera elektroner överförs kallas för reduktions-oxidationsreaktioner, eller kort redoxreaktioner, och är 

ett område där olika modeller och metoder nyttjas. De flesta reaktioner som ger oss energi är 

redoxreaktioner, såsom fotosyntesen, nedbrytning av socker i våra kroppar och förbränning av organiska 

material (Zumdahl & Zumdahl, 2007). Inom detta kemiska område används mestadels två olika metoder, 

elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden, för att balansera reaktioner. Redox är ett 

kemiavsnitt som uppfattas som svårt av både lärare och elever (De Jong & Treagust, 2002, Ringnes, 1995), 

vilket jag också själv har erfarit. När De Jong et al. (2002) sammanfattade elevernas perspektiv var det 

metoderna för att balansera komplicerade redoxreaktioner som eleverna tyckte var svåra. Jag undrar om 

elever på gymnasiet klarar av att hålla isär de olika metoderna som används vid balansering av 

redoxreaktioner när de löser uppgifter? Föredrar merparten av eleverna någon av metoderna och upplevs 

någon av metoderna som extra svår? 
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2 Bakgrund 

Här redogörs för hur kemi som vetenskap har vuxit fram under historien med speciellt fokus på de 

områden som är relevanta för reduktions- och oxidationsreaktioner. De olika modeller som finns för 

balansering av redoxreaktioner listas upp och definitionerna för elektronövergångsmetoden och 

oxidationstalsmetoden kommer att anges. Vidare redovisas mål från kursplanen i kemi samt tidigare 

påträffade svårigheter som elever kan ha gällande redoxreaktioner.  

2.1 Historisk utveckling 

Sedan långt innan Jesu tid har människan känt till hur hon skall gå tillväga för att få fram ren metall ur 

malm. Vissa metaller såsom främst guld, platina, palladium och i sällsynta fall silver och koppar, 

förekommer naturligt i ren form medan andra är bundna i malm som sulfater, sulfider och oxider. Tidigt 

lärde sig människan att om en stor mängd järnmalm värms upp med träkol kan en liten mängd rent järn 

utvinnas. Metallen fördes tillbaka till sitt grundtillstånd sades det, järnmalmen reducerades till järn. Re = 

tillbaka på latin och ducere = att föra. Det är ur detta uttryck som reduktion i kemisk bemärkelse kommer 

(Asimov, 1965, Ringnes 1995).  

Antoine Lavoisier (1743-1794) publicerade 1789 den första läroboken i kemi, Traité Elémentaire de 

Chimie, i vilken han sammanfattade den samlade kunskap som då fanns inom kemin. Genom att noggrant 

väga reaktanter och produkter i sina experiment påvisade Lavoisier lagen om massans bevarande, det vill 

säga att massa aldrig kan förstöras eller nybildas, utan bara omvandlas från en form till en annan (Zumdahl 

& Zumdahl, 2007). Han var också den som förklarade att syre ingår i förbränningsreaktioner. Lavoisier 

upptäckte att när vissa ämnen, till exempel fosfor, kol och svavel, brunnit i luft gav de sura lösningar i 

vatten. Syre fick därav namnet oxygéne på franska, som betyder stark, sur, och därefter kallade Lavoisier 

alla reaktioner med syre för oxidationsreaktioner (De Jong & Treagust, 2002, Ringnes & Hannisdal, 2006, 

Zumdahl & Zumdahl, 2007). Uttrycket reduktion förklarade Lavoisier som avgivning av syre (Ringnes, 

1995). Efter Lavoisiers tid blev vägning och mätning med exakthet ett kännetecken för alla kemister och 

Lavoisier brukar erkännas som den moderna kemins fader (Asimov, 1965). Justus von Liebig (1803-1873) 

var en tysk framstående organisk kemist (Asimov, 1965). 1837 kom han med en ny definition av reduktion 

och oxidation. Liebig beskrev hur organiska föreningar kunde reduceras i en reaktion med väte, och 

motsatt oxideras genom att avge väteatomer. Detta var något som han själv hade sett då han studerade 

processer av primära alkoholers dehydrogenering till aldehyder (De Jong & Treagust, 2002, Ringnes & 

Hannisdal, 2006).   

John Dalton (1766-1844), en brittisk lärare, gav 1808 ut en bok där han presenterade sin teori om att 

världen är uppbyggd av små partiklar, så kallade atomer, och att när olika typer av atomer binds till 

varandra bildar de en förening. Dalton skrev också att en kemisk reaktion innebär förändring i hur 

atomerna binder sig till varandra, inte att atomerna i sig förändras (Asimov, 1965). När idén om atomen 

var accepterad började man undra över atomens egenskaper. J. J. Thomson (1856-1940) var den som 
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upptäckte elektronen och såg att den hade en negativ laddning. Eftersom en atom är neutral måste atomer 

också bestå av något positivt resonerade han. 1913 lanserade dansken Niels Bohr (1885-1962) sin 

atommodell, en positiv kärna med elektroner på bestämda avstånd omkring sig, vilket är en modell som 

används inom kemiundervisningen än idag (Zumdahl & Zumdahl, 2007). G. N. Lewis (1875-1946) 

intresserade sig för elektroner. Han förklarade att bildandet av natriumklorid innebär en total förflyttning 

av en elektron från natrium till klor, och på grund av de olika laddningarna hålls saltet samman av jon-

jonbindningar. Hans definition av redoxreaktioner var elektronövergångar mellan atomer, vilka kunde 

delas upp och skrivas som två halvreaktioner (De Jong & Treagust, 2002, Ringnes, 1995).  

Lewis visade också att atomer kan dela på elektroner. Två valenselektroner delas gemensamt av två atomer 

i en kovalent bindning. Lewis ritade upp strukturer för de kovalenta bindningarna med 

elektronprickmodeller, idag också kallade lewisstrukturer (Asimov, 1965, Ringnes & Hannisdal, 2006). 

Amerikanen Linus Pauling (1901-1995) kom med en utökad förklaring till hur elektronerna i en kovalent 

bindning är fördelade 1932. Han införde begreppet elektronegativitet, vilket är ett mått på hur starkt en 

atom drar till sig elektroner, som delas med en annan atom i en bindning. Pauling räknade fram ett 

elektronegativitetsvärde för alla grundämnen, och definierade sedan bindningstyp utifrån värdeskillnaden 

mellan två atomers elektronegativitet. En liten skillnad i elektronegativitet, då är bindningen mer av 

kovalent karaktär. Ju större skillnad desto mer jonisk karaktär på bindningen enligt Pauling. I en polär 

kovalent bindning är en av atomerna lite mer elektronegativ än den andra på grund av att den drar 

elektronerna hårdare intill sig. Den andra atomen är då något mer elektropositiv. Pauling såg reduktion 

och oxidation som en överföring av elektrontäthet istället för av hela elektroner. Tack vare Paulings 

elektronegativitetsvärden kan vi innesluta reduktion och oxidation för reaktioner där elektroner inte blir 

fullständigt överförda. (Ringnes & Hannisdal, 2006, Zumdahl & Zumdahl, 2007). Amerikanen W. Latimer 

var den som efter Paulings tankar utvecklade termen oxidationstal och han gav ytterligare en ny innebörd 

av reduktion och oxidation (Ringnes, 1995). Hur Latimer definierade oxidationstal förklaras i avsnitt 2.2.  

Historiskt har alltså olika definitioner för reduktion och oxidation vuxit fram. Ringnes (1995) 

sammanfattar de olika modellerna i en tabell.  

Tabell 1: De fyra redoxmodellerna enligt Ringnes (1995)  

Modell Reduktion Oxidation 

1. Syre Avge syre Ta upp syre 

2. Väte Ta upp väte Avge väte 

3. Elektronövergångsmetoden Ta upp elektroner Avge elektroner 

4. Oxidationstalsmetoden  Minskning av oxidationstalet Ökning av oxidationstalet 
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Ringnes fyra sammanfattade modeller blir dock inte alltid tillräckliga enligt Österlund (2010) då elever kan 

välja att förklara redoxreaktioner på en makroskopisk nivå utan att blanda in någon redoxmodell. Elever 

kan förklara redoxreaktioner med ett vardagligt språk i form av ändringar i fysikaliska egenskaper som är 

synliga för ögat (Barke, Hazari & Yitbarek, 2009, Österlund, 2010). Exempelvis att magnesium vid 

förbränning bildar ett vitt pulver, magnesiumoxid. 

I min undersökning kommer jag endast att fokusera på hur eleverna använder sig av 

elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden, därför att det är dessa två metoder som 

traditionellt används vid balansering av redoxreaktioner på gymnasiet.  

2.2 Definition av oxidationstalsmetoden och elektronövergångsmetoden 

Begreppet oxidationstal är ett sätt att följa elektroner i redoxreaktioner. För ämnen som hålls ihop 

kovalent är det inte en fullständig överföring av elektroner som sker, även om det är en redoxreaktion 

(Ringnes & Hannisdal, 2006). Oxidationstal skrivs endast för enskilda atomer, och motsvarar den laddning 

atomen hade fått om det hade varit en total överföring av elektroner mellan atomerna, det vill säga om 

atomerna hade blivit joner (Barke, Hazari & Yitbarek, 2009). Fördelningen av elektronerna sker enligt 

följande;  

 Om två lika atomer binds med kovalent bindning delas elektronerna lika mellan 

atomerna. Exempel vätgas; De båda vätena har samma elektronegativitet, det vill 

säga de drar lika hårt i elektronerna och på grund av det uppstår ingen laddning. 

Därför får väte i H2-molekylen oxidationstalet 0. 

 

Figur 1: Elektronfördelningen i vätgas. 

 Elektroner som delas av två olika atomer kommer att tilldelas den atom med högst 

elektronegativitet. Exempel vattenmolekylen; Syre har högre elektronegativitet än 

väte, därför tilldelas syre de båda vätenas elektroner. Hade det varit en total 

överföring av elektronerna skulle syret fått en laddning på minus två. I denna 

förening får därför syre oxidationstalet -2 och väte oxidationstalet +1 (Zumdahl & 

Zumdahl, 2007). 
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Figur 2: Elektronfördelningen i en vattenmolekyl.  

Oxidationstal skrivs över atomerna med romerska siffror, för att inte förväxlas med joners laddning som 

skrivs med arabiska siffror (Barke, Hazari & Yitbarek, 2009). Reduktion definieras som en minskning av 

oxidationstalet och oxidation som en ökning av oxidationstalet (Ringnes, 1995). Exempel: 

   0 0  +I II 
2 H2 + O2 →  2 H2O 

 

Reglerna för oxidationstal är: 

 Grundämnen i sitt grundtillstånd har alltid oxidationstalet 0. Exempel; Na(s), O2(g) 

 För enkla joner är oxidationstalet detsamma som jonens laddning.  

 Fluor har alltid oxidationstalet -1 i sina föreningar. 

 Syre har alltid oxidationstalet -2 i sina föreningar, med undantag för peroxider där 

oxidationstalet istället blir -1. 

 Väte har oxidationstalet +1 i sina kovalenta föreningar. 

 Summan av atomernas oxidationstal i en neutral förening skall vara noll. 

 I en sammansatt jon skall summan av atomernas oxidationstal vara lika med jonens 

laddning. 

 Oxidationstal anges alltid i heltal även om det i vissa fall kan se ut att vara ett icke 

heltal. Exempel: Fe3O4 där varje järnatom verkar ha ett oxidationstal på  
 

 
. I själva 

verket förekommer det en Fe2+-jon och två Fe3+-joner som har oxidationstalen +2 

respektive +3.  (Zumdahl & Zumdahl, 2007). 

Ett annat sätt att följa elektronerna i en redoxreaktion är att dela upp den totala reaktionen i två 

halvreaktioner, där den ena halvan motsvarar reduktionen och den andra oxidationen. Detta är en vanlig 

metod framförallt när det gäller reaktioner i vattenlösningar. De två halvreaktionerna balanseras var för 

sig. Antalet elektroner som avges i oxidationsreaktionen måste vara lika med antal elektroner som upptas i 

reduktionsreaktionen. Efter detta kan de två halvreaktionerna summeras till en total reaktion (Zumdahl & 

Zumdahl, 2007).  



 

6 

 

Oxidation:  2 Na → 2 Na+ + 2 e- 

Reduktion: Cl2 + 2 e- → 2 Cl- 

Total redoxreaktion: 2 Na + Cl2 → 2 Na+Cl- 

 

Om reaktionen sker i vattenlösning kan balanseringen ske med antingen vätejoner eller hydroxidjoner 

samt vatten, beroende på om lösningen är sur eller basisk (Zumdahl & Zumdahl, 2007). 

Oxidation:  4 Zn → 4 Zn2+ + 8 e- 

Reduktion: H2SO4 + 8 e- + 8 H+→  H2S + 4 H2O 

Total redoxreaktion: 4 Zn + H2SO4 + 8 H+ → 4 Zn2+ + H2S + 4 H2O 

 

2.3 Kemi i styrdokumenten 

Sjöberg (2010) skriver ”Om man inte kan motivera ett ämne så har det ingen plats i vår skola” (s. 211). 

Varför skall eleverna undervisas i kemi? Det är viktigt att reflektera över de naturvetenskapliga ämnenas 

förekomst i skolan. I dagens samhälle finns det en koppling mellan naturvetenskap och teknisk utveckling, 

och just denna nytta av naturvetenskapen används för att legitimera kemi, biologi och fysik i skolan menar 

Sjöberg. I styrdokumenten blir detta nyttoperspektiv väl synligt. I den gamla ämnesplanen för kemi på 

gymnasieskolan beskriver Skolverket sin syn på varför kemi är viktigt i skolan;  

”Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och 

kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, 

medicin och livsmiljö. Utbildningen syftar också till att öka intresset för studier i kemi 

och närbesläktade ämnen och till att ge en grund för fortsatta studier i naturvetenskap 

och teknik”. (Skolverket, i.u.a) 

De Vos, Bulte och Pilot (2002) menar att även om inte alla kommer att läsa vidare inom det 

naturvetenskapliga området eller arbeta som kemister är det nyttigt för alla elever att kunna något om 

kemi. Ett undersökande arbetssätt och analyser av hypoteser kan lära elever att det som uppfattas som 

sant och riktigt skapas av människor och att utveckling kan leda till att uppfattningar behöver ändras med 

tiden. Dessutom ingår kemi i många yrkeskategoriers utbildning såsom biologers, tandläkares och målares. 

”Utbildningen syftar dessutom till att ge sådana kemikunskaper som behövs för att 

individen från en naturvetenskaplig utgångspunkt skall kunna delta i samhällsdebatten, ta 

ställning i miljöfrågor och bidra till ett hållbart samhälle” (Skolverket, i.u.a)  

Som samhällsmedborgare skall vi vara med och besluta om frågor som rör oss själva eller hela vår 

omgivning. Brom kan fungera som exempel. Detta ämne används som brandhämmare i flamskyddsmedel, 

samtidigt är brom giftigt för oss och kan spridas ut i luften ifrån en förbränningsugn på sopstationen när 
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gamla saker innehållande brom förbränns. För- och nackdelar skall vägas inför exempelvis ett beslut om 

begränsning av användningen av brom, ur miljösynpunkt, men utan någon kunskap om kemin bakom kan 

det bli svårt att ta ställning (De Vos, Bulte & Pilot, 2002). De Vos et al. (2002) nämner även konsumtion. I 

dagens samhälle när konsumtionen är hög av både mat, kläder, mediciner, rengöringsmedel och så vidare, 

kan det vara av nytta att veta något om produkternas uppbyggnad och tillverkningsprocesser för att kunna 

göra kloka val som konsument. På detta sätt kommer kemiämnet in i vardagen menar de. I den 

nyutkomna ämnesplanen för kemi betonas miljöaspekten ännu mer.   

”Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse av kemins betydelse 

för klimat, miljö och människokroppen samt kunskaper om kemins olika tillämpningar 

inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi”  

(Skolverket, i.u.b). 

Redoxreaktioner är en vanlig typ av reaktioner som återfinns i både oorganisk kemi, organisk kemi och 

biokemi (Österlund, 2010). I målen för kursplanen i kemi A kan vi läsa att eleverna efter kursen skall 

”kunna använda begreppen oxidation och reduktion och beskriva tillämpningar i industriella och 

vardagliga sammanhang” (Skolverket, 2000). I det centrala innehållet för kemi 1 står det kort nämnt att 

reduktion och oxidation skall tas upp under kursen (Skolverket, i.u.b). 

2.4 Tidigare forskning om elevers svårigheter 

Forskningen kring elevers begreppsuppfattning om och förståelse av redoxreaktioner är inte omfattande. 

Forskning som finns visar att elever kan ha svårt för att använda oxidationstalsmetoden då den är ett 

abstrakt begrepp. Elever missförstår oxidationstalen med till exempel antalet partiklar av ett ämne som 

kan oxideras, eller hur många gånger ett ämne kan oxideras (De Jong & Treagust, 2002). Ringnes (1995) 

visade emellertid att de flesta elever kunde peka ut vilket ämne som oxiderades i en egen skriven reaktion 

utifrån oxidationstalsmetoden. Något som dock kan förvirra elever är oxidationstalet för syre. Reglerna för 

oxidationstal säger att syre i sina föreningar alltid har oxidationstalet -II, förutom i peroxider där det är -I 

(Zumdahl & Zumdahl, 2007). Detta undantag kan röra ihop det för elever om de ser oxidationstal som 

bestämda värden precis som joners laddningar (De Jong & Treagust, 2002).  

Det är endast atomer som kan ha ett oxidationstal, men undersökningar har visat att vissa elever även ger 

polyatomära molekyler och polyatomära joner ett eget oxidationstal. Eleverna ser inte de individuella 

atomerna, utan behandlar molekylerna/jonerna i sin helhet (De Jong & Treagust, 2002). Vid en reaktion 

såsom;  

   
                      

ger vissa elever CO3
2- oxidationstalet -II på grund av jonens laddning. CO2 ges oxidationstalet 0. 

Reaktionen identifieras som en oxidation på grund av att oxidationstalet höjs för kolföreningarna och 
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reduktionen förklaras felaktigt med en sänkning av oxidationstalet för reaktionen där vätejoner bildar 

vatten (Barke, Hazari & Yitbarek, 2009, Ringnes, 1995). För de elever som föredrar att använda 

elektronövergångsmetoden kan reaktionen i exemplet ovan ge upphov till en felaktig tolkning. Eleverna 

kan anta att kolet har oxiderats, det vill säga avgett elektroner, på grund av att laddningen ändras (De Jong 

& Treagust 2002, Ringnes, 1995). Som jämförelse kan nämnas att en enkel jon såsom Fe2+ har avgett en 

elektron när den blir till Fe3+. I summerade eller totala reaktionsformler skrivs inte elektroner ut och för 

de elever som nyttjar elektronövergångsmetoden kan det bli svårt att se reaktionerna som just 

redoxreaktioner (Ringnes, 1995). Ämnen som hålls ihop med en polär kovalent bindning har ej en 

fullständig övergång av elektroner. Detta är något som elever inte alltid blir uppmärksammade på, anser 

Ringnes och Hannisdal (2006), vilket kan leda till att elever använder elektronövergångsmetoden när den 

egentligen inte är möjlig. De Jong & Treagust (2002) menar att lärare tydligare måste betona metoders och 

modellers giltighet för att eleverna ska bli säkrare i sitt användande av dem.  

Österlund (2010) ville i en undersökning ta reda på hur gymnasieelever förklarar och uppfattar 

redoxreaktioner i olika situationer. Hon genomförde semistrukturerade intervjuer med elever och utgick 

då från två olika experiment samt en skulptur. I första experimentet kombinerades järnspikar med olika 

metaller och sänktes ner i vatten. I andra experimentet släpptes en bit zink ner i kopparsulfatlösning. 

Skulpturen, som normalt stod utomhus, var av koppar och stod på en rostig järnbotten. I Österlunds 

resultat framkommer det att eleverna huvudsakligen förklarade redoxreaktionerna utifrån 

elektronövergångsmetoden. Oxidationstalsmetoden användes bara av ett fåtal elever i studien, även om 

samtliga elever hade undervisats om denna metod. Vid ett senare tillfälle genomförde Österlund även 

gruppintervjuer med gymnasieelever som avslutat sina studier i kemi. Eleverna fick då samtala kring ett 

brinnande magnesiumband. Initialt förklarade eleverna reaktionen på en makroskopisk nivå, att det 

bildades aska. När de ombads ge en kemisk förklaring på mikronivå var det elektronövergångsmetoden 

som användes av majoriteten av eleverna. En undersökning gjord i Norge visar samma resultat. I slutet av 

skolår tolv gör norska elever nationella prov i kemi. Ringnes (1995) har tittat på hur eleverna besvarade 

frågorna om redoxreaktioner. Trots undervisning i oxidationstal valde över hälften av eleverna att använda 

sig av elektronövergångsmetoden i sina förklaringar av reduktion och oxidation. De elever som fick en 

hög poäng på provet förklarade oxidation som höjning av en atoms oxidationstal, antingen som enda 

förklaring eller tillsammans med definitionen avgivning av elektroner. I en fråga skulle eleverna själva 

skriva upp en reaktion och tala om vilket ämne som hade oxiderats. Av de elever som använde 

elektronövergångsmetoden fick en stor andel svårigheter med att klara uppgiften.  

40 % av de eleverna gick över till oxidationstalsmetoden för att kunna svara på vad som oxiderades i sina 

egna skrivna reaktioner. Däremot kunde nästan alla elever som från början använt oxidationstalsmetoden 

för att definiera reduktion och oxidation skriva en egen korrekt redoxreaktion.  Fortsättningsvis skulle 

eleverna i samma prov tala om vilken typ av reaktion det är, när kalium reagerar med vatten under 

bildandet av vätgas;  
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    ( )                   ( ) 

Att detta är ett exempel på en redoxreaktion var det bara en tredjedel av eleverna som svarade. Hälften av 

dessa elever kom fram till rätt svar med hjälp av oxidationstalsmetoden medan endast 14 % använde 

elektronövergångsmetoden. Ringnes (1995) menar att frånvaron av tydliga laddningar i reaktionen 

försvårar för de elever som definierat redoxreaktioner med hjälp av elektronövergångsmetoden i den 

första frågan.  

I alla naturvetenskapliga ämnen används ord och begrepp som är specifika för ämnet. Det finns dock ord 

som förekommer både i vardagsspråk och inom naturvetenskapen, men har olika betydelse i de två 

sammanhangen. Ringnes och Hannisdal (2006) skriver om ordet reduktion. Reducera tolkas i vardagligt 

språk som att göra något mindre. Därför kan det bli svårt för elever att ta till sig definitionen reduktion 

som upptag av elektroner. Ordet oxidation kan även det vilseleda på grund av sin likhet med engelskans 

ord för syre ”oxygen”. Undersökningar har visat att engelskspråkiga elever tror att syre ingår i alla 

redoxreaktioner på grund av ordens likhet (Barke, Hazari & Yitbarek, 2009, De Jong & Treagust, 2002). 

Dock tycker inte Österlund (2010) att detta är ett vanligt missförstånd i den svenska skolan. Kanske kan 

det bero på att ordet syre i svenskan inte är likt ordet oxidation, resonerar hon.  

Oxidationstalsmetoden är den enda metod som kan användas inom både oorganisk kemi, organisk kemi 

och biokemi, då den kan användas för alla modeller som Ringnes (1995) tar upp. För att få en ökad 

förståelse av oxidation och reduktion inom olika områden i kemin behövs oxidationstalsmetoden. I 

Nederländerna beslöt man däremot att inte undervisa om oxidationstal på gymnasiet och skrev bort det ur 

kursplanerna. Redoxkemin som undervisas på gymnasiet har ej hög komplexitet och andra metoder, 

såsom elektronövergångsmetoden, fungerar fullt tillräckligt för de reaktioner som dyker upp ansåg man. 

De elever som vill bli kemister får lära sig oxidationstalsmetoden på universitetet där den behövs och 

kommer att användas i stor utstäckning (De Jong & Treagust, 2002).  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur elever på gymnasieskolan använder de två vanliga metoderna som 

finns för att balansera redoxreaktioner samt att finna ut vilken metod de föredrar. Studien utgår från 

följande två frågeställningar: 

 

 Vilken av de två metoderna, oxidationstalsmetoden eller elektronövergångsmetoden, 

föredrar eleverna att använda? 

 Om det uppstår missförstånd, vad är det i så fall som eleverna finner svårt med 

oxidationstalsmetoden/elektronövergångsmetoden och hur vanligt förekommande är 

sådana missförstånd? 
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4 Metod 

Kvantitativa studier handlar oftast om att mäta antal, intervall eller procent av någonting. Siffror är 

inblandade i en direkt eller överförd betydelse, vilka analyseras med räkneoperationer (Trost, 2007). I 

kvalitativa studier fokuseras upplevelser, attityder eller meningssamband hos individer utifrån nedskrivna 

texter eller transkriberade intervjuer. Syftet är att få en helhetsförståelse av respondentens uppfattning av 

fenomenet som undersökningen handlar om för att sedan tolka fram ett resultat (Johannessen & Taufte, 

2003). Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan kvantitativa och kvalitativa studier. Idag används ofta en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder, framförallt i samhällsvetenskapliga studier (Bryman, 

2011, Trost, 2007). I denna studie finns inslag av både kvantitativ och kvalitativ karaktär.   

Jag valde att använda mig av ett frågeformulär för att samla in data. Syftet med studien var att få en 

överblick över hur elever arbetar med uppgifter som handlar om redoxreaktioner, samt vilka eventuella 

missförstånd och svårigheter som kan uppkomma med oxidationstalsmetoden och 

elektronövergångsmetoden. Ett frågeformulär med uppgifter som handlar om redoxreaktioner kändes då 

som en relevant metod. En undersökning med frågeformulär skulle nå ett större urval elever, vilket skulle 

ge en mer representativ bild av frågeställningarna, än vad ett färre antal intervjuer hade gjort. Att använda 

ett frågeformulär som metod valdes också då det är ett bra sätt att samla in data utan att påverka 

deltagarna i någon riktning, vilket kan ske under en intervju/samtal (Bryman, 2011). Dessutom blir 

frågorna lika inför respondenterna. Vid en intervju kan frågorna bli formulerade på olika sätt om 

personerna som intervjuar varierar (Bryman, 2011). Att styra eleverna i deras tankegångar under arbetet 

med uppgifterna skulle i längden kunna påverka resultatet.   

Uppgifterna till frågeformuläret valdes med tanke på frågeställningarna och ordnades efter dessa i 

frågeformuläret (se bilaga 1). På första sidan fick eleverna chansen att visa vilken metod de föredrar att 

använda. Andra sidan i frågeformuläret handlade om elektronövergångsmetoden och den tredje sidan om 

oxidationstalsmetoden. På sista sidan fick eleverna fritt skriva kommentarer om oxidationstalsmetoden 

och elektronövergångsmetoden. Frågorna grupperades på detta sätt för att underlätta för eleverna vid 

besvarandet men också för att underlätta analysarbetet. Trost (2007) skriver att ”[…]frågorna skall inte 

komma huller om buller” (s.94) då det kan göra att respondenten känner sig förvirrad och kanske väljer att 

inte fylla i formuläret.  

Uppgifterna i frågeformuläret är av öppen karaktär. Eleverna skulle besvara uppgifterna på egen hand, 

inga svarsalternativ fanns att välja emellan. Öppen karaktär på uppgifterna valdes med anledning av att 

eleverna skulle kunna skriva fritt samt att eleverna inte skulle styras i någon riktning. Öppna frågor 

möjliggör insamling av information som svarsalternativ inte täcker (Johannessen & Taufte, 2003). Alla 

uppgifter i frågeformuläret, förutom den sista frågan, hämtades ifrån olika läromedel som är vanligt 

förekommande som kurslitteratur i gymnasiekursen kemi A alternativt kemi 1 (Andersson, 2007, Borén, 

2011). Tack vare detta är uppgifterna beprövade och passar den valda målgruppen. Fråga ett, fyra och fem 
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kopierades direkt ifrån kurslitteraturen, medan fråga två, tre, sex och sju formulerades om något för att 

förtydliga frågorna samt för att få en variation av grundämnen i frågeformuläret. Sista frågan i formuläret 

är en egen konstruerad uppgift. I fråga två skrevs laddningarna ut i produkten för den kemiska reaktionen. 

Detta gjordes för att förtydliga för eleverna och tanken var också att om eleverna fick se laddningen så 

skulle de kanske lättare komma ihåg hur de brukade lösa dessa typer av uppgifter och skriva ner svaret 

med den metod som de föredrar. För att täcka in så många som möjligt av de eventuella svårigheter elever 

kan ha med de båda metoderna, valdes uppgifter av skilda slag till de olika avsnitten i frågeformuläret. Till 

exempel valdes två frågor om oxidationstal som ett komplement till uppgiften om balansering med 

oxidationstalsmetoden, då tidigare forskning visat att svårigheter med balanserandet kan höra ihop med 

elevers uppfattning av oxidationstal (se avsnitt 2.4). Frågor av varierande karaktär minskar även risken för 

tristess hos respondenterna.  

Layouten på frågeformulär och enkäter är viktig. En tät eller tråkig layout kan leda till att respondenten 

missar någon fråga eller inte vill svara (Bryman, 2011, Trost, 2007). Vid utformandet av formuläret valdes 

en luftig layout för att ge läsaren en bra överblick, samt en ruta till varje fråga för att tydliggöra var svaret 

skulle skrivas. Johannessen och Taufte (2003) skriver att formuläret skall göras ”[…]så enkelt och 

översiktligt som möjligt[…]” (s.157). Som bilaga till frågeformuläret fick eleverna ett periodiskt system 

samt reglerna för oxidationstal.  

4.1 Urval och genomförande 

106 elever från tre olika gymnasieskolor ingick i undersökningen. Eleverna kommer ifrån två olika 

kommuner i södra Sverige och går andra eller tredje året på gymnasiet. Eleverna har avslutat eller studerar 

gymnasiekursen kemi B alternativt kemi C. 56 killar och 50 tjejer deltog i undersökningen. I det fortsatta 

analysarbetet togs dock ingen hänsyn till genusaspekten, då syftet inte var att ta reda på kunskapsskillnader 

i kemi mellan killar och tjejer. 

Lärare på de olika skolorna kontaktades via telefon eller genom personligt besök. De informerades om 

studiens syfte och innehåll, samt tillfrågades om deras elever fick tillfrågas om att vara med i 

undersökningen. Då alla elever var över 15 år bad jag endast om tillstånd hos de ansvariga lärarna. Alla de 

kontaktade lärarna accepterade förfrågan om att jag fick ta tid ifrån lektioner för att genomföra 

undersökningen. Beträffande urval av lärare och elever se även avsnitt 4.3. 

En pilotundersökning genomfördes i en klass på en av skolorna för att se om eleverna eventuellt 

missuppfattade någon uppgift i frågeformuläret, men också för att få en uppfattning om hur lång tid det 

skulle ta för eleverna att besvara frågeformuläret. Bryman (2011) betonar vikten av att göra en pilotstudie 

då brister och missuppfattningar kan upptäckas och undvikas vid huvudstudien. Den genomförda 

pilotstudien visade att eleverna förstod frågorna och ingenting i uppgifterna ändrades till huvudstudien. 

För att eleverna skulle få en chans att uttrycka sig med egna ord om oxidationstalsmetoden och 
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elektronövergångsmetoden lades dock en sista fråga åtta till i frågeformuläret. Eleverna i pilotstudien gick i 

första klass på gymnasiet och hade precis avslutat en månads undervisning om redoxreaktioner.   

Vid genomförandet av huvudstudien informerades eleverna om uppsatsens syfte, betydelsen av deras 

medverkan i undersökningen samt att deltagandet var frivilligt. Efter att ha fått elevernas egna 

godkännanden delades frågeformulären ut. Jag var med vid alla tillfällen i den egna kommunen för att 

kunna svara på eventuella frågor. Ansvarig lärare för klassen i den andra kommunen informerades 

utförligt om den information som eleverna skulle få innan genomförandet. Då denna lärare undervisar i 

kemi kunde hon svara eventuella frågor i mitt ställe. Av de tillfrågade eleverna valde alla att fylla i 

frågeformuläret. 

4.2 Analys  

Frågeformuläret är som beskrivet ovan uppbyggt av frågor med öppen karaktär. Första steget i analysen 

var av kvalitativ karaktär. Svarskategorier skapades till varje uppgift genom att tolka elevernas olika svar 

(se exempel i tabell två). Tolkningen gjordes samtidigt i och med att ”[…]kodningsprocessen kan inte 

skiljas från tolkningsprocessen.” (Johannessen & Taufte, 2003, s.113). Varje uppgift i frågeformuläret 

kodades separat och antalet svarskategorier som behövdes varierade mellan uppgifterna. Efter det att 

svarskategorierna var fastställda kodades alla elevsvar in i en kategori. Fråga två kunde även ge en 

fingervisning om eventuella svårigheter. Dock lades ingen tyngd på det då syftet med frågan var en annan. 

Uppgift åtta användes främst till att få en klarare bild av elevernas tankesätt vid val av metod för att 

balansera redoxreaktioner. 

Tabell 2. Exempel på svarskategorier: Fråga 7 – balansera med oxidationstalsmetoden 

Kategorier 

Klarar uppgiften 

Ger oxidationstal till en polyatomär jon, betraktad som en helhet 

Balanserar reduktionen och oxidationen men glömmer vidare balansering av 

laddningarna 

Fel vid balanseringen av laddningarna 

Sätter ut oxidationstal men ser ändå NO3
- som en enhet vid balanseringen 

Ser skillnad i oxidationstal som det antal partiklar det skall vara 

Vet ej eller inget svar 

Summan alltid noll, även för polyatomära joner 

Laddningen på jonen tilldelas den sista atomen 
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Andra steget i analysen var av kvantitativ karaktär. Frekvensen för de olika svarskategorierna i varje 

uppgift räknades ut för att se hur vanligt förekommande de olika svarskategorierna var.  

När allt datamaterial var genomgånget reducerades antalet kategorier för fråga tre, fyra och fem då alla de 

skapade kategorierna inte ansågs vara relevanta för frågans syfte eller kunde infogas som en del i en annan 

kategori. Vid kategorisering är det vanligt förekommande att gå tillbaka och ändra de koder som inte anses 

lämpliga längre (Johannessen & Taufte, 2003). De elever som kodats som inget svar antogs ha lämnat 

svarsrutan tom på grund av att de inte visste hur man skulle besvara uppgiften. Därför infogades denna 

kategori i vet ej.  

När kategorierna korrigerats skapades diagram för varje uppgift i form av cirkeldiagram. Då det är lättare 

att jämföra procentsatser användes procent i cirkeldiagrammen (Johannessen & Taufte, 2003).  

De insamlade frågeformulären från pilotstudien togs inte med i analysen då en fråga lagts till i 

frågeformuläret efter genomförandet. Dessutom hade eleverna i pilotstudien en annan förutsättning än 

eleverna i huvudstudien i och med att de precis avslutat undervisning inom det undersökta området. 

Eleverna i huvudstudien hade inte haft undervisning specifikt inom redoxreaktioner på fyra till tio 

månader. 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp vid kvantitativa studier. De är ”[…]relaterade genom att 

validitet förutsätter reliabilitet[…]” (Bryman, 2011, s.167). Reliabilitet handlar om forskningsresultatets 

pålitlighet. Kommer respondenternas svar att vara lika om undersökningen upprepas? Reliabiliteten är hög 

om så är fallet (Bryman, 2011, Trost, 2007). Mätningen skall vara så stabil som möjligt. Trost (2007) delar 

upp begreppet reliabilitet och skriver då bland annat om konstans. Konstans förutsätter att fenomenet 

eller attityden inte ändrar sig hos respondenterna över tid. Trost pratar också om precision, att precisionen 

blir större om det är lätt att fylla i svaren på enkäten/i frågeformuläret. Dessutom handlar reliabilitet om 

tillförlitlighet. Blir resultatet det samma när en annan forskare genomför samma undersökning på en 

annan plats? (Bryman, 2011). För att öka reliabiliteten i denna undersökning valde jag att öka antalet 

utdelade frågeformulär samt att tillfråga elever på olika skolor i två kommuner. Detta för att det finns 

skilda traditioner mellan skolor om hur kemiundervisning ska läggas upp och vilka moment man ska lägga 

tyngden på. Frågeformuläret delades även ut till flera klasser på en och samma skola, där de olika klasserna 

hade haft undervisning med olika kemilärare. Med tanke på att lärare präglar sin egen undervisning valde 

jag att utöka antalet elever också på detta sätt för att få ett mer representativt urval.  

Med validitet menas giltighet. Mäter undersökningen det som den är avsedd att mäta? Validiteten ska 

kontrollera trovärdigheten av resultatet (Bryman, 2011). För att öka validiteten i denna undersökning 

valdes elever som höll på att läsa kemi B alternativt kemi C. Detta för att deras allmänna kunskap i kemi 

skulle hjälpa dem i arbetet med uppgifterna i frågeformuläret. Elever som höll på att läsa kemi 1/kemi A 
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hade troligtvis fokuserat på andra aspekter än de sökta i uppgifterna. Johannessen och Taufte (2003) 

skriver ”Om det ställs frågor som kräver kunskaper måste vi förutsätta att respondenterna har möjlighet 

att svara” (s.149). Hög grad av validitet innebär att respondenterna inte missuppfattar frågorna. 

Kvantitativa studier kan utföras med en hög grad av reliabilitet om urvalet är stort och representativt. 

Kvalitativa studier däremot präglas ofta av hög validitet, eftersom man kan lägga ner tid på att se till att 

respondenterna inte missuppfattar frågorna. Därför väljer man vid en kvalitativ studie ofta intervjuer, där 

risken för missförstånd reduceras med hjälp av följdfrågor (Bryman, 2011).  

En vecka innan genomförandet av huvudstudien gjordes den ovan nämnda pilotundersökningen med en 

klass på en av skolorna för att öka validiteten och reliabiliteten.  

4.4 Forskningsetiska principer 

Vid all forskning skall man ta hänsyn till etiska aspekter. Johannessen och Taufte (2003) skriver att ”All 

verksamhet som får konsekvenser för andra människor måste bedömas utifrån etiska normer” (s. 59). 

Detta gäller även forskning. Det svenska vetenskapsrådet har utarbetat fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som alla är till för att ge 

den enskilde individen skydd. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Enligt informationskravet är det forskarens uppgift att informera deltagarna om undersökningens syfte 

och delge alla inslag som kan påverka deltagarens beslut om medverkan. Deltagarna skall även informeras 

om att all medverkan är frivillig och om de så önskar kan de senare avbryta sin medverkan i studien. 

Samtyckeskravet betonar att deltagarna skall kunna göra sina val utan påtryckningar och forskaren skall ha 

fått deltagarnas samtycke innan studien startar. Är deltagarna barn är det deras föräldrar som skall tillfrågas 

(Johannessen & Taufte, 2003, Vetenskapsrådet, 2002). Eleverna i denna studie informerades om att deras 

medverkan skulle komma att ingå i forskning. Eleverna informerades också om att deras medverkan var 

frivillig. Då eleverna gick på gymnasiet var min bedömning att deras eget samtycke räckte, och deras 

föräldrar tillfrågades inte.  

Vetenskapsrådet (2002) skriver i konfidentialitetskravet och nyttjandekravet att insamlad data skall 

hanteras så att enskilda personer inte kan identifieras, vilket gäller både under arbetes gång och efter det 

att studien är avslutad. Vetenskapsrådet skriver även att insamlad data endast får användas till studien som 

den är avsedd för. Dessa krav uppfylldes genom att endast författaren själv, handledaren och examinatorn 

hade tillgång till materialet, samt att alla deltagare behandlades anonymt. Insamlat material har endast 

använts för studien.  
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5 Resultat 

5.1 Vilken metod föredrar eleverna? 

För att försöka ta reda på vilken av oxidationstalsmetoden och elektronövergångsmetoden eleverna 

föredrar skulle de först definiera begreppen oxidation och reduktion och sedan balansera en ofullständig 

redoxreaktion. I slutet av frågeformuläret fick de också chansen att uttrycka sig med egna ord om de båda 

metoderna.  

5.1.1 Fråga 1 - Definition av begreppen oxidation och reduktion 

I frågeformuläret är det fråga ett som ska ge en fingervisning om hur eleverna tänker kring 

redoxreaktioner genom att de med egna ord ska besvara hur de definierar begreppen oxidation och 

reduktion.  

Resultatet visar att totalt 65 % av eleverna beskriver oxidation och reduktion som avgivning respektive 

upptagning av elektroner, även om 21 % av eleverna blandar ihop begreppens definitioner och skriver 

tvärtom, det vill säga oxidation som upptagande av elektroner och reduktion som avgivande av elektroner.  

 

Figur 3. Procentuell fördelning mellan de olika svarskategorierna för fråga ett. 

Att definiera oxidation och reduktion som höjning respektive sänkning av oxidationstal är det betydligt 

färre elever som gör, endast 11 % totalt. Dock är det en elev som blandar ihop definitionerna och svarar 

tvärtom, det vill säga oxidation definieras som sänkning av oxidationstalet och reduktion som höjning av 

oxidationstalet. Endast 7 % av eleverna definierar oxidation och reduktion som en kombination av de 

båda ovan nämnda definitionerna.  

Oxidation och reduktion kan även definieras på andra sätt och 5 % av eleverna väljer att förklara oxidation 

och reduktion som till exempel upptagande respektive avgivande av syre, vilket är en korrekt beskrivning 

(se tabell 1). En elev skriver att oxidation och reduktion definieras som avgivning respektive upptagning 

av väte.  
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Totalt 12 % av eleverna ger inget svar alls eller ger en felaktig definition av begreppen oxidation och 

reduktion. Till exempel har en elev skrivit att oxidation är när ett ämne reagerar med vatten och bildar 

hydroxidjoner. En annan elev skrev att oxidation är när ett ämne tar upp en proton.  

5.1.2 Fråga 2 - Hur balanserar eleverna redoxreaktioner 

Fråga två i frågeformuläret fanns med för att se hur eleverna spontant väljer att balansera den 

ofullständiga redoxreaktionen: Al (s) + Cl2   (Al3+)(Cl-)3 (s) utan att ha blivit styrda på något sätt.  

2 Al (s) + 3 Cl2   2 AlCl3 är det svar som bedömts som det korrekta. Resultatet visar att totalt 40 % av 

eleverna väljer oxidationstalsmetoden för att balansera uppgiften. Dock är det endast 19 % som kan ge ett 

helt korrekt svar med denna metod. De elever som kodats in i kategorin oxidationstal men fel svar har bland 

annat gett oxidationstalet +2 till produkten. De har alltså tagit aluminiums tre positiva laddningar minus 

klors enda negativa laddning, vilket ger en total laddning av +2 kvar. Efter detta har de inte klarat av att 

lösa uppgiften. Ett annat fel som också finns i denna kategori är att eleverna delar upp produkten 

(Al3+)(Cl-)3 i två olika produkter, vilket resulterar i ett felaktigt svar.  

Totalt 43 % av eleverna väljer att direkt titta på antalet partiklar i reaktionen. Jag har tolkat det som att de 

har börjat balansera antalet partiklar för klor och sedan jämfört med antalet aluminiumpartiklar. En 

tredjedel av dessa kommer inte fram till rätt svar. Anledningen till detta är att eleverna även här skiljer på 

Al3+ och Cl- i produkten och inte ser dem som en formelenhet.  

 

 

Figur 4. Procentuell fördelning mellan de olika svarskategorierna för fråga två.  

Här nedan visas ett exempel på elevsvar som kodats in i kategorin felaktiga svar:   

Al (s) + 3 Cl2 + 2 H+   Al3+ + 2 Cl3
- 

  

Oxidationstals-
metoden 

19% 

Oxidationstal 
men fel svar 

21% 

Utgått från 
antalet 

partiklar 
30% 

Utgått från 
antalet partiklar 

men fel svar 
13% 

Felaktiga svar 
2% 

Vet ej eller 
inget svar 

15% 



 

18 

 

5.1.3 Fråga 8 - Vilken metod väljer eleverna 

I sista frågan i formuläret skulle eleverna med egna ord förklara varför de föredrar att använda 

oxidationstalsmetoden eller elektronövergångsmetoden. Antalet elever som valde respektive metod 

framgår av tabell tre nedan.  

Tabell 3. Frekvenstabell över elevernas val av metod i fråga åtta. 

Kategori Antal 

Oxidationstalsmetoden 80 

Elektronövergångsmetoden 4 

Både oxidationstalsmetoden och 

elektronövergångsmetoden 

1 

Inget svar 21 

 

Av de elever som valde metod i uppgiften var det alltså 80 stycken av 85 som svarade att de föredrog 

oxidationstalsmetoden framför elektronövergångsmetoden. Många av eleverna uttryckte att de valt 

metoden helt enkelt för att det var den enda som de kände igen. En annan vanlig motivering var att det 

var den metod som de hade använt mest och jobbat mest med och därför föll valet på 

oxidationstalsmetoden. En av de elever som valde elektronövergångsmetoden skrev att han/hon tyckte att 

elektronövergångsmetoden var ”mer påtaglig” och därför lättare att använda. För fler motiveringar se 

avsnitt 5.4. 

5.2 Elektronövergångsmetoden 

Andra sidan i frågeformuläret handlade om elektronövergångsmetoden. Här blev frågorna inriktade på 

denna metod och två olika typer av uppgifter skulle besvaras. Dels skulle eleverna skriva ut elektroner i 

ofullständiga halvreaktioner och dels ombads de balansera två olika redoxreaktioner med hjälp av 

elektronövergångsmetoden.  

5.2.1 Fråga 3 - Sätta ut elektroner 

Denna fråga syftade till att se om eleverna kände till skillnaden i oxidation och reduktion genom att de 

skulle sätta ut elektronerna på rätt sida om reaktionspilen i tre olika deluppgifter. Detta anspelar till viss del 

även på om de känner till att oxidation och reduktion definieras som avgivning respektive upptagning av 

elektroner. Följande är de svar som kodats till kategorin klarar uppgiften;   

a)K   K+ + e-  b) Br2 + 2 e-   2 Br-  c) Fe2+
   Fe3+ + e- 

De elevsvar som hamnade i kategorin svårt att hantera positiva joner på båda sidor var bland annat de som 

skrev elektronen på fel sida i halvreaktionen: Fe2+
   Fe3+. Elevsvar där elektroner lagts till på båda sidor 

kodades även de in i denna kategori. 9 % av eleverna skrev vet inte eller inget svar alls på denna fråga.  
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4 % av eleverna skrev alla elektroner på fel sida och klarade inte någon av deluppgifterna. En elev skriver: 

– e- (minus elektron) istället för att lägga till elektronen och detta fick bli en egen kategori. Den andra 

deluppgiften var en reduktion från Br2 till 2 Br-. Det var 18 % av eleverna som skrev svar vilka kunde 

kodas in i kategorin svårt för reduktion. Följande är ett exempel på ett elevsvar från kategorin:  

Br2   2 Br+ + 2 e-. Dock hamnade elevsvaren oftast i denna kategori på grund av att de missat att det 

handlade om två elektroner och inte en. Elektronerna på fel sida står för de elevsvar där eleven har skrivit 

elektronerna på fel sida i alla deluppgifter. Exempel på svar som räknas till kategorin felaktiga svar är elever 

som har skrivit:  

         ,                 ,  

                ,  

    
        ,     ,          

  

 

e- 

 

Figur 5. Procentuell fördelning för de olika svarskategorierna i fråga tre.  

 

5.2.2 Fråga 4 - Skriva halvreaktioner 

I den här frågan fanns det två deluppgifter, A och B. Resultatet visas med ett diagram för respektive 

uppgift. Syftet med denna fråga var att ta reda på om det finns några missförstånd eller svårigheter 

rörande elektronövergångsmetoden. 

A 

Trots att eleverna här skulle använda sig av elektronövergångsmetoden för att balansera den totala 

reaktionen var det 12 % av eleverna som använde sig av oxidationstalsmetoden i uppgiften. Alla som 
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använde oxidationstalsmetoden fick rätt svar. 28 % av eleverna svarade inte alls eller skrev vet inte. Cirka 

två av fem elever klarade uppgiften helt korrekt genom att skriva ut de båda halvreaktionerna: Cd   Cd2+ 

+ 2 e- och Ag+ + e-   Ag och sedan balansera totalreaktionen till: Cd + 2 Ag+   Cd2+ + 2 Ag.  

10 % av eleverna skrev ut rätt halvreaktioner, men balanserade inte totalreaktionen rätt. Ett exempel är:  

Cd + Ag+ + H+  Cd2+ + Ag. Eleven ser till att laddningen är densamma före och efter reaktionspilen 

genom att addera en vätejon. De halvreaktioner som eleven skrivit precis innan bortser han/hon ifrån. 

Kategorin felaktiga svar på denna uppgift står för elevsvar som exempelvis: 2 Cd3 + 2 Ag   Cd2 + 2 Ag3. 

 

Figur 6. Procentuell fördelning för de olika svarskategorierna i fråga fyra A. 

B 

Denna deluppgift hade fler elever problem med och fler elevsvar kodades in i kategorin vet ej eller inget svar, 

hela 38 %. De elever som klarat uppgiften har skrivit; Mg   Mg2+ + 2 e- och N2 + 6 e-   2 N3- och sedan 

balanserat totalreaktionen till: 3 Mg + N2   Mg3 N2. Precis som i deluppgift A var det elever som använde 

oxidationstalsmetoden även i denna deluppgift, även om instruktionen sa att de skulle använda 

elektronövergångsmetoden. Totalt 14 % av eleverna använde oxidationstalsmetoden i uppgiften, dock fick 

inte alla elever fram rätt svar. 

En femtedel av eleverna klarar av att lösa uppgiften med hjälp av elektronövergångsmetoden, medan 15 % 

av elevsvaren kodas in i felaktiga svar. Ett exempel från den sistnämnda kategorin är: 

               

     
       

         
  
  

  
  

Det förekommer även att elever skriver rätt halvreaktioner men inte balanserar korrekt i totalreaktionen.  
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I och med uppgiftens uppbyggnad är det 7 % av eleverna som enbart tittar på antalet partiklar för 

magnesium och kväve och utgår ifrån detta i sin balansering. Elevsvaren som kodats till antal partiklar eller 

antal partiklar men fel svar har bara skrivit ett svar utan vidare förklaring. Ett exempel ifrån den senare 

kategorin är:                       
  
 .  

 

Figur 7. Procentuell fördelning över de olika svarskategorierna i fråga fyra B. 

 

5.3 Oxidationstalsmetoden 

Tredje sidan i frågeformuläret handlade om oxidationstal och balansering med hjälp av 

oxidationstalsmetoden. De två första frågorna på denna sida bygger på de svårigheter som uppkommit i 

tidigare studier och som nämns i avsnitt 2.4. Då elever inte behöver kunna reglerna för oxidationstal 

utantill fanns de med som en bilaga till frågeformuläret.  

5.3.1 Fråga 5 - Sätta ut oxidationstal  

I denna uppgift skulle eleverna sätta ut oxidationstalen för alla atomer i fem olika deluppgifter. 

Deluppgifterna varierade mellan rena grundämnen, molekylföreningar och sammansatta joner. 5 % av 

eleverna gav inget svar på denna uppgift, medan hela 44 % av eleverna gav ett korrekt svar på alla 

deluppgifterna. Korrekta elevsvar är de som skrivit; 

a) MnO2 - mangan oxidationstalet +4 och syre oxidationstalet -2  

b) O2 - syre oxidationstalet 0  

c) C - kol oxidationstalet 0  

d) NH4
+ - kväve oxidationstalet -3 och väte oxidationstalet +1  

e) SO4
2- - svavel oxidationstalet +6 och syre oxidationstalet -2  
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Reglerna för oxidationstal säger att grundämnen i sitt grundtillstånd har oxidationstalet 0. Det vanligaste 

missförståndet hos eleverna var att de inte gav syre i O2-molekylen oxidationstalet 0 utan -2. Endast en 

elev gav oxidationstal till de polyatomära jonerna, sedda som en helhet, i denna uppgift. Ett mer vanligt 

förekommande missförstånd var att ge oxidationstal till atomerna i en polyatomär jon, så att summan av 

oxidationstalen blir noll.  

10 % av elevsvaren kodades till kategorin laddningen på jonen tilldelas den sista atomen. Med detta menas att för 

till exempel NH4
+ ger eleverna vätet oxidationstalet +1 helt enligt reglerna. Men sedan tänker de sig att 

jonens positiva laddning hör till vätet, som totalt då blir +5. För att balansera upp det hela ger eleverna 

oxidationstalet -5 till kvävet så att summan för hela molekylen blir noll. Alternativt ser eleverna jonens 

positiva laddning som tillhörande vätet, att det redan står utsatt där, och ger kvävet oxidationstalet -1.  

Tolkningen felaktiga svar i denna uppgift innefattar bland annat svar där elever gett syre oxidationstalet +2 

och väte oxidationstalet -1.   

 

Figur 8. Procentuell fördelning över de olika svarskategorierna i fråga fem. 

 

5.3.2 Fråga 6 - Hur ser eleverna på oxidationstal 

Syftet med denna fråga var att ta reda på om eleverna ser oxidationstal som ett bestämt värde precis som 

joners laddningar. Frågan löd om kvävets oxidationstal var samma i föreningarna NO, NO2 och N2O.  

Eleverna skulle kryssa i rutan JA eller NEJ och sedan motivera sina svar.  

4 % av eleverna skrev att de hade chansat på frågan och fick därför en egen kategori. Endast 2 % av 

eleverna svarade vet inte eller lämnade frågan tom. 5 % av eleverna kryssade i rutan för JA, vilket är ett 

felaktigt svar, men de skrev inte ner någon motivering.  
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Figur 9. Procentuell fördelning över de olika svarskategorierna i fråga sex. 

Eleverna skulle alltså även motivera sina svar. Samma elev kan räknas till en, två eller alla tre av de olika 

motiveringarna som förekom. Hur vanligt förekommande de olika motiveringarna var framgår av tabell 

fyra nedan.  

Tabell 4. Frekvenstabell över motiveringar i fråga sex. 

Motivering Antal 

Satt ut rätt oxidationstal. 45 

Motiverat utifrån reglerna, att man vet vad syre har för oxidationstal och utifrån 

det kan bestämma kvävets oxidationstal. 

39 

Beror på antalet syreatomer i molekylerna.  19 

5.3.3 Fråga 7 – Balansera med oxidationstalsmetoden 

Denna uppgift fick flest svarskategorier, då flest missförstånd och svårigheter hittades här. 28 % av 

eleverna svarade inte på frågan eller gav ett svar som inte var tolkningsbart. Då svarskategorierna fick 

långa beteckningar i denna uppgift kan ni läsa de olika kategorierna i tabellen nedan. I diagrammet har 

svarskategorierna fått förkortade beteckningar.  

Tabell 5. Svarskategorierna för fråga sju. 

Kategorier 

Klarar uppgiften 

Ger oxidationstal till en polyatomär jon, betraktad som en helhet 

Balanserar reduktionen och oxidationen men glömmer vidare balansering av laddningarna 

Fel vid balanseringen av laddningarna 

Sätter ut oxidationstal men ser ändå NO3
- som en enhet vid balanseringen 

Ser skillnad i oxidationstal som det antal partiklar det skall vara  

Vet ej eller inget svar 

Summan alltid noll, även för polyatomära joner 

Laddningen på jonen tilldelas den sista atomen 

Ja 
5% 

Nej 
89% 

Vet ej 
eller inget 

svar 
2% 

Chansat 
4% 
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Precis som i fråga fem är det elever som också här skriver svar som kodas till ger oxidationstal till en 

polyatomär jon, betraktad som en helhet. Det förekommer också svar där oxidationstal har satts ut för atomerna 

i den sammansatta jonen så att tolkningen blir; summan alltid noll, även för polyatomära joner. Laddningen på jonen 

tilldelas den sista atomen är även det ett missförstånd som förekommer i denna uppgift. Eleverna har då satt 

oxidationstalet +1 på kvävet i NO3
-.  

Några av eleverna balanserar oxidationen och reduktionen av järn och kväve i reaktionen, men glömmer 

sedan bort att de även måste balansera laddningarna med hjälp av vätejoner och vatten. Den vanligaste 

svårigheten i uppgiften var just att balansera laddningarna. 7 % av elevsvaren kodades till kategorin fel vid 

balanseriningen av laddningarna. Eleverna har då till exempel glömt minustecknet för nitratjonen och lagt till 

för få vätejoner. Dock klarar hela 50 % av eleverna att lösa uppgiften på ett korrekt sätt. De elever som 

kodats till kategorin klarar uppgiften har skrivit följande i sina svar;  

Fe + NO3
- + H+   Fe2+ + NO + H2O  

Fe: 0   +2 uppåt 2 steg  

N: +5   +2 nedåt 3 steg  

3 Fe + 2 NO3
- + H+   3 Fe2+ + 2 NO + H2O  

Laddning: vänster sida -2 och höger sida +6  

3 Fe + 2 NO3
- + 8 H+   3 Fe2+ + 2 NO + 4 H2O  

Trots att 4 % av eleverna har satt ut korrekta oxidationstal på alla atomer i reaktionen tänker de sig ändå 

NO3
- som en helhet vid den vidare balanseringen. De ger alltså nitratjonen oxidationstalet -1 och skriver 

exempelvis att nitratjonen omvandlas till kväveoxid. Detta blev en kategori skild ifrån kategorin; 

oxidationstal till polyatomär jon på grund av att dessa elever sätter ut oxidationstal för alla atomer i första 

steget.  

 

Figur 10. Procentuell fördelning över de olika svarskategorierna i fråga sju. 
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I uppgiften ändras oxidationstalet för kväve från +5 till +2, det vill säga tre steg nedåt. Järns oxidationstal 

ändras från 0 till +2, alltså två steg uppåt. För att balansera uppgiften korrekt ska koefficienter skrivas så 

att det blir lika många steg uppåt som nedåt, det vill säga treor framför Fe och Fe2+ och tvåor framför 

NO3
- och NO. Eleverna i kategorin ser skillnad i oxidationstal som det antal partiklar det skall vara skriver 

däremot treor före NO3
- och NO på grund av att oxidationstalet ändras tre steg för kväve. I och med att 

oxidationstalet för järn ändras två steg skriver eleverna tvåor före Fe och Fe2+, vilket alltså är fel.  

5.4 Sammanfattning av resultat 

Trots undervisning om både elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden väljer 65 % av 

eleverna spontant att definiera oxidation och reduktion som avgivande respektive upptagande av 

elektroner utan att nämna oxidationstal. Endast cirka en tiondel av eleverna definierar begreppen 

oxidation och reduktion genom att både nämna elektroner och oxidationstal.  

När det kommer till balansering är det två femtedelar av eleverna som spontant använder sig av 

oxidationstalsmetoden, men bara hälften av dessa besvarar uppgiften helt korrekt. Ingen av eleverna 

använder elektronövergångsmetoden, utan vanligare är istället att se till antalet partiklar av varje atomslag 

och balansera reaktionen utifrån det. En elev besvarar sista frågan i frågeformuläret enligt följande; ”Om 

man sätter ut oxidationstalen har man sedan något konkret att gå på till skillnad från halvreaktioner som 

man ofta kan göra fel på.” I slutet av formuläret när eleverna ombeds att välja och motivera vilken metod 

de föredrar svarar 95 % av dem som lämnat ett svar att de föredrar oxidationstalsmetoden.  

Hälften av eleverna vet hur elektronerna vandrar, det vill säga avges eller tas upp, vid oxidation respektive 

reduktion (se fråga 3). För de elever som har svårigheter med detta är det reduktionsreaktioner som är det 

svåraste. En tiondel av eleverna klarar inte heller av att sätta ut korrekt antal elektroner när det är positiva 

joner på båda sidor om reaktionspilen. Balansering med elektronövergångsmetoden är det cirka hälften av 

eleverna som inte klarar av, och var tionde elev använder oxidationstalsmetoden trots att 

elektronövergångsmetoden skall användas enligt instruktionen i uppgiften. En elev uttrycker att han/hon 

föredrar att använda sig av oxidationstalsmetoden men ”Dock tycker jag att halvreaktioner fungerar lika 

bra, men det är en vanesak.” De flesta av de elever som skriver ut rätt halvreaktioner klarar också av att 

balansera totalreaktionen på ett korrekt sätt. En elev skriver följande om elektronövergångsmetoden; ”Det 

är lättare att se hur elektronerna vandrar. Jag fattade aldrig riktigt oxidationstalsmetoden, och man ser inte 

lika lätt vad man håller på med.”   

I stort sett alla elever (89 %) har kunskap om att oxidationstalet för ett atomslag kan variera beroende på 

vad atomen i fråga är bunden till. Det vanligaste missförståndet när det gäller elevernas syn på 

oxidationstal är att de inte ser O2-molekylen som ett grundämne i sitt grundtillstånd. Att lägga laddningen 

för en sammansatt jon på den sista atomen i jonen är ett lika vanligt förekommande missförstånd som att 

ge oxidationstal till atomerna i en sammansatt jon så att summan av dem blir noll.  
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Vid balansering med hjälp av oxidationstalsmetoden ligger den största svårigheten hos eleverna i 

balanserandet av laddningarna efter det att oxidationen och reduktionen har blivit bestämda. Totalt sett är 

dock missförstånden och svårigheterna vanligare kring reglerna för att sätta ut oxidationstal. Hälften av 

eleverna klarar av att balansera med oxidationstalsmetoden utan problem. En elev motiverar sitt 

användande av oxidationstalsmetoden enligt följande; ”Eftersom jag gillar att räkna och sätta ihop tal.” En 

annan elev skriver att ”Det är ett enkelt mönster att följa.” 

I den sista frågan i frågeformuläret är det en elev som har angivit skäl för både oxidationstalsmetoden och 

elektronövergångsmetoden. Eleven skriver att oxidationstalsmetoden är matematisk och logisk, och är den 

lättaste metoden att balansera redoxreaktioner med, medan elektronövergångsmetoden är bättre att 

använda för förståelsen av vad som händer kemiskt vid en oxidation och en reduktion. Därför, menar 

eleven, är det bra att börja med den senare metoden för att sedan gå över till oxidationstalsmetoden.   
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6 Diskussion 

Jag kommer här att redogöra för hur och varför jag valde min metod samt diskutera metoden. Efter det 

kommer jag att diskutera mina resultat, samt ge förslag till vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Vid valet av metod vägdes observation mot enkätundersökning. Första tanken var att eleverna parvis eller 

i grupp skulle sitta och jobba med uppgifter medan de blev observerade. Resonemang och frågor från 

eleverna skulle noteras och även det skrivna materialet skulle ingå i datainsamlingen. Rollen som 

deltagande observatör är lik den roll som lärare har till vardags i klassrummet och därför var detta en 

metod som jag ansåg vara lämplig. Efter ytterligare reflektioner kring frågeställningarna valdes 

enkätundersökning som metod. Syftet var att få en så stor överblick som möjligt över de missförstånd 

eller svårigheter som elever kan ha med oxidationstalsmetoden och elektronövergångsmetoden, samt hur 

vanligt förekommande dessa problem är. En enkätundersökning skulle nå ett större urval elever, vilket 

skulle ge en mer representativ bild av resultaten av frågeställningarna.  

Ett större urval av elever ökar också reliabiliteten för studien. Variation kan förekomma om små grupper 

undersöks en i taget på olika platser och vid olika tillfällen. Större undersökningsgrupper med 

respondenter ifrån olika platser ger ett pålitligare resultat på grund av att resultatet då är representativt för 

en större grupp individer. I och med att alla elever som deltagit i denna studie fått samma information och 

samma frågeformulär ökar också precisionen för undersökningen. För att öka validiteten gjordes som jag 

nämnde tidigare en pilotundersökning för att testa frågeformuläret. Dessutom var jag själv närvarande vid 

alla genomföranden av undersökningen, förutom vid ett tillfälle, för att kunna svara på eventuella frågor 

som eleverna kunde ställa. Några undringar om uppgifterna i frågeformuläret uppkom och genom att 

besvara dem ökade validiteten för just den enskilda uppgiften. Dock fanns det, tror jag, fler elever som 

hade undringar om frågorna i formuläret men inte ställde dem. Hade de vågat fråga mig kunde 

svarsfrekvensen för kategorin: inget svar kanske varit mindre och validiteten varit ännu högre för alla 

uppgifter.  

Validiteten i undersökningen har också stärkts genom att jag själv har gått igenom allt material två gånger 

för att kontrollera tolkningarna av de olika elevsvaren och vilken svarskategori de kodats in i. Frekvensen 

för alla svarskategorier har då också räknats igenom en gång till för att se om fördelningen blev densamma 

som vid första genomgången. För de uppgifter i frågeformuläret där antalet svarskategorier ändrades 

gjordes ytterligare en kontroll av frekvensen.    

Frågeformuläret fungerade bra som metod, enligt mig. De flesta elever besvarade alla frågorna. Dock 

skulle jag kunnat använda kompletterande intervjuer med enskilda elever, alternativt elever i grupp, för att 

få en djupare förståelse för de missförstånd och svårigheter som eleverna visade upp. De elever som inte 

klarade av en viss uppgift i frågeformuläret kunde jag ha återkommit till och intervjuat, så att de med egna 
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ord hade kunnat förklara vad de tyckte var svårt med uppgiften. Hade eleverna fått uttrycka sina tankar 

själva och inte som nu att jag tolkat deras svar, hade jag fått en mer total bild av missförstånden och 

svårigheterna. På grund av tidsbrist i studien gjordes inga kompletterande intervjuer.  

Den sista frågan i frågeformuläret, fråga åtta, fanns med för att få en ökad förståelse för elevernas val av 

metod vid balansering av redoxreaktioner. Eleverna skulle här själva uttrycka varför de föredrog en metod 

framför den andra. I stort sett alla de elever som svarade på uppgiften skriver att de föredrar 

oxidationstalsmetoden. Anledningen var till stor del att många inte förstod vad som menades med 

elektronövergångsmetoden, vilket minskar validiteten i denna fråga. För att hjälpa eleverna att förstå 

frågan skulle jag kanske ha skrivit ut en exempeluppgift på varje metod så att eleverna tydligt hade sett vad 

de båda metoderna står för. Till viss del kan fördelningen av svaren också bero på att eleverna skulle 

använda sig av oxidationstalsmetoden i frågan innan, fråga sju. Detta kan ha påverkat deras svar och 

motiveringar på fråga åtta. 

6.2 Resultatdiskussion  

Till vardags talar vi om reduktion som en förminskning, att göra något mindre, vilket kan förvirra elever 

då reduktion definieras som upptagande av elektroner skriver Ringnes och Hannisdal (2006). Jag gissar att 

det är just detta missförstånd med den vardagliga betydelsen av ordet som är anledningen till att en 

femtedel av eleverna har skrivit tvärtom, nämligen oxidation som upptagande av elektroner och reduktion 

som avgivning av elektroner. Även om eleverna i denna undersökning tydligt föredrar 

oxidationstalsmetoden vid balansering är det dock elektronövergångsmetoden som dominerar när eleverna 

ska förklara begreppen oxidation och reduktion. Totalt 65 % av eleverna väljer att definiera begreppen 

utifrån avgivning respektive upptagning av elektroner. Kanske kan detta bero på att eleverna först lärde sig 

denna definition när de började jobba med redoxreaktioner, och det är då denna definition som de först 

tänker på. Resultatet av undersökningen i Norge stämmer överens med mitt resultat då det var lite mer än 

hälften av de norska eleverna som initialt valde att förklara redoxreaktioner utifrån 

elektronövergångsmetoden när de skrev sina nationella prov (Ringnes, 1995).  

Till varje uppgift i frågeformuläret fanns det några elever vilkas svar tolkades till kategorin; vet inte eller inget 

svar. Eleverna i undersökningen har inte haft undervisning inom det valda området under den senaste 

tiden och med tanke på detta finns det en minnesfaktor vilken spelar in på resultatet. Vissa av eleverna 

kommer helt enkelt inte ihåg hur de ska tänka och göra på grund av glömskhet. Andra elever däremot 

lämnar tomt, tror jag, helt enkelt för att de inte vet hur de ska göra. De har aldrig förstått 

elektronövergångsmetoden och/eller oxidationstalsmetoden och skriver därför vet inte. Hur stor del de 

båda grupperna har i resultatet framgår inte, men jag tror att båda finns representerade.  

Att balansera med elektronövergångsmetoden är det ingen av eleverna som gör när de utan förvarning får 

en obalanserad redoxformel. Eleverna har som sagt fått lära sig både oxidationstalsmetoden och 
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elektronövergångsmetoden, men på grund av att de nu fortsatt med vidare kemistudier, och då mestadels 

stöter på mer komplicerade redoxreaktioner, är det oxidationstalsmetoden som används. Detta var något 

som eleverna gav uttryck för. De föredrar att använda oxidationstalsmetoden helt enkelt för att det är den 

metod som de har använt sig mest av. Några elever skrev att de inte ens kommer ihåg 

elektronövergångsmetoden. Undersökningen som har gjorts utifrån nationella prov i kemi i Norge visar 

att elever ofta övergick till oxidationstalsmetoden ifrån elektronövergångsmetoden för att klara av att lösa 

uppgifterna om redoxreaktioner i proven. De elever som börjat jobba utifrån oxidationstalsmetoden 

fortsatte med den (Ringnes, 1995). I Österlunds undersökning från 2010 visas å andra sidan ett annat 

resultat. Majoriteten av eleverna i hennes undersökning förklarar redoxreaktioner utifrån 

elektronövergångsmetoden, vilket inte stämmer överens med resultatet i den här undersökningen. Jag tror 

att det kan bero på skillnaden mellan de valda metoderna. Min förmodan är att eleverna i Österlunds 

undersökning förklarade reaktionerna utifrån elektronövergångsmetoden på grund av att de inte fick 

reaktionsformlerna på papper. När de inte fick se reaktionsformlerna tror jag att eleverna tyckte det var 

lättare att prata om redoxreaktionerna utifrån elektronövergångsmetoden än att prata om hur oxidationstal 

för olika atomer höjdes eller sänktes. Att hålla reda på oxidationstal i huvudet blev helt enkelt för svårt. 

Eleverna i min undersökning fick däremot alla reaktionsformler på papper så att de tydligt kunde se dem. 

De instruerades också att använda både elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden i de olika 

uppgifterna, medan Österlund lät eleverna i sin undersökning prata fritt kring experimenten.  

Jag har i denna studie också undersökt om det finns några svårigheter för eleverna med 

elektronövergångsmetoden. I tidigare studier har forskare inte undersökt detta i någon större utsträckning, 

men jag tror mig ändå kunna utröna att det kan uppstå missförstånd kopplat till denna metod. Som jag gav 

exempel på i avsnitt 5.2.1. är det några elever som har skrivit till vätejoner i halvreaktionerna. Jag tror att 

de gör detta på grund av att de blandar ihop elektronövergångsmetoden och oxidationstalsmetoden. I 

tanken vet de att de någon gång ska balansera laddningar med hjälp av vätejoner och när de sedan ser att 

det står till exempel: K   K+ blir det ett enkelt steg att lägga till en vätejon på vänster sida, så att 

laddningen blir densamma på båda sidor om reaktionspilen. För de 18 % som kodades till kategorin svårt 

för reduktion tror jag mestadels att det handlar om slarvfel. Eleverna skrev elektronen på rätt sida om 

reaktionspilen, men stannade inte tillräckligt länge vid uppgiften för att observera att det handlade om två 

elektroner. Att en elev skrev minus elektron/elektroner istället för att addera den/dem på andra sidan av 

reaktionspilen tycker jag var en intressant iakttagelse, särskilt då jag aldrig har blivit undervisad eller 

undervisat om detta förfaringssätt själv.  

Oxidationstalsmetoden är den metod som vållat flest svårigheter och missförstånd för eleverna i denna 

undersökning, trots att många elever skriver att de har använt denna metod mest. Jag tycker inte att elever 

behöver kunna reglerna för oxidationstal utantill och därför fick de också ha med dem som bilaga till 

frågeformuläret. Enligt dessa regler har grundämnen i sina grundtillstånd alltid oxidationstalet 0 (Zumdahl 
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& Zumdahl, 2007). Det vanligaste missförståndet hos eleverna var just att de inte såg syreatomerna i 

syremolekylen som ett grundämne i sitt grundtillstånd. 17 % av elevsvaren innehöll detta missförstånd. 

Elevernas tolkning av regeln är troligtvis att det alltid måste handla om en enda atom för att ett 

grundämne skall vara i sitt grundtillstånd. Eleverna förstår helt enkelt inte att elektronerna i bindningen i 

syremolekylen delas lika mellan syreatomerna enligt oxidationstalsmetoden, och att det därför blir 

oxidationstalet 0 för syre i molekylen (jämför med figur 1). De Jong och Treagust (2002) skriver att elever 

felaktigt kan uppfatta oxidationstal som bestämda värden, precis som joners laddningar. Detta kan vara 

ytterligare en anledning till varför många av eleverna satte ut oxidationstalet -2 för syre i O2-molekylen. De 

har skrivit ut oxidationstalet -2 för syre i deluppgift A, MnO2, och gör då likadant i deluppgift B, O2-

molekylen. Jag tror dock att första förklaringen till missförståndet är den mer troliga. Detta på grund av att 

i stort sett alla elever svarade att oxidationstalet inte kunde vara lika för kväve i de olika föreningarna i 

fråga sex. Eleverna har således kunskaper om att oxidationstalet kan variera för ett atomslag beroende på 

vad atomen är bunden till. Dock är det inte konstigt att eleverna blir förvirrade då ämnen skiljer sig åt. 

Hos vissa grundämnen får oxidationstalet variera medan det inte får det för andra, till exempel väte.  

I resultatet påvisas att det finns elever som ger ett oxidationstal till en polyatomär jon även om det är 

felaktigt. Detta är i och för sig inte något missförstånd som är särskilt vanligt förekommande då endast 2 

% av elevsvaren har kodats till denna kategori i de uppgifter som handlar om oxidationstalsmetoden. 

Elever kan också ge ett oxidationstal till en polyatomär molekyl skriver De Jong och Treagust (2002) men 

det är inget som jag har fått fram i den här undersökningen. Tydligen är det alltså lättare att det blir 

missförstånd för eleverna när en jons laddning står med, kanske på grund av att det blir ytterligare en 

faktor att ta hänsyn till i tankeprocessen. Som jag skrev i bakgrunden nämner även De Jong och Treagust 

(2002) att elever ibland tror att oxidationstal står för antal oxiderade eller reducerade ämnen, det vill säga 

antalet partiklar för atomerna i fråga. I min undersökning är det endast tre elever av alla 106 stycken som 

har skrivit svar som kan, enligt min tolkning, höra till denna kategori. Det är alltså något som förekommer, 

men inte i någon större utsträckning. Som eleverna själva skrev, de har fått mycket tid till att jobba med 

oxidationstalsmetoden och de flesta vet hur de skall använda denna metod.  

”Jag vet exakt hur jag ska göra, mekaniskt. Behöver ej tänka på vad som händer i reaktionen” skriver en 

elev om oxidationstalsmetoden. Som blivande kemilärare reagerar jag på citatet. Om denna elev får en 

uppgift av annan karaktär än de som han/hon är van vid kommer det mekaniska tillvägagångssättet inte 

att fungera. Att förstå de bakomliggande orsakerna och kunna tillämpa dem på andra typer av uppgifter, 

till exempel uppgifter av problemkaraktär, är en eftersträvansvärd kunskap tycker jag. I Nederländerna har 

oxidationstalsmetoden plockats bort ifrån undervisningen på gymnasiet med motiveringen att det är för 

svårt för eleverna att ta till sig denna metod. Eleverna har tillräckligt med svårigheter att förstå den 

grundläggande kemin bakom redoxreaktionerna, till exempel i en galvanisk cell (De Jong & Treagust, 

2002). Det kanske ligger en poäng i detta. Oxidationstalsmetoden har ett steg för steg-förfarande som 

elever uppfattar som lätt att lära sig och följa, vilket också är poängen med metoden. Men med tanke på 
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citatet ovan, gör kanske metoden i sig att eleverna inte reflekterar över vad som händer rent kemiskt, de 

följer bara det tillvägagångssätt de har blivit undervisade om. En metod är bra att använda så länge man 

förstår vad metoden grundar sig på, vilket är något kemilärare måste förtydliga för sina elever i detta fall 

tror jag. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Då denna undersökning har tagit reda på vilka missförstånd som uppstår och vilka svårigheter elever har 

kring användandet av oxidationstalsmetoden och elektronövergångsmetoden vid balansering av 

redoxreaktioner, är det av intresse att också få veta hur verksamma lärare uppfattar metoderna. Vad har 

lärarna för bild av elevers svårigheter kring balansering med oxidationstalsmetoden och 

elektronövergångsmetoden? Vilken av metoderna vållar mest svårigheter hos eleverna enligt dem?  
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Bilaga 1 

FRÅGEFORMULÄR 

Gymnasieskola: Program: 

Årskurs:  

Kille:                         Tjej: 

Kryssa i de kemikurser du har avslutat och/eller den som du håller på att läsa just nu: 

 

Kemi A alt. 1                           Kemi B alt. 2                              Kemi C alt. breddning 

Skriv svar på frågorna i rutan nedanför frågan. Om du inte får plats vänd på pappret och 

fortsätt på baksidan.  

1. Definiera begreppen oxidation och reduktion. 

Oxidation:  

 

 

 

Reduktion: 

 

 

 

 

2. Balansera följande ofullständiga redoxformel: 

   ( )       (    )(   )  ( )  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Lägg till elektroner på rätt sida i följande halvreaktioner/delreaktioner. 

 

a)   K   K+                   Svar:_____________________________________________________ 

 

b)  Br2    2 Br-           Svar:____________________________________________________ 

 

c)  Fe
2+

   Fe
3+

            Svar:_____________________________________________________ 

 

4. Skriv ut halvreaktionerna/delreaktionerna för följande redoxreaktioner och balansera 

totalreaktionen.  

a) Cd +  Ag
+
   Cd

2+
 +  Ag 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Mg +  N2    (Mg
2+

)3(N
3-

)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5. Sätt ut oxidationstal på alla atomer i följande molekyler/jonföreningar 

 

a)                                                                       b)      

 

c)                                                                            d)      
  

 

e)      
   

 

6. Är oxidationstalet för kväve (N) samma i alla föreningar nedan  

                    

           

  JA         NEJ 

Motivering:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

   

7. Balansera följande reaktion med hjälp av oxidationstal. Visa steg för steg hur du gör. 

        
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Vilken metod föredrar du att använda när du balanserar redoxreaktioner och varför? 

 Sätta ut oxidationstal = Oxidationstalsmetoden  

(Du sätter ut oxidationstal på alla atomer och ser efter vad som har oxiderats och 

reducerats. Sedan balanserar du reaktionen utifrån det.)  

 

 Skriva upp halvreaktioner för att se hur elektronerna vandrar = 

Elektronövergångsmetoden  

(Du balanserar först oxidationsreaktionen och sedan reduktionsreaktionen. Efter det 

lägger du samman de båda reaktionerna till en total reaktion.) 

 

Svar:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 

 

Regler för oxidationstal: 

 

 Grundämnen i fri form har alltid oxidationstalet 0.  

 För atomjoner är oxidationstalet samma som jonens laddning.  

 Syre har oxidationstalet  -II  i kemiska föreningar. 

 Väte har oxidationstalet  +I  i kemiska föreningar. 

 Summan av oxidationstalen för atomerna i en molekyl är 0. 

 Summan av oxidationstalen för atomerna i en sammansatt jon är lika 

med jonens laddning. 

 

 

 

 

 


